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พฤติกรรมการซ้ือเครื่องประดับของชาวรัสเซีย
ผ�านพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�

บทคัดย�อ

สหพันธรัฐรัสเซีย เปนตลาดท่ีนาสนใจอยางย่ิงสําหรับผูประกอบการเคร่ืองประดับไทย ทั้งในแงของอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ การเปนตลาดผูบริโภคขนาดใหญ รวมท้ังชาวรัสเซียยังรู จักประเทศไทยและสินคาไทย

เปนอยางดี เนื่องจากประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักทองเที่ยวชาวรัสเซีย ซึ่งในแตละป

มีการเดินทางเขามาทองเที่ยวในไทยมากกวาหนึ่งลานคน อยางไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจในสหพันธรัฐรัสเซีย

เพื่อเขาถึงกลุมผูบริโภคชาวรัสเซียโดยตรง ยังคงมีความยุงยาก ซับซอน และมีอุปสรรคทางการคาคอนขางสูง ไมวาจะเปน

กฎระเบียบทางการคา คาใชจายในการลงทุน ภาษาและวัฒนธรรม ดังนั้น การทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ อี-คอมเมิรซ 

(E-Commerce) จึงเปนโอกาสสําคัญของผู ประกอบไทยในการเพิ่มชองทางการคาไปยังกลุ มผู บริโภคชาวรัสเซียโดยตรง

อยางมีตนทุนตํ่า บทความนี้เปนการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับของชาวรัสเซียผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ซึ่งกลาวถึงคุณลักษณะของผูซื้อชาวรัสเซีย กระบวนการตัดสินใจซ้ือผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พฤติกรรมการซ้ือซํ้าและการ

บอกตอ การวิเคราะหองคประกอบของเว็บไซตเคร่ืองประดับที่เปนที่นิยม ตลอดจนมีการใหขอเสนอแนะตอผูประกอบการ

ในธุรกิจเครื่องประดับไทยในการขยายตลาดไปสูลูกคาชาวรัสเซีย
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Russian Consumer Behavior in Jewelry Buying
via E-Commerce

ABSTRACT

Russian Federation can be counted as interesting market for Thai jeweler due to its economic 

growth and its enormous market size. Russian consumer also knows well about Thailand and 

Thai products because Thailand is one of their most favorite places for vacation and there 

are around million Russians travel to Thailand every year. However, doing business in Russia 

are still complicate and Russia still have high trade barrier such as, trade regulation, cost of investment, 

local language, and local tradition. Thus, E-Commerce might be a good trade channel for Thai jeweler 

since it can reach Russian consumer directly with low budget requirement. This article will provide the 

study result of Russian consumer behavior in E-commerce i.e. overview of their characteristic, their 

purchasing determination process in E-commerce, re-purchase and peer-to-peer communication. The 

research also included proper E-commerce website for Russian customer and suggest Thai jeweler the 

way to enter Russia jewelry market.
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ป�ที่ 38 ฉบับที่ 148 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

บทนํา
สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) หรือที่นิยมเรียกกันวา ประเทศรัสเซีย (Russia) ถือไดวาเปนตลาดสงออก

เครื่องประดับของไทยท่ีมีอัตราการเติบโตสูง ตามภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัสเซียในชวงหลายปที่ผานมา และ

เนื่องดวยตลาดสงออกหลักของเครื่องประดับไทย อยางสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุน ประสบกับภาวะเศรษฐกิจเติบโตชา

ติดตอกันหลายป ทําใหผู ประกอบการสงออกเคร่ืองประดับไทยจําเปนตองหาตลาดอ่ืนทดแทน และรัสเซียเปนตลาดหน่ึง

ที่นาสนใจ

ดวยขนาดของประชากรกวา 140 ลานคน มีชาวรัสเซียเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย เกินกวา 1.6 ลานคน 

ในป พ.ศ. 2557 ทําใหชาวรัสเซียรูจักประเทศไทยและสินคาของประเทศไทยอยางกวางขวาง อีกทั้งมีนักธุรกิจชาวรัสเซีย

เขามาทําธุรกิจผู แทนซ้ือ เพ่ือทําหนาที่ซื้อหรือสั่งผลิตเครื่องประดับจากผู ประกอบการในประเทศไทย เพื่อนําเขาไปขาย

ในประเทศรัสเซียอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การเขาถึงตลาดผูบริโภคชาวรัสเซียโดยตรงของผูประกอบการไทยทําไดยาก 

เนื่องจากอุปสรรคดานระบบการดําเนินธุรกิจในรัสเซียมีความยุงยากซับซอน โดยรัสเซียไดรับการจัดอันดับความยากงายใน

การประกอบธุรกิจประจําป พ.ศ. 2556 เปนอันดับที่ 112 ของโลก จาก 184 ประเทศท่ัวโลก

ทัง้นี ้ทศิทางการคาของประเทศตาง ๆ  ในโลกรวมท้ังรัสเซยีนัน้ การคาผานระบบพาณิชยอเิลก็ทรอนกิส (E-Commerce) 

มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น จากการสํารวจของ Internet World Stats พบวา ในป พ.ศ. 2554 มีชาวรัสเซียสูงถึง 61,472,011 

คน ที่ใชบริการอินเทอรเน็ต หรือคิดเปนรอยละ 44.3 ของประชากรรัสเซีย นอกจากน้ีพบวา การใชสื่อสังคมออนไลนเปนที่

นิยมเพิ่มขึ้นของคนรัสเซีย โดย eMarketer คาดการณวา ในป พ.ศ. 2557 คนรัสเซียใชสื่อสังคมออนไลนถึง 62.2 ลานคน 

โดยส่ือสังคมออนไลนที่คนรัสเซียนิยมใชคือ Vkontalke.ru

การทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เปนการเพ่ิมชองทางการขายสินคาและบริการผานทางเครือขาย

อินเทอรเน็ต ซึ่งเปนเครือขายที่คนทั่วโลกสามารถเขาถึงได มีการเปดบริการตลอด 24 ชั่วโมงไมมีวันหยุด ลดตนทุนคาใชจาย 

เนื่องจากคาใชจายในการจัดทําเว็บไซตมีตนทุนที่ถูก เมื่อตนทุนลดลงก็สามารถลดราคาสินคาลงได ดังนั้น สินคาที่ขายผาน

ทางเว็บไซตจะมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายผานทางหนาราน ในขณะที่มีการเขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรง และมีประสิทธิภาพ

อีกดวย

ปจจุบันประเทศรัสเซีย (Russia) เปนอีกประเทศหน่ึงที่มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีการ

ประกาศขายสินคาตาง ๆ  ลงบนเว็บไซตที่มีชื่อเสียงภายในประเทศ เชน vito.ru, yandex.ru, vk.com, market.yandex.ru, 

miestilo.ru, ozon.ru, ulmart.ru, utkonos.ru และ auto.ru เปนตน

การศึกษาพฤติกรรมชาวรัสเซียในการซื้อเครื่องประดับผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จึงนาจะเปนประโยชนตอ

ผูประกอบการในธุรกิจเคร่ืองประดับไทย ในการขยายตลาดไปสูลูกคาชาวรัสเซีย

ทบทวนวรรณกรรม
ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2552) ไดกลาวถึงความหมายของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไววา “การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(E-Commerce)” เกี่ยวของกับข้ันตอนการสั่งซื้อ การขาย การเคลื่อนยาย หรือการแลกเปลี่ยนสินคา หรือเกี่ยวของกับ

