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พฤตกิรรมของคนไทยท่ีหนัมาสนใจออกก�าลงักายและเล่นกฬีาตามกระแสใส่ใจสขุภาพ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 

โดยปัจจุบันมีจ�านวนถึงเกือบ 13 ล้านคน กระจายไปยังประชากรทุกกลุ่มทั้งวัยเรียน วัยท�างาน และ 

กลุม่ผูส้งูอาย ุแต่กลุม่ทีม่สีดัส่วนมากท่ีสดุคอืกลุม่คนท�างานอาย ุ25-44 ปี ซึง่เป็นกลุม่วยัท�างานท่ีมกี�าลงัซือ้ 

และพร้อมใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกก�าลังกาย/เล่นกีฬา

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ธุรกิจที่น่าจะได้รับอานิสงส์และมีอัตราเติบโตค่อนข้างมาก จากกระแส 

การออกก�าลังกาย รวมถึงตอบโจทย์พฤติกรรมคนรุ่นใหม่ ท่ีเพ่ิมเป้าหมายการออกก�าลังกายทางด้าน 

การรกัษาหุ่น/เสริมสร้างบุคลิกภาพ ได้แก่ ธรุกจิฟิตเนส ธรุกจิจัดการแข่งขนั และธรุกจิอาหารเพือ่สขุภาพ 

อย่างไรก็ตาม จากจ�านวนผู้ประกอบการที่มาก การแข่งขันจึงมีสูงตาม ประกอบกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม ่

ที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น อาทิ การท�างานไม่เป็นเวลา การปรับเปลี่ยนงานหรือที่พักบ่อย หรือการเปลี่ยน 

ความนยิมในสนิค้าและบริการทีง่่ายหากไม่ตอบโจทย์ ซึง่ปัจจยัดังกล่าวนบัเป็นโจทย์ส�าคญัท่ีผู้ประกอบการ 

จ�าเป็นต้องศกึษาและเรยีนรู ้เพือ่ปรบักลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด และหนนุให้ธรุกจิ 

ประสบความส�าเรจ็และมบีทบาทในตลาดมากขึน้กระแสอย่างใกล้ชดิเพือ่ลดความเสีย่งในธรุกจิทีร่วมไปถงึ 

การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด การใช้นวัตกรรมในการผลิตท่ีจะน�าไปสู่การเพิ่ม 

ความสามารถในการแข่งขันในระยะถัดไป

ประเด็นสำ�คัญ
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ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้มีการส�ารวจเทรนด์การออกก�าลังกายของคนไทยในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป 
เพื่อช่วยให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกก�าลังกาย/เล่นกีฬา ได้มีความเข้าใจความต้องการตลาดมากขึ้น และ 
พบประเด็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ เป้าหมายการออกก�าลังกาย ซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจาก 
เป้าหมายเดิมทางด้านสุขภาพหรือป้องกันรักษาโรค (91.3%) โดยเป้าหมายใหม่ที่น่าสนใจและมีบทบาทมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้แก่ การรักษาหุ่น/เสริมสร้างกล้ามเนื้อ (47.0%) อยากลดน�้าหนัก (44.3%) เพื่อรักษา
ป้องกันโรค 40.0% ขณะที่ความต้องการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตนเอง (22.6%)  
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวกลายมาเป็นโอกาสส�าหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของพฤติกรรม ดังนี้

กระแสการรกัสุขภาพ ซึง่เป็นเทรนด์ทีเ่กดิข้ึนท่ัวโลกรวมถงึไทย ส่งผลให้ความสนใจในการออกก�าลังกาย
และเล่นกฬีามแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ โดยหากพจิารณาเฉพาะในส่วนของไทยพบว่า การจดัการแข่งขนัว่ิงในรายการต่างๆ 
มีคนสนใจเข้าร่วมจ�านวนมาก ในขณะที่ธุรกิจฟิตเนสซึ่งแต่เดิมมีคนให้ความสนใจใช้บริการไม่สูงมาก ปัจจุบัน
จ�านวนคนใช้บริการแต่ละแห่งมีเพิ่มมากขึ้น จนหลายแห่งมีเครื่องเล่นไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

 เมื่อหันมาพิจารณาจ�านวนคนออกก�าลังกายหรือเล่นกีฬาของคนไทย พบว่า มีประมาณ 12.9 ล้านคน1 

