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R U S S I A

เรียบเรียง : กองวิจัยการตลาด



 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า การเดินทางเพื่อส่งเสริมสุขภาพองค์รวม มีสัดส่วนร้อยละ 6.5 ของจ�านวนการเดินทางทั้งหมด  

ในขณะที่สร้างรายได้เป็นสัดส่วนร้อยละ 15.6 ของรายได้ทางการท่องเที่ยวทั้งหมด โดยนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการ

ทางการท่องเที่ยวมาเป็นสินค้าและบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพองค์รวม ดังนี้

Generic
Wellness-specific

	 Global	Wellness	Institute	(GWI)	ประเมนิว่า	ในปี	2015	มลูค่าทางเศรษฐกิจ
ของอุตสาหกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม	(Wellness)	ทั่วโลก	มีมูลค่า
ประมาณ	3.7	ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	ขณะที่	‘การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
องค์รวม’	(Wellness	Tourism)	ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมด้านการ 
ส่งเสรมิสุขภาพองค์รวม	(Wellness)	มมีลูค่าตลาด	563.2	พนัล้านดอลลาร์สหรฐั	
	 การท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมสุขภาพองค์รวม	หมายถึง	การท่องเที่ยวที่มี
วตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิหรอืรกัษาสขุภาพองค์รวม	โดยอาจเป็นได้ทัง้วตัถปุระสงค์
หลกั	และวตัถปุระสงค์รองของการเดนิทาง	โดยระหว่างปี	2013-2015	การท่องเทีย่ว
เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพองค์รวม	มอีตัราเตบิโตเฉล่ียร้อยละ	6.8	ในขณะทีก่ารท่องเทีย่ว
ทัว่ไป	มกีารเตบิโตเฉล่ียร้อยละ	3.4
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 รายงาน Consumer Life Health and Wellness ของ GfK เปิดเผย

ข้อมลูทศันคต ิความชืน่ชอบสนิค้าและบรกิารด้านสขุภาพความงามระหว่างปี 

2014-2016 ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อการพักผ่อนจากประเทศรัสเซีย 

จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ผ่านแบบสอบถามแบบออนไลน์ 

(Opt-in Online Panels) เพื่อท�าความเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ประเทศดังกล่าว และได้รับข้อมูลเชิงลึก 

เกี่ยวกับความสนใจ (Interests) ความกังวล (Concerns) วิธีการรักษา 

(Remedies) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงามของ 

ผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงค้นหาช่องว่าง (Painpoint) ทีส่นิค้าและบรกิาร

ด้านสุขภาพความงามของประเทศไทยจะสามารถเติมเต็มความต้องการของ

นักท่องเที่ยวเป้าหมายได้ 

	 รูปแบบการด�าเนินชีวิต
	 ของชาวรัสเซีย	(Lifestyle)

 ความสนใจ (Interest) : ชาวรัสเซียให้ความสนใจการท่องเที่ยว  

(ร้อยละ 64) รองลงมาจากการชมภาพยนตร์ (ร้อยละ 69) โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

กลุ่มผู้หญิงสูงอายุ (ช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป) ขณะที่ชาวรัสเซียมีความสนใจ

เรื่องรูปลักษณ์/แฟชั่น/ความงาม ร้อยละ 48 จากสัดส่วนทั้งหมด โดยกลุ่มที่ 

ใหญ่ที่สุด คือ กลุ่มวัยท�างานตอนต้น (ช่วงอายุ 20-29 ปี)

 คณุค่า (Value) : ชาวรสัเซียให้คุณค่าในเร่ืองสขุภาพ/การออกก�าลังกาย 

(Health and Fitness) สูงที่สุดถึงร้อยละ 65 โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้หญิง

และอยู่ในกลุ่มวัยท�างานตอนปลาย (ช่วงอายุ 40-59 ปี)

 ทัศนคติต่ออาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) : ชาวรัสเซีย

ส่วนใหญ่ร้อยละ 75 ให้ความส�าคัญกับอาหารออร์แกนิค (Organic Food) 

หรอือาหารท่ีผลิตจากส่วนผสมออร์แกนคิ รองลงมาเป็นอาหารทีป่ลอดส่วนผสม 

จากผลิตภัณฑ์ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ร้อยละ 69 โดยเฉพาะผู้หญิงสูงอายุ 

(อายุ 50-59 ปี) นอกจากนี้ยังมีความวิตกกังวลต่ออาหารและเครื่องดื่ม 

ที่อาจมีสารปนเปื้อนมากที่สุดด้วย

 ความเข้าใจและกจิกรรมทีเ่กดิข้ึนจรงิ (Perceptions and Activities) :  

ช่องว่างที่กว้างที่สุดระหว่างปัจจัยส�าหรับชาวรัสเซียให้ความส�าคัญและ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็น Painpoint ด้านสุขภาพของ 

ชาวรัสเซีย ได้แก่ การรักษาความสมดุลระหว่างการท�างานและการพักผ่อน 

การออกก�าลังกาย/เล่นกีฬา การลดความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน  

การตรวจสุขภาพเป็นประจ�า การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ

ร่างกาย และการผ่อนคลายด้วยโยคะ การฝึกสมาธิ การใช้น�้ามันหอมระเหย  

(Aromatherapy) ตามล�าดับ

 

	 ทัศนคติต่อสินค้า
	 ด้านสุขภาพและความงาม

 ทศันคตต่ิอการด�าเนนิชวีติ (Lifestyle) : ผลติภณัฑ์

ด้านสุขภาพและความงามทีส่ามารถปรบัเปล่ียนให้ตรงต่อ 

ความต้องการของตนเอง (Customized to My Needs) 

