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ผลการเขารวมงานแสดงสินคา Christmasworld 2013 
ระหวางวันท่ี 25 – 29 มกราคม 2556 

ณ ศูนยจัดแสดงสินคานานาชาติ นครแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมนี 
 
1. ภาพรวมของงาน 
 งานแสดงสินคา Christmasworld ป 2556 จัดแสดง ณ ศูนยแสดงสินคานานาชาตินครแฟรงกเฟรต 
Messe Frankfurt ประเทศเยอรมนี บนเนื้อท่ีจํานวน 52,677 ตารางเมตร มีการจัดแสดงสินคาในอาคารท้ังหมด 3 
อาคาร ไดแก อาคาร 8 อาคาร 9 และอาคาร 11 มีจํานวนผูประกอบการเขารวมงานท้ังสิ้น 942 ราย จาก 40 
ประเทศท่ัวโลก คิดเปนผูประกอบการจากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท้ังสิ้น 277 ราย (รอยละ 29.40) 
และจากประเทศอ่ืน ๆ จํานวน 665 ราย (รอยละ 70.60)  โดยประเทศในทวีปยุโรปท่ีเขารวมงานมากท่ีสุด ไดแก 
ประเทศเนเธอรแลนดจํานวน 65 ราย อิตาลี 48  ราย โปแลนด 28 ราย ตามลําดับ สวนผูเขารวมงานจากกลุม
ประเทศเอเชียท่ีเขารวมงานมากท่ีสุด ไดแก
สาธารณรัฐประชาชนจีน 249 ราย ฮองกง 38 ราย 
อินเดีย 40 ราย  สําหรับประเทศไทย มีผูเขารวม
งานรวมจํานวนท้ังสิ้น 12 ราย 
 ผูเขาชมงานในป2556 มีจํานวนท้ังสิ้น 
87,000 คน จาก 155 ประเทศท่ัวโลก และจาก
รายงานของผูจัดงานในเบื้องตน สามารถสรุปไดวามี
จํานวนผูเขาชมงานงานแสดงสินคา 2013  มีผูเขา
ชมงานจากประเทศเยอรมนีเปนจํานวนมากท่ีสุด  

 
รูปแบบของงานและการจัดสรรคูหา แบงตามประเภทสินคาท่ีจัดแสดง ณอาคารตาง ๆ  แยกได ดังนี้  
 

อาคาร  สินคาท่ีจัดแสดง 

8.0 Florist supplies, ribbons and packaging, candles 

and scents  

9.0 

 

Florist supplies, annual and seasonal decoration, 

Party and festive items, special show Window Wonderland 

9.1 Decorative Gifts 

9.2 Pavilions ประเทศตางๆ 

11 Festive lights, fireworks, shop and display,  

Christmas decoration and trend show Christmas 

world 
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กิจกรรมพิเศษ - High Light ในงาน Christmasworld 2013 
             Trendschau เปนการจัดแสดงสินคาพรอมการบรรยายพิเศษเก่ียวกับแนวโนมดีไซน สําหรับป 2556 
โดยจัดแสดง ณ บริเวณ อาคาร Galleria 11.1  โดยไดรับการบรรยายและตกแตงจากบริษัท Bora.herke 
Stilbüro ซ่ึงไดตกแตงบริเวณสวนการจัดแสดงและไดเลือกสินคาจากบริษัทผูเขารวมงานตางๆ มาจัดและ
ผสมผสานใหดูสอดคลอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การเขารวมงานของประเทศไทย  
 ในป 2556 มีผูเขารวมงานจากประเทศไทยรวมท้ังสิ้น 
12 รายแยกออกเปน 
               2.1 ผูประกอบการท่ีเขารวมงานโดยการนําของ
กรมฯ จํานวน 3 ราย  โดยจดัแสดงในอาคาร 9.2 คูหาหมายเลข 
D10 ซ่ึงผูประกอบการไทยสวนใหญจัดแสดงสินคาประเภทของ
ตกแตง/ของใช/ของประดับเทศกาลChristmas ตนคริสตมาส  
รายละเอียดผูเขารวมงานไทยกับกรมฯ แยกไดดังนี้ 
 

