
แนวโน้มตลาดสินค้าเสือ้ผ้าสาํเร็จรูปในญ่ีปุ่น  

สตท. ณ เมืองฮิโรชิมา 

ญ่ีปุ่ นจดัวา่เป็นตลาดสินค้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปท่ีใหญ่ท่ีสดุอนัดบัสามของโลก โดยในปี 2018 มีมลูคา่ 67 

พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ รองจากตลาด EU (380 พนัล้านเหรียญฯ) และสหรัฐอเมริกา (284 พนัล้านเหรียญฯ)

ตามลําดบั0

1  อยา่งไรก็ตาม ในชว่งตัง้แตป่ระมาณปี 2016 เป็นต้นมา ได้มีการกล่าวถึงอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าแฟชัน่ใน

ญ่ีปุ่ นวา่กําลงัเข้าสูย่คุเศรษฐกิจตกต่ํา หรือ Recession of Fashion/ Apparel Business2   โดยเห็นได้จาก

แนวโน้มการชะลอตวัของธุรกิจเสือ้ผ้าในช่วงระยะท่ีผา่นมา  จากผลการสํารวจภาวะตลาดสินค้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปใน

ญ่ีปุ่ นโดยบริษัท Yano Research Institute 2

3 

พบวา่ในปี 2018 การค้าปลีกสินค้าเสือ้ผ้าเคร่ือง

แตง่กาย(Apparel) ในญ่ีปุ่ นคดิเป็นมลูคา่ 9.22 

ล้านล้านเยน (ประมาณ 2.64 ล้านล้านบาท) โดย

แยกเป็นเสือ้ผ้าสตรี 5.72 ล้านล้านเยน(ร้อยละ 

62 ของตลาด) เสือ้ผ้าบรุุษ 2.58 ล้านล้านเยน

(ร้อยละ 28 )และเสือ้ผ้าเดก็-ทารก 0.92 ล้านล้าน

เยน(ร้อยละ 10) ซึง่จะเห็นได้วา่ในชว่ง 5-6 ปีท่ี

ผา่นมา ตลาดมีแนวโน้มอยูใ่นระดบัคงตวั      

เม่ือพิจารณาชอ่งทางการจําหนา่ย 

ร้านค้าปลีกเสือ้ผ้าเป็นชอ่งทางจําหนา่ยใหญ่ท่ีสดุคิดเป็นมลูคา่ 5.07 ล้านล้านเยน ตามด้วย ห้างสรรพสินค้า 1.79 

ล้านล้านเยน ร้านค้าออนไลน์ 1.56 ล้านล้านเยน และ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 0.80 ล้านล้านเยน  ตามลําดบั 

ในขว่งไตรมาสสดุท้ายของปี 2019 วงการธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูปในญ่ีปุ่ นอยูใ่นภาวะตกต่ําซึง่เป็นผลจาก

การใช้จา่ยท่ีลดลงหลงัการขึน้ภาษีบริโภคเม่ือ 1 ตลุาคม 2019 ประกอบกบัอณุหภมูิโดยเฉล่ียคอ่นข้างสงูสง่ผลให้

การจําหน่ายเสือ้ผ้าฤดหูนาวไมค่อ่ยกระเตือ้งนกั บริษัทเสือ้ผ้าสําเร็จรูปจํานวนมากได้ประกาศผลดําเนินงานท่ีต่ํา

กวา่ชว่งเดียวกนัของปีก่อนหน้า บริษัทค้าปลีกเสือ้ผ้าบรุุษ-สตรี Mex Co.,Ltd. ซึง่ทําธุรกิจมาร่วม 30 ปีถกูประกาศ

ล้มละลายเม่ือปลายปี 2019   สว่น Forever21 ซึง่เป็นผู้ ค้าปลีกเสือ้ผ้ารายใหญ่ของสหรัฐฯท่ีได้เข้าไปทําธุรกิจใน

ญ่ีปุ่ นตัง้แตปี่ 2009  ได้ปิดกิจการลงเม่ือปลายปี 2019   เชน่เดียวกบับริษัท Motherways Co.,Ltd. ผู้ ค้าปลีก

