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ตลาดสินคาตกแตงบานในเกาหลีใต และแนวโนมของสินคา BCG  

   ตลาดสินคาตกแตงบานในประเทศเกาหลีใต 

 Home furnishing เปนคํารวม หมายถึงสินคาท่ีสามารถนำมาตกแตงบาน อาทิ เฟอรนิเจอร ของประดับ

ตกแตงบานตาง รวมถึงไฟตางๆ และอุปกรณเพ่ิมเติมที่มีความเรียบงาย  

ปจจุบัน ชาวเกาหลเีปนครอบครัวเด่ียวเพ่ิมขึ้น รายไดตอครอบครัวเพ่ิมสูงข้ึน และผูคนใชเวลาอยูกับบาน

มากขึ้น ทำใหมูลคาตลาดของตกแตงบานของเกาหลีเพ่ิมขึ้นเปนสองเทาในชวงหาปที่ผานมา 

 ลักษณะนิสัยของชาวเกาหลี เนนใหความสําคัญกับความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน แตไลฟสไตล

ใหมหลังการแพรระบาดของโควิดก็ไดเปลี่ยนบานใหเปนสถานที่ที่หวงแหนไวสำหรับการพักผอนและใชเวลา

คุณภาพ สงผลใหความสนใจของผูบริโภคชาวเกาหลีในเรื่องการตอเติมและตกแตงบานเติบโตอยางรวดเร็วและมี

ความซับซอนมากขึ้น 

ขนาดตลาด 

  ตลาดสินคาตกแตงบานกําลังเติบโตขึ้นหลังจาก COVID-19 ระบาด โดยเปนผลจากการที่ชาวเกาหลีใช

ชีวิตอยูที่บานมากขึ้น ทำใหเห็นความสำคัญของบานและมีการใชจายสำหรับของตกแตงบานเพิ่มมากขึ้น โดยใน

ป 2553 ตลาดของตกแตงบานเกาหลี มีมูลคา 8 ลานลานวอน ในป 2558 มีมูลคา 12.5 ลานลานวอน ในป 2560 

มีมูลคา 13.7 ลานลานวอน และคาดวาจะถึง 18 ลานลานวอนในป 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องอยางมีนัยยะ

สำคัญ  

 ผูเลนในตลาด 

 ผูเลนในตลาด ตางก็ใชกลยุทธตางๆ ในการกระตุนยอดจำหนายสินคา และสรางความแตกตางใหกับสินคา

ของตนเอง อาทิ  

Lotte Home Shopping เปดตัวแบรนดของตัวเอง นาม 'CASAROHA' สงผลใหยอดขายผลิตภัณฑเครื่องใชบน

โตะอาหาร (Tableware) เพ่ิมขึ้น 50% และการจับจายก็เพิ่มสูงข้ึนในป 2564 
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 CJ ONSTYLE เปดตัวเครื ่องครัวแบรนด 'VAOMENT' ของตนเอง และเผยพิมพเขียวเพื ่อขยายแบรนด ให

ครอบคลุมผลิตภัณฑที่ใชกับหองครัวท้ังหมด 

 หางสรรพสินคา LOTTE เปดตัวไลฟสไตลระดับพรีเมี ่ยม "The CONRAN Shop" ในป 2562 และมียอดขาย

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในป 2564  
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 หางสรรพสินคา Hyundai เปดตัว 'Directors' Archive' เพื่อตอบสนองความตองการที่อยูอาศัยระดับ high-

end สงผลใหยอดขายเฟอรนิเจอรระดับพรีเมี่ยมก็เพ่ิมขึ้นกวา 100% ในป 2564 

  

 

 

  

นอกจากนี้ ผูผลิตเฟอรนิเจอรหลายแหงเลือก 'B.E.D' (BESPOKE, EXPERIENCE, DIGITAL) เปนคียเวิรดของ

เทรนดปจจุบันท่ีกำลังไดรับความนิยมเปนอยางมากและเติบโตข้ึนในป 2564 โดย B.E.D หมายความถึงเฟอรนิเจอร

ที่ตอบสนองรสนิยมของผูบรโิภค ใหประสบการณดานคุณคาที่แตกตาง และมบีริการดาน DIGITAL ไปพรอมกัน 

       ESG (Environmental, Social, and Governance) สิ่งแวดลอม สังคม ธรรมาภิบาล และความย่ังยืน  

ตั้งแตป 2564 ภาครัฐและเอกชนเกาหลีใต ใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG 

(environmental, social, and governance) โดย ESG ไดกลายเปนหัวขอหลักในการผลิตสินคา การบริหาร

จัดการกระบวนการตางๆ โดยหัวใจสำคัญ ไดแก ธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พลังงานหมุนเวียน พลังงาน

ไฮโดรเจน และเศรษฐกิจหมุนเวียน   

ในสวนของธุรกิจสินคาตกแตงบาน Hanssem บริษัทสัญชาติเกาหลีที่ใหบริการตกแตงภายในครบวงจร และ 

IKEA บริษัทเฟอรนิเจอรที่มีตนกำเนิดที่สวีเดนและไดเขามาเปนผูเลนสำคัญในตลาดเกาหลี ทั้งสองบริษัทไดเพ่ิม

การผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงเปลี่ยนกระบวนการจัดจําหนายเพ่ือใหสังคมเกิดการเติบโตท่ียั่งยืน   