 
 

No.           COMPANY NAME Booth No.                    Products 

1 Siam Christmas CO.,LTD 9.2 D10 Christmas tree , Christmas decorations 

2 THAI CHIN FU ENTERPRISE 

 CO.,LTD 

9.2 D10 Christmas tree , Christmas decorations 

http://christmasworld.messefrankfurt.com/frankfurt/de/fairground.layer.fairground.html?HallID=9&Audience=aussteller&Booth=D10&VenueID=9.2
http://christmasworld.messefrankfurt.com/frankfurt/de/fairground.layer.fairground.html?HallID=9&Audience=aussteller&Booth=D10&VenueID=9.2
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3 SIAM FASHION JEWELRY 

 CO.,LTD 

9.2 D10 Costume Jewelry, Jewelry, Festival Jewelry, 
Gifts & Accessories 

 
 
      2.2 ผูประกอบการท่ีสมัครเขารวมงานเองโดยตรง จํานวน 9 ราย  ซ่ึงจัดแสดงสินคา ในอาคาร 9.2 
เชนเดียวกัน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
No.     COMPANY NAME Booth No.             Products 

1 B.T.F. International Co., Ltd. 

 

9.2 F32 Artificial Christmas trees, Christmas article, 
Christmas tree decorations 

2 Finesse Flowers Manufacturer   
 

9.2 D18 Christmas tree decorations, seasonal 
decorations, silk flowers/silk plants 

3 Flora World Export Co., Ltd. 

 

 

9.2 F20 Advent and Christmas articles,  

Christmas tree decorations, seasonal 
decorations, artificial flowers / trees / plants, 
silk flowers/plants 

4 Home Gallery Co., Ltd. 9.2 A39 Candles 

5 Mr. Santa Co. Ltd. 9.2 E53 Christmas articles, Christmas tree decoration  

6 Silver Rain Export Co., Ltd. 

 

 

9.2 F60 Advent articles, artificial Christmas garlands, 
Christmas articles Easter decorations festive, 
decorative fabrics/materials 

7 Thai Direct Terracotta Co., Ltd.  9.2 E51 Candles 

8 Triumph Industries (Thailand)  

Co., Ltd 

9.2 E80 Artificial Christmas trees, artificial Christmas 
trees with lights, artificial Christmas trees 
without decoration,  

artificial pine wreaths, Christmas 

9 Prosper Co., Ltd 9.2 H61 Decorations, seasonal decorations, artificial 
flowers / trees / 

 

 
 

http://christmasworld.messefrankfurt.com/frankfurt/de/fairground.layer.fairground.html?HallID=9&Audience=aussteller&Booth=D10&VenueID=9.2
http://christmasworld.messefrankfurt.com/frankfurt/de/fairground.layer.fairground.html?HallID=9&Audience=aussteller&Booth=F32&VenueID=9.2
http://christmasworld.messefrankfurt.com/frankfurt/de/aussteller/exhibitor.details.html/home-gallery-co-ltd.html
http://christmasworld.messefrankfurt.com/frankfurt/de/aussteller/exhibitor.details.html/thai-direct-terracotta-co-ltd.html
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3. ผลการส่ังซ้ือ  
 ผูประกอบการไทยท้ังหมดมีความพึงพอใจกับการเขารวมงานนี้เปนอยางมาก ท้ังในเรื่องการออกแบบ
ตกแตงคูหาท่ีสวยงาม โดยไดรับคําชมเชยจากผูประกอบการไทยเปนสวนใหญ การขนสงสินคาเรียบรอย สงมอบ
สินคาตรงเวลา ไมมีปญหาเรื่องสินคาสูญหายหรือชํารุดแตอยางใด  

