
ส่องโอกาสตลาดฟิตเนสผู้สูงอายุชาวจีน 

 

ธุรกิจฟิตเนสในจีนได้รับการพัฒนามาเป็นเวลานานกว่า 30 ปีแล้ว โดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่
ผ่านมานี้ แนวคิดการออกก าลังกายและการรักษาสุขภาพของประชาชนชาวจีนที่ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้
อุตสาหกรรมฟิตเนสสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และมีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามธุรกิจ
ฟิตเนสในจีนยังมีจุดอ่อนในเรื่องของการน านวัตกรรมสมัยใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดเชิงลึกเข้ามาบริหาร
จัดการ ท าให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ  

แพลตฟอร์ม AgeClub ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับตลาดผู้สูงอายุ 
เปิดเผยข้อมูลตลาดฟิตเนสโดยรวมพบว่า ความต้องการเข้าถึงบริการฟิตเนสที่มีความเป็นมืออาชีพของกลุ่ม
ผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งสัญญาณบวกเชิงพาณิชย์ต่อภาพรวมของตลาดฟิตเนส
ในจีน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากผลการส ารวจผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุใน 8 เมือง ของบริษัท Tencent 
เจ้าของแอพพลิเคชั่น Wechat ชื่อดังของจีน พบว่า ผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่นิยม
ออกก าลังกายและท่องเที่ยวมากที่สุด เนื่องจากมีก าลังทรัพย์ มีเวลา มีความขยัน และมีความต้องการให้ร่างกาย
แข็งแรงอยู่เสมอ นอกจากนี้ วิทยาลัยพลศึกษานครเซี่ยงไฮ้ยังได้ส ารวจความต้องการการออกก าลังกายของ
ผู้สูงอายุจ านวน 1,500 ราย พบว่า ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 75.71 ชอบเดินออกก าลังกายเป็นหลัก ขณะที่ผู้สูงอายุ
ร้อยละ 66.10 ต้องการสถานที่ออกก าลังกายที่มีอุปกรณ์ครบครันและมีกิจกรรมครบวงจรในร่ม  
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เป็นที่ทราบกันดีว่า การระบาดของโรค COVID – 19 อย่างกะทันหัน ท าให้ความถี่ในการ
ออกก าลังกายนอกบ้านของผู้สูงอายุลดลง ผู้สูงอายุถูกบังคับให้อยู่ในบ้านมากข้ึน ท าให้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสุขภาพและมีความต้องการในการออกก าลังกายเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิม
ภูมิคุ้มกันโรคและลดความอ้วน อย่างไรก็ดี ยังพบตลาดผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นเฉพาะความต้องการของผู้บริโภควัย
กลางคนและผู้สูงอายุค่อนข้างน้อย 

เมื่อพิจารณาอัตราการเข้าถึงตลาดฟิตเนสของผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุในช่วงของ
การระบาดของโรค COVID – 19 พบว่า มีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น โดยเริ่มมแีฟรนไชส์ฟิตเนสและแอพพลิเคชั่น
ออกก าลังกายที่เริ่มตระหนักถึงความส าคัญของผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างเช่น Leke (乐刻
เล้อเค้อ) แบรนด์ฟิตเนสของจีนแห่งหนึ่ง เล็งเห็นความส าคัญของการขยายตัวของตลาด ประกอบกับฟิตเนสหรือ
โรงยิมท้องถิ่นแบบดั้งเดิม ตั้งอยู่ไกลจากบ้าน ไม่สะดวกในการเดินทาง และไมค่่อยมีการรวมกลุ่มมากเท่าที่ควร 
แต่ฟิตเนส Leke เลือกที่ตั้งใกล้ชุมชน ให้ความรู้สึกท่ีใกล้บ้าน ค่าบริการราคาถูก นอกจากนี้ ยังมีบริการอุปกรณ์
ฟิตเนสส าหรับวัยกลางคนและผู้สูงอายุด้วย โดยค่าบริการฟิตเนส Leke อยู่ที่เดือนละ 99 หยวน เปิดให้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง แตไ่ม่มีห้องอาบน้ า และไม่มีเคาเตอร์ต้อนรับ เพ่ือลดต้นทุน และเนื่องจากกลุ่มลูกค้าวัยกลางคน
และผู้สูงอายุไม่คุ้นเคยกับช าระค่าบริการเป็นรายปี แต่พึงพอใจที่จะช าระเป็นรายวันหรือรายเดือนมากกว่า  
ซึ่งในระยะยาวจะสร้างความเคยชินในการออกก าลังกาย และมีความถี่ในการใช้บริการเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

