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การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล

การจัดตั้งธุร กิจมีแนวโน้ม เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2559 - 2561 และในปี 2562
(ม.ค.-พ.ค.) มีการขยายตัวของจานวนการจัดตั้งใหม่อยู่ที่ 20.69% เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจชุดกีฬาและอุปกรณ์
กีฬาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะประสบผลขาดทุนในปี 2558 แต่
ยังคงมีจานวนธุรกิจตั้งเพิ่มขึ้น รวมทั้งโอกาสจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผล
ให้ธุรกิจมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจนสามารถสร้างผลกาไรได้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจฟิต เนสยังต้องมี
การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ถ าวร เช่ น การปรั บ ปรุ ง อาคาร และเครื่ อ งออกก าลั ง กาย
จึงควรพิจารณาการถึงปัจจัยดังกล่าวควบคู่ไปด้วย
ธุรกิจฟิตเนสมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเทรนด์การรักสุขภาพของคนในสังคมยุ ค
ปัจจุ บัน ที่หั นมาใส่ใ จสุ ขภาพไม่ ว่า จะเป็ นการออกกาลัง กาย การรั บประทานอาหารคลี น
โดยธุรกิจฟิตเนส มีการปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีที่มี
การพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลาย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แม้ว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจฟิต เนสรายใหญ่ได้ปิดตัวลง แต่
เนื่องจากการออกกาลังกายได้รับความนิยมมากขึ้น ตามแนวโน้มและ
กระแสการดูแลสุขภาพ ทาให้ยังมีการตั้งธุรกิจฟิต เนส และสถานออก
กาลังกายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการให้บริการฟิตเนสในรูป
แบบใหม่ๆ เช่น การเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงแล้ว ฟิตเนสขนาดเล็กที่มีผู้
ฝึกสอนส่วนตัว (Personal Trainer) ที่จะตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเฉพาะด้าน และ Studio ออกกาลังกายเฉพาะด้าน เช่น การปั่น
จักรยานในร่ม การเล่นโยคะ มวยไทยเพื่อการออกกาลังกาย ซึ่งได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้น และช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ
จากสถิ ติธุ รกิจที่เกี่ยวข้องและสนับสนุ นธุ รกิจฟิต เนสไม่ ว่าจะเป็ น
ธุรกิจชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา มีแนวโน้มการเติบโตสอดคล้องกับธุรกิจ
ฟิตเนส เนื่องจากชุดกีฬานอกจากจะใส่เพื่อความสะดวกในการออกกาลัง
กายแล้ว ยังเป็นเทรนด์ แฟชั่นของคนในปัจจุบัน sport style รวมทั้ง
อุปกรณ์ของฟิตเนส ที่มีความทันสมัยและมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมสร้างกล้ามเนื้อ อุปกรณ์ช่วยในการเบิร์น ล้วนตอบ
โจทย์เทรนด์การรักษาสุขภาพได้อย่างดี อีกทั้งในปัจจุบัน ผู้ให้บริการมี
การก าหนดค่าบริ การสมาชิ กให้มี ความยื ดหยุ่นมากขึ้น และมีการคิ ด
ค่าบริการรูปแบบใหม่ๆ เช่น ซื้อเป็นคอร์สผ่านแอพลิเคชั่น สามารถเล่น
ได้หลายสถานที่เป็นต้น
นอกจากนี้จากสถิติการจัดงานวิ่งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นประเภท
ของการวิ่งแบบฟันรันที่เหมาะสาหรับผู้ที่เริ่มต้นออกกาลังกายใหม่ๆซึ่ง
กาลังเป็นที่นิยม และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าใน
ปัจจุบันคนหันมาให้ความสาคัญต่อการออกกาลังกายกันมากขึ้น

93112 : การด าเนิ นงานของสถานที่อ อกก าลัง กาย
(Operation of fitness centres)
การดาเนินงานของสถานที่ออกกาลังกาย ซึ่งมี
สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นต่อการทากิจ กรรมสร้าง
สุขภาพ เช่น สปอร์ตคลับ ศูนย์ฟิตเนส บริการแอโรบิค
ศูนย์โยคะ ฯลฯ
*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

กราฟที่ 1 ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา (ราย)
ที่มา : คลังข้อมูลธุรกิจ
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2557

