
 

1. ภาพรวมตลาด 
           ตลาดของใช้/ของตกแต่งบ้าน (homewares)  ในสหราชอาณาจักรมีมูลค่าประมาณ 11.0 พันล้านปอนด์ 
โดยเป็นตลาดค้าปลีกมากที่สุด มีบริษัทค้าปลีกที่เป็นผู้น าตลาดประมาณ 10 ราย ซึ่งรวมแล้วมีส่วนแบ่งตลาดกว่า
ร้อยละ 40 โดย Home Retail Group มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ในปี 2555 คาดว่า ตลาดของใช้/ของตกแต่งบ้านจะ
อยู่ในช่วงชะลอตัว เนื่องจากการเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรยังถดถอยและได้รับผลกระทบจากจ านวนผู้ว่างงาน
และอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายกดดันอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ไม่เกินร้อยละ 2  
ผู้บริโภคจึงยังคงจ าเป็นต้องควบคุมใช้จ่ายโดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย สภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบไปยังธุรกิจการ
ก่อสร้างการตกแต่งที่อยู่อาศัยใหม่ๆ ขยายตัวลดลง ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อตลาดสินค้าของใช้และตกแต่งบ้าน 
ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจถดถอยท าให้ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ดังนั้นการ ผู้บริโภคจะให้
ความส าคัญในการเลือกซื้อสินค้าโดยเน้นความคุ้มค่า value for money และดีไซน์ในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น
ด้วย เช่นเดียวกันกับตลาดสินค้าของขวัญซึ่งตลาดอยู่ในช่วงชะลอตัวผู้บริโภคมีแนวโน้มซื้อของขวัญตามเทศกาล
ต่างๆอย่างไรก็ตาม เนื่องจาก สหราชอาณาจักรมีการจัดเทศกาลใหญ่ติดต่อกันหลายเดือน สินค้าที่ขายดีในปี 2555 
จึงได้แก่ของขวัญและของช าร่วยในช่วงเทศกาล Queen Jubilee และ Olympic ที่ใช้ลวดลายธงชาติอังกฤษใน
สินค้าต่างๆ เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว แก้ว ตุ๊กตา ร่ม หมวก รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และของใช้ภายในบ้าน ซึ่งเป็นที่นิยมต่อ
ผู้บริโภคและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในช่วงเทศกาลดังกล่าวจ านวนมาก  
2. การผลิต 

ส าหรับสินค้าของขวัญ/ของใช้/ตกแต่งบ้านที่มีการผลิตในสหราชอาณาจักร ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิก 
เนื่องจากอุตสาหกรรมเซรามิกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตดั้งเดิมของสหราชอาณาจักร และเคยเป็น
อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนต่อจีดีพีสูงสุด ผลิตภัณฑ์เซรามิกของสหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลกทั้งในแง่
ของคุณภาพและการออกแบบ ในช่วงต้นปี ค.ศ. 2000 อุตสาหกรรมเซรามิกของสหราชอาณาจักรได้รับผลกระทบ
อย่างหนักจากผลิตภัณฑ์น าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่ามากโดยเฉพาะจากจีน ส่งผลให้หลายบริษัทต้องปิด
โรงงานและย้ายฐานการผลิตไปนอกประเทศ เช่น บริษัทที่มีชื่อเสียงทั่วโลก Waterford Wedgwood (ประกอบด้วย 
3 แบรนด์ คือ Royal Doulton, Royal Albert และ Minton) ได้ย้ายโรงงานผลิตไปตั้งอยู่ที่อินโดนีเซีย และ
ประเทศจีน โดยคงการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับ high end ไว้ในสหราชอาณาจักร หน่วยงาน British Ceramics 
Confederation ประเมินว่าผู้ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร รูปปั้นและของประ ดับอ่ืนๆที่เป็นเซรามิกในสหราช
อาณาจักรมีประมาณ 400 ราย (ไม่นับรวมผู้ผลิตรายย่อย) โดย 40 รายใหญ่เป็นผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ 
บางรายก่อตั้งมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1700 โดยผู้ผลิตรายใหญ่ยังคงกระจุกตัวในย่าน Stoke-on-Trent (หรือที่เรียกว่า 
the Potteries / The World Capital of Ceramics)  
3. การน าเข้าสินค้าของขวัญ/ของใช/้ของตกแต่งบ้านในสหราชอาณาจักร 