ด้านบริษัท Keep หนึ่งในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ก็ได้เริ่มเปิดตัวหลักสูตร
และการให้บริการข้อมูลส าหรับวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ซึ่งเริ่มได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน อาทิ 
หลักสูตรการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจและหลักสูตรหลอดเลือดสมอง ในช่วงการระบาดของโรค COVID – 19 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้สูงอายุเมืองฮาร์บินเริ่มเรียนรู้ที่จะใช้โปรแกรมออกก าลังกายด้วยแอพพลิเคชั่น Keep ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ จากการสังเกตพฤติกรรมของลูกหลาน และเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว ท าให้ผู้สูงอายุเข้าถึง
บริการออกก าลังกายผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง 
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุรุ่นใหม่มีที่เริ่มเปิดรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบกับการมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมั่นคง เรียนรู้และยอมรับแนวคิดในการ
บริโภคยุคใหม่ ท าให้การเข้าฟิตเนส เล่นโยคะ และเต้น เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและได้รับความนิยมมากขึ้นใน
กลุ่มผู้สูงอายุรุ่นใหม่ในเมืองขนาดใหญ่ 
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นอกจากนี้ รายงานล่าสุดของบริษัท QuestMobile (北京贵士信息科技有限公司 เป่ยจิงกุ้ยซื่อ
สิ้นซีเคอจี้) บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดของจีน เปิดเผยว่าผู้ใช้แอพพลิเคชั่นฟิตเนส มีอัตราการเต้นของหัวใจ 
และการนอนที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยพบว่ามีผู้เข้าใช้แอพพลิเคชั่นทีจ่ัดการเกี่ยวกับสุขภาพสูงถึง 24.05 ล้านราย
ต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 152.8 (YoY) ไม่เพียงเท่านั้น ยังพบว่าผู้สูงอายุเริ่มหันมาดูไลฟ์สดการออกก าลังกายผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือมากขึ้นในช่วงการระบาดของโรค COVID – 19 โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่น Tangdou 
(糖豆 ถางโต้ว) Douyin (抖音 โต่วยิน) และ Kuaishou (快手 ไคว้โซ่ว)  

ปัจจุบันธุรกิจฟิตเนสส าหรับกลุ่มผู้บริโภคหนุ่มสาวเริ่มเข้าสู่ภาวะอ่ิมตัว แต่ฟิตเนสส าหรับ
กลุ่มผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุกลับเริ่มขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยพบว่าผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุจีน
ส่วนใหญ่จะออกก าลังกายด้วยการเต้น ใช้เครื่องออกก าลังกายตามสวนสาธารณะ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ดังนั้นผลิตภัณฑ์ฟิตเนสที่บ้านส าหรับผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุจึงเริ่มมีความจ าเป็น และเริ่มมีความต้องการ
มากขึ้น โดยผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์หลากหลาย 
และช่วยยกระดับคุณภาพการออกก าลังกายที่บ้านของผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่ามากท่ีสุด ซึ่งอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การออกก าลังกาย การรักษา
สุขภาพ และการใช้บริการฟิตเนสมีความน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ Smart Bracelet หรือนาฬิกาอัจฉริยะ
ที่ใช้วัดสุขภาพของผู้สวมใส่ ที่ได้มีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติหลายหลาย นอกเหนือจากการวัดชีพจร และความ
เพียงพอของการนอน แต่ยังเพ่ิมคุณสมบัติการตรวจสอบความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด ความสามารถใน
การค านวณความเข้มข้นของกลูโคสในเลือด ซึ่งเหมาะส าหรับผู้มีโรคประจ าตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
เป็นต้น  

