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รายงานเศรษฐกิจการคา 
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก 

แนวโนม 5 พฤติกรรมผูบริโภคในรัสเซีย 

  อ่อนไหวกับราคาสินค้า 

จากการถูกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจเม่ือปี พ.ศ. 2557 
ควบคู่ไปกับราคาน้ํามันโลกตกวูบลงในปี พ.ศ. 2559 
ส่งผลให้กําลังซื้อของผู้บริโภคหดหายไป ถึงแม้ว่า
ความม่ันใจของผู้บริโภคจะกลับคืนมาอีกครั้งเม่ือ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจส่อว่าจะฟ้ืนตัวในปี พ.ศ. 
2560 แต่ด้วยค่าครองชีพท่ีสูงและระดับรายได้เพ่ือ
การใช้จ่ายมีไม่มากย่อมก่อให้เกิดกระแสอ่อนไหวต่อ
ระดับราคาสินค้า ยกตัวอย่างจากการสํารวจโดย 
Global Consumer Trends (GCT) เ ม่ื อปี  พ . ศ . 
2560 พบว่าร้อยละ 63 ของกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีให้ส่วนลดของซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้อย
ละ 31 ตั้งใจจะซื้อของจากร้านค้าท่ีให้ส่วนลดบ่อย
ข้ึนกว่าเดิม 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560 แม้ตัวเลข
ระดับรายได้เพ่ือการใช้จ่ายและอัตราการใช้จ่ายของ
ครัวเรือนจะขยับข้ึนร้อยละ 5.7 แต่ผู้บริโภคจํานวน
มากก็ยังได้รับผลกระทบจากปัญหาความเหลื่อมล้ํา
ของรายได้ดังจะเห็นได้ว่าร้อยละ 14 ของประชากร
ยังมีความเป็นอยู่ ท่ีต่ํากว่าเส้นแบ่งความยากจน
ประจําชาติในปี พ.ศ. 2560 โดยอ้างอิงการสํารวจ
ของศูนย์วิจัยความคิดเห็นสาธารณะของรัสเซีย (The 
Russia Public Opinion Research Center : 
WCIOM) พบว่าร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีเงิน
มากพอสําหรับซื้ออาหาร ขณะท่ีร้อยละ 39 มีรายได้
แทบจะ ไ ม่พอสํ า ห รั บ กา รซื้ อห าอ าหา รแล ะ
เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งสถานการณ์จะยิ่งแย่ลงสําหรับ
ผู้บริโภคท่ีอาศัยในเขตภูมิภาคท่ีมีเงินเดือนน้อยหรือ
มีสวัสดิการท่ีจํากัด อย่างไรก็ตามในภาวะเศรษฐกิจท่ี
เข้มแข็งข้ึนอันจะนํามาซึ่งการยกระดับรายได้และ

จํานวนชนชั้นกลางท่ีเติบโตข้ึนในปีต่อๆ ไป จึงเป็นท่ี
คาดหวังได้ว่าความต้องการสินค้าและบริการท่ีไม่ใช่
สิ่ ง จํ า เป็ นต่ อการดํ า รงชี วิ ตจะขยายตั วอย่ า ง
กว้างขวางยิ่งข้ึน 

  ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตอล 

โลกสังคมดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตใน
ยามว่าง การสื่อสาร และนิสัยการใช้จ่าย ด้วยราคา
การเข้าถึงบริการโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีบรอด
แบนด์สามารถจับต้องได้ง่ายข้ึนทําให้ผู้คนสามารถ
ส่วนมากใช้อินเตอร์เน็ตได้ ในปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 
76 ของประชากรเป็นผู้ใช้อินเตอร์เน็ต (เพ่ิมข้ึนจาก
ร้อยละ 64 เม่ือปี พ.ศ. 2555) และร้อยละ 55 ใช้
อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ 

