
 
 
 
  

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
1 กรกฎาคม 2564 

ตลาดออนไลน์เสื้อผ้าและรองเท้า
ถาบันวิจัย Data Insight พร้อมการสนับสนุน
จาก Arvato Rus ได้เผยแพร่รายงานเก่ียวกับ 
"ตลาดออนไลน์สำหรับเสื้อผ้าและรองเท้า” 

โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านเสื้อผ้าและรองเท้าที่รวมอยู่ใน
ร้านค้าปลีกออนไลน์ 1,000 อันดับแรกของรัสเซียในแง่
ของจำนวนคำสั่งซื้อในปี พ.ศ. 2563 รวมถึงตลาดสากล
ที่ใหญ่ที่สุด (ด้วยยอดขายออนไลน์ประจำปีอย่างน้อย 1 
แสนล้านรูเบิลต่อปี) พอสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี ้

• ในปี พ.ศ. 2563 มีคำสั ่งซื ้อ 215 ล้านรายการ 
มูลค่า 382 พันล้านรูเบิล 

• ยอดซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง 1,770 รูเบิล 
• ในปี พ.ศ. 2563 ร ้านค้าออนไลน์ม ียอดสั ่งซื้อ
มากกว่าปี พ.ศ. 2562 ถึงร้อยละ 40 

• ส่วนแบ่งของร้านค้าออนไลน์ในตลาดอีคอมเมิร์ซ
คือร้อยละ 27 โดยคำนวณจากจำนวนคำสั่งซื้อ 

• ในส่วนของร้านเสื้อผ้าและรองเท้าออนไลน์ มีอัตรา
ซื้อในปี พ.ศ. 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 4.5 (คำสั่งซื้อ 4.5 
ครั้ง ต่อการเข้าชมเว็บไซต์ 100 ครั้ง) โดยมีผลท่ี
ใกล้เคียงที ่ส ุดสำหรับร้านค้าออนไลน์เก่ียวกับ
น้ำหอมและร้านค้าออนไลน์ของสินค้ารถยนต์ท่ี
อัตราร้อยละ 5.1 และ 3.1 ตามลำดับ 

คำสั ่งซ ื ้อส ่วนใหญ่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นของธุรกิจ
จำหน่ายสินค้าทั ่วไปที ่ม ีส ินค้าหลากหลายซึ ่งผู ้ซื้อ
สามารถซื้อเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ และแม้แต่
สิ่งของสำหรับเด็กได้ในที่เดียวกัน โดยมีจำนวนร้านค้า
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 รองลงมาเป็นร้านค้าเฉพาะ
รองเท้าและกระเป๋าที่มีสัดส่วนร้อยละ 17 และจากร้าน
จำหน่ายเสื้อผ้าเด็กอีกร้อยละ 9 ทั้งนี้ร้านค้าสินค้าทั่วไป
ได้รับคำสั่งซื้อคิดเป็นร้อยละ 97 ของคำสั่งซื้อทั้งหมด 

และยังครองส่วนแบ่งรายได้คิดเป็นร้อย 93 ของรายได้
ของท้ังกลุ่ม 

รายชื่อธุรกิจออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 อันดับแรก (วัดจาก
ยอดขาย) ได้แก่ 

1. Wildberries https://www.wildberries.ru  
2. Lamoda https://www.lamoda.ru  
3. Ozon https://www.ozon.ru   
4. Adidas https://www.adidas.ru 
5. BonPrix https://www.bonprix.ru 
6. H&M https://www2.hm.com/ru 
7. KupiVIP https://www.kupivip.ru 
8. Rendez-vous https://www.rendez-vous.ru 
9. Tsum https://www.tsum.ru 
10. Zara https://www.zara.com/ru/ 

การกระจุกตัวของร้านค้าออนไลน์ตามภูมิศาสตร์ วัด
จากข้อมูลสถานที ่ลงทะเบียนธุรกิจออนไลน์ พบว่า
ร้านค้าออนไลน์สำหรับเสื ้อผ้าและรองเท้า (ท่ีอยู ่ใน
ทำเนียบผู้ค้าปลีกออนไลน์ TOP1000) ร้อยละ 73 จด
ทะเบียนในกรุงมอสโกและปริมณฑล รองลงมาอยู่ใน
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและภูมิภาคเลนินกราดร้อยละ 8 
และที่เหลืออีกร้อยละ 19 กระจายอยู่ในภูมิภาคอื่นของ
รัสเซีย 

โดยสรุปในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มสินค้าเติบโตขึ้นทั้งในแง่
คำสั่งซื้อร้อยละ 40 และในรูปมูลค่าร้อยละ 35 แตมู่ลค่า
ยอดซื้อเฉลี่ยต่อครั้งลดลงร้อยละ 3 หากพิจารณาในแง่
ของจำนวนคำสั่งซื้อและในแง่ของการขาย ประเภทของ
ร้านค้าสินค้าเอนกประสงค์ออนไลน์จะอยู่ในลำดับต้นๆ 
โดยมีผู ้นำกลุ่มคือ Wildberries คิดเป็นส่วนแบ่งของ
ยอดขายออนไลน ์จากทำเน ียบร ้านค ้าออนไลน์  
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TOP1000 ร้อยละ 54 อันดับที่สองในแง่ของยอดขาย
คือ Lamoda อันดับที่สามคือ Ozon  โดยร้านค้าเกือบ
ทั้งหมดในกลุ่มให้บริการจัดส่งสินค้าถึงปลายทางและ
การมารับสินค้าด้วยตนเอง 

- ร้อยละ 75 ใช้การจัดส่งทางไปรษณีย์โดย Russian 
Post  

- ร้อยละ 58 มารับของท่ีจุดกระจายสินค้า  
- ร้อยละ 49 มีแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม 
Appstore  

- ร้อยละ 99 ของร้านค้ามีบัญชีบนเครือข่ายสื่อโซ
เชียล VKontakte 

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้พฤติกรรม
ผู ้บริโภคเปลี่ยนไป สินค้าเสื ้อผ้าและรองเท้ามีความ
ต้องการน้อยลง และร้านค้ารูปแบบปกติถูกบังคับให้ปิด
กิจการไปช่วงระยะหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม ตลาดเสื้อผ้าและรองเท้าออนไลน์เป็นตัว
ขับเคลื่อนการพัฒนาอีคอมเมิร์ซท่ีสำคัญของรัสเซีย โดย
หมวดเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับถือเป็นหนึ่งใน
หมวดหมู ่การค้าออนไลน์ท ี ่ม ีการพัฒนามากที ่สุด 
เจ้าของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ในด้านอีคอมเมิร์ซ (เช่น 
Wildberries, Lamoda) เริ ่มต้นธุรกิจมาจากการขาย
สินค้าเสื้อผ้า ก่อนจะขยายไปสู่ประเภทสินค้าอื่น ๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื ่อความสะดวกของลูกค้า 
พร้อมทั้งพัฒนาจำนวนจุดรับสินค้าและขยายขอบเขต
การจัดส่ง และปรับปรุงระบบการวัดขนาดที่เหมาะสม 
ทั ้งนี ้การตัดสินใจซื ้อสินค้าเสื ้อผ้าและรองเท้าได้รับ
อิทธิพลมาจากปัจจัยต่าง ๆ มากกว่าหมวดหมู ่สินค้า
จำเป็นหรือสินค้าอาหารท่ัวไป 

ท่ีมา: ONLINE MARKET FOR CLOTHING AND FOOTWEAR, 
Datainsight.ru 

อุตสาหกรรมแฟชั่นถือว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 มากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยเฉพาะ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมท่ีเห็นคุ้นตาตามห้างสรรพสินค้า
ต้องปิดกิจการไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากแบบรับภาระ
ต้นทุนค่าเช่าไม่ไหวในช่วงล็อคดาวน์ นอกจากนั้นในยาม

ที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ปกติที่ผ่านมา ผู้บริโภคต้องใช้จ่าย
อย่างระมัดระวังและเก็บตัวอยู่กับบ้าน จึงทำให้ความ
ต้องการสินค้าหดหายไป 

อย่างไรก็ตาม เม่ือร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมหดหายไปและ
ไม่สะดวกกับลูกค้าที่ต้องออกเดินทางไปนอกบ้าน จึง
เป็นโอกาสให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตแบบก้าวกระโดด 
แม้ว่ามูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยจะลดลงบ้างเล็กน้อยก็เป็น
การสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ 

สำหรับในปีปัจจุบัน สถานการณ์ได้ปรับเปลี่ยนไปใน
ทางบวกอย่างชัดเจน ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยและใช้
ชีวิตตามปกติมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการกระจายฉีด
วัคซีนให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง ความต้องการ
สินค้าแฟชั่นท่ีอัดอั้นมานานก็ถึงเวลาที่จะกลับมาฟื้นตัว
อีกครั้ง 

สินค้าสำคัญในหมวดแฟชั่นที่ไทยส่งออกไปยังรัสเซียคือ 
อัญมณีและเครื่องประดับ หลังจากท่ีหดตัวมาตลอด 2-3 
ปีอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น แต่
ด้วยสถานการณ์ท่ีการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่เป็น
ปกติ ทำให้ผู ้ซ ื ้อและผู ้นำเข้าจากรัสเซียไม่สามารถ
เดินทางไปเลือกซื้อสินค้าที่ประเทศไทยได้ ซึ่งการเจรจา
การซื้อขายกับผู้ส่งออกไทยทางออนไลน์ไม่ใช่แนวทางท่ี
เหมาะสมกับประเภทสินค้าท่ีต้องการได้เห็นและจับต้อง
ไดจ้ริงก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ � 

 