การจ าแนกประเภท สินค้าของขวัญ ของใช้/ของตกแต่งบ้านแบ่งแยกตามการใช้งาน ดังนี้ 
 ของใช้/ของตกแต่งบ้านประเภทไม้ : หมวดสินค้า 4420  4419  4414 
 ของใช้/ของตกแต่งบ้านประเภทแก้วและกระจก : หมวดสินค้า 7013  7009  7018 
 ของใช้/ของตกแต่งบ้านประเภทเซรามิก : หมวดสินค้า 6912  6911  6913 
 ของใช้/ของตกแต่งบ้านประเภทผ้า : หมวดสินค้า 6302  6303  6304  6301 
 ของใช้/ของตกแต่งบ้านประเภทโลหะจ าพวกเหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง โลหะสามัญ : หมวดสินค้า 

7323  7418  7615  8306 
 อุปกรณ์รับประทานอาหารจ าพวกช้อน ส้อม มีด : หมวดสินค้า 8211  8215 
 ของใช้/ของตกแต่งบ้านประเภทพลาสติก : หมวดสินค้า 3924 

 

ตลาดสินค้าของขวัญ/ของใช้/ของตกแต่งบ้านในสหราชอาณาจักร 
 

โดย ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงลอนดอน 
 



 ของขวัญ/ของใช้/ของตกแต่งบ้านอื่นๆ : หมวดสินค้า 330499  420231  420232  420239  
950510  3301 3406  6702 

3.1 การน าเข้าจากทั่วโลก 
สหราชอาณาจักรน าเข้าสินค้าของขวัญ/ของใช้/ของตกแต่งบ้านจากทั่วโลกในช่วงเดือนมกราคมถึง

สิงหาคมปี 2555 มูลค่ารวมประมาณ 39,298.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -3.33 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า โดยยังคงมีการน าเข้าอย่างต่อเนื่องในทุกหมวดสินค้าในส่วนของส่วนแบ่งตลาดจีนยังคงครองตลาด
อันดับหนึ่ง เนื่องจากสินค้ามีความได้เปรียบสามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดนี้ได้สินค้าน าเข้าที่ส าคัญได้แก่ 

1) ของใช้/ของตกแต่งบ้านท าจากผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ของใช้บนโต๊ะอาหารและ ในครัว       
มีมูลค่าการน าเข้า 10,681.65 ล้านเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ -2.83 

2) ของใช้/ของตกแต่งบ้านเบ็ดเตล็ดท าด้วยโลหะสามัญ เช่น อุปกรณ์รับประทานอาหารจ าพวก
ช้อน ส้อม มีด มีมูลค่าการน าเข้า 5381.76 ล้านเหรียญสหรัฐเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.56  

3) เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว มีมูลค่าการน าเข้า 3095.73 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3 

4) ของใช้/ของตกแต่งบ้านท าจากไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เช่น ของใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว      
ท าจากไม้ กรอบรูป กรอบกระจก กรอบภาพ มีมูลคา่การน าเข้า 3056.98 ล้านเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ -1.03 

5) ของใช้และของตกแต่งบ้านที่ท าจากอลูมิเนียมมีมูลค่าการน าเข้า 2715.83 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงร้อยละ -5.24 เป็นต้น 

รายละเอียดปรากฏดังข้อมูลการน าเข้าสินค้าดังต่อไปนี้ 
สหราชอาณาจกัรน าเขา้สินคา้ของขวัญ/ของใช/้ของตกแต่งบ้านจากทั่วโลกช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมปี 2012 

 HS Description  

Import (Jan-July 2012) 