     Hyundai Livart บริษัทผลิตและจำหนายเฟอรนิเจอรสัญชาติเกาหลีในเครือฮุนได เริ่มใชวัสดุที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมสําหรับวัสดุบรรจุภัณฑและวัสดุกันกระแทกที่ทําจากกระดาษรีไซเคลิ 100% ที่เรียกวา "รังผึ้ง" และ
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ใช E0 บอรด สําหรับสินคาเฟอรนิเจอร โดยป 2563 บริษัทไดรับการยอมรับวาเปนบริษัทเฟอรนิเจอรในเกาหลีที่ใช

วัสดุที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมมากที่สุด  

     Casamia บริษัทเฟอรนิเจอรในเครือหาง Shinsagae ไดเริ ่มใชใบเสร็จรับเงินที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ปราศจากฮอรโมนสิ่งแวดลอมใหกับรานคาทุกแหง และปลูกตนลดาวัลย (Bridal reath tree) เพ่ือลดฝุนละอองใน

แมน้ำฮัน 

 นอกจากนี้ สินคา Refurbished หรือสินคาที่ลูกคาสงกลับหรือสินคาใชแลว และนำมาปรับปรุงและ

จำหนายในตลาดใหม ก็เปนที่นิยมในตลาดเกาหลีในปจจุบัน  โดยยอดขายในรานคาปลีก 14 แหงทั่วประเทศที่มี

สินคา Refurbished เพิ่มขึ้นเกือบ 8.4 ลานดอลลารสหรัฐในชวง 2 ปที่ผานมา ซึ่งเปนอีกแทรนดหนึ่งในการนำ

ทรัพยากรมาใชซ้ำเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนตอไป   

          ลักษณะของลูกคาชาวเกาหลีและความเปล่ียนแปลงหลัง COVID-19 ระบาด 

  การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบตอการบริโภคสินคาในเกาหลีใต โดยผูบริโภคชาวเกาหลี

ตระหนักถึงความสําคัญของความสะอาดและสุขอนามัยสวนบุคคล และรัฐบาลไดแนะนําใหประชาชนอยูบาน ลด

การออกเดินทางไปที่ตางๆ ซึ่งรวมถึงหางสรรพสินคา สงผลใหบานก็ไมไดเปนเพียงที่อยูอาศัยอีกตอไป แตปจจุบัน 

บานเปนทั้งสถานที่ทำงาน สถานศึกษา รานอาหาร สถานที่ซื้อของ และสถานที่พักผอน 

 ในสวนของการซื้อสินคาออนไลน มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยหลายบริษัทไดทุมเททรัพยากรในการ

จำหนายสินคาผานชองทาง e-commerce โดยเนนการแขงขันดานราคา การแนะนำสินคาใหมๆ การจัดสงตรง

เวลา รวมถึงบริการเสริมตางๆ โดยสิ่งเหลานี้ถือเปนแรงขับเคลื่อนหลักของการขายออนไลน 

สินคาที่คาดวาจะเปนที่นิยม ไดแก สินคาที่มีนวัตกรรมที่รองรับผูบริโภคที่ใชชีวิตคนเดียว เชน การอยู

อาศัยคนเดียว การตั้งแคมปคนเดียว และการเดินทางคนเดียว ของตกแตงบานขนาดเล็กและอเนกประสงคท่ี

สามารถเขากันกับครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็ก เฟอรนิเจอรขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนยายได และสามารถใชงานบน

โซเชียลมีเดียได เปนตน   

  อนึ่ง ชาวเกาหลีไมไดมองวา จะลงทุนครั้งเดียวกับเฟอรนิเจอรแลวใชถาวร แตมองวา เปนสินคาแฟชั่นท่ีใช 

เทรนดในการขับเคล่ือน สามารถซื้อและเปลี่ยนไดบอยๆ ตามความนิยมในขณะนั้น   

 ความเห็น สคต.  

 จากผลกระทบของโควิด-19 สงผลใหไลฟสไตลของผูบริโภคเกาหลีเปลี่ยนแปลงไป โดยบานเปนมากกวา

บาน และการจับจายสินคาเพื่อบานจึงมีเพิ่มมากขึ้น สินคาที่ไดรับความนิยม จะเปนสินคาที่ทันสมัย มีขนาดเล็ก 

และตอบโจทย 'B.E.D'  (BESPOKE, EXPERIENCE, DIGITAL) รวมถึงมีความใสใจกับสิ ่งแวดลอม สังคม และ     

ธรรมาภิบาล   



-5- 

 

 สินคาไทย มีโอกาสในการตีตลาดสินคาตกแตงบานในตลาดเกาหลี ดวยดีไซนที่เหมาะกับตลาด คุณภาพที่

ดี และราคาที่เหมาะสม โดยอาจจะทำโปรโมชั่นโดย Tie-in กับดารา/นักรองผูมีชื่อเสียงในเกาหลี จะเปนแนวทางท่ี 

สามารถใหสินคาไทยติดตลาดไดอยางรวดเร็ว แตอาจจะมีคาใชจายที่สูง รวมถึงการเขารวมในงานแสดงสินคาตางๆ 

เพื่อที่จะใหสินคาเปนที่รูจักของชาวเกาหลีเพิ่มมากขึ้น และกระตุนความอยากจับจายซื้อของของผูบริโภคเกาหลี 

รวมถึงเนนจุดขาย ในการเปนสินคาคุณภาพ ใสใจกับสิ่งแวดลอมและโลก ซึ่งเปนจุดท่ีผูบริโภคเกาหลใีหความสำคัญ

มากในปจจุบัน จะเปนปจจัยสำคัญในการบุกตลาดเกาหลีตอไป  

 

-------------------------------------------------- 

 

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงโซล 

4 มีนาคม 2565   


