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ออกกำ�ลังกายฮิต

ปลุกกระแสธุรกิจรักสุขภาพ
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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ข้อมูลวิจัย มกราคม 2562

ประเด็นสำ�คัญ
พฤติกรรมของคนไทยทีห่ นั มาสนใจออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาตามกระแสใส่ใจสุขภาพ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
โดยปัจจุบันมีจ�ำนวนถึงเกือบ 13 ล้านคน กระจายไปยังประชากรทุกกลุ่มทั้งวัยเรียน วัยท�ำงาน และ
กลุม่ ผูส้ งู อายุ แต่กลุม่ ทีม่ สี ดั ส่วนมากทีส่ ดุ คือกลุม่ คนท�ำงานอายุ 25-44 ปี ซึง่ เป็นกลุม่ วัยท�ำงานทีม่ กี ำ� ลังซือ้
และพร้อมใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกก�ำลังกาย/เล่นกีฬา
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ธุรกิจที่น่าจะได้รับอานิสงส์และมีอัตราเติบโตค่อนข้างมาก จากกระแส
การออกก�ำลังกาย รวมถึงตอบโจทย์พฤติกรรมคนรุ่นใหม่ ที่เพิ่มเป้าหมายการออกก�ำลังกายทางด้าน
การรักษาหุน่ /เสริมสร้างบุคลิกภาพ ได้แก่ ธุรกิจฟิตเนส ธุรกิจจัดการแข่งขัน และธุรกิจอาหารเพือ่ สุขภาพ
อย่างไรก็ตาม จากจ�ำนวนผู้ประกอบการที่มาก การแข่งขันจึงมีสูงตาม ประกอบกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
ที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น อาทิ การท�ำงานไม่เป็นเวลา การปรับเปลี่ยนงานหรือที่พักบ่อย หรือการเปลี่ยน
ความนิยมในสินค้าและบริการทีง่ า่ ยหากไม่ตอบโจทย์ ซึง่ ปัจจัยดังกล่าวนับเป็นโจทย์สำ� คัญทีผ่ ปู้ ระกอบการ
จ�ำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ เพือ่ ปรับกลยุทธ์ตา่ งๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และหนุนให้ธรุ กิจ
ประสบความส�ำเร็จและมีบทบาทในตลาดมากขึน้ กระแสอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ลดความเสีย่ งในธุรกิจทีร่ วมไปถึง
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด การใช้นวัตกรรมในการผลิตที่จะน�ำไปสู่การเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันในระยะถัดไป
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กระแสการรักสุขภาพ ซึง่ เป็นเทรนด์ทเี่ กิดขึน้ ทัว่ โลกรวมถึงไทย ส่งผลให้ความสนใจในการออกก�ำลังกาย
และเล่นกีฬามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยหากพิจารณาเฉพาะในส่วนของไทยพบว่า การจัดการแข่งขันวิง่ ในรายการต่างๆ
มีคนสนใจเข้าร่วมจ�ำนวนมาก ในขณะที่ธุรกิจฟิตเนสซึ่งแต่เดิมมีคนให้ความสนใจใช้บริการไม่สูงมาก ปัจจุบัน
จ�ำนวนคนใช้บริการแต่ละแห่งมีเพิ่มมากขึ้น จนหลายแห่งมีเครื่องเล่นไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เมื่อหันมาพิจารณาจ�ำนวนคนออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬาของคนไทย พบว่า มีประมาณ 12.9 ล้านคน1
เทียบกับ 12.7 ล้านคน ในการส�ำรวจครั้งก่อน โดยเป็นการสนใจออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬาทั้งในกลุ่มวัยเรียน
วัยท�ำงานและผู้สูงอายุ แต่พบว่าช่วงอายุระหว่าง 25-44 ปี จะมีสัดส่วนรวมกันมากที่สุดถึง 5.4 ล้านคน ซึ่งกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มคนวัยท�ำงานที่ค่อนข้างมีก�ำลังซื้อ และถือเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาหรือ
ออกก�ำลังกาย2 อาทิ เสื้อผ้ารองเท้า อุปกรณ์กีฬา สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจภาคบริการ ซึ่งปัจจุบัน
มีจ�ำนวนผู้ประกอบการรวมกันถึงประมาณเกือบ 5,400 ราย3