2558
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2560

2561

กราฟที่ 2 สถิติการจัดงานวิ่งในประเทศไทย
ที่มา : marketeer@marketeeronline.co

+16%
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การเติบโตของธุรกิจ
การจัดตั้งธุรกิจฟิตเนสในปี 2562 (ม.ค.-พ.ค.) มีจานวน 70 ราย
เพิ่มขึ้น 12 ราย คิดเป็น 20.68% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
2561 โดยตั้งแต่ปี 2559-2561 มีจานวนการจัดตั้งเฉลี่ยอยู่ที่ 150
ราย
ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 มูลค่าทุนจดทะเบียนมีการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปี 2561 มีจานวนมูลค่าทุนจดทะเบียนจานวน 377 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 30% แสดงให้เห็นถึงการ
ลงทุนที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจฟิต เนส ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของธุรกิจ
จัดตั้งใหม่
การจั ด ตั้ งธุ ร กิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นี้ สะท้ อ นไลฟ์ ส ไตล์ ที่ เ ปลี่ ย นไปของ
ผู้บริโภค ซึ่งมักเลือกทาเลที่ตั้งเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ามากขึ้น เช่น
การจัดตั้งตามแนวรถไฟฟ้า มีการขยายสาขา และมีการจัดตั้งธุรกิจโดย
ผู้ประกอบการรายเล็กเพิ่มขึ้น
จานวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 31 พฤษภาคม 2562
ธุรกิ จ ฟิ ต เนส ที่ ดาเนิ น กิ จ การอยู่ จ านวน 816 ราย คิ ด เป็ น
0.11% ของธุรกิจที่ดาเนินการอยู่ทั้งสิ้น และมีมูลค่าทุน 8,350.66
ล้านบาท คิดเป็น 0.05% ของธุรกิจทั้งหมดที่ดาเนินการอยู่

กราฟที่ 3 จานวนธุรกิจตั้งใหม่ (ราย)
162

+20.69 %

2559

การกระจายตัวของธุรกิจ
ธุรกิจฟิตเนส ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จานวน 340 ราย
คิดเป็น 41.67 % รองลงมา ภาคใต้ 174 ราย คิดเป็น 21.32%
ในพื้ น ที่ ก รุ งเทพมหานคร ธุ ร กิ จ มี ก ระจุ ก ตั ว อยู่ แ ถวเขตวั ฒ นา
จ านวน 46 ราย และเขตปทุ ม วั น จ านวน 24 ราย เพื่ อ รองรั บ
กลุ่มเป้าหมายตัวเมืองชั้นใน และในภูมิภาคพบว่า มีการกระจายตัวอยู่
ในจังหวัดใหญ่ เช่น ภูเก็ต จานวน 82 ราย ชลบุรี จานวน 54 ราย และ
เชียงใหม่ จานวน 37 ราย ตามลาดับ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชากรมีความ
หนาแน่ น มี ก าลั งซื้ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วและการคมนาคม
สนับสนุนการใช้บริการของกลุ่มผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว

2560

2561

58

70

2561
(ม.ค.-พ.ค.)

2562
(ม.ค.-พ.ค.)

กราฟที่ 4 จานวนทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ (ล้านบาท)
377
290
235

-12.50%

152

2559

2560

133

2561

2561

2562

(ม.ค.-พ.ค.)

(ม.ค.-พ.ค.)

กราฟที่ 5 ธุรกิจดาเนินกิจการอยู่
มูลค่าทุน 8,350.66 ลบ.

จานวน 816 ราย

ธุรกิจส่วนใหญ่ดาเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจากัด จานวน 719 ราย
คิ ด เป็ น 88.11% มี มู ล ค่ า ทุ น 8,180.03 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น 97.96%
โดยธุรกิจนี้มีมูลค่าทุนไม่เกิน 5 ล้านบาทสูงถึง 83.09%
การเพิ่มทุนของธุรกิจตั้งแต่ปี 2558-2561 มีความผันผวนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีนิติบุคคลจานวน 2 ราย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
มีการเพิ่มทุนจานวน 356 ล้านบาท และปี 2560 มีนิติบุคคลจานวน
1 ราย ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร เพิ่ ม ทุ น จ านวน 485 ล้ า นบาท
โดยแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มทุนของนิติบุคคลที่อยู่ในเมืองใหญ่และพื้นที่ที่
มีกระจุกตัวของประชากร

151

137

2.04%

11.89%

88.11%

97.96%

บจ. 719 ราย
8,180.03 ลบ.

หจ./หสน. 97 ราย
170.63 ลบ.

กราฟที่ 6 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)
710.63

725.30
246.15
98.50

81.79

2558

2559

2560

2561

2562

(ม.ค.-พ.ค.)