จากบทความบน Alizila.com กล่าวว่าจากการ
ร่วมมือกันทางยุทธศาสตร์ระหว่างเว็บไซต์ขายสินค้า
ออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัสเซียกับ Aliexpress ของ 
Alibaba และธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ต Mail.ru 
ผนึกกําลังกันสร้างศูนย์กลางบริการอย่างครบวงจรใน
ระบบนิเวศน์ออนไลน์เดียวกันแก่ผู้บริโภคไม่ว่าจะ
เป็นการสื่อสาร เข้าสังคม ซื้อของ และเล่นเกมส์ ซึ่ง
ข้อมูลจากการสํารวจด้วย GCT เม่ือปี พ.ศ. 2560 
พบว่าร้อยละ 79 ของผู้บริโภคในรัสเซียจะค้นหาสิ่งท่ี
ต้องการผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยคอมพิวเตอร์ โดยท่ีร้อย
ละ 49 จะเยี่ยมชมและติดตามเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมผ่านโทรศัพท์มือถือแทบทุกวัน 

ระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้รับการพัฒนามา
เป็นอย่างดี ในปี พ.ศ. 2560 โดยเฉลี่ยของครัวเรือน
จะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เป็นเงิน 17,594 รูเบิล โดย
ผลการสํารวจของ GCT พบว่าร้อยละ 55 ของนัก    
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ช้อปออนไลน์ตัดสินใจซื้อโดยให้ความสําคัญกับ 
“ราคา” มากท่ีสุด ส่วนผู้บริหารของธนาคาร 
Sberbank ให้ความเห็นว่าผู้บริโภคชาวรัสเซียนิยม
ซื้อสินค้าท่ีเป็นแบรนด์ต่างชาติผ่านการใช้บัตร MIR 
(ระบบการชําระเงินผ่านบัตรแห่งชาติของรัสเซีย มี
ลักษณะเหมือน VISA และ Master) 

  ใส่ใจสุขภาพ 

การสํารวจโดย WCIOM ในปี พ.ศ. 2561 พบว่าร้อย
ละ 48 ของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าตัวเองมีสุขภาพใน
ระดับท่ีน่าพอใจ และร้อยละ 33 คิดว่าพวกเขามี
สุขภาพดี ส่วนคนท่ีคิดว่าตนเองมีสุขภาพไม่ดี มี
สัดส่วนร้อยละ 11 แต่อายุขัยโดยเฉลี่ยของผู้ชายชาว
รัสเซียเพียงแค่ 60 ปี และผู้หญิง 68 ปี (ข้อมูลปี 
พ.ศ. 2561) โดยโรคพิษสุราเรื้อรังเป็นสิ่งบั่นทอนชีวิต
มากท่ีสุดประการหนึ่ง ส่วนโภชนาการประจําชาติมัก
มีไขมันอ่ิมตัวและโซเดียมในอัตราสูง (บริโภคเกลือ
เฉลี่ย 9-12 กรัมต่อวัน ขณะท่ีองค์การอนามัยโลก
แนะนําไม่ควรเกิน 5 กรัมต่อวัน) และร้อยละ 31 ของ
ประชากรเพศชายและร้อยละ 25 ของเพศหญิงเป็น
คนอ้วน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 และ 17 ตามลําดับเม่ือ
เทียบกับปี พ.ศ. 2555 นอกจากนั้น หนึ่งในสามของ
กลุ่มตัวอย่างยังมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ทุกวัน 

อย่างไรก็ตามความตระหนักในเรื่องสุขภาพและ
ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตมีเพ่ิมข้ึน 
จากการสํารวจโดย WCIOM ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า
ร้อยละ 40 ของกลุ่มสํารวจ (สําหรับกลุ่มอายุ 18 – 
24 ปี มีมากถึงร้อยละ 57) ได้ปรับลดการบริโภคสุรา
ลง เ พ่ิม ข้ึนจากร้อยละ 26 เ ม่ือปี  พ.ศ.  2552 
นอกจากนั้นผลการสํารวจโดย GCT พบว่ากว่า
ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างต้องการลดการบริโภค
น้ําตาลลงซึ่งส่งผลต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ําอัดลม
และของหวานค่อนข้างรุนแรง 

 