บริการตาง ๆ  ที่ผานเครือขายคอมพิวเตอร โดยมีนัยสําคัญที่เก่ียวของกับกระบวนการทางธุรกิจ บริการ การเรียนรู การประสาน

ความรวมมือและชุมชน ซึ่งการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้ชวยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ

ทั้งภายในและภายนอกองคกรท่ีเกี่ยวของ
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การทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะสําเร็จไดตองรู จักคุณลักษณะของธุรกิจประเภทนี้คือ การมีอยู ทุกแหงหน 

สามารถเขาถึงไดทั่วโลก มีมาตรฐานเดียวกัน มีความสมบูรณของขอมูล มีการตอบโตระหวางกัน มีขอมูลสารสนเทศที่มาก 

และสามารถทําการปรับแตงและสรางความเปนสวนตัวได ซึ่งจากคุณลักษณะเหลานี้สามารถทําใหเกิดผลประโยชนทั้งตอตัว

ของผูผลิต องคกรตาง ๆ  กลุมผูบริโภค รวมไปถึงสังคมที่เกิดความหลากหลาย เชื่อมตอถึงกันไดอยางงายดายไมวาจะอยูภูมิภาค

ไหนก็ตาม ทั้งยังเปนการสรางความหลากหลายของระบบตลาด ระบบเศรษฐกิจโดยทั่วไปอีกดวย

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2556) ไดใหมุมมองเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในดานการบริหาร (e-Commerce: A 

Managerial Perspective) ไววา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนการใชเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตในการสนับสนุนกระบวนการ

ทางธุรกิจในปจจุบัน ทั้งนี้ ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรืออี-คอมเมิรซยังสามารถถูกนิยามไดจากมุมมองตาง ๆ  คือ มุมมอง

เชิงพาณิชย (Commerce) มุมมองดานกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) มุมมองดานบริการ (Service) มุมมอง

ดานการเรียนรู (Learning) มุมมองดานการทํางานรวมกัน (Collaborative) และมุมมองทางสังคม (Community)”

เจริญศักดิ์ รัตนวราห และ วัชรพล เกษตระชนม (2554) ไดอธิบายถึงประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส วา 

“เปนการลดชองวางระหวางองคกรขนาดเล็กและขนาดใหญเขาสูโลกออนไลน เพื่อแขงขันกันไดอยางเสรีและเทาเทียมกัน 

สําหรับผูประกอบการ เปนการเพ่ิมชองทางในการขายสินคาและบริการ เปนเว็บไซตที่อยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่เปดบริการ

ตลอด 24 ชั่วโมงไมมีวันหยุด ลดตนทุนคาใชจายในการจัดทําหนารานจริง การเขาถึงกลุมเปาหมายเฉพาะไดโดยตรง การ

ใหบริการหลังการขายท่ีสามารถนํามาปรับปรุงไดอยางรวดเร็วบนเว็บไซตของตนเอง และสามารถวิเคราะห วิจัยเพ่ือพัฒนา

สินคาและบริการใหโดนใจลูกคามากข้ึน สําหรับผูบริโภค การเลือกซื้อสินคาผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ อี-คอมเมิรซ

ไดสินคาที่มีราคาถูกกวาหนารานปกติ สามารถเปรียบเทียบราคาสินคาจากหลาย ๆ  รานไดอยางรวดเร็ว และประหยัดเวลา 

สามารถเลือกซื้อสินคาไดจากทั่วทุกมุมโลก และการเลือกซื้อสินคาบางอยางก็สามารถรับไดทันที เชน โปรแกรม เพลง เปนตน”

ลัดดาวัลย แกวกิติพงษ (2556) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี พบประเด็น

การจัดการสารสนเทศท่ีควรคํานึงถึงในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทเคล่ือนที่สองประเด็น ประเด็นแรกคือ

ความตองการและความพรอมที่แตกตางกันของผูรับบริการ และประเด็นที่สองคือ ระดับของการใหบริการของผูประกอบการ

บริษัท East-West Digital News ไดทําการวิจัยเร่ือง “E-COMMERCE IN RUSSIA” ป พ.ศ. 2557 พบวา

ที่ผานมาตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรัสเซียมีการเติบโตคอนขางชา หากเปรียบเทียบกับประเทศทางฝงยุโรปที่พัฒนาแลว 

แตดวยอัตราการเติบโตในปจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  จนคาดวาอีกไมเกิน 10 ป รัสเซียจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสจนอยูระดับเดียวกับประเทศพัฒนาแลวในฝงยุโรป นอกจากนี้ ยังพบวา การเขาถึงอินเทอรเน็ตของประชากร

ชาวรัสเซียในภูมิภาคอ่ืน ๆ  หรือเมืองขนาดเล็กตาง ๆ  มีความแตกตางในเร่ืองคุณภาพชีวิต ทําใหการเขาถึงอินเทอรเน็ตจึงมี

นอยมาก ซึ่งเปนอุปสรรคในการพัฒนาตลาดอินเทอรเน็ตในประเทศ

ในป พ.ศ. 2557 ปริมาณการคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรัสเซียในสวนของสินคาที่จับตองได (ไมรวมสินคาประเภท

บริการตาง ๆ  เชน ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ เปนตน) ที่เปนที่นิยมมากที่สุดคือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชในครัวเรือน 

เสื้อผา รองเทา คอมพิวเตอร และอุปกรณเสริมตาง ๆ  โดยความแตกตางในเร่ืองของเพศ อายุ กลุมสังคม และภูมิภาค

ที่อยูอาศัย เปนปจจัยที่มีผลตอพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรัสเซีย

สําหรับปญหาในการดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศรัสเซีย ไดแก การจัดการในเรื่องของการขนสง

การชําระเงิน และทรัพยากรบุคคล เนื่องจากเสนทางการขนสงสินคาไปยังพื้นที่ที่หางไกล เสนทางการขนสงยังไมมีความสะดวก

มากนัก ทําใหใชระยะเวลาในการขนสงสินคาเปนเวลานานกวาสินคาจะถึงมือลูกคา การชําระเงินของผูซื้อชาวรัสเซียสวนมาก



43คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ป�ที่ 38 ฉบับที่ 148 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

นิยมชําระเปนเงินสด แมในปจจุบันจะมีการพัฒนาระบบชําระเงินที่มีความหลากหลายมากข้ึน แตการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ

ยังถูกใชในวงจํากัด ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล การชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ  ที่นอกเหนือจากการชําระเงินสดมีแนวโนมท่ีจะมี

ผูใชบริการเพ่ิมมากข้ึน

Anna Oshkalo (2014) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรัสเซียพบวา ผูใชงานอินเทอรเน็ต

ที่อาศัยอยูในเมืองหลวง เมืองสําคัญหรือเมืองขนาดใหญจะมีกิจกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตที่มากกวาผูใชงานที่อาศัยอยูใน

ชนบทหรือเมืองขนาดเล็ก ปจจัยสําคัญที่อธิบายความแตกตางในระดับภูมิภาคเหลานี้คือ ความแตกตางในคุณภาพชีวิต

