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งานวิจัยเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูคุณคา ความพึงพอใจ และความตั้งใจใชสติก
เกอรไลน ผานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคในงานวิจัย
เพ่ือ 1. ศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรของกลุมผูสูงอายุ กับความพึงพอใจในสติก
เกอรไลน 2. ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมผูสูงอายุ กับความพึงพอใจใน
สติกเกอรไลน 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาของสติกเกอรไลน กับความพึงพอใจ
ในสติกเกอรไลน 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในสติกเกอรไลนของกลุมผูสูงอายุ 

กับความต้ังใจใชสติกเกอรไลน  

งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Methods Research หรือ MMR) ระหวาง
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลนกับกลุม
ตัวอยางที่เปนผูสูงอายุ ที่พักอาศัยหรือทํางานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงชวงอายุออกเปน 3 

ชวง อายุ 50-60, 61-70, 71-80 ป จํานวน 406 คน เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงานสติกเกอรไลนและ
วิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental) โดยประยุกตกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) 

ในการนําผลวิจัยที่ไดสูการพัฒนาและสรางสรรคขึ้นเปนตนแบบชุดสติกเกอรไลนที่ใชงานไดจริง 

ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากรของกลุมผูสูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีตางกัน มี
ความพึงพอใจในสติกเกอรไลนที่ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวขางตน สวนรูปแบบ
การดําเนินชีวิตทุกกลุมรูปแบบ (กลุมทันขาวและเร่ืองราวบนโซเชียล  กลุมครอบครัวสุขสันตสุขภาพ
สดใส กลุมใหความสนใจรอบดาน กลุมเขาสังคมนิยมทองเท่ียว กลุมพ่ึงธรรมนําชีวิต และกลุมโลกสวย



(4) 

ดวยธรรมชาติ) มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในสติกเกอรไลน เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวใน
รูปแบบความสัมพันธเชิงบวก โดยรูปแบบการดําเนินชีวิตทั้ง 6 กลุมคือ กลุมที่ 1 กลุมทันขาวและ
เรื่องราวบนโซเชียล เปนกลุมที่ทันขาว ทันกระแส ใหความสําคัญกับการใชโซเชียลมีเดีย ชื่นชอบการ
เลนอินเตอรเน็ต มักอัพเดตขอมูลขาวสารทั้งทางออนไลนและออฟไลน รวมถึงใชสื่อโซเชียลมีเดีย เชน 

Line Facebook แอคเคาทของตนเองในการอัพเดทเรื่องราว กลุมที่ 2 กลุมครอบครัวสุขสันตสุขภาพ
สดใส เปนกลุมที่รักครอบครัวและใหความสําคัญดานสุขภาพ มักใชเวลาและทํากิจกรรมตาง ๆ กับ
ครอบครัว รวมทั้งสนใจขาวสารดานสุขภาพ ดูแลสุขภาพ เพ่ือใหมีสุขภาพที่ดีและสามารถใชชีวิต
รวมกับครอบครัวไดอยางยาวนาน กลุมที่ 3 กลุมใหความสนใจรอบดาน เปนกลุมที่ใหความสนใจ
เรื่องราวหลายดานผสมผสานกัน ใหความสําคัญกับการอัพเดตขอมูลขาวสาร พรอมที่จะเรียนรูการใช
งานโซเชียลมีเดีย ในขณะเดียวกันก็คิดเห็นวาธรรมชาติคือสิ่งสําคัญที่ควรดูแลอนุรักษ สนใจสุขภาพ
และมักเลือกใชสินคาและบริการท่ีตัวเองมีความสนใจ กลุมที่ 4 กลุมเขาสังคมนิยมทองเท่ียว เปนกลุม
ที่ใชชีวิตไมหยุดนิ่ง ชอบทองเที่ยวหาประสบการณใหม ๆ มองวาการทองเที่ยวเปนรางวัลของชีวิต 

ขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับคําวามิตรภาพ ชอบเขาสังคม และมักหากิจกรรมทํากับกลุมเพ่ือน 

กลุมท่ี 5 กลุมพ่ึงธรรมนําชีวิต เปนกลุมที่สนใจธรรมะ เมื่อมีโอกาสมักเขารวมกิจกรรมทางศาสนา เขา
วัดทําบุญตักบาตรสมํ่าเสมอ ปลอยวาง ไมยึดติดกับวัตถุ และกลุมที่ 6 กลุมโลกสวยดวยธรรมชาติ 