สําหรับผลการเจรจาการคา จากการสอบถามในเบื้องตนพบวา บริษัทไทยสวนใหญมีลูกคารายเกาและ
รายใหมเขาพบเจรจาการคาหมุนเวียนกันไป โดยเฉพาะบริษัท Thai Chin Fu  มีลูกคาเขาเจรจาการคามากเปน
พิเศษ เพราะบริษัทมุงเนนการขายสินคาท่ีมีคุณภาพ/ไดมาตรฐาน และความซ่ือตรง เปนหลักสําคัญ เพ่ือสราง
ภาพลักษณสินคา สําหรับงานแสดงสินคาฯ ในปนี้มียอดมูลคาการสั่งซ้ือทันทีจํานวน 100,000 เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 2,955,000,- บาท และมีมูลคาการสั่งซ้ือภายใน 1 ป ประมาณ 120,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
3,546,000,-บาท (อัตราแลกเปบลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ =  29.55 บาท) 

 จากการประเมินผล โดยใหผูสงออกจํานวน 3 ราย ตอบแบบสอบถาม สรุปไดดังนี้ 

3.1 ภาพรวมการจัดงาน 

- การรับรูเก่ียวกับการจัดงาน 
ผูสงออกท้ัง  3 ราย  ทราบจาก Website  ของกรมฯ 
 

- รายละเอียดงานแสดงสินคาท่ีมีอยูใน Website กรมฯ 
ผูสงออกท้ัง 3 ราย  พอใจ 
 

- การอํานวยความสะดวกของบริษัทจัดการเดินทาง 
  ผูสงออกท้ัง 3 ราย  ใชบริการของบริษัทจัดการเดินทาง  คือบริษัท เอลิท ทราน
สปอรเทชั่น เซอรวิสเซส จํากัด ดําเนินการขนสงตัวอยางสินคาทางเรือแบบ Door to Booth 
 

 - การอํานวยความสะดวกของบริษัทขนสงสินคา  
  ผูสงออกท้ัง 3 ราย   พอใจ 
 
 ความคิดเห็นตอภาพรวมการจัดงาน 

 ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง คาเฉล่ีย 
รูปแบบการจัดงาน 3 - - - 4.00 
สถานท่ีจัดงาน 2 1 - - 3.66 
ประชาสัมพันธ 1 2 -  3.33 
ความสะดวกในการสมัครเขารวมงาน 3 - - - 4.00 
คุณภาพของอุปกรณ/ 
เฟอรนิเจอร 

1 2 - - 3.33 

การอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ีกรมฯ  2 1 - - 3.66 
การจัดกลุมคูหา 3 - - - 4.00 
รูปแบบคูหา 3 - - - 4.00 
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 ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง คาเฉล่ีย 
คุณภาพของลูกคา 1 2 - - 3.33 
ปริมาณลูกคาเปาหมาย 1 2 - - 3.33 
การรักษาความสะอาด 2 1 - - 3.66 
ความปลอดภัย 3 - - - 4.00 
ภาพรวมการจัดงาน 3.69 

หมายเหตุ:  ระดับคะแนน 4 หมายถึง ดีมาก   ระดับคะแนน 2 หมายถึง พอใช 
  ระดับคะแนน 3 หมายถึง ดี ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง 

3.2 ผลการเจรจาการคา 
- จํานวนลูกคาท่ีมาเจรจาการคาและมีความสนใจดําเนินธุรกิจรวมกัน 

 ผูสงออก 1 ราย มีลูกคามาเจรจาการคานอยกวา 10  ราย 
     ผูสงออก 1 ราย มีลูกคามาเจรจาการคามากกวา  11-20  ราย 
     ผูสงออก  1 ราย มีลูกคามาเจรจาการคามากกวา  21-30  ราย 
  

- มูลคาการสั่งซ้ือ 
สั่งซ้ือทันที 100,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,955,000,- บาท และมีมูลคาการสั่งซ้ือ

ภายใน 1 ป ประมาณ 210,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6,205,500.- บาท (อัตราแลกเปบลี่ยน 1 เหรียญ
สหรัฐ =  29.55 บาท) 

 
- ความพอใจตอผลการเจรจาการคาในงานแสดงสินคานี้ 

ผูสงออก 3 ราย   พอใจ  
 

- อุปสรรคทางการคา 
ผูสงออก 1 ราย  มีอุปสรรคราคาสูงกวาคูแขง 
ผูสงออก 1 ราย  ภาษีนําเขาสูงและอุปสรรคราคาสูงกวาคูแขง 
ผูสงออก 1 ราย  สินคาถูกลอกเลียนแบบ 
 

- ความคุมคาในการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ 
ผูสงออก 3 ราย  คุมคา 
 

- สินคาท่ีมีแนวโนมไดรับความนิยมสูง 
ผูสงออก 3 ราย ของตกแตงประดับตามเทศกาลตางๆ Christmas  tree, 

Christmas Jewelry, Gift Box 
 

 3.3. ขอมูลเปรียบเทียบกับงานครั้งท่ีผานมา 
      - จํานวนลูกคาเปาหมาย 

ผูสงออก 2 ราย  ไดพบลูกคากลุมเปาหมายมากข้ึน 
ผูสงออก 1 ราย  พบลูกคากลุมเปาหมายนอยลง  
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      - ภาพรวมของงานในครั้งนี้ 
ผูสงออก 3 ราย  เห็นวาภาพรวมงานดีข้ึน 
 

      - ควรเขารวมงานในครั้งตอไป 
ผูสงออกท้ัง 3 ราย  เห็นวาควรเขารวมงาน 

 
 4. ผลการดําเนินงาน 
 4.1 พ้ืนท่ีคูหาอยูในตําแหนงท่ีดีท่ีสุด อยูบริเวณทางเขาประตูทางเขาอาคาร 9.2  เปนจุดท่ีผูเขาชมงาน
ผานไปมาเปนจํานวนมาก และมองเห็นไดอยางเดนชัด ทําใหผูประกอบการไทยท่ีเขารวมงานกับกรมฯ ในครั้งนี้มี
ความพึงพอใจกับตําแหนงของคูหาเปนอยางมาก 
 4.2 ผูประกอบการสวนใหญเคยรวมงานกับกรมฯ ในปท่ีผานมา ทําใหบริษัทสวนใหญมีความพรอมและมี
ประสบการณเปนอยางดี ทําใหการจัดแสดงสินคาเปนไปอยางคอนขางราบรื่น เรียบรอย  ซ่ึงในปนี้ผูประกอบการ
ไทยสวนใหญ หลีกเลีย่งปญหาการแขงขันทางดานราคา โดยมุงเนนการพัฒนาสินคา ใหความสําคัญในเรื่องของการ
ออกแบบท่ีโดดเดน และคุณภาพ สรางภาพลักษณเพ่ือรองรับตลาด ระดับกลาง-บน อยางไรก็ดีผูประกอบการไทยยัง
ประสบปญหาในเรื่องราคาท่ีมีราคาแพงกวาคูแขง และปญหาเรื่องระยะเวลาในการสงมอบสินคา ซ่ึงจะใชเวลานาน
กวาประเทศคูแขง อาทิ เชน อินเดีย 
 4.3  รูปแบบสินคาของไทยท่ีนํามาจัดแสดงในครั้งนี้ไดรับความสนใจจากผูเขาชมงานเปนอยางดี  สินคาท่ี
ผูประกอบการไทยท่ีเดินทางมากับกรมสงเสริมการสงออกนํามาจัดแสดงนั้น มีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึนเม่ือ
เทียบกับปท่ีผานๆ มา อยางไรก็ตาม ปจจัยดานวัฒนธรรม ความเปนอยู และศาสนายังคงมีอิทธิพลตอรูปแบบและ
การตอบสนองความตองการของผูนําเขาตอสินคาไทยเปนอยางยิ่ง 
  4.4  ผูประกอบการไทยท่ีเขารวมงานฯ ในสวนของคูหาไทยท่ีเขารวมงานรวมกับกรมฯ ผูเขารวมงานนอย
ราย สวนผูประกอบการไทยท่ีเขารวมงานฯ ดวยตนเอง ไดรับการจัดสรรคูหาแยกกันออกไปในพ้ืนท่ีตางๆ ของงาน
สงผลใหการนําเสนอภาพลักษณ/ศักยภาพสินคาไทยเปนไปไดมีดีเทาท่ีควร หากสามารถจัดสรรใหผูประกอบ
ท้ังหมดอยูดวยกันได หรืออยูใกลเคียงกันมากกวานี้ และจากการสอบถามผูสงออกไทยหลายๆ ราย พบวา ผู
สงออกไทยตองการใหกรมฯ ชวยสนับสนุนและเจรจาตอรองเรื่องพ้ืนท่ีการเขารวมงานของผูประกอบการไทย ท้ังท่ี
เขารวมงานฯ ผานกรมฯ หรือสมัครเขารวมงานเอง ใหอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงนาจะชวยในการสรางภาพลักษณ
ของประเทศไทยและสินคาของไทยไดดีข้ึน 
 