กําลังซ้ือ การพัฒนาของระบบอินเทอรเน็ต ความรูในการใชคอมพิวเตอร และความรูทางอินเทอรเน็ต โดย 3 ใน 4 ของ

ผูใชงานอินเทอรเน็ตอาศัยอยูในสวนของรัสเซียฝงยุโรป หรือฝงซายมือจากเทือกเขาอูราล ซึ่งบริเวณดังกลาวลวนแลวแตเปน

เมืองหลวง เมืองสําคัญ และเมืองท่ีมีขนาดใหญของรัสเซีย อยางไรก็ตาม อัตราการเพิ่มขึ้นของการเขาถึงอินเทอรเน็ต หรือ

การใชงานอินเทอรเน็ตในเมืองขนาดเล็กและชนบทกลับมีการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วขึ้นมากกวาในเมืองขนาดใหญ

Roger A. Kerin, Lau Geok Theng, Steven W. Hartley and William Rudelius (2013) ไดทําการสรุป

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ 1. การตระหนักถึงความตองการ 2. การแสวงหาขอมูล

3. การประเมินขอมูลแตละทางเลือก 4. การตัดสินใจซ้ือ ซึ่งรวมถึงการชําระเงินและการจัดสง 5. การประเมินผลสินคาและ

บริการหลังการซ้ือ

ทวีศักด์ิ กาญจนสุวรรณ (2552, น. 112) ไดนําเสนอแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคออนไลน ที่ชวยทําใหพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสประสบความสําเร็จไว ดังแสดงในภาพท่ี 1

คุณลักษณะของผูซื้อทั่วไป

- อายุ - ทัศนคติ

- เพศ - ความเช่ือ

- การศึกษา - งานอดิเรก

- จริยธรรม - ประสบการณ

- คติพจน - ฯลฯ

คุณลักษณะของสินคาและบริการ

- ชนิดของสินคา

- คุณภาพ

- จุดเดน/ขอแตกตาง

- การกําหนดราคา

- ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ

สภาพแวดลอม

- วัฒนธรรม

- เศรษฐกิจ

- สภาพสังคม

- การเมือง

- กฎหมายและจริยธรรม

È È È

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค

 เปาหมายในการซ้ือ ⸺‣ ขั้นตอนในการซ้ือ ⸺‣ การซ้ือซ้ําของผูบริโภค

Ç Ç

คุณลักษณะของผูซื้อ

ที่เปนองคกร

- ชื่อเสียงของหนวยงาน

- นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน

- ทัศนคติหรือคานิยม

- คาชดเชยหรือคาตอบแทน

ระบบที่สนับสนุน

- ทางเลือกชําระเงิน

- ทางเลือกการจัดสงสินคา

- ระยะเวลา ความถูกตอง

และความปลอดภัย

ระบบ E-Commerce

คุณลักษณะของเว็บไซต

- ความทันสมัย

- ความสมบูรณ

- การนําเสนอ

- ระบบนําทาง

บริการลูกคา

- บริการอีเมล

- บริการ FAQs

- บริการศูนยขอมูล

- ฯลฯ

ภาพที่ 1: แบบจําลองผูบริโภคออนไลน
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พฤติกรรมการซ้ือเครื่องประดับของชาวรัสเซียผ�านพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�

วัตถุประสงค�ของการวิจัย
งานวิจัยมุงเนนการศึกษาจากปญหาในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการในธุรกิจผลิต และจําหนาย

เครื่องประดับไทยท่ีมีความสนใจในการจําหนายสินคาใหกับลูกคาชาวรัสเซีย แตยังขาดความเขาใจพฤติกรรมการเลือกซื้อ

เคร่ืองประดับผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยการจําหนายผานระบบดังกลาวน้ันสามารถครอบคลุมตลาดท่ีมากกวา

การเจาะจงเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวชาวรัสเซียที่เขามาในประเทศไทย

โดยวัตถุประสงคของการวิจัย ตองการศึกษาประเด็นตอไปนี้

1. ลักษณะผูซื้อที่แตกตางกัน เชน เพศ อายุ เขตที่อยูอาศัย อาชีพ มีผลตอการตัดสินใจซื้อหรือไม อยางไร

2. คุณลักษณะของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่จําหนายเครื่องประดับ ซึ่งชาวรัสเซียนิยมมีคุณลักษณะใดบาง

3. สิ่งเราทางการตลาดที่จะชวยกระตุนใหเกิดการเลือกและตัดสินใจซื้อในเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่จําหนาย

เครื่องประดับ ของชาวรัสเซียคืออะไร

4. กระบวนการตัดสินใจซื้อในแตละข้ันตอน ของชาวรัสเซียในการเลือกซื้อเครื่องประดับผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

เปนอยางไร

5. ระดับความพึงพอใจและความต้ังใจท่ีจะซื้อซํ้ากับเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เคยสั่งซื้อ

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใชวิธีการเก็บขอมูลหลากหลายวิธีผสมกัน รวมกับ

งานวิจัยเอกสาร โดยมีกระบวนการศึกษา ดังนี้

1. กระบวนการในการเลือกเว็บไซตเพ่ือใชเปนตัวอยางในการศึกษานั้น ผูวิจัยไดทําการเลือกจากเว็บไซตที่เกี่ยวของ

กับอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงเสื้อผาเครื่องแตงกาย เสื้อผาแฟชั่นตาง ๆ  โดยไมมีหนารานเปนของตนเอง

มีการขายสินคาผานทางเว็บไซตเทานั้น และมีชื่อเสียงในประเทศรัสเซีย จํานวน 5 เว็บไซต เพ่ือไมใหเกิดตัวเลือก

ที่มากเกินไปจนทําใหการวิเคราะหเปรียบเทียบไดยาก

 เว็บไซตที่เกี่ยวกับอัญมณีและเคร่ืองประดับในประเทศรัสเซียจํานวน 5 เว็บไซตดังกลาว ผูวิจัยไดเลือกเว็บไซต

มาจากขอมูลงานวิจัยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศรัสเซีย 1 เว็บไซตคือ เว็บไซต lamoda.ru สวนเว็บไซต

อีก 4 เว็บไซต มาจากการหาขอมูลเว็บไซตเก่ียวกับการขายอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศรัสเซีย จาก

เสิรชเอนจ้ิน Yandex.ru ที่เปนที่นิยมของชาวรัสเซียมากท่ีสุด ใหไดเว็บไซตที่เปนที่นิยมชองชาวรัสเซียจํานวน

15 เว็บไซต แลวทําการคัดเลือกเว็บไซตที่มีสินคาที่มีความละเอียด ประณีต มีความหลากหลายของสินคา และ

ไมมีหนารานเปนของตนเองจนเหลือ 4 เว็บไซต ประกอบดวย เว็บไซต miestilo.ru เว็บไซต bisjewelry.ru 

เว็บไซต bije.ru และเว็บไซต iloveme.su โดย 5 เว็บไซตท่ีไดรับการคัดเลือกทั้งหมดจะถูกใชในการศึกษา

ตลอดการวิจัย
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2. ทําการติดตอกับเครือขายชาวรัสเซียในประเทศรัสเซียที่ผูวิจัยรูจัก เพ่ือหาอาสาสมัครในการเขารวมเปนกลุมตัวอยาง 