Millions of US Dollars % Change 

  
2010 2011 2012  12/11   

  -- World --             332907.0553 382801.023 389596.4695 1.78 

       39 Plastic 9338.529785 10992.8113 10681.65538 -2.83 

 73 Iron/Steel Products 4382.30927 5247.43982 5381.767319 2.56 

 33 Perfumery,Cosmetic,Etc 2771.507452 3056.07422 3095.735593 1.3 

 44 Wood 2905.760411 3088.93794 3056.986933 -1.03 

 76 Aluminum 2365.702463 2866.09258 2715.838126 -5.24 

 95 Toys And Sports Equipmt 2752.171086 3099.45025 2602.270841 -16.04 

 42 Leathr Art;Saddlry;Bags 1414.211462 1712.33759 1804.388771 5.38 

 83 Misc Art Of Base Metal 1313.169325 1437.57682 1459.023479 1.49 

 74 Copper+Articles Thereof 1439.145299 1774.32023 1438.675501 -18.92 

 70 Glass And Glassware 1221.303692 1333.64353 1335.785357 0.16 

 34 Soap,Wax,Et;Dental Prep 1210.364357 1334.22005 1326.597903 -0.57 

 63 Misc Textile Articles 1224.933243 1343.75397 1273.99649 -5.19 

 82 Tool,Cutlry, Of Base Mtls 1048.365699 1122.47068 1123.668116 0.11 

 75 Nickel+Articles Thereof 901.926049 1102.37174 993.796584 -9.85 

 69 Ceramic Products 949.367977 1050.30864 893.104952 -14.97 

 67 Artif Flowers,Feathers 88.14822 94.060609 115.344428 22.63 

 
Total 35326.91579 40655.87 39298.63577 -3.33 

Source of Data:Her Majesty's Customs & Excise  

  3.2 การน าเข้าสินค้าจากประเทศไทย 
สหราชอาณาจักรน าเข้าสินค้าของขวัญ ของใช้ /ของตกแต่งบ้านจากประเทศไทยในช่วงเดือน

มกราคมถึงสิงหาคม 2555 มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 183.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงในอัตราร้อยละ -11.65 เมื่อ
เปรียบเทยีบกับช่วงเดียวกันในปี 2554 โดยมีสินค้าน าเข้าจากไทยที่ส าคัญในตลาดสหราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ 



1) เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว มีมูลค่าการน าเข้า 54.8 ล้านเหรียญสหรัฐลดลง  
ร้อยละ -17.76 

2) ของใช้/ของตกแต่งบ้านท าจากผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ของใช้บนโต๊ะอาหารและ ในครัว       
มีมูลค่าการน าเข้า 44.7 ล้านเหรียญสหรัฐเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.33 

3) เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านมีมูลค่าการน าเข้า 20.9 ล้านเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ -18.43 
4) ของใช้/ของตกแต่งบ้านท าจากไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  เช่น ของใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว      

ท าจากไม ้กรอบรูป กรอบกระจก กรอบภาพ มีมูลคา่การน าเข้า 12.9 ล้านเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ -13.91 
5) ของใช้/ของตกแต่งบ้านเบ็ดเตล็ดท าด้วยโลหะสามัญ เช่น อุปกรณ์รับประทานอาหารจ าพวก

ช้อน ส้อม มีด มีมูลค่าการน าเข้า 8.6 ล้านเหรียญสหรัฐเพ่ิมข้ึนร้อยละ 52.98 เป็นต้น 
ทั้งนี้ ยังมีสินค้าของใช้และของตกแต่งบ้านอ่ืนๆได้แก่ 
o ของใช้และของตกแต่งบ้านที่ท าจากทองแดงและของท าด้วยทองแดง อลูมิเนียม เช่น ของใช้บน

โต๊ะอาหาร ในครัวหรือในส่วนอื่นๆของบ้านเรือนท าด้วยทองแดง  
o ของใช้และของตกแต่งบ้านหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เช่น กระเป๋าเครื่องแต่งกาย

หรือกระเป๋าถือ ท าจากหนัง  
o ของใช้และของตกแต่งบ้านที่ท าจากเซรามิก เช่น ของใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวรูปปั้นและ