เสือ้ผ้าเด็กรายใหญ่ท่ีตัง้เม่ือปี 1991 ก็ประสบปัญหาขาดทนุจนต้องปิดกิจการ สถานการณ์ตา่งๆในช่วงปีท่ีผา่นมา

ของวงการธุรกิจเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายในญ่ีปุ่ นได้ตอกยํา้ถึงสภาพธุรกิจท่ีไมดี่นกัของอตุสาหกรรมดงักลา่วซึง่

เป็นมาอยา่งตอ่เน่ือง 

1 ข้อมลูจาก Japan Apparel’s Market Key Selling and Sourcing Trends   เวปไซต์ JUST STYLE  www.just-style.com   
https://www.just-style.com/analysis/japans-apparel-market-key-selling-and-sourcing-trends_id137204.aspx  

2  เป็นการเรียกสภาพธุรกิจเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายท่ีกําลงัตกตํา่ในภาษาญ่ีปุ่ นวา่ “Fashion Fukyou” (ファション不況) 
3  รายงานเร่ือง Situation of  Japan Apparel Market โดยบริษัท Yano Research Institute Ltd. ซึง่ได้ทําการสาํรวจบริษัทผู้ผลติ

สนิค้าเสือ้ผ้าบรุุษ สตรีและเด็ก รวมทัง้ธุรกิจค้าปลกี บริษัทการค้า (Trading Company) และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ในช่วงระหวา่ง
เดือนกรกฎาคม ถงึ กนัยายน 2019 (https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2276) (เป็นภาษาญ่ีปุ่ น) 

เสือ้ผ้าบรุุษ 

เสือ้ผ้าสตรี 

เสือ้ผ้าเดก็ 

แนวโน้มขนาดตลาดเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายในญ่ีปุ่น หน่วย 
ร้อยล้านเยน 

                                                           

http://www.just-style.com/
https://www.just-style.com/analysis/japans-apparel-market-key-selling-and-sourcing-trends_id137204.aspx
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การเปล่ียนแปลงในวงการธุรกิจเสือ้ผ้าสาํเร็จรูปในญ่ีปุ่น    

ชว่งเศรษฐกิจฟองสบูข่องญ่ีปุ่ น(ชว่งประมาณปี 1986 - 91)  ถือว่าเป็นยคุทองของธุรกิจแฟชัน่ ถึงกบัมีคํา

กลา่ววา่ แม้วา่จะเป็นเสือ้ผ้าราคาสงู “ไมว่า่จะผลิตเทา่ไรก็ขายได้”  เน่ืองจากผู้บริโภคญ่ีปุ่ นให้ความสําคญัและใช้

จา่ยสําหรับเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายอยา่งมาก โดยมีคา่นิยมวา่เสือ้ผ้าราคาสงูเป็นเสือ้ผ้าดี ดงันัน้ผู้ผลิตจงึใสใ่จกบั

คณุภาพอยา่งสงูสดุโดยไมคํ่านงึมากนกัถึงต้นทนุ ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้าแฟชัน่แบรนด์เนมจากตา่งประเทศหรือของ

ผู้ผลิตญ่ีปุ่ นเองก็ล้วนจําหนา่ยได้ดี แตต่อ่มาเม่ือเศรษฐกิจฟองสบูแ่ตกประมาณปี 1991-93 สภาพการณ์ในตลาด

เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายในญ่ีปุ่ นได้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั กลา่วคือ ผู้บริโภคญ่ีปุ่ นเร่ิมคํานงึถึงความสมดลุ

ระหวา่งราคากบัคณุภาพ เสือ้ผ้าประเภท Casual และ sport wear ได้รับความนิยมมากขึน้ เร่ิมมีร้านค้าเสือ้ผ้ามือ

สองเกิดขึน้ และเสือ้ผ้าประเภท Fast Fashion ได้เข้ามาสูญ่ี่ปุ่ น รวมถึงการจําหนา่ยทางออนไลน์ก็เร่ิมได้รับความ

