
 
 
 

  

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
31 กรกฎาคม 2563 

คาดการณก์ารค้าออนไลนร์ะหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2567

อัตราการเติบโตโดยเฉลี ่ยของตลาดออนไลน์ใน
รัสเซียช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2562 ที่ผ่านมา
อยู่ที่ร้อยละ 28 ต่อปี โดยมีมูลค่าสินค้าที่จับต้องได้
ผ่านการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ ้นจาก 235 
พันล ้านร ูเบ ิล เป ็น 1.72 ล ้านล ้านร ูเบ ิล (รวม
ภาษีม ูลค่าเพิ ่ม) เป็นผลมาจากมีผ ู ้บร ิโภคที ่ ใช้
อินเตอร์เน็ตและมีประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์
เพ่ิมข้ึน 

มูลค่าที่ปรากฏด้านบน เน้นเฉพาะสินค้าท่ีจับต้องได้
ผ่านการค้าออนไลน์เท่านั ้น ไม่รวมอาหารพร้อม
รับประทาน ธุรกิจบริการ (รวมทั ้งการท่องเที่ยว) 
ลอตเตอรี ่ และ ธ ุรกิจคอนเทนท์ (รวมทั ้งเกมส์
ออนไลน์) 

หลังจากที่ตลาดออนไลน์เติบโตสูงเป็นประวัติการณ์
ในปี พ.ศ. 2563 ถึงร้อยละ 44 อันเนื่องมาจากปัจจัย
การแพร่ระบาดของไวร ัสโคโรนาผ่านพ้นไปแล้ว 

แท่งสีฟ้า:   มูลค่าการคา้ออนไลน์ (ล้านล้านรูเบลิ) 
เส้นสเีขียว: สดัส่วนการค้าออนไลน์ในระบบค้าปลีก 
เส้นสีแดง:  อัตราการเติบโตของการคา้ออนไลน ์

แท่งสีม่วง:  มูลค่าการค้าออนไลน ์(ล้านล้านรเูบิล) โดยมีปัจจัยการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 
แท่งสีฟ้า:   มูลค่าการคา้ออนไลน์ (ล้านล้านรูเบลิ) ปราศจากปัจจัยการแพร่ระบาดไวรสัโคโรนา 
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

หลังจากนั้นคาดว่าอัตราการเติบโตจะชะลอตัวลง
เป็นลำดับโดยเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปีสำหรับช่วงปี พ.ศ. 
2564 – 2567 

จากข้อมูลของ Data Insight องค์กรที่เชี่ยวชาญการ
ทำวิจัยตลาด E-Commerce ในรัสเซีย คาดการณ์ว่า
อัตราการเติบโตในช่วง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 
2567 อยู่ที่ร้อยละ 33.2 โดยมีมูลค่าการค้าเพิ่มข้ึน
จาก 1.7 ล้านล้านรูเบิล ไปเป็น 7.2 ล้านล้านรูเบิล 

หากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการมีปัจจัยการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นตัวแปรนั้น จะเห็น
ได้ว่ามันช่วยผลักดันให้เกิดมูลค่าการค้าขายออนไลน์
เพ่ิมข้ึน 1.6 ล้านล้านรูเบิลในปี พ.ศ. 2567 

การพยากรณ์การเติบโตของ E-Commerce ในอีก 5 
ปีข้างหน้า ได้คำนึงถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาด้วยซึ่งมีท้ังด้านบวกและด้านลบ ซึ่ง
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการค้าออนไลน ์ได้แก่ 

1) ผู้บริโภคหน้าใหม่ ในช่วงการล็อคดาวน์ไม่ให้
ประชาชนออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น มีผู้บริโภคซื้อ
ของออนไลน์ไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน สำหรับนักช้อป
ออนไลน์หน้าใหม่คาดว่าจะยังคงพฤติกรรมซื้อสินค้า
ออนไลน์ต่อไปหลังจากการแพร่ระบาดของโรคยุตลิง
แล้วแม้ว่าจะไม่มีการซื้อบ่อยเท่ากลุ่มผู้บริโภคเดิมท่ี
คุ้นเคยกับการซื้อของออนไลน์อยู่แล้วก็ตาม 