ของประดับอ่ืนๆ  
o ของใช้และของตกแต่งบ้านที่ท าด้วยผ้า เช่น ผ้าที่ใช้กับเตียง โต้ะ ห้องน้ าและห้องครัว ผ้าม่าน 

ผ้าห่ม และถุงนอน 
o แก้วและกระจก และ สินค้าเทียน/เทียนไข โคมไฟ ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ประดิษฐ์ ของใช้ใน

เทศกาลและงานรื่นเริง และผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด เป็นต้น 
 ตารางการน าเข้าสินค้าของขวัญ/ของใช/้ของตกแต่งบ้านช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมของปี 2555  หน่วย : ล้านเหรยีญสหรัฐ 

อันดับ
ที่ 

ชื่อสินค้า 
มูลค่า : ลา้นเหรียญ อัตราขยายตัว (%) 

2552 2553 2554 2554 
(ม.ค.-ส.ค.) 

2555 
 (ม.ค.-ส.ค.) 

2552 2553 2554 2554 
 (ม.ค.-ส.ค.) 

2555 
 (ม.ค.-ส.ค.) 

13 เครื่องส ำอำง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษำผิว 70.0 85.7 108.7 66.6 54.8 28.42 22.42 26.80 40.15 -17.76 

16 ผลิตภัณฑ์พลำสติก 64.6 68.3 70.1 43.7 44.7 -29.91 5.71 2.66 -2.37 2.33 

25 เครื่องใช้บนโต๊ะอำหำรในครัวและบ้ำน 40.0 44.6 38.7 25.6 20.9 -16.95 11.58 -13.10 -9.80 -18.43 

38 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 28.5 22.4 21.1 15.0 12.9 -12.74 -21.59 -5.42 4.75 -13.91 

44 ของเบ็ดเตล็ดท ำด้วยโลหะสำมัญ 11.2 19.1 9.2 5.7 8.6 -16.23 70.79 -51.81 -62.73 52.98 

46 ของเล่น 15.2 16.0 13.6 9.8 7.9 -21.54 5.43 -14.85 -5.81 -19.77 

47 ทองแดงและของท ำด้วยทองแดง 7.7 10.5 10.4 8.1 6.9 -31.20 36.49 -0.62 14.79 -15.08 

48 หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด 11.8 10.5 11.0 7.0 6.8 -7.37 -11.37 5.18 10.69 -3.38 

52 ผลิตภัณฑ์เซรำมิก 10.6 10.2 11.4 7.8 5.4 -38.71 -3.92 11.78 36.74 -31.30 

53 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม 4.2 11.6 9.1 6.2 5.3 -45.80 173.24 -21.94 0.35 -13.78 

55 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 10.2 11.1 9.5 7.0 4.8 -6.34 8.52 -14.75 -6.23 -31.98 

72 ของใช้ในเทศกำลและงำนรื่นเริง 2.1 2.3 2.9 1.7 1.9 -18.70 7.39 27.15 5.54 15.79 

79 ประทีปโคมไฟ 2.6 2.6 2.7 1.6 1.3 -53.95 -0.57 4.51 -3.51 -22.88 

84 แก้วและกระจก 2.4 2.7 2.0 1.5 1.0 -25.75 12.83 -24.79 -23.04 -32.53 

105 ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ประดิษฐ์ 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 -22.78 -25.63 -5.27 0.28 2.87 

120 ผ้ำคลุมไหล่ ผ้ำพันคอ 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 16.76 7.44 -15.08 -7.57 -50.15 

 รวมทั้งสิ้น 281.9 318.0 321.0 207.7 183.5  12.80 0.94  -11.65 
    SOURCE : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ประมูลข้อมูลโดย ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงลอนดอน 

 
 



4. ช่องทางน าเข้าและจ าหน่ายสินค้า 
          ตลาดของใช้/ของตกแต่งบ้านมีบริษัทค้าปลีกที่เป็นผู้น าตลาดประมาณ 10 ราย ซึ่งรวมแล้วมีส่วนแบ่ง
ตลาดกว่าร้อยละ 40 โดย Home Retail Group มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ทั้งนี้ ห้างสรรพสินค้ามีแนวโน้มเป็นช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายที่ใหญ่ที่สุด 