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้มีการส�ำรวจเทรนด์การออกก�ำลังกายของคนไทยในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป
เพื่อช่วยให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกก�ำลังกาย/เล่นกีฬา ได้มีความเข้าใจความต้องการตลาดมากขึ้น และ
พบประเด็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ เป้าหมายการออกก�ำลังกาย ซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจาก
เป้าหมายเดิมทางด้านสุขภาพหรือป้องกันรักษาโรค (91.3%) โดยเป้าหมายใหม่ที่น่าสนใจและมีบทบาทมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้แก่ การรักษาหุ่น/เสริมสร้างกล้ามเนื้อ (47.0%) อยากลดน�้ำหนัก (44.3%) เพื่อรักษา
ป้องกันโรค 40.0% ขณะที่ความต้องการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตนเอง (22.6%)
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวกลายมาเป็นโอกาสส�ำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของพฤติกรรม ดังนี้
1

ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ : การส�ำรวจกิจกรรมทางกายของประชากรปี 2558
หมายเหตุ : นิยามการออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬา คือการท�ำติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาทีขึ้นไป
2
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาหมายถึง ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเสื้อผ้ารองเท้า อุปกรณ์กีฬา เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์บางประเภท เช่นเครื่องดื่มเกลือแร่
เครื่องดื่มให้ก�ำลัง รวมถึงธุรกิจภาคบริการ อาทิ การจัดแข่งขันกีฬา การให้ความรู้ การศึกษาด้านกีฬา และบริการสถานที่ออกก�ำลังกาย
3
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูล ณ เดือนก.ย.61
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ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน ยอมออกค่าใช้จ่ายเพื่อหวังผลส�ำเร็จเป้าหมายการออกก�ำลังกาย
โดยจ�ำนวนเกือบ 1 ใน 3 ของคนทีอ่ อกก�ำลังกายหรือ 31.3% ให้ความสนใจใช้บริการสถานออกก�ำลังกายโดยเฉพาะ
เช่น ฟิตเนส เนื่องจากมีอุปกรณ์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในการให้ค�ำแนะน�ำ โดยพบว่าเพศหญิงให้ความสนใจ
ใช้บริการสถานออกก�ำลังกายในสัดส่วนทีส่ งู กว่าเพศชาย และหากแยกตามอายุพบว่า กลุม่ คนรุน่ ใหม่อายุ 20-39 ปี
(GEN Y และ GEN Z) ใช้บริการสถานออกก�ำลังกายสูงกว่ากลุ่มอื่น ขณะเดียวกัน ยังพบว่า 28.7% สนใจรูปแบบ
การออกก�ำลังกายที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล (วิเคราะห์สภาพร่างกายหรือเป้าหมายการออกก�ำลังกาย ซึ่ง
แตกต่างกันในแต่ละบุคคล) ที่สถานบริการหรือเทรนเนอร์จัดให้ ส่วนอีก 37.4% สนใจแต่ต้องพิจารณาควบคู่
กับค่าใช้จ่ายก่อน
กิจกรรมการเข้าฟิตเนส ที่มีค่าใช้จ่ายจึงได้รับความส�ำคัญรองลงมาจากการเดิน/วิ่ง ความสนใจของ
คนทีอ่ อกก�ำลังกายส่วนใหญ่ยงั คงมุง่ ไปทีก่ ารเดิน/วิง่ ออกก�ำลังกายสัดส่วน 58.3% เนือ่ งจากเป็นกิจกรรมทีท่ ำ� ได้งา่ ย
ไม่ตอ้ งใช้อปุ กรณ์หรือเครือ่ งแต่งกายมาก ประกอบกับได้กระแสสังคมเกีย่ วกับการวิง่ ช่วยสนับสนุน แต่ขณะเดียวกัน
กิจกรรมออกก�ำลังกายรูปแบบอื่นๆ ก็ได้รับความสนใจเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการเข้าฟิตเนส เพื่อออกก�ำลังกาย
ทั้งเวทเทรนนิ่ง โยคะหรือชกมวย โดยมีสัดส่วนผู้ที่สนใจออกก�ำลังกายรูปแบบนี้ถึง 28.7%
การควบคุมดูแลด้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นกิจกรรมที่ผู้ออกก�ำลังกาย/เล่นกีฬาท�ำควบคู่กัน
นอกเหนือจากการออกก�ำลังกายแล้ว การควบคุมดูแลการทานอาหารและเครื่องดื่ม ยังเป็นวิธีการเสริม
เพือ่ บรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและการดูแลรูปร่าง โดยมีสดั ส่วน 27.8% โดยพบว่าส่วนใหญ่จะใช้วธิ คี วบคุมปริมาณ
แคลอรี่/โปรตีน/ไขมันในอาหาร ขณะเดียวกัน พบว่ากลุ่มที่เล่นกีฬาส่วนใหญ่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ถึง 70.4% ขณะที่