  คนเมืองกับกระแสสังคมแห่งการแบ่งปัน 

ด้วยความขมข่ืนกับระบบการปันส่วนท่ีใช้กันมาอย่าง
ยาวนานในยุคสหภาพโซเวียตและประเพณีท่ีถือว่า
การครอบครองเป็นตัวชี้วัดสถานะทางสังคมทําให้
ชาวรัสเซียปรับตัวไปสู่สังคมแบ่งปันของโลกอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล
และการประหยัดค่าใช้จ่ายทําให้สังคมเศรษฐกิจ
สมัยใหม่เป็นกระแสนิยมในเขตเมืองใหญ่ เช่น ธุรกิจ
แบ่งปันการใช้รถยนต์ร่วมกันของบริษัท Anytime มี
สมาชิกลงทะเบียน 13,000 รายในปี พ.ศ. 2560 
ขณะท่ีบริษัท BlaBlaCar ท่ีเป็นแพลตฟอร์มของ
ฝรั่งเศสจะจับคู่กันระหว่างผู้ใช้รถยนต์ในระยะการ
เดินทางท่ีไกลกว่าก็ได้รับความสําเร็จสูงมากในรัสเซีย
อันช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศได้เป็น
อย่างดี อีกท้ังธุรกิจ Mail.ru Group ก็กําลังจะทํา
แอปปลิเคชั่นในลักษณะเดียวกันในชื่อ BeepCar 
ออกมาแข่งขันด้วย 

พฤติกรรมการทํางานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันจะ
เป็นเรื่องปกติมากข้ึน ก่อให้เกิดธุรกิจบริการแบบ
แบ่งปันเกิดข้ึนมากมาย เช่นการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้า
และของเล่น กันหรือธุ ร กิจ ให้ เช่ า โดย เว็บ ไซต์  
Rentmania.com และ  Foodsharingrussia.ru ท่ี
เป็นเว็บไซต์ช่วยกระจายอาหารท่ีเหลือท้ิงจาก
ร้านอาหารหรือร้านค้า 

เศรษฐกิจแบบแบ่งปันถือว่าเป็นระบบของคนยุคใหม่
ท่ีเชีย่วชาญด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ จากการสํารวจ
โดย GCT ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าร้อยละ 30 ของ
กลุ่มประชากรอายุ 18 – 29 ปี สั่งซื้ออาหารและ
เครื่องดื่มผ่านแอปปลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถืออย่าง
น้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน และร้อยละ 28 ของกลุ่มอายุ
นี้ใช้บริการแบ่งปันการขับข่ียานพาหนะอย่างน้อย
หนึ่งครั้งต่อเดือน 
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  การอพยพของคนหนุ่มสาวกับภาวะ “สมอง
ไหล” 

ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของรัสเซียคืออัตราการย้ายถ่ิน
ฐานไปต่างประเทศของคนหนุ่มสาวท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผล
ให้อัตราการเพ่ิมของประชากรหยุดนิ่งและยังทําลาย
ความต้องการในสินค้าและบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับ
สังคมครอบครัวแบบมีคนวัยเยาว์เป็นส่วนประกอบ 
จํานวนคนหนุ่มสาวลดลงร้อยละ 19 ในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2555 – 2560 ขณะเดียวกันจํานวนนักเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาลดลงร้อยละ 28 โดยการสํารวจโดย 
WCIOM ในปี พ.ศ. 2561 พบว่าร้อยละ 31 ของกลุ่ม
ประชากรอายุ 18-24 ปี มีความต้องการจะอยู่อาศัย
ในต่างประเทศ (เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 25 ในปีท่ีผ่าน
มา) เปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่มีเพียง
ร้อยละ 10 เท่านั้น 

รัสเซียถือว่าเป็นประเทศหนึ่งท่ีประชากรมีการศึกษา
สูงแห่งหนึ่งของโลก (จากรายงาน OECD Better 
Life พบว่าร้อยละ 95 ของประชากรอายุ 25-64 ปี 
สําเร็จการศึกษามัธยมปลาย ขณะท่ีอัตราเฉลี่ยของ 
OECD คื อ ร้ อ ย ล ะ  7 4 )  ก า ร ย้ า ย ฐ าน ท่ี อ ยู่ ไ ป
ต่างประเทศของคนหนุ่มสาวก่อให้เกิดภาวะ “สมอง
ไหล” จากประมาณการของ Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public 
Administration ประมาณร้อยละ 40 จากจํานวน 
100,000 คนท่ีอพยพไปยังประเทศท่ีพัฒนาแล้วมี
ระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า นอกจากนั้นหนึ่งในสี่ของ
กลุ่มตัวอย่างอพยพไปต่างประเทศเพราะเหตุผล
ทางการเมือง และส่วนท่ีเหลือย้ายไปเพราะเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ 

ท่ีมา: Consumer Lifestyles in Russia, Euromonitor 
International 
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