เทียบกับ 12.7 ล้านคน ในการส�ารวจครั้งก่อน โดยเป็นการสนใจออกก�าลังกายหรือเล่นกีฬาท้ังในกลุ่มวัยเรียน  
วัยท�างานและผู้สูงอายุ แต่พบว่าช่วงอายุระหว่าง 25-44 ปี จะมีสัดส่วนรวมกันมากที่สุดถึง 5.4 ล้านคน ซึ่งกลุ่มนี ้
เป็นกลุ่มคนวัยท�างานที่ค่อนข้างมีก�าลังซื้อ และถือเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาหรือ 
ออกก�าลังกาย2 อาทิ เสื้อผ้ารองเท้า อุปกรณ์กีฬา สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจภาคบริการ ซึ่งปัจจุบัน
มีจ�านวนผู้ประกอบการรวมกันถึงประมาณเกือบ 5,400 ราย3

1 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ : กำรส�ำรวจกิจกรรมทำงกำยของประชำกรปี 2558 
  หมำยเหตุ : นิยำมกำรออกก�ำลังกำยหรือเล่นกีฬำ คือกำรท�ำติดต่อกันเป็นเวลำอย่ำงน้อย 10 นำทีขึ้นไป
2 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬำหมำยถึง ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยเสื้อผ้ำรองเท้ำ อุปกรณ์กีฬำ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์บำงประเภท เช่นเครื่องดื่มเกลือแร่   
  เครื่องดื่มให้ก�ำลัง รวมถึงธุรกิจภำคบริกำร อำทิ กำรจัดแข่งขันกีฬำ  กำรให้ควำมรู้ กำรศึกษำด้ำนกีฬำ และบริกำรสถำนที่ออกก�ำลังกำย
3 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  ข้อมูล ณ เดือนก.ย.61
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ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน ยอมออกค่าใช้จ่ายเพื่อหวังผลส�าเร็จเป้าหมายการออกก�าลังกาย  
โดยจ�านวนเกอืบ 1 ใน 3 ของคนทีอ่อกก�าลังกายหรอื 31.3% ให้ความสนใจใช้บรกิารสถานออกก�าลงักายโดยเฉพาะ 
เช่น ฟิตเนส เน่ืองจากมีอุปกรณ์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในการให้ค�าแนะน�า โดยพบว่าเพศหญิงให้ความสนใจ 
ใช้บรกิารสถานออกก�าลังกายในสัดส่วนท่ีสูงกว่าเพศชาย และหากแยกตามอายพุบว่า กลุม่คนรุน่ใหม่อาย ุ20-39 ปี  
(GEN Y และ GEN Z) ใช้บริการสถานออกก�าลังกายสูงกว่ากลุ่มอื่น ขณะเดียวกัน ยังพบว่า 28.7% สนใจรูปแบบ 
การออกก�าลังกายที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล (วิเคราะห์สภาพร่างกายหรือเป้าหมายการออกก�าลังกาย ซึ่ง 
แตกต่างกันในแต่ละบุคคล) ที่สถานบริการหรือเทรนเนอร์จัดให้ ส่วนอีก 37.4% สนใจแต่ต้องพิจารณาควบคู่ 
กับค่าใช้จ่ายก่อน

กิจกรรมการเข้าฟิตเนส ที่มีค่าใช้จ่ายจึงได้รับความส�าคัญรองลงมาจากการเดิน/วิ่ง ความสนใจของ
คนทีอ่อกก�าลงักายส่วนใหญ่ยงัคงมุง่ไปท่ีการเดนิ/ว่ิงออกก�าลงักายสดัส่วน 58.3% เน่ืองจากเป็นกจิกรรมท่ีท�าได้ง่าย 
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองแต่งกายมาก ประกอบกบัได้กระแสสงัคมเกีย่วกบัการว่ิงช่วยสนบัสนุน แต่ขณะเดยีวกนั 
กิจกรรมออกก�าลังกายรูปแบบอื่นๆ ก็ได้รับความสนใจเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการเข้าฟิตเนส เพื่อออกก�าลังกาย
ทั้งเวทเทรนนิ่ง โยคะหรือชกมวย โดยมีสัดส่วนผู้ที่สนใจออกก�าลังกายรูปแบบนี้ถึง 28.7% 

