
ผู้บริโภคในฮงัการี
พร้อมใช้จา่ยในชว่ง
เทศกาล นิยมซื�อ
ของเลน่-แฟชั�น-

อุปกรณ์อเิลก็โทรนิคส์
เป� นของขวญั

ในประเทศฮังการ ี ช่วงสี�สัปดาห์ก่อนครสิต์มาส (Advent)
นับเป�นช่วงเวลาเทศกาลสิ�นป�  ตั�งแตว่ันอาทิตย์แรกของ
ช่วง Advent (ในป�  2564 เป�นวันอาทิตย์ที� 28
พฤศจกิายน) วันนักบุญนิโคลัส (6 ธนัวาคม) ที�มี
ธรรมเนียมการให้ขนมกับเด็กๆ วันครสิต์มาส (24-26
ธนัวาคม) ที�จะให้ของขวัญสมาชิกในครอบครวัและคนสนิท
จนถึงวันขึ�นป� ใหม ่ (31 ธนัวาคม – 1 มกราคม) โดยช่วง
Peak Time ของการซื�อสินค้าสําหรบัเป�นของขวัญจะเป�น
ช่วง 2 สัปดาห์ก่อนถึงวันครสิต์มาส

งานวิจยัการตลาดจากบรษัิท EY ที�สํารวจข้อมูลผู้บรโิภค
กลุ่มตัวอย่าง 16,000 คนจากหลายประเทศในทวีปยุโรป
พบว่า ผู้บรโิภคที�มีอายุน้อยกว่า 55 ป�  นิยมซื�อของขวัญ
จากช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะผู้บรโิภคที�เกิดในช่วงป�
2543-2553 ที� 60% ของกลุ่มตัวอย่างในช่วงวัยนี�จะเลือก
ซื�อสินค้าจากช่องทางออนไลน์ เนื�องจากมีตัวเลือกให้
เปรยีบเทียบราคา และความพึงพอใจของลูกค้าที�แท้จรงิ
จากรวีิวสินค้า อีกทั�งอํานวยความสะดวกในการซื�อสินค้า
ทั�งระบบชําระค่าสินค้าทางออนไลน์ และการเลือกตัวเลือก
การจดัส่ง (ส่งถึงบ้าน หรอืรบัที�ตู้อัตโนมัติ)

ขา่วเดน่ประจาํสปัดาห ์W E E K L Y  N E W S
19 - 25 ธนัวาคม 2564

สคต .  ณ  กรุงบูดาเปสต์

thaitradebudapest.hu
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http://www.thaitradebudapest.hu/
https://www.facebook.com/ThaiTradeBudapest


นอกจากนี� การสํารวจการตลาดดังกล่าวยังพบว่า เกิด
ปรากฏการณ์ Shopping Fever ในกลุ่มผู้บรโิภคอายุ
น้อยกว่า 30 ป�  ที�รูส้ึกว่าจะต้องรบีจบัจา่ยสินค้าตาม
กระแสสังคม และการช้อปป�� งทําให้ตนรูส้ึกมีความสุข
ถูกเติมเต็มทางจติใจ โดยที�ผู้ตอบแบบสอบถามในช่วง
อายุนี�ราว 20% เป�ดเผยว่าตนซื�อสินค้าช่วงวันหยุด
เทศกาลนี�ไปมากกว่าป�ที�ผ่านมา

งานวิจยัพฤติกรรมการบรโิภค ของผู้บรโิภคชาวฮังการี
ในช่วงเทศกาลโดยบรษัิท Impetus Research รว่มกับ
บรษัิทโทรคมนาคม Telenor เป�ดเผยว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามชาวฮังการรีาว 35% เลือกจะซื�อของขวัญ
ทางช่องทางออนไลน์ และผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ�ง
เริ�มเลือกซื�อของขวัญตั�งแต่เดือนพฤศจกิายน เนื�องจาก
มีช่วงเวลาส่งเสรมิการขาย ด้วยการลดราคาสินค้า
ปลายเดือนพฤศจกิายน (Black Friday) จนถึงตลอด
เดือนธนัวาคม (Advent Shopping) อีกทั�งการจดัส่ง
สินค้าทางไปรษณีย์ในช่วงเดือนพฤศจกิายน - ธนัวาคม
มักจะใช้เวลานานเป�นพิเศษ