18.3% ลดการดื่มลง ซึ่งผลส�ำรวจดังกล่าว สอดคล้องกับข้อมูลของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติที่พบว่าจ�ำนวนผู้ดื่ม
แอลกอฮอล์มแี นวโน้มปรับลดลง ซึง่ ส่วนหนึง่ นอกจากการรณรงค์ของหลายหน่วยงานทางการของไทย และการปรับขึน้
ภาษีสรรพาสามิตส�ำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยังเกิดจากกระแสการใส่ใจสุขภาพและ
การออกก�ำลังกายอีกด้วย
สื่อโซเชียล เป็นเครื่องมือ/ตัวช่วย ที่มีบทบาทเพิ่มทักษะการออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬา จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสือ่ สาร ท�ำให้ผอู้ อกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬา มีการค้นหาทักษะการออกก�ำลังกายจาก
ช่องทางสือ่ ออนไลน์ ทัง้ เฟซบุค๊ ยูทบู 38.2% ซึง่ แสดงให้เห็นถึงช่องทางการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ ซึง่ ผูป้ ระกอบการ
เกี่ยวกับกีฬาและการออกก�ำลังกาย ควรเลือกใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ธุรกิจทีน่ า่ จะได้รบั อานิสงส์คอ่ นข้างมาก จากกระแสการออกก�ำลังกาย และสอดคล้อง
กับผลส�ำรวจของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ซึ่งผู้ประกอบการ SME ทั้งรายเดิมและรายใหม่ สามารถขยายการลงทุนได้
อาทิ ธุรกิจฟิตเนส ธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการจัดการแข่งขันกีฬา และธุรกิจอาหารเพือ่ สุขภาพทีเ่ หมาะกับผูอ้ อกก�ำลังกาย
โดยเฉพาะธุรกิจฟิตเนส ซึง่ มีการบริการค่อนข้างครบวงจร ทัง้ สถานออกก�ำลังกาย การจ�ำหน่ายชุดกีฬา การให้บริการ
เทรนเนอร์ รวมถึงการให้บริการด้านอาหารเสริมที่เหมาะส�ำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน�้ำหนักหรือต้องการเน้น
ด้านรูปร่างโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้บริการฟิตเนสจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ อาทิ
เสือ้ ผ้า รองเท้าทีม่ คี วามถีใ่ นการซือ้ ไม่บอ่ ย แต่สำ� หรับฟิตเนส ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ส่วนมากจะเป็นค่าสมาชิกรายเดือน
ซึ่งต้องใช้บริการต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งนี้พบว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับฟิตเนสเฉพาะค่าสมาชิก
ที่ยังไม่รวมค่าเทรนเนอร์หรือค่าอาหารเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500-2,500 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับท�ำเลที่ตั้ง
รวมถึงความหลากหลายของประเภทอุปกรณ์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกิจฟิตเนสในปัจจุบันมีมูลค่าตลาด
ไม่ต�่ำกว่า 10,000-12,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ธุรกิจอาจต้องให้ความส�ำคัญคือ ผู้ประกอบการในธุรกิจแต่ละประเภทที่มี
เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้การแข่งขันในธุรกิจค่อนข้างรุนแรง อาทิ ธุรกิจฟิตเนส ซึ่งค่อนข้างได้รับความนิยมส�ำหรับ
ผู้ออกก�ำลังกายที่ต้องการผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพ โดยปัจจุบันมีการเปิดใหม่เฉลี่ยประมาณ 150 รายต่อปี (ปี25592561) ขณะที่จ�ำนวนฟิตเนสที่ยังเปิดด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบันทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 816 ราย4 และส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกอบการ SME
ดังนั้น นอกเหนือจากท�ำเลที่มีศักยภาพ เช่น คอนโดมิเนียม หรือออฟฟิศทาวเวอร์ แหล่งชุมชน
เพือ่ ให้กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้งา่ ยขึน้ (เดินทางสะดวก/มีทจี่ อดรถ) นอกจากนี้ ความเข้าใจพฤติกรรม
ความต้องการของตลาด โดยเฉพาะคนรุน่ ใหม่ทเี่ ข้ามามีบทบาทในกิจกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย และมี
ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ จะช่วยให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จ โดยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง รวมถึงแนวทาง
