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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค,เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาการใช7งานแอปพลิเคชันออกกำลังกายสำหรับผู7บริโภค
กลุNมมิลเลนเนียลในเรื่องของปbญหา และความต7องการในการใช7งาน 2) เพื่อพัฒนาต7นแบบแอปพลิเคชันออก
กำลังกาย (Prototype Application) สำหรับผู7บริโภคกลุNมมิลเลนเนียล 3) เพื่อทดสอบและพัฒนาต7นแบบแอป
พลิเคชันออกกำลังกาย (Prototype Appreciation) จนนำไปสูกN ารยอมรับการใช7งาน
การศึกษาวิจัยนี้เปMนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู7วิจัยแบNงการทำวิจัยออกเปMน
3 ขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนที่ 1 ทำการวิจัย เก็บรวบรวมข7อมูลปbญหาจากการสัมภาษณ,เชิงลึก (In-depth Interview)
กับผู7บริโภคกลุNมมิลเลนเนียล (ผู7ที่มีอายุระหวNาง 20 – 39 ป•) ที่ใช7งานแอปพลิเคชันออกกำลังกาย จำนวน 5 คน
เพื่อแก7ปbญหาในการใช7งาน ขั้นตอนที่ 2 เก็บข7อมูลปbญหา พฤติกรรมหลังพบปbญหาการใช7งานแอปพลิเคชันออก
กำลังกาย ความพึงพอใจของผู7บริโภคกลุNมมิลเลนเนียลในการใช7แอปพลิเคชันออกกำลังกาย เพื่อให7พบปbญหา
การใช7งานและนำมาสูNการพัฒนาต7นแบบแอปพลิเคชันออกกำลังกาย (Prototype Application) ขั้นตอนที่ 3
การพัฒนาต7นแบบแอปพลิเคชันออกกำลังกาย (Prototype Application) โดยการเก็บข7อมูลจากการแสดง
ความคิดเห็นในการทดลองใช7งานต7นแบบแอปพลิเคชันออกกำลังกาย (Prototype Application) เพื่อนำไปสูN
การแก7ปbญหาในการใช7แอปพลิเคชันออกกำลังกายและยอมรับการใช7งาน

ค
ผลการวิจัยพบวNา ปbญหาจากการใช7งานแอปพลิเคชันออกกำลังกายในปbจจุบัน คือ เรื่องของภาษาที่แอป
พลิเคชันออกกำลังกายทั่วไป มีการใช7งานเมนูที่เปMนภาษาอังกฤษ สNงผลให7ผู7บริโภคกลุNมมิลเลนเนียลไมNเกิดการ
ใช7ตNอ เพราะไมNเข7าใจในเรื่องของการสื่อสารได7ทั้งหมด ผู7บริโภคกลุNมมิลเลนเนียลจึงเลือกใช7แอปพลิเคชันที่เปMน
ภาษาไทยเทNานั้น เพื่อความเข7าใจที่งNายมากยิ่งขึ้น หรือจะเปMนความยาก งNายในการสมัคร การกรอกข7อมูลที่
มากเกินไป อาจสNงผลให7ผู7บริโภคกลุNมมิลเลนเนียลเกิดความรู7สึกเบื่อ และไมNอยากใช7ตNอ ผู7บริโภคกลุNมมิลเลน
เนียล จึงมีความต7องการแอปพลิเคชันออกกำลังกายที่ใช7งานงNาย และสามารถเชื่อมตNอข7อมูลสNวนตัวทั้งหมด
ผNานสื่อโซเชียลออนไลน,ตNางๆ ได7 เชNน Facebook, Email, Apple watch เพื่อให7การทำข7อมูลเกิดความเข7าถึง
งNาย ไมNซับซ7อน แอปพลิเคชันมีระบบฟbงก,ชันไมNมากจนเกินไป และเน7นในเรื่องของการออกกำลังกายเปMน
จุดประสงค,หลัก สุดท7ายเรื่องที่เปMนปbญหาหลักคือ ผู7บริโภคกลุNมมิลเลนเนียลมีความต7องการในความเปMน real
มากกวNาความเปMนทฤษฎีที่มีอยูNในแอปพลิเคชันออกกำลังกายทั่วไป และมีความต7องการการปฏิบัติจริงที่ให7
ความรู7สึก มากกวNาการดูคลิปวีดีโอในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวตNางๆ แล7วปฏิบัติตาม จนไปถึงมีความต7องการ
บุคคลที่เปMนเทรนเนอร, มากกวNาการใช7แอปพลิเคชันออกกำลังกายธรรมดาทั่วไป ที่ให7ผลลัพธ,ได7เร็วกวNา
มากกวNาการใช7แอปพลิเคชันออกกำลังกาย ด7วยเหตุผลที่ ผู7บริโภคกลุNมมิลเลนเนียลไมNทราบแนNชัดวNา สิ่งที่ตน
กำลังปฏิบัติในกิจกรรมการออกกำลังกายอยูNนั้นปฏิบัติได7ถูกต7องและเหมาะสมหรือไมN สNงผลให7ผู7บริโภคกลุNมมิล
เลนเนียลเลิกใช7งานแอปพลิเคชันออกกำลังกายทั่วไปที่มีอยูNในท7องตลาด แล7วแก7ไขโดยการไปออกกำลังกายกับ
ผู7ฝŒกสอนที่เปMนบุคคลจริงมากกวNา ปbญหาเหลNานี้แก7ไขได7โดย การที่ผู7วิจัยได7เริ่มต7นการพัฒนาต7นแบบแอปพลิเค
ชันออกกำลังกาย (Prototype Application) ที่ใช7งานรNวมกับอุปกรณ,เสริมอัจฉริยะเข7ามาชNวย โดยใช7ความคิด
สร7างสรรค, สร7างจินตนาการและให7ความรู7สึกเสมือนจริงที่มีตNออุปกรณ,เสริมอัจฉริยะมาชNวยให7การออกกำลัง
กายให7กับผู7บริโภคเรื่องที่นNาตื่นเต7น และดึงดูดความสนใจได7มากขึ้น มากกวNาแอปพลิเคชันออกกำลังกาย
ธรรมดาทั่วไป เพื่อให7การโฟกัสทNาทางในการออกกำลังกายของผู7บริโภค สามารถปฏิบัติทNาทางได7อยNางถูกต7อง
และเหมาะสม เพื่อให7ตอบสนองตNอความต7องการของผู7บริโภคกลุNมมิลเลนเนียลให7ได7มากที่สุด