ตารางที่ 1 นิติบุคคลดาเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค
ที่ตั้งของ
นิติบุคคล

จานวน
ราย

ทุน
%

ล้านบาท

%

กทม.

340 41.67

5,456.14 65.34

ใต้

174 21.32

532.44 6.38

กลาง

113 13.85

1,680.50 20.12

ตะวันออก

72 8.82

415.10 4.97

เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตะวันตก

62 7.60

162.55 1.95

38 4.66

67.83 0.81

17 2.08

36.10 0.48

รวม

816

8,350.66
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การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย
การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยในธุรกิจฟิตเนส มีมูลค่า
การลงทุน 1,194.96 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.35% ของมูลค่าการ
ลงทุนทั้งหมดในธุรกิจนี้ โดยมูลค่าการลงทุนในปี 2562 (ม.ค.-พ.ค.)
เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 27.90%
โดยสัญชาติที่ลงทุนในธุรกิจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อังกฤษ
602.43 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น 7.21% ดั ช 250.00 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
2.99% และสิงคโปร์ 48.83 ล้านบาท คิดเป็น 0.58%

กราฟที่ 7 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย
+27.90%
895.10

1,080.39

934.28

2560

2561

2561

1,194.96

560.15

2559

2562
(ม.ค. – พ.ค.)

ตารางที่ 2 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย
สัญชาติ

มูลค่า (ล้านบาท)

%

7,155.70

85.69

ไทย
อังกฤษ
ดัช
สิงคโปร์
สัญชาติอื่นๆ

เป็ น ที่ น่ า สั งเกตว่ า แนวโน้ ม การลงทุ น จากต่ า งชาติ ใ นธุ ร กิ จ นี้
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ผลจากการร่ ว มทุ น และการน าแบรนด์
ฟิตเนสต่างชาติมาเปิดสาขาในไทย โดยเฉพาะ ฟิต เนสแบรนด์ใหญ่ๆที่
ติ ด ตลาดอยู่ ใ นขณะนี้ ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากการลงทุ น หรื อ ร่ ว มทุ น กั บ
ชาวต่างชาติ

รวม

602.43

7.21

250.00

2.99

48.83

0.58

293.70

3.53

8,350.66

100

ผลประกอบการกลุม
่ ธุรกิจ (ปี 2558-2560)

รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจฟิตเนสในปี 2558-2560 เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยถึง 12.40% ต่อปี ซึ่งเป็นที่
น่าสังเกตว่า ธุรกิจฟิตเนสขนาดเล็ก (S) มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ก้าว
กระโดด ถึ ง 37.88% และ 38.83% ในปี 2559 และ 2560 ตามล าดั บ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของธุรกิจที่มีฟิตเนสรายย่อยเปิดตัวมากขึ้นและ
กระจายตัวในย่านชุมชน เพื่อจับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการออกกาลังกายใกล้บ้าน
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ (L) ก็ยังคงมีรายได้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น 30.46% ในปี 2558 และอัตราเติบโตชะลอตัวลง
เหลือ 5.56% ในปี 2560
ในส่ วนของก าไร/ขาดทุ นสุ ทธิ ในภาพรวมกลุ่ มธุ รกิจมี ผลก าไร
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (L) เป็นสัดส่วนสาคัญที่ทา
ให้ผลประกอบการกลุ่มธุรกิจเป็นบวก โดยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มีกาไร
เพิ่ มสู งขึ้ นมาก มี อั ตราการเจริ ญเติ บ โตเฉลี่ ย 3 ปี ถึ ง 56.48% ต่ อ ปี
ในขณะที่ ธุรกิจขนาดกลาง (M) เริ่มมีผลการดาเนินการที่กลับมาเป็นบวก
ในปี 2560 แต่ธุรกิจขนาดเล็ก (S) ยังคงมีผลการดาเนินงานขาดทุน อาจเป็น
ผลมาจากจานวนสมาชิกยังไม่สามารถสร้างรายได้ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและ
เงินลงทุนในเครื่องออกกาลังกาย จึงเกิดผลประกอบการที่ขาดทุน
ทั้ งนี้ ธุ รกิ จฟิ ตเนสเป็ นอี กหนึ่ งธุ รกิ จที่ ต้ องการเงิ นหมุ นเวี ยนสู ง
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องเล่นและค่าเสื่อมราคาที่
ค่อนข้างสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ประกอบการจึงควรหาแผนการบริหาร
ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มรายได้ที่เพิ่มขึ้นและ
เทรนด์ รั กษาสุ ขภาพ ยั งแสดงให้ เห็ นถึ งความต้ องการในตลาด ที่ ยั งมี
ช่ องว่ างให้ ผู้ ประกอบการสามารถขยายฐานลู กค้ าเพื่ อเพิ่ มรายได้ ให้ แก่
กิจการได้