2. การกักตัวเองอยู่กับบ้าน ผู้บริโภคที่งดออกไปซื้อ
ของนอกบ้านทำให้ม ีพฤติกรรมซื ้อของออนไลน์
เพ่ิมข้ึนกว่าปกติและมีแนวโน้มใช้จ่ายมากข้ึนด้วย แต่
ด้วยสถานการณ์การเติบโตที่ไม่ปกติในปี พ.ศ. 2563 
จะส่งผลให้อัตราการเติบโตในปีต่อ ๆ ไปลดลง 

3. การเพิ ่มความถี ่หลังจากยกเลิกมาตรการกัก
ตนเองอยู่กับบ้าน ในหลายกรณีผู้บริโภคยังคงเลือก
ที่จะซื้อของออนไลน์มากกว่าจะไปศูนย์การค้าที ่มี
ผ ู ้คนหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 
2564 ก่อนท่ีจะค่อย ๆ เลือนหายไป  

4. การทำงานในท่ีห่างไกล จากนโยบายที่สนับสนุน
ให้ผู้คนทำงานท่ีบ้าน ทำให้ประชากรราว 5 – 7 ล้าน
คนต้องทำงานในท่ีท่ีห่างไกลออกไปจากเมืองใหญ่ ซึ่ง
ช่วยสนับสนุนให้มีการซื้อของออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน 

5) การเติบโตของการซ้ือสินค้าจำเป็นผ่านออนไลน์ 
เกิดการลงทุนและการพัฒนาของธุรกิจรายใหม่ที่ทำ
มาค้าขายสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันหรือสินค้าท่ี
ซื้อบ่อย ๆ (Fast Moving Consumer Goods) ทาง
ออนไลน์มากขึ้นรวมทั้งสินค้าอาหาร ทำให้ในช่วง
ครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2563 มีอัตราการเติบโตของการ
ซื้อสินค้าเหล่านี้ทางออนไลน์เพ่ิมข้ึนถึง 4.3 เท่า และ
คาดว่าตลอดทั้งปีจะเติบโต 3.5 เท่า โดยมีมูลค่าเพ่ิม
ขึ ้นจากที ่เคยคาดการณ์เอาไว้เมื ่อปีกลายเป็นเงิน 
150 พันล้านรูเบิล 

6) กำลังซื ้อถดถอย จะมีผลกระทบเฉพาะสินค้า
ระดับพรีเมียมสำหรับชนชั้นกลาง ในขณะที่ระบบ
การค้าปลีกปกติ (Off-line) จะกลับมาเติบโตและมี
การแข่งขันกันอย่างรุนแรง 

ท่ีมา :  - datainsight.ru 
 - rbc.ru 

พฤติกรรมของผู ้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอยใน
ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่
และความสะดวกสบาย เสริมด้วยแรงผลักดันจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้อัตราการ
เติบโตของตลาดออนไลน์พุ่งสูงข้ึนเป็นประวัติการณ์ 

ถึงแม้ว่าประเด็นการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจะคอ่ย 
ๆ  จ า งห าย ไป  แต่ ค ว ามค ุ ้ น เ ค ยและคว าม
สะดวกสบายจากการซื้อสินค้าออนไลน์จะยังไม่ได้
หดหายไปในทันที ตราบใดท่ียังไม่มีวัคซีนท่ีสามารถ
หยุดยั้งการแพร่ระบาดอย่างได้ผลและสร้างความ
มั ่นใจให้ประชาชนได้แล้ว การออกจากบ้านไป
จ ับจ ่ายใช ้สอยตามปกต ิก ็ย ังไม่น ่าจะกล ับมา
เหมือนเดิมในอนาคตอันใกล้ ด้วยเหตุนี ้ช ่องทาง
การค้าปลีกผ่านออนไลน์ในรัสเซียจะมีส ัดส่วน
เพ่ิมข้ึนและมีบทบาทมากข้ึนเป็นลำดับ �

 