คำสำคัญ: การออกกำลังกาย, แอปพลิเคชันออกกำลังกาย, การใช7งานและความต7องการ, ต7นแบบแอปพลิเค
ชัน, ผู7บริโภค, มิลเลนเนียล
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The objectives of this study to 1) to study the use of exercise application for Millennial
of problems and usage needs 2) to develop a Prototype exercise application for Millennials
3) To test prototype applications until accept to use.
This research study is a qualitative which the researcher divides the research into 3 steps.
Stept 1 Millennials (People between 20 - 39 years old) who use exercise applications, amount
of 5 people to solve problems in use. Step 2 Collect problem data. Behavior after
encountering problems using exercise applications. Millennial consumer satisfaction to use the
exercise application. In order to find problems in use to the development of a prototype
fitness application (Prototype Application) Step 3 Develop a prototype of exercise application
(Prototype Application) by collecting data from the show. Comments on the trial of exercise
application prototype (Prototype Application) to solution the problem of using the exercise
application and accepting its use.

ฆ
The results showed that a problem with today's exercise application is the language that
common apps use. There is a menu in English. As a result, Millennial consumers will not
continue to use it. because they do not understand all aspects of communication. Millennial
consumers therefore choose to use applications that are only in Thai language. for easier
understanding or will it be difficult and easy to apply too much filling. May result in Millennial
consumers feeling bored and do not want to continue using. Millennial consumers need for
exercise application that is easy to use. and can connect all personal data through various
online social media such as Facebook, Email, Apple watch all to make information easy to
access and not complicated. The application has not too many function systems and focus
on exercise as the main purpose. Finally, the main problem of Millennials is a preference for
real rather than theory in a typical exercise application. There is a need for practicality that
feels more than watching video clips in various animation formats. Then follow until there is
a need for a person who is a trainer than using a simple exercise app. That delivers faster
results than using an exercise app, for that reason Millennial consumers don't know for sure.
Is what they are doing in the exercise activity is correct and appropriate or not. As a result,
Millennial consumers have stopped using conventional exercise application on the market.
Then fix it by going to exercise with a trainer who is more of a real person. These problems
can be solved by the researcher has started to develop a prototype of exercise application
(Prototype Application) that works with smart accessories to help. Using creativity create an
imaginative and augmented reality of smart accessories to help exercise exciting consumer
experiences. And attract more attention, more than a simple exercise app to provide the focus
of posture in the exercise of consumers able to perform postures correctly and appropriately
to meet the needs of millennial consumers as much as possible.
Key words: Exercise, Exercise application, Usage and requirements, Prototype Application,
Consumer, Millennials