กราฟที่ 8 ผลประกอบการ (ปี 2558-2560)
อัตราเติบโตเฉลี่ย 3 ปี
(2558 - 2560) = 12.40%

หน่วย:ล้านบาท

6,345.80

7,000

40%

5,509.81

6,000
5,000

30%

4,446.18

15.17%

4,000

20%

23.92%

3,000

10%

-1.78%

2,000

0%

1,000
0

-10%
2558

2559

รายได้รวม

2560

อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม

ตารางที่ 3 ผลประกอบการแยกขนาดของธุรกิจ
ปีงบการเงิน

2558

รายได้รวม

2559

2560

หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S)

1,141.05

1,573.24

2,184.14

ขนาดกลาง (M)

677.26

508.17

542.56

2,627.87

3,428.40

3,619.10

4,446.18

5,509.81

6,345.80

ขนาดใหญ่ (L)
รวมทุกขนาด

กาไร (ขาดทุน) สุทธิรวม

หน่วย:ล้านบาท

-308.26

-363.95

-399.25

ขนาดกลาง (M)

-92.50

-7.98

38.43

ขนาดใหญ่ (L)

298.99

467.49

577.18

-101.77

95.56

216.36

ขนาดเล็ก (S)

รวมทุกขนาด

3

ธุรกิจฟิตเนส
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจาเดือน พฤษภาคม 2562

อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ

ตารางที่ 4 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจฟิตเนส

ในภาพรวม ธุรกิจมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ที่ดี
ขึ้น หลังจากที่ประสบผลขาดทุนในปี 2558 โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ในปี 2559 ที่ 0.99% และปี 2560 1.86% ซึ่งเมื่อพิจารณา
อัตรากาไรสุทธิร่วมด้วย พบว่า อัตรากาไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นทุกปี แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการทากาไรที่ดีขึ้นของธุรกิจ โดยมีอัตรากาไรสุทธิในปี
2559 ที่ 1.73% และปี 2560 ที่ 3.41% โดยอั ต ราหมุ น เวี ย นของ
สินทรัพย์ ซึ่งเป็นการวัดการสร้างรายได้แต่สินทรัพย์ของธุรกิจพบว่า
ธุรกิจมีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ในแต่ละปีใกล้เคียงกัน โดยอยู่
ระหว่าง 0.52 - 0.57 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจต้องพึ่งพาการลงทุนใน
สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเติบโตของรายได้ ในด้านสภาพ
คล่องของธุรกิจ พิจารณาจากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนพบว่า ธุรกิจมี
สภาพคล่องดีขึ้น จากจานวนหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลง ทั้งนี้หนี้สินรวม
ของกิจการก็ลดลงเช่นเดียวกัน แสดงว่ากิจการมีภาระหนี้สินที่ลดลง
ในขณะที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก (S) เป็ น ขนาดธุ ร กิ จ ที่ มี ผ ลตอบแทนต่ อ
สินทรัพย์ต่า (ROA) ที่สุด เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนตลอด 3 ปี
อย่ า งไรก็ ต าม ROA ดี ขึ้ น ตามล าดั บ โดยมี อั ต ราก าไรสุ ท ธิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี และประสบภาวะขาดทุนลดลง ธุรกิจขนาด
เล็ก (S) มีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ระหว่าง 0.50-0.55

ปีงบการเงิน

2558

2559

2560

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
ขนาดเล็ก (S)

-14.81%

-11.46%

-10.14%

ขนาดกลาง (M)

-7.20%

-0.78%

4.22%

ขนาดใหญ่ (L)

5.73%

8.51%

8.53%

-1.19%

0.99%

1.86%

-23.13%

-18.28%

รวมทุกขนาด

อัตรากาไรสุทธิ (Net Income Ratio)
ขนาดเล็ก (S)

-27.02%

ขนาดกลาง (M)

-13.66%

-1.57%

7.08%

ขนาดใหญ่ (L)

11.38%

13.64%

15.95%

-2.29%

1.73%

3.41%

รวมทุกขนาด

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Asset Turnover) (เท่า)
ขนาดเล็ก (S)

0.55

0.50

0.55

ขนาดกลาง (M)

0.53

0.50

0.60

ขนาดใหญ่ (L)
รวมทุกขนาด

0.50
0.52

0.62
0.57

0.53
0.55

อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
ขนาดเล็ก (S)