โดยเลือกจากกลุมตัวอยางท่ีเคยซื้อเคร่ืองประดับและเคยทําการส่ังซื้อสินคาใดก็ไดผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 10 ตัวอยาง ทั้งนี้ ผูวิจัยใหตัวอยางเว็บไซตประเภทสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ

ภายในประเทศรัสเซียจํานวน 5 เว็บไซต แกกลุมตัวอยาง และใหกลุมตัวอยางเปนผูเลือกหนึ่งเว็บไซต เพื่อทดลอง

สั่งซื้อสินคาจากทางเว็บไซตนั้น ๆ  โดยผูวิจัยใหการสนับสนุนงบประมาณในการส่ังซื้อบางสวน (ผูวิจัยใหงบประมาณ

สนับสนุน 10 เหรียญสหรัฐเปนคาตอบแทน สวนเกินกลุมตัวอยางเปนผูรับผิดชอบเอง) กลุมตัวอยางจะทําการใช

โปรแกรมบันทึกภาพหนาจอคอมพิวเตอรขณะทําการแสวงหาขอมูลและทําการสั่งซื้อ และสงกลับมาใหผูวิจัย เพื่อ

เปนขอมูลประกอบการสัมภาษณ

3. สอบถามโดยใชแบบสอบถามพรอมกับการสอบถามเพ่ิมเติมดวยวาจากับนักทองเที่ยวชาวรัสเซียที่เขามาใน

ประเทศไทย เกี่ยวกับประสบการณการซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จํานวน 30 ตัวอยาง

4. ผูวิจัยทําการสังเกตและวิเคราะหเว็บไซตที่จําหนายเคร่ืองประดับที่ไดรับความนิยมในรัสเซีย 5 เว็บไซต ที่ถูกเลือก

มาเปนตัวอยาง

5. การทดลองสั่งสินคาโดยผูวิจัยเปนผูทดลองสั่งสินคาจากทางเว็บไซตจํานวน 3 เว็บไซต โดยเลือกจากเว็บไซตที่

กลุมตัวอยางนิยมในการส่ังซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในประเทศรัสเซีย

6. การสัมภาษณบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย นักธุรกิจ

ที่มีประสบการณการขายเคร่ืองประดับในตลาดรัสเซีย และผูขายเครื่องประดับในรานคาที่ประเทศรัสเซีย

7. การคนควาจากรายงานและเอกสารตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ

การเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยนี้ ดําเนินการใน 2 ชวงเวลา ชวงแรกเปนการเก็บขอมูลภาคสนามโดยผูวิจัยในประเทศ

รัสเซียและประเทศไทย ในชวงเดือนมิถุนายน 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2556 และเก็บขอมูลชวงท่ีสองดวยการสัมภาษณ

ผานระบบสนทนาออนไลนกับกลุมตัวอยางในประเทศรัสเซีย และสัมภาษณชาวรัสเซียและผูเช่ียวชาญในประเทศไทย ในชวง

เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558

สําหรับแนวทางการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย ใชวิธีการต้ังประเด็นตามกรอบของวัตถุประสงคที่กําหนดไว แลวทําการ

วิเคราะหขอมูลดวยการแยกคําสําคัญหลัก ๆ  ที่ไดจากการสัมภาษณ นํามาจัดกลุมจนไดขอสรุปและนํามาสอบทานกับขอมูล

จากเอกสาร รายงาน และบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

ในการวิเคราะหองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผู วิจัยใชวิธีการต้ังประเด็นการวิเคราะหจาก

งานทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีที่เคยศึกษาเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาตั้งเปนราง แลวใชการสังเกตอยางเปนระบบ

จากการเขาชมเว็บไซตทั้ง 5 เว็บไซต ที่คัดเลือกมาเปนตัวอยางการศึกษา เพื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ แลวนําขอมูลที่ได

มาสอบทานกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง เพื่อนํามาสูขอสรุปผลการวิจัย
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ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะของผูซื้อ: จากผลการศึกษาลักษณะความแตกตางของผูซื้อพบวา ภูมิประเทศหรือเมืองที่ชาวรัสเซีย

อยูอาศัย มีผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากเมืองขนาดเล็ก หรือ เมืองที่อยูทางฝง

ทวีปเอเชียจะมีความเจริญนอยกวาเมืองทางฝงทวีปยุโรป จึงมีรานคาเคร่ืองประดับใหเลือกไม มากนัก การเดินทางไปซ้ือ

ตองใชเวลาเนื่องจากระยะทางไกล เหตุผลการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนเพราะตองการ

ประหยัดเวลาในการเดินทาง นอกจากนี้ เพศ เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับ โดยเพศหญิงจะมี

ความสนใจในการซ้ือมากกวา โดยนิยมซื้อเครื่องประดับที่ตกแตงดวยหินสี หรืออัญมณี ขณะที่เพศชายนิยมซื้อเครื่องประดับที่

ไมประดับอัญมณี และโซขอมือ

2. ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส: จากการวิจัยดวยการสังเกตและวิเคราะหองคประกอบของเว็บไซตพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสที่จําหนายเครื่องประดับท่ีไดรับความนิยมจากชาวรัสเซียจํานวน 5 เว็บไซตคือ 1. http://www.miestilo.ru

2. http://bisjewelry.ru 3. http://www.lamoda.ru 4. http://bije.ru และ 5. http://www.iloveme.su พบลักษณะ

ที่นาสนใจ ดังนี้

(1) ลักษณะทั่วไปของเว็บไซต:

• การใชสีสันของเว็บไซตทั้ง 5 เว็บไซต เนนสีพื้นเปนสีขาวเปนหลัก ทั้ง 5 เว็บไซต ใชสีอักษรเปนสีเขม

เพ่ือใหตัดกับสีพื้นหลังที่เปนสีขาว สําหรับขอความเนนยํ้าและล้ิงคเชื่อมมักจะใชตัวอักษร สีเขม หนา 

ขนาดใหญ หรือสีสดใส หรือสีที่ตัดกับพ้ืนหลังอยางเห็นไดชัด ทําใหผูอานเห็นไดทันที

• ทั้ง 5 เว็บไซตมีการจัดหมวดหมูสินคาอยางเปนระบบ ระเบียบ แยกประเภทสินคาสําหรับผูหญิง และ

ผูชายอยางชัดเจน ทุกเว็บไซตจะแยกหมวดหมูสินคาไวเพ่ือวันสําคัญ เห็นไดชัดคือมีการแยกประเภท

เครื่องประดับสําหรับงานแตงงาน

• มีการจัดสินคาลดราคาทุกเว็บไซต

• ทุกเว็บไซตเปนภาษารัสเซียเทานั้น ยกเวนเว็บไซต Lamoda.ru ที่มีภาษายูเครน คาซัคสถาน และ

เบลารุส เพิ่มมาดวย

• ทุกเว็บไซตมีลิ้งคเชื่อมตอไปยัง Vkontakte.ru รองลงมาคือ ok.ru, instagram.com, facebook.com, 

twitter.com และ plus.google.com

• ทุกเว็บไซตมีชื่อเว็บไซต เบอรโทรศัพท ตะกราสินคา เครื่องมือคนหา ลิ้งคเชื่อมตอเพื่อสมัครสมาชิก 