การควบคุมดูแลด้านอาหารและเครื่องด่ืม เป็นกิจกรรมท่ีผู้ออกก�าลังกาย/เล่นกีฬาท�าควบคู่กัน 
นอกเหนือจากการออกก�าลังกายแล้ว การควบคุมดูแลการทานอาหารและเครื่องดื่ม ยังเป็นวิธีการเสริม 
เพือ่บรรลเุป้าหมายด้านสขุภาพและการดแูลรปูร่าง โดยมสีดัส่วน 27.8% โดยพบว่าส่วนใหญ่จะใช้วธิคีวบคมุปริมาณ
แคลอรี่/โปรตีน/ไขมันในอาหาร ขณะเดียวกัน พบว่ากลุ่มที่เล่นกีฬาส่วนใหญ่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ถึง 70.4% ขณะที ่
18.3% ลดการด่ืมลง ซึ่งผลส�ารวจดังกล่าว สอดคล้องกับข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาติที่พบว่าจ�านวนผู้ดื่ม
แอลกอฮอล์มแีนวโน้มปรบัลดลง ซึง่ส่วนหนึง่นอกจากการรณรงค์ของหลายหน่วยงานทางการของไทย และการปรบัขึน้ 
ภาษีสรรพาสามิตส�าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ยังเกิดจากกระแสการใส่ใจสุขภาพและ 
การออกก�าลังกายอีกด้วย

สื่อโซเชียล เป็นเครื่องมือ/ตัวช่วย ท่ีมีบทบาทเพ่ิมทักษะการออกก�าลังกายหรือเล่นกีฬา จาก 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยกีารส่ือสาร ท�าให้ผู้ออกก�าลงักายหรอืเล่นกฬีา มกีารค้นหาทักษะการออกก�าลงักายจาก
ช่องทางสือ่ออนไลน์ ทัง้ เฟซบุค๊ ยทูบู 38.2% ซึง่แสดงให้เห็นถงึช่องทางการสือ่สารประชาสมัพันธ์ ซึง่ผูป้ระกอบการ 
เกี่ยวกับกีฬาและการออกก�าลังกาย ควรเลือกใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ธรุกจิทีน่่าจะได้รบัอานิสงส์ค่อนข้างมาก จากกระแสการออกก�าลังกาย และสอดคล้อง
กับผลส�ารวจของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ซึ่งผู้ประกอบการ SME ทั้งรายเดิมและรายใหม่ สามารถขยายการลงทุนได้ 
อาท ิธรุกจิฟิตเนส ธรุกจิทีเ่กีย่วกบัการจดัการแข่งขนักฬีา และธรุกจิอาหารเพ่ือสขุภาพทีเ่หมาะกบัผูอ้อกก�าลงักาย  
โดยเฉพาะธรุกจิฟิตเนส ซึง่มกีารบรกิารค่อนข้างครบวงจร ทัง้สถานออกก�าลงักาย การจ�าหน่ายชดุกฬีา การให้บรกิาร 
เทรนเนอร์ รวมถึงการให้บริการด้านอาหารเสริมที่เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน�้าหนักหรือต้องการเน้น 
ด้านรูปร่างโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้บริการฟิตเนสจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ อาทิ 
เสือ้ผ้า รองเท้าทีม่คีวามถีใ่นการซือ้ไม่บ่อย แต่ส�าหรับฟิตเนส ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ส่วนมากจะเป็นค่าสมาชกิรายเดอืน 
ซึ่งต้องใช้บริการต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลต่อสุขภาพร่างกาย ท้ังนี้พบว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับฟิตเนสเฉพาะค่าสมาชิก 
ที่ยังไม่รวมค่าเทรนเนอร์หรือค่าอาหารเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500-2,500 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับท�าเลท่ีตั้ง  
รวมถึงความหลากหลายของประเภทอุปกรณ์ ซ่ึงปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกิจฟิตเนสในปัจจุบันมีมูลค่าตลาด  
ไม่ต�่ากว่า 10,000-12,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ธุรกิจอาจต้องให้ความส�าคัญคือ ผู้ประกอบการในธุรกิจแต่ละประเภทที่มี 
เป็นจ�านวนมาก ท�าให้การแข่งขันในธุรกิจค่อนข้างรุนแรง อาทิ ธุรกิจฟิตเนส ซึ่งค่อนข้างได้รับความนิยมส�าหรับ
ผู้ออกก�าลังกายที่ต้องการผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพ โดยปัจจุบันมีการเปิดใหม่เฉลี่ยประมาณ 150 รายต่อปี (ปี2559-
2561) ขณะที่จ�านวนฟิตเนสที่ยังเปิดด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันทั่วประเทศอยู่ท่ีประมาณ 816 ราย4 และส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกอบการ SME