นิยมจากผู้บริโภค ในขณะเดียวกนัห้างสรรพสินค้าเร่ิมเข้าสูย่ดุตกต่ํา โดยจะเห็นได้จากห้างสรรพสินค้า Sogo ได้

ปิดกิจการในปี 2000  ห้างสรรพสินค้าตา่งๆได้วางเง่ือนไขให้ผู้ผลิตต้องรับคืนสินค้าท่ีจําหนา่ยไมห่มดและตอ่รอง

ให้ผู้ผลิตลดราคาของสินค้าลง ในด้านของบริษัทผู้ผลิตของญ่ีปุ่ นก็มุง่หาแหลง่ผลิตในตา่งประเทศท่ีมีต้นทนุต่ํา  ทํา

ให้ฐานการผลิตในญ่ีปุ่ นแทบไมเ่หลืออยู ่ ในปี 2014  มีการสํารวจพบวา่อตัราการนําเข้าของเสือ้ผ้าสําเร็จรูปเป็นถึง

ร้อยละ 97 ของปริมาณสินค้าท่ีจําหนา่ยในตลาดญ่ีปุ่ น อยา่งไรก็ตามปัจจบุนัได้มีการโยกย้ายฐานการผลิตกลบัมา

ยงัญ่ีปุ่ นบ้างโดยเฉพาะสําหรับสินค้าท่ีมีราคาสงู โดยใช้โรงงานไฮเทคในประเทศซึง่มีสายการผลิตอตัโนมตั ิเป็นต้น 

ในชว่งตัง้แตป่ระมาณกลางทศวรรษ 2000 จดัว่าเป็นยคุเฟ่ืองฟขูอง Fast Fashion ได้มีบริษัทเสือ้ผ้า

สําเร็จ รูปประเภท Fast Fashion4 จากตา่งประเทศเข้าไปเร่ิมธุรกิจในญ่ีปุ่ นนําโดย GAP,  Zara และ H&M ซึง่ได้

ปลกุกระแสความนิยม Fast Fashion ในญ่ีปุ่ น  รวมถึงการกําเนิดบริษัทของญ่ีปุ่ น เชน่ UNIQLO, AOKI, 

Shimamura ฯลฯ  โดยบริษัทเหลา่นีมี้ลกัษณะเป็น SPA (Speciality store retailer of Private label Apparel)5 

กลา่วคือ ผู้ผลิตเสือ้ผ้าท่ีดําเนินธุรกิจครอบคลมุตัง้แตก่ารออกแบบวางแผนไปจนถึงการจําหนา่ยภายใต้แบรนด์

ของตนเอง โดยแตกตา่งจากรูปแบบธุรกิจเสือ้ผ้าสําเร็จรูปดัง้เดมิในญ่ีปุ่ นซึง่ผู้ผลิตไมไ่ด้จําหนา่ยเองแตผ่า่น

ห้างสรรพสินค้า บริษัทSPA เหลา่นีม้กัจะวา่จ้างบริษัทในประเทศท่ีมีคา่แรงต่ํา ทําให้สามารถผลิตเสือ้ผ้าคณุภาพดี

ในระดบัราคาท่ีย่อมเยา ซึง่เป็นการปรับเปล่ียนคา่นิยมเดิมท่ีเคยมีมาวา่สินค้าราคาแพงเป็นสินค้าดีคณุภาพสงู 

สินค้าราคาถกูเป็นสินค้าคณุภาพต่ํา  นอกจากนัน้เสือ้ผ้า Fast Fashion ยงัเป็นเสือ้ผ้าท่ีเหมาะกบัการใช้งาน 

(Functional) และเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามเทรน จงึมีสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดอยูเ่ร่ือยๆ ผู้บริโภคสามารถซือ้หาได้

เน่ืองจากมีราคาไมแ่พง  นอกจากนัน้ตอ่มาในระยะหลงันี ้บริษัท Fast Fashion ยงัมีการจบัมือกบัดีไซน์เนอร์ท่ีมี

ช่ือเสียงทําการพฒันาสินค้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์เน้นดีไซน์อีกด้วย อยา่งไรก็ตาม บริษัท SPA หลายรายท่ียงัต้องเผชิญ