ด้านค่าเฉลี�ยมูลค่าการซื�อสินค้าในช่วงเทศกาล อยู่ที�
59,000 โฟรนิท์ (ประมาณ 5,900 บาท) ต่อคน ซึ�งสูง
ขึ�นจากค่าเฉลี�ยป�ก่อนหน้าที�อยู่ที� 55,000 โฟรนิท์
(ประมาณ 5,500 บาท) ต่อคน
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ด้านประเภทหมวดสินค้า ที�ผู้บรโิภคชาวฮังการนิียม
เลือกซื�อเป� นของขวัญ ได้แก่ เสื�อผ้าและเครื�อิงประดับ
(50%) อุปกรณ์อิเล็กโทรนิคส์ (46%) และของเล่น
(42%) 

เมื�อพิจารณาอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคส์ สินค้าที�เป�นที�นิยม
คือ หูฟ� ง (22%) สมารท์โฟน (20%) เคสโทรศัพท์หรอื
ฟ�ล์มกันรอย (16%) และ Smart Watch 15%

ด้าน Ms. Boglárka Szlávecz โฆษกบรษัิทผลิตและจดั
จาํหน่ายของเล่น Regió Játék กล่าวว่า ยอดขายตลาด
ของเล่นในป�  2563 มีมูลค่าราว 5.5 หมื�นล้านโฟรนิท์
(ประมาณ 5.5 พันล้านบาท) ในป�  2564 ผู้บรโิภคใน
ฮังการมีีความต้องการซื�อของเล่น โดยเฉพาะบอรด์เกม
ของเล่นเสรมิพัฒนาการ (Creative Toys) และตัวต่อ
แบรนด์ Lego มากขึ�นรบัเทศกาลเฉลิมฉลองท้ายป�  โดย
ยอดขายสินค้าของเล่นของบรษัิทในเดือนธนัวาคมนั�นสูง
กว่ายอดขายเดือนสิงหาคมถึง 10 เท่า และสูงกว่าช่วง
เวลาเดียวกันของป�ที�แล้วราว 20-30% ทั�งนี� ยอดขาย
หลักของบรษัิท เกิดขึ�นในช่วงเดือนพฤศจกิายนและ
ธนัวาคม จงึกล่าวได้ว่า ช่วงครสิต์มาสเป� นเวลาทองของ
ผู้ขายสินค้าของเล่นอย่างแท้จรงิ



การเล่นบอรด์เกมเป�นที�นิยมมากขึ�นในฮังการ ี ตั�งแต่ช่วง
ก่อนภาวะโรคระบาด เนื�องจากผู้ผลิตและพัฒนาบอรด์
เกมได้พัฒนาสินค้า ให้มีความหลากหลายและสนุกสนาน
มากขึ�น กล่าวคือ ท้าทายมากขึ�น มีรูปแบบการละเล่น
ใหม่ๆ เพื�อรองรบัความสนใจของกลุ่มผู้เล่นจากหลาก
หลายช่วงอายุ ในกรุงบูดาเปสต์ มีธุรกิจจดัจาํหน่าย
บอรด์เกมและคาเฟ�บอรด์เกม ที�เป� ดให้ลูกค้ามานั�งเล่น
เกมในรา้นเป�ดทําการจาํนวนมาก และได้รบัความนิยม
ในกลุ่มผู้บรโิภคอายุน้อยอย่างมาก ซึ�งมักจะไปใช้บรกิาร
เป�นหมู่คณะ ความโดดเด่นของสินค้าบอรด์เกมคือ เป�น
เกมที�ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ� า หรอืสัญญาณอินเทอรเ์น็ต
สามารถเล่นได้ทุกที� ช่วยสรา้งปฏิสัมพันธก์ับผู้เล่นที�อยู่
ตรงหน้า กระชับความสัมพันธก์ับผู้รว่มเล่นเกมได้ ใน
ช่วงต้นป�  2563 ที�รฐับาลประกาศใช้มาตรการล็อคดาวน์
จาํกัดการเดินทาง ทําให้ประชาชนต้องทํากิจกรรมหลัก
เช่น เรยีนหรอืทํางานที�บ้านมากขึ�น การเล่นบอรด์เกม
กับสมาชิกในครอบครวัหรอืเพื�อนรว่มบ้าน ช่วยให้ผู้คน
คลายเครยีดลงได้