ดังนั้น นอกเหนือจากท�าเลที่มีศักยภาพ เช่น คอนโดมิเนียม หรือออฟฟิศทาวเวอร์ แหล่งชุมชน  
เพือ่ให้กลุ่มลกูค้าเป้าหมายสามารถเข้าถงึได้ง่ายขึน้ (เดนิทางสะดวก/มท่ีีจอดรถ) นอกจากนี ้ความเข้าใจพฤตกิรรม
ความต้องการของตลาด โดยเฉพาะคนรุน่ใหม่ท่ีเข้ามามบีทบาทในกจิกรรมการเล่นกฬีาหรอืออกก�าลังกาย และมี
ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ จะช่วยให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ โดยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง รวมถึงแนวทาง
การปรับตัวของธุรกิจ มีรายละเอียด ดังนี้

4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ : ข้อมูล ณ เดือน พ.ค.62



Analysis6

พฤติกรรมการปรับเปล่ียนงาน/ย้ายที่ท�างาน คนรุ่นใหม่มีการเปลี่ยนที่พักอาศัย หรือการเปลี่ยนงาน 
ค่อนข้างบ่อย ท�าให้อาจไม่สามารถมาใช้บริการฟิตเนสที่เป็นสมาชิกได้ตามที่วางแผนไว้ ดังนั้น ผู้ประกอบการ
อาจเสนอทางเลือกที่หลากหลาย เช่น ปรับเปล่ียนเทอมหรือระยะเวลาให้ยืดหยุ่นมากข้ึน จากค่าสมัครรายปี  
ปรบัเปลีย่นให้สัน้ลง หรอือาจต้องมกีารขยายสาขาหลายแห่งเพือ่ให้ลูกค้าสามารถเลอืกพ้ืนทีใ่ช้บรกิารได้ นอกจากนี ้
อาจมกีารหาพนัธมิตรธรุกจิ อาท ิองค์กรทีม่สีวสัดกิารด้านสขุภาพ ซึง่มพีืน้ทีใ่กล้เคยีงท่ีต้ังฟิตเนส เพือ่ให้ได้ลกูค้า
องค์กร เป็นลูกค้าประจ�า

 พฤติกรรมการท�างานไม่เป็นเวลา ผู้ที่ออกก�าลังกายจ�านวนมาก มีลักษณะการท�างานงานแบบฟรีแลนซ ์
พาร์ทไทม์ หรือไม่ก�าหนดช่วงวลา ส่งผลให้ผู้ประกอบการ อาจต้องพิจารณาช่วงเวลาการเปิดให้บริการฟิตเนส 
ที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในท�าเลดังกล่าว

พฤติกรรมการชอบทดลองสนิค้าและบรกิารใหม่ๆ ผูป้ระกอบการอาจต้องจดัหาอุปกรณ์การออกก�าลังกาย 
รูปแบบใหม่ๆ ที่ทันสมัย สามารถบริหารร่างกายได้ดีกว่าเดิม เพื่อสอดคล้องกับความต้องการทดลองสินค้าและ
บริการใหม่ๆ  ภายใต้การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย ขณะที่ธุรกิจฟิตเนสที่มีความพร้อม อาจจัดให้มี
บรกิารเทรนเนอร์หรอืนกัโภชนาการ ทีใ่ห้ค�าปรกึษาหรอืค�าแนะน�า ส�าหรบัผู้ท่ีต้องการออกก�าลังกายเพ่ือเป้าหมาย
พิเศษ เช่น การลดน�้าหนักหรือรักษาหุ่น การเสริมสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน หรือการรักษาอาการบาดเจ็บ หรือ
แม้กระทั่งการจัดโปรแกรมน�าเสนออาหารที่ครบตามโภชนาการควบคู่กันหากตอบโจทย์ความต้องการ 