กบัการแขง่ขนักบัการจําหนา่ยทางออนไลน์จําต้องปิดร้านจําหนา่ยในเมืองใหญ่ๆหลายแหง่ไปเหมือนกนั 

4 Fast Fashion เป็นศพัท์ท่ีบญัญตัิโดยเลยีนจาก Fast Food กลา่วคือ เป็นเสือ้ผ้าท่ีผลติจําหนา่ยเป็นปริมาณมาก ราคาตํา่และ
เปลีย่นแปลงรวดเร็วไปตามกระแสความนิยมในชว่งนัน้ๆ  

5 SPA หมายถึงบริษัทผู้ผลติเสือ้ผ้าซึง่ดําเนินธุรกิจครอบคลมุตัง้แตก่ารออกแบบวางแผน การผลติ ไปจนถึงการจําหนา่ย   
2 

 

                                                           



การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค 

ผู้บริโภคมีแนวโน้มใช้จา่ยสําหรับเสือ้ผ้าลดน้อยลง จากผล

สํารวจครัวเรือนโดยกระทรวงกิจการภายใน (Ministry of Internal 

Affairs)ของญ่ีปุ่ น ระบวุา่ในปี 2018 การใช้จา่ยสําหรับเสือ้ผ้าและรองเท้า

(ของครัวเรือนท่ีมีมากกว่า 2 คนขึน้ไป)คิดเป็นมลูคา่ 1.36 แสนเยนตอ่

ครัวเรือน ลดลงร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัปี 2010 หรือลดลงร้อยละ 30 เม่ือ

เทียบกบัปี 2000   

 ผู้หญิงซึง่เป็นกลุม่ใหญ่ของผู้ ซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปก็ได้มีการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการใช้จา่ย โดยในญ่ีปุ่ น 

ผู้หญิงเร่ิมเข้าสูส่งัคมผู้ ทํางานมากขึน้ โดยเฉพาะภรรยาซึ่งเปล่ียนจากการเป็นเพียงแมบ้่านเป็นการออกไปทํางาน

นอกบ้าน ผู้หญิงญ่ีปุ่ นในยคุปัจจบุนัจงึซือ้เสือ้ผ้าสว่นใหญ่สําหรับใสไ่ปทํางานและในชีวิตประจําวนัเทา่นัน้ ไมใ่ช่

เพ่ือการแตง่ตวัออกไปพบปะสงัสรรค์กบัเพ่ือนฝงูกลุม่แม่บ้านเหมือนในยคุก่อนๆ 

 สําหรับกลุม่ผู้ ซือ้ท่ีเป็นผู้ชาย การรณรงค์เก่ียวกบั Cool Biz และ Casual Friday ก็ทําให้พฤตกิรรมการ

แตง่ตวัเปล่ียนไป โดยการใส่สทูผกูเนคไทเตม็ยศตลอดปีได้เปล่ียนเป็นการใสเ่พียงเสือ้เชิต้และไมต้่องใสส่ทูผกูเนค

ไทในชว่งอากาศร้อนเดือนพฤษภาคมถึงกนัยายน ทําให้เสือ้สทูมีการจําหนา่ยลดลง    

 สญัญาณอีกอยา่งท่ีแสดงให้เห็นวา่ชาวญ่ีปุ่ นใช้จา่ยสําหรับเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายน้อยลง คือ การจําหนา่ย 

“Fuku Bukuro” หรือ Lucky Bag ในชว่งเทศกาลปีใหม ่ซึง่ร้านค้าจะบรรจสุินค้าในถงุท่ีปิดปากถงุไว้โดยผู้ ซือ้จะไม่

ทราบว่ามีสินค้าใดอยูข้่างในบ้าง แตส่ินค้าภายในถงุรวมแล้วจะมีมลูคา่สงูกวา่ราคาจําหนา่ยของถงุนําโชค  โดย

ปกตสิินค้าท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุสําหรับถงุนําโชคเป็นประเภทเสือ้ผ้าหรือสินค้าเบ็ดเตล็ด  แตใ่นชว่งปีใหมปี่ 2020 