ด้านแหล่งผลิตสินค้า ข้อมูลป�  2563 เป�ดเผยว่า ผู้นําเข้า
สินค้าของเล่นในฮังการ ี นําเข้าสินค้าจากจนีมากที�สุด
(22.47%) ตามด้วยโปแลนด์ (16.03%) และเยอรมนี
(11.51%)
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ข้อคดิเหน็/บทวเิคราะห์

เมื�อวิเคราะห์สภาวะตลาดสินค้าของเล่น ที�เป�นสินค้า
ยอดนิยมในช่วงเทศกาลสิ�นป� นั�น ตลาดสินค้าของเล่น
สําหรบัเด็กในฮังการ ี นับเป�นตลาดที�มีศักยภาพในการ
เติบโตสูง เนื�องจากฮังการเีริ�มมีแนวโน้มอัตราการเกิดสูง
ขึ�นตั�งแต่ป�  2555 สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนการมี
ครอบครวัของรฐับาลฮังการชีุดป� จจุบัน อีกทั�งในช่วง
ประกาศใช้มาตรการล็อคดาวน์ เด็กนักเรยีนไปโรงเรยีน
ไม่ได้ ต้องเรยีนที�บ้าน ผู้ปกครองมีแนวโน้มซื�อของเล่นให้
บุตรหลาน เพื�อเสรมิพัฒนาการและให้เด็กๆ มีกิจกรรม
ทําที�บ้าน ชดเชยจากการออกไปเล่นนอกบ้าน แม้มีความ
เป�นไปได้ว่าในป�การศึกษาหน้า (กันยายน 2565)
รฐับาลฮังการจีะยังอนุญาตให้โรงเรยีน และสถานศึกษา
เป�ดทําการเรยีนการสอนได้ปกติ และนักเรยีนทุกระดับ
ชั�นมาเรยีน on-site ได้ต่อไป ทว่านักวิเคราะห์เศรษฐกิจ
หลายฝ� ายมองว่า ตลาดฮังการจีะยังมีอุปสงค์การบรโิภค
ของเล่นสําหรบัเด็กๆ อยู่เช่นเดิม

ความท้าทายของผู้ผลิตสินค้า ในตลาดของเล่นป� จจุบัน
ประการหนึ�งคือ ผู้บรโิภคมักต้องการสินค้าที�มีความ
หลากหลายมากขึ�น ผู้ผลิตจงึต้องคิดค้นประเภทของเล่น
แบบใหม่ๆ เพื�อตอบสนองความต้องการของตลาด



นอกจากนี� ความทา้ทายอกีประการสําหรบัผูผ้ลติคอื
ป�ญหาหว่งโซก่ารผลิตขาดตอน สบืเนื�องจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ในป�  2563 ประกอบกบั
ราคาตน้ทนุน�ามนัเชื�อเพลงิสงูขึ�น อาจทําใหข้าดแคลน
วตัถดุบิสําคญัในการผลติ เชน่ พลาสตกิ และสง่ผลตอ่
ต้นทนุการผลติได ้ ทั�งนี� ของเลน่เป�นสนิคา้ที�มกีารปรบั
ราคาขายขึ�นเรื�อยๆ ทําใหผู้บ้รโิภคมกัรูส้กึวา่ของเลน่เริ�ม
มรีาคาแพงขึ�นเรื�อยๆ โดยเฉลี�ยแลว้ สนิคา้ของเลน่ในป�
2564 ปรบัราคาคา้ปลกีเพิ�มขึ�นราว 10-20% เมื�อเทยีบ
กบัป� ก่อนหน้า