1.24

0.94

1.01

ขนาดกลาง (M)

0.50

0.38

0.41

ขนาดใหญ่
88.66% (L)
รวมทุกขนาด

0.51

2.14

2.87

0.70

1.40

1.63
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คาดการณ์
คาดการณ์ว่าธุรกิจฟิตเนสจะเป็นอีกธุรกิจที่เติบโตอย่างน่าสนใจ เนื่องจากคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น แม้ว่าธุรกิจนี้
จะเริ่มมีสภาวะในการแข่นขันสูง เนื่องจากผู้เล่นทั้งไทยและต่างชาติที่พยายามเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดสุขภาพของไทย ที่มี
สัดส่วนของคนออกกาลังยังคงอยู่ในระดับต่า เมื่อเทียบกับจานวนประชากรทั้งหมดของประเทศ หากผู้ประกอบการสามารถชัก
จูงให้คนมาออกกาลังกายกันมากขึ้น ตลาดนี้จะมีช่องว่างสาหรับผู้เล่นรายใหม่ให้สามารถเติบโตได้อีกมาก ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบ
ของการให้บริการฟิตเนสได้เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เน้นการให้บริการอุปกรณ์เครื่องเล่นออกกาลังกาย ได้เพิ่มรูปแบบในการออก
กาลังกายให้หลากหลายขึ้น เช่น เพิ่มคลาสพิเศษสอนเต้น การปีนเขา โยคะฟลาย เป็นต้น อีกทั้งยังมีฟิต เนสที่เน้นออกกาลังกาย
เฉพาะทาง เช่น การออกกาลังกายแบบมวยไทย และการออกกาลัง บนแทรมโพลีน ด้วยความแปลกใหม่เหล่านี้ ช่วยให้ธุรกิจเจาะ
ตลาดที่เฉพาะกลุ่มได้มากขึ้น ดึงดูดกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย ให้สามารถค้นหาการออกกาลังกายที่เหมาะกับตนเอง และคนไทยชอบ
ออกกาลังกายกับเพื่อน การมีคลาสพิเศษ ก็เป็นอีกกลยุทธ์หลายๆฟิต เนสเลือกใช้ เพื่อจานวนเพิ่มสมาชิกและความถี่ในการเข้าใช้
งานของลูกค้า
อย่างไรก็ตามความท้าทายของธุรกิจนี้ อยู่ที่การบริหารค่าใช้จ่าย การเพิ่มสมาชิก และการรักษาลูกค้าให้กลับมาใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้กิจการดาเนินไปได้ในระยะยาว ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีแผนการบริหารที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการรักษา
คุณภาพของฟิตเนส ทั้งความสะอาด และการบริการของเทรนเนอร์ ซึ่งธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน จะง่ายต่อการวางแผน
กลยุทธ์ สร้างภาพลักษณ์และจุดเด่นของธุรกิจ และออกแบบโปรแกรมออกกาลังกายดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน และสร้างความประทับใจ เพื่อให้เกิด Brand royalty ในกลุ่มลูกค้า
นอกจากนี้ ฟิตเนสหลายแบรนด์ดังเริ่มมีการร่วมมือกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจออกกาลังกาย เช่น ผลิตภัณฑ์บารุงผิวและ
ชาระร่างกาย รองเท้ากีฬา อาหารเพื่อสุขภาพ (Superfoods) และอาหารเสริม (เช่น Whey Protein) เพื่อนาสินค้ามาวางขายและ
ช่วยทาการตลาด ซึ่งเพิ่มช่องทางสร้างรายได้เสริมให้กับธุรกิจฟิตเนส จะเห็นได้ว่าธุรกิจนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเกิด
โมเดลธุรกิจใหม่ๆจานวนมาก ซึ่งหลังจากนี้เราอาจจะได้เห็น ฟิต เนสที่ร่วมมือกับโรงพยาบาล เพื่อนาผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุมาเข้า
โปรแกรมออกกาลังกายเพื่อรักษาโรค หรือการเปิดบริการฟิต เนส 24 ชั่วโมง ดังนั้นผู้ประกอบการต้องคอยปรับตัวสร้างเครือข่าย
พันธมิตร และออกแบบคอร์สออกกาลังกายเฉพาะกลุ่มที่ตอบสนองต่อลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจดาเนินไปได้อย่างยั่งยืน

อ่านบทวิเคราะห์ธุรกิจอื่นๆที่

ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
กองข้อมูลธุรกิจ โทร. 0 2547 4513
e-mail : statistic.dbd@hotmail.com
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