และมรีปูลักษณ์ทีส่วยงาม (Appearance) เป็นปัจจยัส�าคญั 

ส�าหรับผู้บริโภคชาวรัสเซีย โดยกลุ่มที่มีอายุระหว่าง  

50-59 ปี ให้ความส�าคญัมากทีส่ดุ นอกจากนี ้ชาวรสัเซยี

ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 การแบ่งกลุ ่มผู ้บริโภคตามคุณค่า (Values) : 

ผู้บริโภคชาวรัสเซียเป็นกลุ่ม Nurturers ซึ่งเป็นกลุ่ม 

ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะให้ความส�าคญัอย่างยิง่ต่อครอบครวั 

มิตรภาพและความสัมพันธ์ มีสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 

21) โดยพบค่อนข้างมากในกลุ่มวัยท�างานตอนกลาง 

(อายุ 20-39 ปี) และมีสัดส่วนใกล้เคียงกลุ่ม Achievers 

(ร้อยละ 18) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความส�าคัญอย่างมากกับ

สถานะทางสังคม เงินตราและความส�าเร็จ

 ทัศนคติต่อการรักษาสุขภาพ (Treatment) : 

ชาวรัสเซียส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 71 เลือกซื้อยาหรือ 

รับการรักษาโดยไม่มี ใบรับรองจากแพทย์ส�าหรับ 

การรักษาอาการเจ็บป่วย โดยกลุ่มผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 

50-59 ปี) มสีดัส่วนสงูทีส่ดุร้อยละ 82 ขณะทีก่ลุม่ผูห้ญงิ 

รสัเซยีหนัมารกัษาด้วยวติามนิและอาหารเสรมิ รวมไปถงึ 

การรกัษาแพทย์ทางเลอืก (Non-Traditional Remedies) 

เช่น การใช้สมุนไพร น�้ามันหอมระเหย (Essential Oils) 

และธรรมชาติบ�าบัดมากขึ้น ทั้งนี้ ชาวรัสเซียมีแนวโน้ม 

ทีจ่ะเลือกรกัษาด้วยวธิแีพทย์ทางเลือก (Non-Traditional 

Remedies) เพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ โดยวัยเกษียณอายุ 

(ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มอื่น

 ชาวรัสเซียส่วนใหญ่กังวลว่าสายตาจะเสื่อมลง 

(EyesightGetting Poorer) มากที่สุด (ร้อยละ 44) 

รองลงมาได้แก่ การเพิ่มขึ้นของน�้าหนักตัว (Gaining 

Weight) และการหมดพลังชีวิต (Lack of Energy)  

ตามล�าดับ



 นอกจากนี้พบว่าชาวรัสเซียวัยช่วงอายุ 50-59 ปี จะกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการเคลื่อนไหว

ร่างกายได้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการขับรถมากที่สุด นอกจากนี้ยังกังวลเกี่ยวกับสุขภาพจิต และการ 

สูญเสียความทรงจ�า

 ทศันคตต่ิอรูปลกัษณ์ (Appearance and Grooming) : กลุม่ผูช้ายมคีวามมัน่ใจในการเลอืกผลติภณัฑ์

ด้านสุขภาพและความงามส�าหรับดูแลตนเองมากกว่ากลุ่มผู้หญิง อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้หญิงจะดูแลผิวพรรณ 

ของตนเองเป็นประจ�าทุกวัน รวมทั้งรักษาสุขภาพส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าและเล็บมือด้วยตนเอง

	 ทัศนคติต่อการเดินทางท่องเที่ยว

 ทัศนคติต่อรูปแบบของการท่องเท่ียว (Type of Vacation Preferred) : นักท่องเที่ยวรัสเซียสนใจ 

ท่องเที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจ (Relax and Take It Easy) ใกล้เคียงกับการท่องเที่ยวเพื่อท�ากิจกรรมและ

เยี่ยมชมสิ่งต่างๆ (Active Vacation Where I do or See A Lot of Things)

 โดยปัจจัยส�าคัญที่จ�าเป็นต่อนักท่องเที่ยวรัสเซีย ได้แก่ ความสะอาดของที่พักและอาหารในระดับ 

สูงมาก (ร้อยละ 81) และต้องการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ หรือได้ท�ากิจกรรมที่แตกต่าง (ร้อยละ 79)

 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58) นิยมเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากกว่าท่องเที่ยว

ต่างประเทศ (ร้อยละ 17)

   

	 Spa	and	Wellness	in	Thailand

 นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ท�ากิจกรรม Spa and Wellness ในปี 2559 มีสัดส่วน 52.87%* หรือมี

จ�านวน 17.23* ล้านคน จากจ�านวนนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศทัง้หมด 32.59* ล้านคน และมมีลูค่าทัง้หมด 

37,605.98* ล้านบาท 

 ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ท�ากิจกรรม Spa and Wellness มีสัดส่วน 56.49%* หรือมีจ�านวน 

0.62* ล้านคน จากจ�านวนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งหมด 1.09* ล้านคน 

และมีมูลค่าทั้งหมดประมาณ 1,827.74* ล้านบาท

หมายเหต ุ: * ตวัเลขประมาณการจากโครงการส�ารวจข้อมลูเพือ่การวเิคราะห์พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วเชงิลกึปี 2559 ของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) 
และข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวรายสัญชาติ (Country of Nationality) ปี 2559 เบื้องต้นของกรมการท่องเที่ยว ณ วันที่ 10 มกราคม 2560