ท่ีผา่นมา มีรายงานวา่ห้างสรรพสินค้าหลายแหง่ อาทิ เชน่ Matsuya  มีถงุนําโชคท่ีบรรจสุินค้าประเภทอาหารคิด

เป็นสดัสว่นถึงร้อยละ 62 ซึง่สงูขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าท่ีมีสดัสว่นร้อยละ 50  เน่ืองจากผู้ ซือ้ต้องการสินค้า

ประเภทเสือ้ผ้าน้อยลง  

อยา่งไรก็ตาม ในขณะท่ีมีผู้บริโภคท่ีต้องการซือ้หาเสือ้ผ้าราคาย่อมเยาเพิ่มขึน้เป็นจํานวนมาก แตใ่นอีก

ด้านหนึง่ก็มีผู้บริโภคท่ียงัคงนิยมเสือ้ผ้าแบรนด์เนมและเสือ้ผ้าเลือกสรรโดยเฉพาะซึง่มีเพียงหนึง่เดียวท่ีจําหนา่ยใน

ร้านประเภท Select shop6  มีการวิเคราะห์วา่ 6

7 ปัจจบุนัตลาดญ่ีปุ่ นมีลกัษณะท่ีแบง่เป็นสองขัว้   โดยขัว้หนึง่เป็น

ประเภทสินค้าเชิงปริมาณมีราคาถกูและเปล่ียนแปลงบอ่ยไปตามกระแสนิยม มี life cycle สัน้      ในอีกขัว้หนึง่

เป็นสินค้าแบรนด์เนมราคาสงูมีความนิยมท่ีไมแ่ปรเปล่ียนไปตามกระแสจงึใช้ได้เป็นระยะเวลา นาน สว่นใน

ระหวา่งกลางของสองขัว้ เป็นกลุม่ Trend Market  ซึง่เป็นตลาดระดบัราคาปานกลาง โดยท่ีผา่นมาตลาด

ระดบักลางนีมี้ขนาดใหญ่และเป็นลกัษณะพิเศษของตลาดเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายของญ่ีปุ่ น แตปั่จจบุนัผู้บริโภคใน

กลุม่นีเ้ร่ิมหนัเหแยกไปยงัแตล่ะขัว้กนัมากขึน้ ตลาดระดบักลางนีจ้งึมีแนวโน้มว่าจะซบเซา  

6 Select Shop เป็นคาํศพัท์บญัญตัิใช้ในญ่ีปุ่ น  โดยเป็นร้านค้าเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายท่ีจําหนา่ยสนิค้า Brand name หรือสนิค้า
หลากหลายผู้ผลติ โดย ไมไ่ด้จํากดัเฉพาะผู้ผลติรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะดงัเช่นร้านค้าเสือ้ผ้าแตเ่ดิมมาในญ่ีปุ่ น  

7 รายงาน “Commentary on the Issues and Future of Apparel Industry” และ “Observation on the Future of Apparel 
Industry Year2019 และ Year 2020 โดย Fashion Navi (https://fashion-navi.info/2019kadai/  , https://fashion-
navi.info/future/ ,  https://fashion-navi.info/future2020/)  

ที่มา : Ministry of Internal Affairs 

หม่ืนเยน 

มลูคา่การใช้จา่ยของครัวเรือนสําหรับเสือ้ผ้าและรองเท้า 
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แนวโน้มใหม่ในตลาดเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายของญ่ีปุ่น 

1.  ผู้บริโภคนิยมการซือ้เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายผ่านทางออนไลน์มากขึน้  จากการสํารวจโดย METI 

i(กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอตุสาหกรรมญ่ีปุ่ น) 

สินค้าเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย มีอตัราการค้าขายผา่น