การปรับตัวของธุรกิจ มีรายละเอียด ดังนี้
4
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พฤติกรรมการปรับเปลี่ยนงาน/ย้ายที่ท�ำงาน คนรุ่นใหม่มีการเปลี่ยนที่พักอาศัย หรือการเปลี่ยนงาน
ค่อนข้างบ่อย ท�ำให้อาจไม่สามารถมาใช้บริการฟิตเนสที่เป็นสมาชิกได้ตามที่วางแผนไว้ ดังนั้น ผู้ประกอบการ
อาจเสนอทางเลือกที่หลากหลาย เช่น ปรับเปลี่ยนเทอมหรือระยะเวลาให้ยืดหยุ่นมากขึ้น จากค่าสมัครรายปี
ปรับเปลีย่ นให้สน้ั ลง หรืออาจต้องมีการขยายสาขาหลายแห่งเพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถเลือกพืน้ ทีใ่ ช้บริการได้ นอกจากนี้
อาจมีการหาพันธมิตรธุรกิจ อาทิ องค์กรทีม่ สี วัสดิการด้านสุขภาพ ซึง่ มีพนื้ ทีใ่ กล้เคียงทีต่ งั้ ฟิตเนส เพือ่ ให้ได้ลกู ค้า
องค์กร เป็นลูกค้าประจ�ำ
พฤติกรรมการท�ำงานไม่เป็นเวลา ผู้ที่ออกก�ำลังกายจ�ำนวนมาก มีลักษณะการท�ำงานงานแบบฟรีแลนซ์
พาร์ทไทม์ หรือไม่ก�ำหนดช่วงวลา ส่งผลให้ผู้ประกอบการ อาจต้องพิจารณาช่วงเวลาการเปิดให้บริการฟิตเนส
ที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในท�ำเลดังกล่าว
พฤติกรรมการชอบทดลองสินค้าและบริการใหม่ๆ ผูป้ ระกอบการอาจต้องจัดหาอุปกรณ์การออกก�ำลังกาย
รูปแบบใหม่ๆ ที่ทันสมัย สามารถบริหารร่างกายได้ดีกว่าเดิม เพื่อสอดคล้องกับความต้องการทดลองสินค้าและ
บริการใหม่ๆ ภายใต้การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย ขณะที่ธุรกิจฟิตเนสที่มีความพร้อม อาจจัดให้มี
บริการเทรนเนอร์หรือนักโภชนาการ ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำ ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการออกก�ำลังกายเพือ่ เป้าหมาย
พิเศษ เช่น การลดน�้ำหนักหรือรักษาหุ่น การเสริมสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน หรือการรักษาอาการบาดเจ็บ หรือ
แม้กระทั่งการจัดโปรแกรมน�ำเสนออาหารที่ครบตามโภชนาการควบคู่กันหากตอบโจทย์ความต้องการ
และนอกจากธุรกิจฟิตเนสแล้ว ธุรกิจอาหารสุขภาพ ก็ถอื ว่ามีลทู่ างทีผ่ ปู้ ระกอบการอาหารจะผลิตเพือ่ ตอบสนอง
ตลาดนักกีฬาและผู้ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ รวมถึงผู้รักสุขภาพ อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทที่มี
โปรตีนสูงแต่ไขมันต�ำ่ เพือ่ มาซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนือ้ หลังการออกก�ำลังกาย โดยผูป้ ระกอบการอาจเน้น
การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ อาทิ อาหารออร์แกนิกเพื่อสร้างความแตกต่าง เป็นต้น ส�ำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการแข่งขัน อาจต้องมีความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อให้งานมีความพร้อม ไม่มีข้อบกพร่อง
ทัง้ ทางด้านสถานทีจ่ ดั งาน อาหารเครือ่ งดืม่ รวมถึงออกแบบดีไซน์เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย รวมถึงเหรียญรางวัลให้มี
ความน่าสนใจ ดึงดูดคนรุน่ ใหม่ให้กลับมาเข้าร่วมการแข่งขันอยูเ่ สมอ นอกจากนี้ ธุรกิจอาจใช้ชอ่ งทางสือ่ ออนไลน์
ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักและสนใจมาใช้บริการเพิ่มขึ้น
กล่าวโดยสรุป กระแสความใส่ใจด้านสุขภาพ ส่งผลให้จ�ำนวนคนที่หันมาเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย
มีเพิ่มขึ้น และช่วยสร้างโอกาสทางด้านการตลาด และยอดขายต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การแข่งขัน
ที่รุนแรง ประกอบกับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของคนวัยเรียนและวัยท�ำงาน ซึ่งสนใจเล่นกีฬาและออกก�ำลังกาย
มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายส�ำหรับผู้ประกอบการ ในการก�ำหนดกลยุทธ์การตลาด
ที่สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีบทบาทและประสบความส�ำเร็จในธุรกิจนี้ได้
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกก�ำลังกาย/เล่นกีฬาเติบโตตามกระแสการรักสุขภาพ
จ�ำนวนคนออกก�ำลังกาย
ล้านคน