เปนกลุมรักธรรมชาติ กิจกรรมท่ีชอบทําคือการดูแลตนไม มีความสุขเมื่อไดใชชีวิตใกลชิดธรรมชาติ 
และมักไมสบายใจเม่ือไดเห็นขาวการทําลายปา 

ดานการรับรูคุณคาของสติกเกอรไลน วิเคราะห 4 ดาน ไดแก พฤติกรรมการใชงานไลนและ
สติกเกอรไลน ลักษณะเฉพาะของสติกเกอรไลน คุณคาทางอารมณและคุณคาทางประโยชนใชสอย
ของสติกเกอรไลน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในสติกเกอรไลน เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวใน
รูปแบบความสัมพันธเชิงบวก ดานความพึงพอใจในสติกเกอรไลนมีความสัมพันธกับความตั้งใจใชสติก
เกอรไลน เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวในรูปแบบความสัมพันธเชิงบวก จากผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมการใชงานไลนและสติกเกอรไลนเพื่อติดตอครอบครัวลูกหลานและเพ่ือนฝูงเพ่ือสง
ความรูสึกดีความปรารถนาดีเปนสวนใหญ สวนรูปแบบของสติกเกอรไลนที่พึงพอใจคือ สติกเกอรไลน
ที่นารักสดใส มีความหมายเชิงบวกมีคุณคาทางประโยชนใชสอยที่หลากหลาย ทั้งนี้เพ่ือใหขอมูลท่ีได
เปนประโยชนกับผูออกแบบสติกเกอรไลน โดยนําผลการวิจัยไปใชในการออกแบบและพัฒนารูปแบบ
และเน้ือหาในสติกเกอรไลน ใหกลุมผูสูงอายุเกิดความพึงพอใจไดประโยชนจากการใชงานจริง 
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This research aimed to investigate lifestyle, perceived value, satisfaction and 

intention to use LINE stickers through LINE application among the elderly in Bangkok. 

The objectives of this study were 1) to explore the di fferences in demographic 

characteristics of the elderly in Bangkok and their satisfaction with Line stickers, 2. to 

study the relationship between lifestyle of the elderly and their the satisfaction with 

Line stickers, 3. To study the relationship between the perceived value of LINE 

stickers and the satisfaction with Line stickers, and 4. To study the relationship 

between  satisfaction of the elderly and their intention to use LINE stickers. This 

study was a quantitative research. An online questionnaire was used as a research 

instrument for data collection from the sample of  406 elderly who have lived or 

worked  in Bangkok, which was divided into  3 age ranges, namely  50-60, 61-70, 71-

80 years to ask about the behavior of using the LINE stickers  in communication via 

Line. 

The results of this study indicated that the respondents with different 

demographic characteristics had indifferent satisfaction with LINE stickers, rejecting 

the set hypothesis.  However,  lifestyle of all groups (News and social media group, 

Happy family-oriented group,  All-round interest group, Socialist tourism group, 

Religion for life group, and Beautiful world  with nature group) was positively related 

with the satisfaction with LINE stickers, accepting the set hypothesis.  
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The six lifestyle groups are News and social media group, with a focus on 

social media use and update information online and offline, use social media such as 

Line Facebook. Happy family-oriented group family-friendly groups and health 

priorities, often spending time and activities with their families and focusing on health 

news, health care, long-term family life. All-round interest group, that focuses on 

stories in many ways. Focus on updating news Ready to learn how to use social 

media. It is important to think that nature is important to care for conservation. 

Health interests and always choose products and services that they are interested in. 

Socialist tourism group, Like to travel, like the importance of experience and 

friendship. Religion for life group, Interested in dharma, like to participate in religious 

activities, religious interest, relax, do not care about external things. and Beautiful 

world  with nature group, Love nature, love to plant trees Happy when you take care 

of the tree. 

By studying perceived value of using LINE stickers, four aspects were 

analyzed, namely LINE and LINE st icker usage behavior,  sat isfied unique 

characteristics of LINE stickers, emotional value, and functional value of LINE stickers 

were positively related with satisfaction with LINE stickers, accepting the set 

hypothesis. The satisfaction with LINE stickers was positively related with intention to 

use LINE stickers, accepting the set hypothesis. The results indicated that the 

sample’s LINE and LINE sticker usage behavior was characterized by the use for 

communication with family members and descendants for group contact, building a 

good relationship, remembrance.  Satisfied LINE sticker style was beautiful and bright 

appearance with positive meaning and various functional values.  The findings of this 

study would be beneficial for LINE creators for design, improvement, and 

development of model and content of LINE stickers to increase the satisfaction 

among the elderly and achieve highest utilization, and reduce obstacles caused by 

typing characters. 

 