ทางพาณิชย์อิเลคทรอนิก หรือ E-commerce ร้อย

ละ 12.96 หรือคดิเป็นมลูคา่ 17.7 แสนล้านเยน   เม่ือ

เปรียบเทียบกบัอตัราการค้าขายผา่น E-commerce 

ของสินค้ากลุม่อ่ืนๆเชน่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน  

หนงัสือ/VDO/CD หรือ ของใช้จิปาถะ/ของตกแตง่บ้าน 

เช่ือวา่จะยงัคงมีความเป็นไปได้ท่ีการซือ้เสือ้ผ้า

เคร่ืองแตง่กายทางออนไลน์จะยงัสามารถขยายตวั

ย่ิงขึน้อีก 

 บริษัทจําหนา่ยสินค้าทางออนไลน์ใหญ่ในญ่ีปุ่ น ได้แก่ Amazon Japan และ Rakuten ตา่งก็มีสินค้า

เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายจําหนา่ยในเวปไซต์กวา่พนัแบรนด์ขึน้ไป สําหรับ Rakuten ในปี 2019 ได้เข้าร่วมเป็น

สปอนเซอร์งาน Tokyo Fashion Week เพ่ือท่ีจะเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เสือ้ผ้าแบรนด์ท่ีจําหนา่ยในเวปไซต์ ซึง่มี

คดิเป็นมลูคา่รวม 7.5 แสนล้านเยนหรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของมลูคา่การจําหนา่ยสินค้าออนไลน์ของบริษัท    

บริษัทจําหนา่ยเสือ้ผ้าทางออนไลน์เหลา่นีไ้ด้เร่ิมใช้กลยทุธ์การนําข้อมลูการจําหนา่ย เช่น ขนาดและสีมาวิเคราะห์

พฤตกิรรมผู้บริโภคและประมาณการความต้องการ เพ่ือวางแผนคดัเลือกสินค้าให้สามารถตอบสนองผู้ ซือ้ทาง

ออนไลน์ท่ีมกัจะประสบปัญหาวา่ไมมี่ขนาดไซส์ท่ีต้องการ  ปัญหา

อีกประการหนึง่ของการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์คือการท่ีผู้ ซือ้ไม่

สามารถใสท่ดลองได้ ดงันัน้บริษัท Amazon Japan ซึง่มีระบบ

สมาชิกพิเศษหรือ Prime member ซึง่หนึง่ในสิทธิพิเศษสําหรับ

สมาชิกนีคื้อ การให้ลกูค้าสามารถทดลองใสเ่สือ้ท่ีสัง่ซือ้ทาง

ออนไลน์ได้ และหากขนาดไมพ่อดีหรือไมช่อบก็สามารถสง่คืนได้

โดยไมเ่สียคา่สง่    

 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2019  บริษัท Yahoo Japan ซึง่เป็น

ผู้ จําหนา่ยสินค้าออนไลน์อนัดบัสามได้เล็งเห็นถึงความนิยมของ

การซือ้ขายเสือ้ผ้าทางออนไลน์ของชาวญ่ีปุ่ นวา่เป็นธุรกิจท่ีมีแนว 

โน้มท่ีดีในอนาคต จงึได้ซือ้กิจการของบริษัท ZOZO 8เข้ามาเป็น

บริษัทลกู เน่ืองจาก ZOZO เป็นบริษัทจําหน่ายเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่

กายทางออนไลน์ใหญ่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ นโดยผ่านเวปไซต์ช่ือ ZOZOTOWN ดงันัน้เพ่ือแยง่ชิงการเป็นอนัดบัหนึง่ใน

8 บริษัท ZOZO Inc. (https://corp.zozo.com/en/about/profile/) 

บริษัทจาํหน่ายออนไลน์รายใหญ่ในญ่ีปุ่น 

จํานวนผู้ ใช้(หม่ืนคน) มลูค่า 
(ล้านล้านเยน) 

หมายเหต ุ สําหรับ Yahoo Japan ประกอบด้วยเวปไซต์ 
 (1) YahooShopping (2) YAHUOKU ซึง่เป็น Internet 
  Auction (3) เวปไซต์จําหน่ายออนไลน์อ่ืนๆ ของYahoo  
ทีม่า : การสํารวจโดยบริษัท Empowershop 

2 1 3 

ท่ีมา : METI (Ministry of Economy Trade & Industry อตัราขยายตวั 
เทียบปีก่อนหน้า % 