4.1 เครือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้แก่ Argos ซึ่งเป็นผู้น าตลาด โดย Argos เป็นบริษัทในเครือของ 
Home Retail Group เครือค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ มีสาขา 750 แห่ง และศูนย์
กระจายสินค้า 12 แห่ง ขายสินค้าผ่าน catalogue (catalogue retailer)  โดยมีสินค้าเกือบทุกอย่างที่สามารถ
หาซื้อได้ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทั่วไป เพียงแต่ไม่มีการโชว์สินค้าหน้าร้าน ในปี 2010 Argos มีลูกค้า 130 
ล้านคน และมียอดขายสูงถึง 4.3 พันล้านปอนด์ ปัจจุบัน Argos เป็น multi-channel retailer ที่มีส่วนแบ่ง
ตลาดสูงสุดใน สหราชอาณาจักร โดยร้อยละ 26 ของลูกค้าสั่งซื้อทาง on-line  

4.2 ห้างสรรพสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่น าเข้าสินค้าเอง โดยมีแผนกจัดซื้อพร้อม buyers ส าหรับแต่ละกลุ่ม
สินค้าโดยเฉพาะ  ซึ่ง buyers เหล่านี้ มีอ านาจในการตัดสินใจเลือกและสั่งซื้อสินค้า โดย ห้างสรรพสินค้าที่เป็น
ผู้น าตลาดของใช้/ของตกแต่งบ้าน คือ John Lewis ตามด้วย Debenhams; Mark & Spencer; Bhs; House 
of Fraser เป็นต้น ปัจจุบัน ห้างสรรพสินค้าโดยรวมมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 18.6  

4.3 Specialized store chains : ร้านค้าที่จ าหน่ายของใช้ในบ้านโดยเฉพาะ (Houseware 
specialized store chains) นั้น มีจ านวนน้อย และมีแนวโน้มที่จะศูนย์เสียส่วนแบ่งตลาดให้กับห้างสรรพสินค้า 
ทั้งนี้ ร้านค้าปลีกของใช้/ตกแต่งบ้านชั้นน า  ได้แก่ Dunelm; IKEA ; Habitat ; British Home Stores; 
Rosebys; Laura Ashley โดย specialised stores เหล่านี้มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 18.2  

4.4 ร้าน fashion and home retailer ชั้นน า เช่น Next, Zara และ Matalan 
4.5 เครือซุปเปอร์มาเก็ต mainstream ซ่ึงนอกเหนือไปจากสินค้าจ าพวกอาหารแล้ว เครือซุปเปอร์

มาร์เกตขนาดใหญ่ขายสินค้า non-food ด้วย ได้แก่ Tesco; Sainsbury’s; Asda 
4.6 ตัวแทนน าเข้าและจัดจ าหน่าย (agents/distributors) ปัจจุบันบริษัทตัวแทนน าเข้าและจัดจ าหน่าย

มีบทบาทส าคัญมากขึ้น ตัวอย่างเช่น Design Centre Chelsea Harbour (http://www.dcch.co.uk/)  ซึ่งเป็นศูนย์
รวม showrooms สินค้าของตกแต่งบ้านที่เน้นการออกแบบและคุณภาพสูงระดับ premium ใหญ่ที่สุดในสหภาพ
ยุโรป มี 85 showrooms พร้อมกว่า 400 แบรนด์ โดยนอกจากจะขายสินค้าที่ออกแบบโดยเจ้าของร้านแล้ว ส่วน
ใหญย่ังเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าของตกแต่งบ้านชั้นน าจากต่างประเทศอีกด้วย 