 และนอกจากธรุกจิฟิตเนสแล้ว ธรุกจิอาหารสุขภาพ กถ็อืว่ามลีูท่างทีผู่ป้ระกอบการอาหารจะผลิตเพ่ือตอบสนอง 
ตลาดนักกีฬาและผู้ต้องการเสริมสร้างกล้ามเน้ือ รวมถึงผู้รักสุขภาพ อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทที่มี
โปรตนีสงูแต่ไขมนัต�า่ เพือ่มาซ่อมแซมและเสรมิสร้างกล้ามเนือ้หลังการออกก�าลังกาย โดยผู้ประกอบการอาจเน้น
การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ อาทิ อาหารออร์แกนิกเพื่อสร้างความแตกต่าง เป็นต้น ส�าหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการแข่งขัน อาจต้องมีความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพ่ือให้งานมีความพร้อม ไม่มีข้อบกพร่อง  
ทัง้ทางด้านสถานทีจ่ดังาน อาหารเครือ่งดืม่ รวมถงึออกแบบดีไซน์เส้ือผ้าเครือ่งแต่งกาย รวมถงึเหรยีญรางวลัให้ม ี
ความน่าสนใจ ดึงดดูคนรุน่ใหม่ให้กลับมาเข้าร่วมการแข่งขนัอยูเ่สมอ นอกจากนี ้ธรุกจิอาจใช้ช่องทางสือ่ออนไลน์
ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักและสนใจมาใช้บริการเพิ่มขึ้น

 กล่าวโดยสรุป กระแสความใส่ใจด้านสุขภาพ ส่งผลให้จ�านวนคนที่หันมาเล่นกีฬาหรือออกก�าลังกาย 
มีเพิ่มขึ้น และช่วยสร้างโอกาสทางด้านการตลาด และยอดขายต่อธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การแข่งขัน 
ที่รุนแรง ประกอบกับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของคนวัยเรียนและวัยท�างาน ซึ่งสนใจเล่นกีฬาและออกก�าลังกาย 
มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอ่ืน ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายส�าหรับผู้ประกอบการ ในการก�าหนดกลยุทธ์การตลาด 
ที่สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีบทบาทและประสบความส�าเร็จในธุรกิจนี้ได้



Analysis7

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก�รออกกำ�ลังก�ย/เล่นกีฬ�เติบโตต�มกระแสก�รรักสุขภ�พ

ธุรกิจที่ได้รับอ�นิสงส์จ�กเทรนด์ 

ก�รออกกำ�ลังที่มีก�รเติบโตสูง

ปัจจัยสู่คว�มสำ�เร็จ

ช่วงเวลาการให้บริการที่ยืดหยุ่น
ลงทุนอุปกรณ์รูปแบบใหม่ๆ ที่ทันสมัย
หาพนัธมติรองค์กรธรุกจิท่ีสนบัสนนุให้พนักงาน 

   มีสุขภาพดี

ที่ม� :

* ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
** กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
*** โพลล์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (#ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ก�รควบคุมอ�ห�ร

ก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เพื่อสุขภาพ
รักษาหุ่น/เสริมสร้างกล้ามเนื้อ
ลดน�้าหนัก
เพื่อรักษา/ป้องกันโรค
ร่วมการแข่งขัน/พิสูจน์ตนเอง

ควบคุมปริมาณแคลอรี่/โปรตีน 
   /ไขมัน

ลดมื้ออาหาร
ทานอาหาร/วิตามินเสริม

ไม่ดื่ม
ลดการดื่มลง
ดื่มปกติ

ฝึกด้วยตัวเอง
ฝึกจากสื่อโชเชียล 
เช่น ยูทูบ/เฟชบุ๊ค
เพื่อน/คนรู้จัก
ฝึกจากเทรนเนอร์

เดิน/วิ่ง
ฟิตเนส
เล่นกีฬาชนิดต่างๆ
เต้นแอโรบิค

91.3%
47.0%
44.3%
40.0%
14.8%

81.3%

40.6%
18.9%

70.4%
18.3%
9.6%

72.2%
38.3%

24.3%
22.6%

58.3%
28.7%
5.2%
4.3%

พฤติกรรมก�รออกกำ�ลังก�ย/เล่นกีฬ�ของคนไทย

ลูกค้�เป้�หม�ยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
จำ�นวนคนออกกำ�ลังก�ย

12.9 ล้�นคน

กลุ่มคนวัยทำ�ง�นอ�ยุ 25-44 ปี 

5.4 ล้�นคน

ธุรกิจฟิตเนส

จำ�นวนผู้ประกอบก�ร

816 ร�ย

จุดมุ่งหม�ย

ก�รออกกำ�ลังก�ย/เล่นกีฬ�

พฤติกรรมประกอบ

ก�รออกกำ�ลังก�ย/เล่นกีฬ�

เครื่อง/ตัวช่วย 

ในก�รเพิ่มทักษะกีฬ�

ประเภทก�รออกกำ�ลังก�ย

/เล่นกีฬ�ที่ทำ�ประจำ�

มูลค่�ตล�ด

10,000 - 12,000 ล้�นบ�ท