บัญชีผูใชงาน หรือลงทะเบียนบัญชีผูใชงาน

• ทุกเว็บไซตแสดงการวิจารณสินคาจากลูกคาคนอื่น ๆ  ใหเห็นชัดเจน ยกเวนเว็บไซต Lamoda.ru

(2) บริการภายในเว็บไซต:

• ทุกเว็บไซตจัดแถบเคร่ืองมือคนหาไวแถบดานบนของเว็บไซต

• ทุกเว็บไซตจัดตะกราสินคาแสดงอยูแถบบนของเว็บไซต พรอมแสดงจํานวนสินคาและราคาสินคา

• มีการแจงรายละเอียดการชําระเงินทุกเว็บไซต ยกเวนเว็บไซต miestilo.ru ไมแจงรายละเอียดตอง

สอบถามจากทางเว็บไซตเพิ่มเติม
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• การบริการตอบคําถามแกลูกคา ทุกเว็บไซตจะมีบริการโทรฟรีภายในประเทศรัสเซีย เพื่อใหลูกคา

ชาวรัสเซียสามารถโทรศัพทสอบถามได นอกจากน้ี มีบริการตอบปญหาทางกลองขอความ ที่ลูกคา

สามารถพิมพถาม-ตอบไดทันที ยกเวนเว็บไซต iloveme.su ไมมีการบริการตอบปญหาทางกลองขอความ

• ทุกเว็บไซตมีการแจงรายละเอียดของการขนสงพรอมแจงคาบริการเพ่ิมเติมในแตละประเภท การจัดสง

สินคา

• ทุกเว็บไซตแยกประเภทการจัดสงใหแกลูกคาชัดเจน

• มีเว็บไซต miestilo.ru เว็บไซตเดียว ที่ใชคําวา FAQs สวนเว็บไซตท่ีเหลือจะไมใชคําวาคําถามที่พบบอย 

แตจะแสดงล้ิงคขอความในเร่ืองของวิธีการชําระเงินและการจัดสง โดยจะแสดงรายละเอียดขอมูลทั้งหมด

ในสวนนั้น ๆ

• ทุกเว็บไซตเปดโอกาสใหผูที่สนใจการบริการเพิ่มเติม รับขาวสาร สวนลด โปรโมชั่นตาง ๆ  โดยที่ลูกคา

สามารถพิมพอีเมลของลูกคาและช่ือลงในกลองขอความที่ตองการรับขอมูลขาวสารของทางเว็บไซต

ซึ่งทุกเว็บไซตไดจัดทําไว

(3) รายละเอียดของสินคา

• ภาพสินคาสามารถยอขยายภาพดูได รวมท้ังมีการบอกสถานะของสินคาวามีสตอกสินคาหรือไม ยกเวน

เว็บไซต miestilo.ru ที่ไมไดบอกสถานะของสินคา

• หากมีการลดราคาสินคา มักจะแสดงราคาสินคาที่ลดราคา

• ทุกเว็บไซตแยกประเภทสินคาใหมและสินคาลดราคาออกจากกันอยางชัดเจน และจัดแสดงไวหนาเว็บไซต

อยางชัดเจน

(4) การชําระเงิน

• ทุกเว็บไซตมีการชําระเงินที่หลากหลาย แยกประเภทอยางชัดเจน พรอมแสดงคาบริการตาง ๆ  ที่อาจ

มีคาบริการเพ่ิมเติม ยกเวนเว็บไซต miestilo.ru มีการชําระเงินผานทางไปรษณียเพียงอยางเดียว

(5) การบรรจุภัณฑกอนสงสินคา

• ทุกเว็บไซตมีการบรรจุสินคาที่แตกตางกันออกไป ที่เหมือนกันท้ังหมดคือ มีการบรรจุสินคาลงใน

กลองพัสดุกอนสงใหแกลูกคา แตกลองบรรจุภัณฑสินคาภายใน ลูกคาสามารถเลือกกลองบรรจุได ยกเวน

เว็บไซต Lamoda.ru และเว็บไซต iloveme.su ที่ไมมีบริการใหลูกคาสามารถเลือกกลองบรรจุภัณฑ

(6) การจัดสงสินคา และการรับประกันสินคา

• ทุกเว็บไซตมีการแยกประเภทการจัดสงที่ชัดเจน เหมือนกันทุกเว็บไซต พรอมแจงรายละเอียดคาบริการ

แตละประเภทการจัดสงสินคาใหแกลูกคาไดทราบ ยกเวนเว็บไซต iloveme.su ที่มีการแจงเปนราคา

ออกมาชัดเจนตามประเภทของการจัดสง

• ทุกเว็บไซตใหการรับประกันในการเปล่ียนหรือคืนสินคา หากไมพอในตัวสินคาที่ซื้อไป
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3. สิ่งเราทางการตลาด: จากการวิจัยพบวา การลดราคาเปนสิ่งเราที่กระตุนใหลูกคาตัดสินใจซื้อ เครื่องประดับผาน

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เดนชัดที่สุด

แอนเจลา (Anzhela/Анжела) กลุมตัวอยางเพศหญิง อายุ 24 ป อาศัยอยูที่เมืองบารนาอูล ดินแดน อัลไต ไซบีเรีย 

อาชีพฝายการเงินของบริษัทโฆษณา รายไดตอเดือน 20,000 รูเบิล ใหเหตุผลในการเลือกเว็บไซต http://bisjewelry.ru

ไววา “มีการลดราคาสินคาถึงรอยละ 50” และยังใหเหตุผลในการเลือกซื้อเครื่องประดับ ไววา “สินคาที่เลือกใหกับตัวเอง

คือ สรอยคอ ลักษณะสินคาเปนลักษณะเหมือนโซที่ถักสลับกันเปนเหมือนตาขาย ทําจากโลหะสีบรอนซ ประดับดวยคริสตัล

สีเบจ สรอยคอมีความยาว 15 เซนติเมตร สีของโลหะและสีของคริสตัลตัดกันสวยงามดูแลวสงางาม ความกวางของสรอยคอ

มีขนาดใหญแตไมไดใหญจนเกินไป อีกทั้งสรอยคอเสนนี้ลดราคาใหอีก 300 รูเบิล จากราคา 999 รูเบิล”

จากงานวิจัยพบวา ระดับราคาหลังหักสวนลดแลว ประมาณ 1,000 รูเบิล (ประมาณ 650 บาท) เปนระดับราคาท่ี

นิยมซื้อมากที่สุด สวนในดานสินคาพบวา ในการตัดสินใจซื้อ กลุมตัวอยางเลือกสินคาที่ประดับดวยคริสตัลของสวารอฟสกี้

เปนหลัก รองลงมาคือ สินคาท่ีประดับดวยไขมุก ตัวเรือนของเคร่ืองประดับหรือองคประกอบหลักของช้ินงานมักเปนวัสดุที่

ทํามาจากโลหะผสมแลวนํามาชุบดวยเน้ือโลหะท่ีเพิ่มมูลคาของสินคาไดมากข้ึน เชน ชุบดวยทอง ทองคําขาวหรือโรเดียม

โดยใหเหตุผลวา เครื่องประดับที่มีคริสตัลของสวารอฟสก้ี ทําใหสินคาดูดีมีราคา

4. กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค: จากการวิจัยพบกระบวนการตัดสินใจที่นาสนใจ ดังนี้