4.7 Independent stores  สามารถพบได้ในแต่ละเมืองในสหราชอาณาจักร แต่ละร้านมีสินค้าและ
รูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ร้านค้าเหล่านี้มีการรวมกลุ่มกันผ่าน BHF-BSSA Group (BSSA-British Shops and 
Stores Association) ซึ่งท าให้เกิดก าลังการต่อรองจากผู้ผลิต ร้านค้าเอกชนเหล่านี้ประมาณว่ามีจ านวนกว่า 1,000 
ร้านทั่วสหราชอาณาจักร ซึ่งมักเป็นร้านค้าเก่าแก่ที่ตั้งมานานอยู่ในแต่ละเมือง ร้านค้าเหล่านี้มักประสพปัญหา
ภาวการณ์แข่งขันกับห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาในแต่ละเมืองและมีการขายสินค้าที่ใกล้เคียงกัน  นอกจากนี้ ปัจจุบัน 
ร้านค้าประเภท Fair Trade Shops มีการขยายตัวมาก โดยมีการรวมกลุ่มผ่าน British Association for Fair 
Trade Shops ร้านค้าเหล่านี้น าเข้าสินค้าหัตถกรรมจากแหล่งต่างๆทั่วโลก โดยที่มีส่วนแบ่งตลาดส าคัญได้แก่ 
Shared Earth (www.sharedearth-trade.co.uk); Namaste ( http://www.namaste-uk.com/)  

4.8 on-line stores : การซื้อสินค้ารวมทั้งของขวัญ/ของใช้/ของตกแต่งบ้านผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นที่
นิยมเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ตามสถิติของนิตยสาร Progressive Gifts & Home Worldwide ซึ่งเป็ยนิตยสารเกี่ยวกับ 
Gifts & Home ชั้นน าของอังกฤษนั้น ผู้บริโภคประมาณร้อยละ 38 นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตมากกว่า
ที่จะจับจ่ายในร้าน เนื่องจากมีความสะดวก ไม่จ าเป็นต้องออกจากบ้าน สามารถสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่มี
วันหยุด สามารถเปรียบเทียบราคาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาออกไปเดินดูสินค้าตามที่ต่างๆ   
5. พฤติกรรมผู้บริโภค  
             ผู้บริโภคชาวอังกฤษชมยังคงชมชอบสินค้าที่มีความคิดสร้างสรร สินค้าที่มีความแปลกใหม่ มีการ
ออกแบบเรียบง่าย ใช้งานทนทาน ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eco-friendly) หากเป็นสินค้าน าเข้าจาก
ประเทศก าลังพัฒนา ก็จะให้ความส าคัญกับประเด็นว่าสินค้านั้นได้ให้ราคาที่เป็นธรรมแก่ผู้ผลิตหรือไม่ (fair trade)  

http://www.dcch.co.uk/
http://www.sharedearth-trade.co.uk/
http://www.namaste-uk.com/


6.  แนวโน้มตลาด 
แนวโน้มสินค้าของขวัญที่ขายดีส าหรับปี 2555 คือ สินค้าที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ส าหรับผู้รับ  สินค้าที่

ให้เป็นของขวัญจึงมีความหลากหลายมาก โดยผู้ให้จะค านึงถึงว่าผู้รับสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้หรือไม่ 
นอกจากนี้ ยังเน้นความคุ้มค่าของเงิน (value for money) เนื่องจากผู้บริโภคยังคงระมัดระวังอยู่มากในเรื่องค่าใช้จ่าย  
        ส าหรับสินค้าของใช้/ของตกแต่งบ้านผู้บริโภคจะให้ความส าคัญในเรื่องการออกแบบที่ทันสมัยและราคา
สินค้าเป็นปัจจัยส าคัญมากขึ้นในการเลือกซื้อสินค้า ปัจจุบันผู้ค้าปลีกทั้งรายเล็กรายใหญ่มีการแข่งขันด้านราคา
กันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลดราคาสินค้านอกฤดูกาลมากขึ้นเรียกได้ว่าแทบจะลดกันตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เนื่องจาก 
สภาพเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรยังคงถดถอยท าให้ผู้บริโภคยังคงมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย  
7. สมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง 