 Home Electronic-AV 

 Clothing-Apparel 

 Books-CD-VDO 
Miscellaneous

-Interior 

Food-Drink- 
Alcohol 

 E-Commerce 
  

อัตรา E-Commerce ของสนิค้าแต่ละกลุ่มในตลาดญ่ีปุ่น 

 1.64 

1.77 
ล้านล้าน 

เยน 

 1.20 

 1.60 

 1.69 
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วงการ บริษัท Yahoo Japan จงึมุง่หวงัท่ีจะขยายธุรกิจออนไลน์โดยอาศยัพลงัความนิยมการซือ้เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่

กายจากเวปไซต์ ZOZO ในขณะเดียวกนัก็ใช้จดุแข็งของการมีระบบการชําระเงินของตน (ระบบ PayPay)  

 นอกจากนัน้ มีการคาดวา่ธุรกิจจําหนา่ยเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายทางออนไลน์ในญ่ีปุ่ นจะเข้าสูย่คุท่ีเรียกว่า 

Fashion Tech อยา่งจริงจงั กลา่วคือมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ  เชน่ AI (Artificial Intelligence) เข้ามาใช้กนัมาก

ขึน้ อาทิเชน่ เม่ือเดือนกนัยายน 2019  UNIQLO ได้เปิดตวัแอปพลิเคชัน่ให้บริการวดัตวัผู้ ซือ้เพ่ือเสนอแนะขนาด

เสือ้ท่ีเหมาะกบัลกูค้าแตล่ะราย  ในขณะท่ี บริษัท SENSY9  ใช้ข้อมลูการซือ้ของลกูค้ามาวิเคราะห์เพ่ือคาดการ

ความต้องการ และสง่ให้บริษัทผู้ผลิตเสือ้ผ้ารายใหญ่ 14 รายภายใต้สญัญาวา่จ้าง ซึ่งข้อมลูดงักลา่วถกูนําไปใช้

เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าแตล่ะรายท่ีมีความต้องการแยกยอ่ยกนัออกไป และเพ่ือให้สามารถบริหาร

การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ในขณะเดียวกนั บริษัทผลิตเสือ้ผ้ารายใหญ่ของญีปุ่ นก็เร่ิมปรับโมเดลธุรกิจเป็น D2C หรือ Direct to 

Consumer กลา่วคือ บริษัทผู้ผลิตเสือ้ผ้าแบรนด์เนมจะจําหนา่ยทางออนไลน์ไปยงัผู้ ซือ้โดยตรงผา่นทางเวปไซต์

ของบริษัทเอง แทนการไปวางจําหนา่ยในห้างสรรพสินค้า และการประชาสมัพนัธ์รวมทัง้การส่ือสารกบัผู้ ซือ้นัน้ก็ใช้

ชอ่งทาง SNS(Social Network Service) ในขณะเดียวกนัก็ได้รับความเห็นของผู้ ซือ้ซึ่งถกูนําไปใช้ประกอบการ

พฒันาปรับปรุงสินค้าของตนตอ่ไปอีกด้วย   โมเดลธุรกิจนีต้า่งกนักบัธุรกิจ SPA คือ SPA ใช้ร้านค้าเป็นจดุ

จําหนา่ยสินค้า ในขณะท่ี D2C แม้วา่จะมีร้านค้าแตก็่ถกูใช้เป็นเพียงเสมือนห้องโชว์สินค้าสําหรับให้ผู้ ซือ้ไปชมหรือ

ทดลองใส ่แตเ่ม่ือตดัสินใจซือ้ก็มกัจะซือ้ผ่านทางเวปไซต์  

2. การกาํเนิดของธุรกิจรูปแบบใหม่ อาทิ เชน่ Subscription Services ซึง่เป็นการบริการให้เชา่เสือ้ผ้า 

ดงัเชน่ บริษัท Air Closet ซึง่ให้บริการแก่ผู้บริโภคท่ีเป็นลกูค้ารายเดือน สามารถเลือกเสือ้ผ้าเชา่ไปใสไ่ด้อย่างอิสระ