(1) การตระหนักถึงความตองการ กลุมตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 ทําการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพื่อใชเอง 

โดยมีอีก 1 ใน 3 ที่ตั้งใจซื้อเพื่อเปนของขวัญ ซึ่งจากการศึกษาพบวา รัสเซียมีเทศกาลหลักที่นิยมซื้อ

เคร่ืองประดับเปนของขวัญสองเทศกาลคือ วันคริสตมาสของรัสเซีย (Russian Orthodox Christmas)

ซึ่งตรงกับวันที่ 7 มกราคมของทุกป และวันสตรีสากล (International Women’s Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 

8 มีนาคม ที่ผูชายจะซื้อของขวัญใหผูหญิง (ภรรยา คูรัก แม หรือลูกสาว) ซึ่งมิคาอิล (Mikhail/Михаил) 

กลุมตัวอยางเพศชาย อายุ 22 ป อาศัยอยูที่เมืองชูโคฟสกี้ มอสโคว รัสเซีย อาชีพนักศึกษา รายไดตอเดือน 

20,000 รูเบิล ตอบวา “ไมคอยมีความจําเปนที่จะซื้อของเหลานี้ แตจะซื้อใหคนอ่ืน หรือคนในครอบครัว

เนื่องในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ  โดยกลุมตัวอยางเลือกซื้อตางหู รูปผีเสื้อประดับมุกใหกับแม ตัวเรือนตางหูมี

ลักษณะเปนโลหะผสมชุบโรเดียม ทําใหมีลักษณะสีเงิน ประดับปกผีเสื้อดวยเพชรเทียมสีขาว ตรงปกผีเส้ือ

ดานลางเปนไขมุกสีขาว ขนาดตางหู 2 เซนติเมตร ตางหูเปนล็อกแบบคารเนช่ัน สินคาที่เลือกลดราคาอีก 

180 รูเบิล จากราคา 599 รูเบิล”

(2) การแสวงหาขอมูล การสืบคนขอมูลเพื่อซื้อเครื่องประดับผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพบวา กลุมตัวอยาง

กวาคร่ึงหน่ึงจะทําการสืบคนหาเว็บไซตผาน YANDEX.ru ซึ่งเปนเว็บไซตสืบคนขอมูลที่เปนที่นิยมของ

ชาวรัสเซีย กลุ มตัวอยางที่เหลืออีกเกือบครึ่งหน่ึงจะพิมพชื่อเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่สนใจเพ่ือ

เขาถึงขอมูล โดยมาเรีย (Maria/Мария) กลุมตัวอยางเพศหญิง อายุ 24 ป อาศัยอยูที่เมืองบารนาอูล ดิน

แดนอัลไต ไซบีเรีย รัสเซีย อาชีพเลขานุการ รายไดตอเดือน 30,000 รูเบิล ตอบวา “หาขอมูล

ของสินคาท่ีประดับดวยคริสตัลสวารอฟสก้ีสีมวงออนจากเว็บไซต http://www.miestilo.ru เว็บไซต

http://www.iloveme.su และเว็บไซต http://bisjewelry.ru แลวนํามาเปรียบเทียบขอมูลสินคาที่สนใจ”
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(3) การประเมินทางเลือก ปจจัยที่กลุ มตัวอยางใชในการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองประดับจากเว็บไซตคือ

จะพิจารณาจากเว็บไซตที่มีการจัดองคประกอบของเว็บไซตที่ใชงานงาย สะดวก มีการแยกประเภทหรือ

หมวดหมูสินคาอยางชัดเจน มีการแสดงรายละเอียดขอมูลของสินคาพรอมภาพสินคา และวิดีโอตัวอยาง

สินคาประกอบครบถวน มีการจัดลดราคาสินคา มีการรับประกันสินคาจากทางเว็บไซต มีการแจงวิธี

ชําระเงิน มีการแจงราคาคาขนสง (เนื่องจากแตละเว็บไซตมีวิธีการเก็บคาขนสงสินคา และระยะเวลาในการ

จัดสงที่แตกตางกัน) ลิเดีย (Lidia/Лидия) กลุมตัวอยางเพศหญิง อายุ 56 ปอาศัยอยูที่เมืองบารนาอูล ดิน

แดนอัลไต ไซบีเรีย รัสเซีย อาชีพครูสอนโรงเรียนเตรียมอนุบาล รายไดตอเดือน 20,000 รูเบิล ตอบวา 

“เขาเสิรชเอนจิ้น Google.com เปนอยางแรก จากนั้นพิมพชื่อเว็บไซตแรกคือ http://www.iloveme.su 

เม่ือเขาสู เว็บไซตนี้แลว จึงทําการเลือกประเภทสินคา ที่ตองการ ผู ทดลองเลือกสินคาประเภทตางหู

เนนตางหูประดับดวยคริสตัล เว็บไซตแรกไมมีสินคาที่ ผู ทดลองตองการจึงเปล่ียนไปคนหาท่ีเว็บไซต

http://bije.ru ในเว็บไซตนี้ ผูทดลองเลือกเคร่ืองประดับประเภทตางหูและทําการเลือกตางหูหลายแบบ

อยางละเอียด ทั้งภาพประกอบที่เปนภาพนิ่ง วิดีโอและขอมูลของสินคา สินคาที่ผู ทดลองสนใจมากที่สุด

คือ สินคาที่มีคริสตัลของ สวารอฟสก้ีสีมวงออนประดับอยูทายที่สุด ผูทดลองไดเลือกตางหูที่ชอบมากท่ีสุด 

1 คู ลงในตะกราสินคา อานรายละเอียดของการจัดสง การชําระเงิน และเลือกการชําระเงินทันที” ทั้งน้ี 

เปนท่ีนาสนใจวา กลุมตัวอยาง 10 รายท่ีทําการซ้ือเคร่ืองประดับผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเลือกเว็บไซต 

http://bisjewelry.ru และ http://bije.ru จํานวนเว็บไซตละ 5 คนเทากัน

(4) การตัดสินใจซ้ือ สําหรับเคร่ืองประดับที่ชาวรัสเซียนิยมซื้อ ไดแก ตางหู สรอย และสรอยแขน โดยนิยม

เครื่องประดับที่ทําจากโลหะเงิน หรือ โลหะเงินชุบทอง เนื่องจากราคาไมสูงนัก อีกทั้งรัสเซียเปนประเทศ

ที่มีฤดูหนาวยาวนาน ทําใหชาวรัสเซียสวนใหญใสเสื้อกันหนาวโดยนิยมสีเขมและไมชอบสีฉูดฉาด ซึ่ง

เคร่ืองประดับสีเงินจะเขากับเคร่ืองแตงกายสีเขมไดดี สําหรับในสวนของตางหูที่ชาวรัสเซียนิยมซ้ือน้ัน

รูปแบบและลักษณะของแปนตางหูที่ผูซื้อรัสเซียตองการจะมีความแตกตางจากชาติอื่น ซึ่งมาจากพฤติกรรม

ของผูบริโภค เนื่องจากรัสเซียเปนประเทศที่มีอากาศหนาว เสื้อผาที่สวมใสเพื่อใหความอบอุนสวนใหญ

เปนเสื้อผาแบบสวมศีรษะหรือเปนผาถัก ซึ่งอาจทําใหเกี่ยวตางหูหลุดหายไดงาย ผูบริโภคจึงนิยมรูปแบบ

