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 งานนวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ แี ศึกษาปัจจัย฿นการออกบบผลิตภัณฑ์สติกกอร์เลน์ทีไมีผลตอการ
ตัดสิน฿จลือกซืๅอสติกกอร์เลน์ของกลุมผูຌสูงอายุ โี ศึกษาปัจจัยการยอมรับทคนลยีทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือก
ซืๅอสติกกอร์เลน์ของกลุมผูຌสูงอายุ งานวิจัยฉบับนีๅป็นงานวิจัยชิงปริมาณดยทำการกใบขຌอมูลจากประชากรกลุม
ตัวอยางทัๅงหมด ไเเ คน ซึไง฿ชຌวิธีการกใบบบสอบถามออนเลน์ 

 ผลการววิจัยพบวาปัจจัยการยอมรับทคนลยีทีไสงผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอสติกกอร์เลน์ของกลุม
ผูຌสูงอายุเดຌก อิทธิพลทางสังคม การรับรูຌประยชน์ การรับรูຌความปลอดภัย การออกบบผลิตภัณฑ์ ปัจจัยความ
สะดวกสบายละความรวดรใว ละปัจจัยการออกบบผลิตภัณฑ์ทีไสงผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอสติกกอร์เลน์ของ
กลุมผูຌสูงอายุ เดຌกรูปบบดຌานการ฿ชຌถຌอยคำทีไทันสมัยละสืไอสารอารมณ์ มีอกลักษณะทีไดดดน มีสีสันสวยงาม 
สามารถ฿ชຌทนการพิมพ์เดຌ ละสามารถจดจำเดຌงาย ฿นสวนปัจจัยทีไเมมีผลตอการตัดสิน฿จคือ รับรูຌความงาย฿น
การ฿ชຌงาน ปัจจัยดຌานความสนุกสนานพลิดพลิน ทัศนคติ ประสบการณ์฿นอดีต ละปัจจัยรูปบบสติกกอร์เลน์ทีไ
สามารถคลืไอนเหวเดຌ กลาวเดຌวา ผูຌสูงอายุตัดสิน฿จลือกซืๅอสติกกอร์เลน์พราะเดຌรับอิทธิพลทางสังคม มีคนรูຌจัก
หรือพืไอนนะนำมากทีไสุด รองลงมาคือผูຌสูงอายุรับรูຌถึงประยชน์฿นการ฿ชຌงานละความสะดวกสบาย รวดรใวของ
การ฿ชຌงาน ฿นสวนของรูปบบสติกกอร์เลน์ทีไสงผลตอความตัๅง฿จซืๅอสติกกอร์เลน์ของผูຌสูงอายุ จะ฿ชຌถຌอยคำทีไ
ทันสมัยหรือป็นถຌอยคำทีไสามารถ฿ชຌทนการพิมพ์เดຌพืไอ฿หຌสะดวกละรวดรใว฿นการสื ไอสาร รวมถึงควรมี
อกลักษณ์ คารคตอร์ทีไชัดจน มีสีสันสวยงาม สามารถหในลຌวจดจำเดຌ นอกจากนีๅสติกกอร์เลน์ควรทีไจะ
สามารถสดงอารมณ์เดຌหลากหลายละสามารถสืไออารมณ์ของผูຌ฿ชຌงานเดຌ 
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 The objective of this research was to: (1) To study of product design factors about sticker 

Line that influenced elderly in purchasing sticker from Line application. (2) To study the factors 

of technology acceptance that influenced elderly in purchasing from Line application. The data 

of this research was quantitative study that collected from 400 samples through online 

questionnaire. 

 The result shows that factors of  technology acceptance model that influenced elderly in 

purchasing sticker from Line application are social influence, perceived usefulness, safety, design 

factors, facilitating conditions and product design factors about sticker Line that influenced elderly 

in purchasing sticker from Line application are using the popular or useful wording, variety of 

emotional, uniqueness, beautiful, can use sticker Line instead of texting, easy to memorize. 

Moreover, the factors do not influenced elderly in purchasing sticker from Line application are 

experience, hedonic motivation, attitude, experience. In addition, elderly is purchasing sticker Line 

because of social influence by recommendation from friends or family, perceived usefulness, 

perceived usefulness and facilitating conditions. And product design factors about sticker Line 

that influenced elderly in purchasing sticker should using popular wording or wording that can be 

used instead of typing for convenient and fast communication. Including sticker Line should be 

unique and character, beautiful and easy to memorize. Moreover, the sticker line should be able 

to show a variety of emotions and can convey the emotions of users. 

 