เม่ือยามท่ีต้องการ รวมทัง้ยงัมีการบริการให้ข้อเสนอแนะการใช้เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายท่ีเข้ากนั (Coordinate 

proposal) โดยสไตล์ลิส (Stylist)มือโปร ธุรกิจดงักลา่วได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้หญิงวยัทํางานกลุม่

อาย ุ20-30 ปี 

 

ข้อแนะนําสาํหรับผู้ผลิตผู้ส่งออกไทย 

1. แม้วา่วงการเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายในญ่ีปุ่ นจะอยูใ่นสภาพธุรกิจท่ีไมก่ระเตือ้ง แตผู่้ เช่ียวชาญและนกัวิเคราะห์

ยงัมองวา่ตลาดญ่ีปุ่ นจะยงัคงเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ ซึง่ผู้ ท่ีจะอยูร่อดได้จะต้องเข้าใจและปรับตวัให้เข้ากบั

สถานะปัจจบุนั ความต้องการในตลาดเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายในญ่ีปุ่ นคาดว่าจะมุง่ไปยงัการแยกเป็นสองขัว้

มากย่ิงขึน้ คือขัว้ท่ีเป็นความต้องการสําหรับสินค้าแบรนด์เนมราคาสงู และอีกขัว้เป็นสินค้าเชิงปริมาณท่ีมี

ราคาต่ํา ในขณะท่ีตลาดระดบักลางหรือ Trend market เกิดการแยกยอ่ย(Fragmentation)ของความต้องการ

ของผู้บริโภคออกไปหลากหลาย ดงันัน้ ผู้ผลิตไทยจําเป็นท่ีจะต้องวาง position ของสินค้าตนและมุง่ใช้กลยทุธ์

การตลาดท่ีเหมาะสมสําหรับตลาดท่ีเป็นเป้าหมายนัน้  

9 SENSY Inc. (https://sensy.ai/) เป็นบริษัทท่ีเช่ียวชาญด้าน AI ให้บริการตอ่ภาคธุรกิจในการการพฒันาระบบต่างๆท่ีใช้ AI  
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2. การนําเทคโนโลยีดจิิทลัและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ทัง้ในกระบวนการผลิตและการตลาด จะเป็นกลยทุธ์ท่ี

จําเป็นสําหรับการสร้างความได้เปรียบเชิงแขง่ขนั และสร้างความต้องการใหม่ๆ   

3. ลกัษณะพืน้ฐานของตลาดญ่ีปุ่ นในปัจจบุนัและตอ่ไปในอนาคตซึง่ได้แก่การเป็นสงัคมผู้สงูอายขุัน้สงูหรือ 

Super Aging Society (มีสดัสว่นผู้ ท่ีมีอายสุงูกวา่ 65 ปีเกินกวา่ร้อยละ20) การมีเดก็เกิดใหมจํ่านวนน้อยละ 

การเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึน้ของสตรี ยงัคงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีผู้ผลิตและผู้สง่ออกไทยต้องคํานงึถึงในการ

พฒันาสินค้าสําหรับสง่ออกไปยงัตลาดญ่ีปุ่ น 

-------------------------------- 
กมุภาพนัธ์ 2563 

ทีม่าข้อมูล 

(1) บทความจากนิตยสาร Shukangendai (on-line) วนัท่ี 31 สงิหาคม 2017 (https://gendai.ismedia.jp/articles/-/52688)  
(2) บทความจากเวปไซต์ Livedoor News  วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2019 ( https://news.livedoor.com/article/detail/16714004)    
(3) รายงานขา่วจากหนงัสอืพิมพ์ Nikkei ฉบบัวนัท่ี  14 กนัยายน  16 และ 26 ธนัวาคม  2019  วนัท่ี 10 - 11 และ 17 มกราคม  

2020 
(4) รายงานจากเวปไซต์ Fashion Navi  วนัท่ี 13 มิถนุายน และ 14 พฤศจิกายน 2019  วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2020  

(https://fashion-navi.info/) 
(5) เวปไซต์ JUST STYLE  www.just-style.com 
(6) รายงานจากเวปไซต์ NOLASIA ( https://nolasia.net/apparel-industry-in-japan/ ) 
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