  7.1 The Giftware Association (GA) เป็นสมาคมที่มีสมาชิกเป็นผู้ผลิต ผู้ออกแบบ ผู้ค้าส่ง ผู้ค้า
ปลีก ผู้น าเข้า และผู้ส่งออก สินค้าของขวัญ (gift) และของใช้/ของตกแต่งบ้าน (homeware) ใน สหราช
อาณาจักร (http://www.ga-uk.org )  GA มีการให้รางวัลของขวัญแห่งปีเป็นประจ าทุกปี (Gift of the Year 
Awards) โดยแบ่งเป็น 16 ประเภทสินค้า ล่าสุด GA เพ่ิงประกาศรายชื่อบริษัทและสินค้าที่ได้รับรางวัล Gift of 
the Year Awards ปี 2012 ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 รายละเอียดสินค้าที่ได้รับรางวัลสามารถดูได้จาก website 
http://www.giftoftheyear.co.uk/ ซึ่งสะท้อนประเภทสินค้าที่ได้รับความนิยมในตลาดสหราชอาณาจักร 

7.2 The British Jewellery Giftware and Finishing Federation http://www.bjgf.org.uk/ 
8. ภาษีศุลกากรน าเข้าของทุกหมวด/รายการสินค้า สามารถหาได้ที่  website ของ europa ที่
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Screen=0&re
directionDate=20110208   โดย click ที่ browse ก่อนเพ่ือหารหัส (code) สินค้า click ประเทศที่เป็นแหล่ง
น าเข้าและ click ที่ retrieve measures 
9. รายชื่อผู้น าเข้า/ผู้จัดจ าหน่าย/ผู้ค้าส่ง/ผู้ค้าปลีกสินค้าของขวัญ สามารถดูได้จาก website ของ The 
Giftware Association ที่ http://www.ga-uk.org/  และ click ที่ products  
10. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

10.1 แม้ว่าจีนจะครองตลาดสินค้าของขวัญ ของใช้ ของตกแต่งบ้านในสหราชอาณาจักรเกือบทั้งหมด 
เนื่องจากสามารถผลิตสินค้าในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง แต่ยังมีช่องทางที่ผู้ประกอบการไทยน่าจะสามารถเพ่ิมส่วน
แบ่งตลาดได้ โดยสิ่งส าคัญคือ การออกแบบที่แตกต่าง (original design) มีคุณภาพ และการเน้นประเด็นที่
ผู้บริโภคชาวอังกฤษให้ความส าคัญ คือ การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่น วัสดุ recycle นอกจากนี้      
แบลนด์สินค้ามีความส าคัญ หากผู้บริโภคยอมรับจะท าให้สามารถครองตลาดได้ในระยะยาว 

10.2 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของขวัญ/ของใช้/ของตกแต่งบ้านในสหราชอาณาจักร เป็นช่องทาง
ส าคัญจะท าให้ได้เห็นภาพแนวโน้มความต้องการของตลาด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้พบกับผู้น าเข้า/ผู้จัดจ าหน่าย/
ผู้ค้าปลีก/ค้าส่งเพ่ือเจรจาค้าขายโดยตรง ทั้งนี้ งานแสดงสินค้าของขวัญ/ของใช้/ของตกแต่งบ้านในสหราช
อาณาจักรที่ส าคัญได้แก่ 

  - Top Drawer Spring จัดเป็น 2 ช่วง คือ ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ในเดือน มกราคม ของทุกปี และฤดู
ใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว ในเดือนกันยายนของทุกปี http://www.topdrawer.co.uk/  

            - Spring Fair International  จัดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
http://www.springfair.com/spring11/website/Default.aspx?refer=1  
            - Autumn Fair International ในเดือนกันยายนของทุกปี 
http://www2.exporeg.co.uk/visit/sites/emap/autumnfair/11/vis/login.asp?  

  - 100% Design เดือนกันยายนของทุกปี http://www.100percentdesign.co.uk/  
------------------------------------------------------------ 

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน 
กันยายน 2555 

http://www.ga-uk.org/
http://www.giftoftheyear.co.uk/
http://www.bjgf.org.uk/
http://www.topdrawer.co.uk/
http://www.springfair.com/spring11/website/Default.aspx?refer=1
http://www2.exporeg.co.uk/visit/sites/emap/autumnfair/11/vis/login.asp
http://www.100percentdesign.co.uk/