แปนตางหูที่ติดแนนทน โดยพบวา รูปแบบท่ีผู ซื้อนิยมมากท่ีสุดเปนแบบ Lever Back Lock และมี

บางสวนเปนแปนแบบเกลียวสกรู และ Clip post ดังแสดงในภาพท่ี 2

 ในสวนของการชําระเงินพบวา ความหลากหลายของวิธีชําระเงิน และความปลอดภัยในการชําระเงินเปน

ปจจัยสําคัญที่สุดในการเลือกตัดสินใจซ้ือจากเว็บไซต ซึ่งกลุมตัวอยางไดเลือกการชําระเงินผานบัตรวีซา 

นอกจากนี้ ปจจัยดานวิธีการจัดสงสินคาที่ปลอดภัย สินคาไมสูญหาย โดยการจัดสงผานทางบริษัทขนสง

เอกชนรายอ่ืน ๆ  ที่ไมใชการขนสงผานระบบไปรษณีย (เนื่องจากช่ือเสียงทางลบของระบบไปรษณียรัสเซีย) 

ยังเปนปจจัยที่มีความสําคัญเชนกัน ในผลการศึกษายังพบวา เมื่อตัดสินใจเลือกเว็บไซตใดเพื่อจะทําการ

ซื้อแลว กลุ มตัวอยางยังเขาไปสืบคนขอมูลความเห็นของลูกคาที่เคยส่ังซื้อจากเว็บไซตนั้น  ๆ  มากอน

เพ่ือยืนยันใหแนใจกอนทําการส่ังซ้ือ ซึ่งเว็บไซตที่ไมมีความเห็นจากผูซื้อรายอ่ืน หรือมีความเห็นในทางลบ

สามารถทําใหลูกคาเปลี่ยนใจได
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พฤติกรรมการซ้ือเครื่องประดับของชาวรัสเซียผ�านพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�

แป�นแบบเกลียวสกรู (Screw Backs) แป�นแบบ Clip post แป�นแบบ Lever Back Lock

ภาพที่ 2: ลักษณะของแปนตางหูที่นิยมสําหรับผูบริโภคในตลาดรัสเซีย

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน),

รายงานการศึกษาโอกาสทางการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดรัสเซีย, 2556

(5) การประเมินผลสินคาและบริการหลังการซื้อ กลุ มตัวอยางทุกราย รวมทั้งผู รับสินคาที่ผู วิจัยไดทดลอง

ทําการส่ังซื้อ เพื่อสงใหผูรับปลายทางท่ีรัสเซียเปนผูรับ ตางพอใจในสินคาที่ไดรับ โดยกลุมตัวอยางที่อยูใน

เขตไซบีเรีย ไดรับสินคาภายใน 7–10 วัน หลังจากการส่ังซื้อ ซึ่งเปนระยะเวลาท่ีกลุ มตัวอยางพอใจ

สวนกลุมตัวอยางในกรุงมอสโควไดรับภายใน 2–3 วัน หลังจากการส่ังซื้อ ในสภาพบรรจุภัณฑภายนอกท่ี

เรียบรอย เมื่อเปดหอ มีบรรจุภัณฑชั้นในเปนกลองใสเคร่ืองประดับ หรือถุงแพรอีกชั้นหน่ึง สวนสินคา

ที่ไดรับ มีลักษณะตรงกับที่สั่งซื้อ มีสภาพเรียบรอยดี เปนที่นาพอใจ โดยการสงสินคาในรัสเซียที่ดําเนินการ

โดยบริษัทเอกชน นอกจากการจัดสงถึงที่พักแลว กลุมตัวอยางบางรายเลือกท่ีจะไปรับที่จุดรับสินคาของ

บริษัทบริเวณสถานีรถไฟ โดยทางบริษัทจะทําการแจงทาง SMS เมื่อสินคามาถึงจุดรับ เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหลูกคาที่อาจไมสะดวกใหสงสินคาไปยังท่ีพัก

5. ระดับความพึงพอใจและการซ้ือซํ้า: จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความพอใจระดับสูงในการส่ังซ้ือ

เครื่องประดับผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยปจจัยทั้ง 4 ดานที่ใชในการประเมินเว็บไซต ประกอบดวย ดานการชําระเงิน 

ดานสินคา ดานเว็บไซต และดานการจัดสง ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงการบอกตอ และการซ้ือซํ้าพบวา ชาวรัสเซียที่พอใจ

ในการสั่งซื้อเครื่องประดับผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เกือบทั้งหมดตั้งใจจะทําการซื้อซํ้าผานเว็บไซตที่พอใจ ดังตัวอยางที่

อเล็กซานเดอร (Alexander/Александр) กลุมตัวอยางเพศชาย อายุ 24 ป อาศัยอยูที่เมืองบารนาอูล ดินแดนอัลไต ไซบีเรีย 

รัสเซีย อาชีพนักเศรษฐศาสตรฝายการเงินของบริษัท รายไดตอเดือน 21,000 รูเบิล ตอบวา “ภาพรวมแลว ชอบการจัดสง

สินคาที่ใชระยะเวลาไมนานจนเกินไป สินคาที่ไดรับถือวาพึงพอใจ ทั้งจากสินคาที่ลดราคา และโปรโมชั่นจากทางเว็บไซต

แนนอนวาหากตองการซ้ือเครื่องประดับเพื่อเปนของขวัญแกใคร ก็จะเลือกเว็บไซตและแนะนําใหคนอ่ืน ๆ  ไดทราบดวย”

ในดานการบอกตอ ชาวรัสเซียสวนใหญจะทําการบอกตอเฉพาะคนสนิทในวงจํากัด ซึ่งสอดคลองกับอุปนิสัยของ

ชาวรัสเซียท่ีผูวิจัยไดรับขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญวา ชาวรัสเซียคอนขางไวใจคนยาก ไมคอยพูดคุยกับคนที่ไมสนิท 

เนื่องจากเปนสังคมท่ีเคยชินกับระบบคอมมิวนิสตมาเปนเวลายาวนาน และในอดีตมีตํารวจลับที่ทําหนาที่สอดสองพฤติกรรม

ของคนในสังคม
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สรุปและข�อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย สามารถสรุปและใหขอเสนอแนะกับผูประกอบการเคร่ืองประดับไทยท่ีสนใจจะทําการจําหนาย

ผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไปยังกลุมลูกคาชาวรัสเซีย เพ่ือนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการทําการตลาดผานพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสได ดังนี้

1. การขายเคร่ืองประดับของผูประกอบการไทยผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไปยังกลุมลูกคาชาวรัสเซีย มีโอกาส

และศักยภาพที่ดีอยางตอเนื่องในอนาคต จากขนาดของตลาดที่ใหญและเติบโต โดยโอกาสไมไดมีอยูเพียงใน

เมืองใหญเทานั้น แตการขายผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทําใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคารัสเซียในภูมิภาค

อื่นของประเทศไดดวย นอกจากน้ี ชาวรัสเซียที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย ปละมากกวา 1.6 ลานคน

นั้น มาจากหลายภูมิภาคของประเทศรัสเซีย รานคาเคร่ืองประดับของไทยสามารถใชรานคาในประเทศไทย