ลูกค้าเป้าหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มคนวัยท�ำงานอายุ 25-44 ปี
ล้านคน

12.9

ธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากเทรนด์
การออกก�ำลังที่มีการเติบโตสูง
ธุรกิจฟิตเนส

จ�ำนวนผู้ประกอบการ
816 ราย
มูลค่าตลาด
10,000 - 12,000 ล้านบาท

5.4

พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย
จุดมุ่งหมาย
การออกก�ำลังกาย/เล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพ
รักษาหุ่น/เสริมสร้างกล้ามเนื้อ
ลดน�้ำหนัก
เพื่อรักษา/ป้องกันโรค
ร่วมการแข่งขัน/พิสูจน์ตนเอง

91.3%
47.0%
44.3%
40.0%
14.8%

พฤติกรรมประกอบ
การออกก�ำลังกาย/เล่นกีฬา
การควบคุมอาหาร
ควบคุมปริมาณแคลอรี่/โปรตีน 81.3%
/ไขมัน
ลดมื้ออาหาร
40.6%
ทานอาหาร/วิตามินเสริม
18.9%

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ช่วงเวลาการให้บริการที่ยืดหยุ่น
ไม่ดื่ม
70.4%
ลงทุนอุปกรณ์รูปแบบใหม่ๆ ที่ทันสมัย
ลดการดืม่ ลง
18.3%
หาพันธมิตรองค์กรธุรกิจทีส่ นับสนุนให้พนักงาน
ดื่มปกติ
9.6%
มีสุขภาพดี
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ประเภทการออกก�ำลังกาย
/เล่นกีฬาที่ท�ำประจ�ำ
เดิน/วิ่ง
ฟิตเนส
เล่นกีฬาชนิดต่างๆ
เต้นแอโรบิค

58.3%
28.7%
5.2%
4.3%

เครื่อง/ตัวช่วย
ในการเพิ่มทักษะกีฬา
ฝึกด้วยตัวเอง
ฝึกจากสื่อโชเชียล
เช่น ยูทูบ/เฟชบุ๊ค
เพื่อน/คนรู้จัก
ฝึกจากเทรนเนอร์

72.2%
38.3%
24.3%
22.6%

ที่มา :
* ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
** กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
*** โพลล์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (#ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