กระแสสงัคมสําคญัที�กําลงัมาแรงในสหภาพยโุรป คอื
ความยั�งยนืและการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม โดย Mr. Florian
Hess กรรมการบรษัิท Spielwarenmesse eG ผูจ้ดังาน
แสดงสนิคา้ของเลน่และสนัทนาการนานาชาติที�ใหญท่ี�สดุ
แหง่หนึ�งในโลก Nuremberg International Toy Fair
หรอื Spielwarenmesse กลา่ววา่ ของเลน่ที�จะไดร้บั
ความนิยมมากขึ�นในอนาคต คอืของเลน่ที�ทําจากวสัดุ
รไีซเคลิ วสัดจุากธรรมชาต ิและพลาสตกิชวีภาพ

ทั�งนี� งาน Spielwarenmesse ครั�งตอ่ไปจะจดัระหวา่งวนั
ที� 2-6 กุมภาพนัธ ์2565 ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ Nürnberg
Messe เมอืง Nuremberg (Nürnberg) ประเทศเยอรมนี
ผูส้ง่ออกที�สนใจตดิตามขา่วสารการจดังานและการสมคัร
เป�น Exhibitor สามารถศกึษาขอ้มลูไดท้ี�เวบ็ไซตผู้์จดังาน
หรอืตดิตอ่ สคต. ณ นครแฟรงกเ์ฟ� รต์ หน้ า  4

สคต. ณ กรุงบดูาเปสต ์แนะนําใหผู้ส้ง่ออกสนิคา้วางแผน
กลยทุธก์ารเขา้ตลาด เพื�อนําเสนอสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบั
ปฏทินิการทํางานของโกดงัสนิคา้ และฝ� ายจดัซื�อหา้งรา้น
โดยชว่งที�มปีรมิาณการจบัจา่ยใชส้อยสงู คอื ชว่งเดอืน
พฤศจกิายนและธนัวาคม และผูบ้รโิภคในฮงัการมีกัจะ
เริ�มซื�อสนิคา้เป�นของขวญัประมาณ 1 เดอืนลว่งหน้า 

นอกจากนี� การมพีนัธมติรผูป้ระกอบกจิการโกดงัสนิคา้
ภายในพื�นที�สหภาพยโุรป จะชว่ยรน่ระยะเวลาการขนสง่
และตน้ทนุในการสง่สนิคา้ทลีะลอ็ตจากไทยได ้ โดยอา้ง
จากบทสมัภาษณ์ของ Gergely Őri กรรมการผูจ้ดัการ
บรษัิท JátékNet ผูจ้ดัจาํหน่ายของเลน่ทางเวบ็ไซต์
JátékNet.hu และผูแ้ทนบรษัิท Regió Játék ที�กลา่ววา่
สนิค้าที�เตรยีมจะขายในฮงัการชีว่งครสิตม์าส ควรจะ
ต้องมาถงึโกดงัสนิค้าในฮงัการ ี อยา่งน้อยในชว่งปลาย
ฤดรู้อน (เดอืนสงิหาคม-กนัยายน) เพื�อรบัประกนัวา่
สนิค้าจะไมข่าดสตอ็กในชว่งเทศกาลสิ�นป�

ที�มาของขอ้มลู: Index.hu, Napi.hu, Pénzcentrum,
Trade Magazin

สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์
ธนัวาคม 2564

https://www.spielwarenmesse.de/en/
https://www.facebook.com/ThaitradeFrankfurt/
https://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2021/12/16/tarsasjatek-koronavirus-jatekpiac-karacsony/
https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/jateknet-jatekpiac-karacsony-black-friday.740442.html
https://www.penzcentrum.hu/gazdasag/20211119/bokezu-lesz-a-jezuska-ennyi-penzt-szannak-a-magyarok-karacsonyi-ajandekra-1119524
https://trademagazin.hu/hu/a-fiatalok-tobbet-koltenenek-iden-karacsonykor-mint-tavaly/