5. บทสรุป 

 5.1 กรมฯ ควรจะตองสนับสนุนผูประกอบการไทยและเขารวมงานตอไป (Christmasworld 2014) 
สังเกตุไดจากผลการจัดงานในปนี้  ผูประกอบการไทยประสบผลสําเร็จในเรื่องการเจรจาธุรกิจเปนอยางดี แมวาจะ
มีผูประกอบการไทยเพียง 3 ราย แตมียอดการสั่งซ้ือสินคามูลคาสูงมาก มูลคาการสั่งซ้ือภายใน 1 ป ประมาณ 
210,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6,205,500.- บาท (อัตราแลกเปบลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ =  29.55 บาท) 
สาเหตุท่ีผูเขารวมงานในครั้งนี้นอยลง สืบเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลเหรียญสหรัฐท่ีมีความผันผวน 
แปรปรวนและคาแรงข้ันต่ํา 300 บาทของไทย  ทําใหผูประกอบการไทยลังเลและรีรอท่ีจะเขารวมงานแสดงสินคา
ในตางประเทศ เพราะไมสามารถคิดราคาขายท่ีแนชัดได แตจากผลการเขารวมงานของผูประกอบการไทยในครั้งนี้ 
ยังคงยืนยันไดวาสินคาไทยเปนท่ียอมรับของชาวตางชาติ เปนท่ีตองการของตลาด โดยเฉพาะบริษัท Siam 
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Fashion  ซ่ึงเขารวมงานกับกรมฯ ในครั้งนี้ นับเปนการเขารวมงานแคเพียงครั้งท่ี 2  บริษัทฯสามารถเจรจาทาง
การคาและมีผูสั่งซ้ือสินคาแลว กรมฯ ควรสนับสนุนการเขารวมงานของผูประกอบการไทยในครั้งตอไปอยาง
ตอเนื่อง 
  5.2 พ้ืนท่ี/ตําแหนงคูหาประเทศเทศไทยสําหรับงานนี้จัดอยูในทําเลท่ีดีท่ีสุด เคานเตอรประชาสัมพันธ
ของกรมฯ ใชเปนเวทีการเชิญแขกเขารวมงานแสดงสินคาในประเทศไทยไดเปนอยางดี  และยังรวบรวม 
Database  สําหรับผูนําเขาท่ีสนใจ ส่ังซ้ือสินคาจากประเทศไทยไดเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีผูสอบถาม
เรื่องงานแสดงสินคา BIG & BIH  เปนจํานวนมาก สคร.แฟรงกเฟรตสามารถใหขอมูล คําแนะนําและชักชวนนัก
ธุรกิจจากเยอรมนีและสวิตเซอรแลนดเขารวมงานในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน  รวมถึงการใหขอมูลนักธุรกิจ
ชาวตางชาติจากท่ัวโลกโดยตรงไดเปนอยางดี 
 
6. รูปภาพงาน 

 
 
 
 
คูหาประเทศไทย บริเวณทางเขาอาคาร 9.2 
 
 

 
 
การประชาสัมพันธงานแสดงสินคา BIG & BIH  ในประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
                    คูหาประเทศไทยในอาคาร 9.2 
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      คูหาผูประกอบการไทยในอาคาร 9.2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
                   คูแขงจากประเทศจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
         ภายในบริเวณอาคาร 11.1 
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         ภายในบริเวณอาคาร 11.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****************************************************************** 
 

     
      สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครแฟรงกเฟรต 
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