ส าหรับการออกก าลังกายด้วยเกม พบว่า ผู้บริโภควัยรุ่นนิยมเล่นเกมออกก าลังกาย Ring Fit 
Adventure ขณะที่ผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุมีความสนใจการออกก าลังกายที่สนุกสนานอย่างการเล่น
เกมเช่นกัน ยกตัวอย่าง Wii Fit เครื่องเกมส์ออกก าลังกายยุคใหม่ ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกเล่นเกมออกก าลังกาย
ได้มากกว่า 40 ชนิด อาทิ โยคะ ซิทอัพ ฮูลาฮูป ยิมนาสติก ฟุตบอล เป็นต้น ซึ่งเกมดังกล่าวยังมีเซ็นเซอร์ตรวจวัด
ความดัน และตรวจสอบน้ าหนักได้ด้วย ท าให้ Wii Fit เป็นอุปกรณ์เล่นเกมที่ได้รับความนิยมในการรักษาสุขภาพ 
และเพ่ิมสมรรถนะด้านร่างกายของผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี 
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ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการไทย 

ตลาดฟิตเนสจีนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าในปี 2022 จะมีมูลค่ากว่า 
200,000 ล้านหยวน โดยในปี 2019 พบว่าจีนมีสโมสรฟิตเนสถึง 49,860 แห่ง ซึ่งมีจ านวนมากกว่าฟิตเนสใน
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ รายงานฟิตเนสแห่งชาติระหว่างปี 2016 – 2020 ยังได้คาดการณ์ว่าในปี 2020  
จะมีจ านวนผู้ออกก าลังกายในประเทศจีนมากถึง 700 ล้านคน หรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรจีนทั้งหมด 
และจ านวนประชากรผู้ออกก าลังกายทางอินเตอร์เน็ตจะสูงถึง 350 ล้านคน อย่างไรก็ตาม จากรายงานข่าว
ข้างต้นพบว่าการแข่งขันของธุรกิจฟิตเนสส าหรับวัยรุ่นก าลังจะถึงจุดอ่ิมตัว และผลพวงจากการระบาดของโรค 
COVID – 19 ท าให้ผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงสถานที่สาธารณะ และสถานที่ชุมชนแออัด ส่งผลให้
เครื่องออกก าลังกายที่บ้าน ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพจึงเป็นตลาดที่เริ่มมีโอกาสในการขยายตัว โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุที่อยู่บ้านยาวนานกว่าผู้บริโภควัยอ่ืนๆ จึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคและตลาดที่
ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อส านักงานสถิติแห่งชาติจีน เปิดเผยข้อมูลสถิติปี 2019 
พบว่า จีนมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.6 ของประชากรทั้งหมด และมีการคาดการณ์
ว่าในปี 2050 ผู้สูงอายุจีนจะมีการบริโภคเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า 61.26 ล้านล้านหยวน จึงยิ่งถือเป็นโอกาสของ
ผู้ประกอบการไทยที่จะพิจารณาขยายตลาดสินค้าและบริการเกี่ยวกับการออกก าลังกาย เพ่ือเจาะตลาดกลุ่ม
ผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุ ควบคู่ไปกับการพัฒนาการให้บริการออนไลน์ต่างๆ โดยใช้ภาษาท้องถิ่นหรือ
ภาษาจีน เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว และสร้างโอกาสในการแย่งชิ งส่วนแบ่งการตลาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้สินค้าและบริการสุขภาพของไทยขยายตัวและเป็นที่นิยมในตลาดจีนในระยะ
ยาวได้ต่อไป 

แหล่งที่มา: https://www.cbndata.com/information/60227 
http://www.chyxx.com/industry/202005/860014.html 

http://baogao.chinabaogao.com/wentiyule/376424376424.html 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว 
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