เปนฐาน รวมกับใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการเขาถึง และใหบริการลูกคารัสเซียได

2. ผู ประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสชาวไทยท่ีตองการคาขายกับลูกคาชาวรัสเซีย ตองจัดทําเว็บไซต

ภาษารัสเซีย โดยอาจมีภาษาอังกฤษและภาษาอื่นประกอบได เนื่องจากชาวรัสเซียนิยมซื้อสินคาจากเว็บไซตที่

สื่อสารเปนภาษารัสเซีย การเชื่อมโยงเว็บไซตกับสื่อสังคมออนไลนนั้น ชาวรัสเซียนิยมใช Vkontakte.ru เปน

สื่อสังคมออนไลน มากกวา Facebook.com ที่ชาวไทยและคนทั่วโลกนิยม สินคาเครื่องประดับอัญมณีและ

เครื่องประดับอื่น ๆ  หรือสินคาประเภทอื่น ๆ  จะตองมีการจัดทําขอมูลของสินคาที่ละเอียด ชัดเจน มีรูปภาพ

ประกอบท่ีหลากหลาย มีรายละเอียดของการจัดสงสินคา คาใชจายในการจัดสงไปยังตางประเทศ ขอกําหนด

ในการส่ังสินคา หรือขอยกเวนในการจัดสงสินคาไปยังบางประเทศ ระยะเวลาในการจัดสง รายละเอียดของการ

ชําระเงิน รวมถึงตองมีความรวดเร็วในการตอบโตและสามารถใหขอมูลแกลูกคาไดตรงความตองการ อีกทั้ง

ควรมีชองทางการติดตอสอบถามท่ีหลากหลาย

3. ในดานการชําระเงิน ชาวรัสเซียคํานึงความปลอดภัยดานการชําระเงินมากที่สุด ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสชาวไทยควรสรางระบบการชําระเงินที่เปนมาตรฐานและปลอดภัย อีกทั้งชาวรัสเซียสวนมากยัง

นิยมการจายเงินสดหลังจากท่ีไดรับสินคา ดังนั้น หากผูประกอบการสามารถเพ่ิมทางเลือกใหลูกคาชําระเงิน

เม่ือรับของได จะเปนการเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น แตผูประกอบการก็จําเปนตองแบกรับความเสี่ยงเพิ่มข้ึน

ดวยเชนกัน

4. ผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสชาวไทย ตองมีความเขาใจในเร่ืองของกฎหมายในประเทศรัสเซียในการ

คาอัญมณีและเคร่ืองประดับ เชน กฎหมายควบคุมมาตรฐานโลหะมีคา ซึ่งประกอบดวย ทอง เงิน แพลทินัม 

และพาราเดียม ที่ระบุวา เครื่องประดับที่มีการผลิตภายในรัสเซียและสินคาเครื่องประดับสําเร็จรูปที่มีการนําเขา

จากแหลงผลิตอื่นทั่วโลก เพื่อจําหนายใหแกผู บริโภคในรัสเซีย ตองถูกตรวจสอบ คาความบริสุทธ์ิของสินคา

เครื่องประดับสําเร็จรูปทุกชิ้น เพื่อประทับตราเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ (Hallmarking) ลงบนสินคา

5. ระบบการขนสงสินคาผานทางไปรษณียรัสเซีย ไมคอยเปนที่ไววางใจของชาวรัสเซีย เนื่องจากมีโอกาสท่ีจะไมได

รับสินคา หรือสินคาสูญหายระหวางการขนสงภายในประเทศ หรือแมแตไมมีการแจงไปยังผูรับสินคาวาสามารถ

ไปรับพัสดุที่ทําการไปรษณีย ทําใหผูรับไมไดรับสินคาและสินคาถูกตีกลับมายังผูสง ผูประกอบการธุรกิจออนไลน

ที่สนใจทําการคากับชาวรัสเซียควรเตรียมการหาวิธีการในการจัดสงสินคา เพื่อตอบสนองตอความตองการของ

ผูซื้อที่อาศัยอยูในแตละพ้ืนที่ หรือภูมิภาคตาง ๆ  ของประเทศรัสเซีย โดยผานทางบริษัทขนสงเอกชน
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6. การดําเนินธุรกิจจําหนายเคร่ืองประดับผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการไทยในตลาดรัสเซีย ควรหา

พันธมิตรทางธุรกิจในการชวยบริหารการจัดสงภายในประเทศรัสเซียให โดยอาจรวมกับนักธุรกิจชาวรัสเซียที่มี

การดําเนินธุรกิจประเภทอ่ืนในประเทศไทยอยูแลว เพื่อความสะดวกในการประสานงาน การจัดสงสินคา และ

การสื่อสารกับลูกคา

7. นอกจากชาวรัสเซียในประเทศรัสเซียแลว ชาวรัสเซียที่อยูนอกประเทศรัสเซียและกลุมประเทศที่เคยรวมกลุม

เปนสหภาพโซเวียดเดิมที่ใชภาษารัสเซียมีอีกหลายประเทศ รวมถึงชาวรัสเซียที่เขามาอยูอาศัยและทองเที่ยว

ในประเทศไทย สามารถชวยเพิ่มโอกาสของการคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการไทย ซึ่งเปน

ประเทศท่ีมีชื่อเสียงในฐานะแหลงผลิตที่ไดมาตรฐานและมีราคาคุมคา โดยการใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่

มุงตลาดลูกคารัสเซีย ทั้งในดานการซ้ือใชเอง และการซ้ือเพ่ือเปนของขวัญ อาจเร่ิมจากการใหบริการแกชาวรัสเซีย

ในประเทศไทย เพื่อสงเคร่ืองประดับไปเปนของขวัญใหกับชาวรัสเซียที่อยูในประเทศ หรือในทางกลับกันสามารถ

ใหชาวรัสเซียในประเทศรัสเซียสั่งเปนของขวัญใหชาวรัสเซียในประเทศไทย หรือเปนการสั่งซื้อลวงหนาเพื่อมา

รับสินคาขณะเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยก็ได

8. การส่ังซ้ือเคร่ืองประดับผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในงานวิจัยนี้ ถึงแมวายอดการส่ังจะต่ํา โดยกลุมตัวอยาง

สวนใหญจะทําการสั่งซื้อประมาณ 1,000 รูเบิล หรือประมาณ 650 บาท แตเปนพฤติกรรมปรกติของการ

ซื้อสินคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไมนิยมสั่งสินคาราคาสูง เนื่องจากยังไมมั่นใจในเว็บไซตนั้น ๆ  แตหลังจาก

มีการใชบริการซํ้าแลวเปนที่พอใจ ยอดการส่ังซื้อตอครั้งจะสูงขึ้น และถาช่ือเสียงของเว็บไซตนั้นถูกกลาวถึงใน

ดานบวกจากผูบริโภคอื่น ๆ  ในสื่อสังคมออนไลนจะยิ่งทําใหมีโอกาสที่ลูกคาจะตัดสินใจซื้อสินคาที่มีราคาสูง

มากข้ึน การทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหประสบความสําเร็จจึงตองใชระยะเวลาในการสรางความนาเชื่อถือ

มีบริการที่ดี รับผิดชอบตอลูกคา เนื่องจากการบอกตอของลูกคาเดิมและการซื้อซํ้าเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่ทําให

ธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน
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