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รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรูคุณคา ความพึงพอใจ และความตั้งใจใช
สติกเกอรไลน ผานแอปพลิเคชันไลน ของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

บุศรา ชัยชนะ13

พัชนี เชยจรรยา14

บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรูคุณคา ความพึงพอใจ และความต้ังใจใชสติกเกอรไลน

ผานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาความแตกตางระหวาง
ลักษณะประชากรของกลุมผูสูงอายุ กับความพึงพอใจในสติกเกอรไลน 2. ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบ
การดำเนินชีวิตของกลุมผูสูงอายุ กับความพึงพอใจในสติกเกอรไลน 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู
คุณคาของสติกเกอรไลนของกลุมผูสูงอายุ กับความพึงพอใจในสติกเกอรไลน 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจในสติกเกอรไลนของกลุมผูสูงอายุ กับความต้ังใจใชสติกเกอรไลน

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลน
กับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูสูงอายุ ท่ีพักอาศัยหรือทำงานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงชวงอายุออกเปน 3 

ชวง คืออายุ 50-60, 61-70, 71-80 ป จำนวน 406 คน เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงานสติกเกอรไลน
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากรของกลุมผูสูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีตางกัน มีความพึง

พอใจในสติกเกอรไลนที่ไมแตกตางกัน สวนรูปแบบการดำเนินชีวิตทุกกลุมรูปแบบ (กลุมทันขาวและเรื่องราว
บนโซเชียล กลุมครอบครัวสุขสันตสุขภาพสดใส กลุมใหความสนใจรอบดาน กลุมเขาสังคมนิยมทองเท่ียว กลุม
พึ่งธรรมนำชีวิต และกลุมโลกสวยดวยธรรมชาติ) มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในสติกเกอรไลน  
ดานการรับรูคุณคาของสติกเกอรไลน วิเคราะห 4 ดาน ไดแก พฤติกรรมการใชงานไลนและสติกเกอรไลน 
ลักษณะเฉพาะของสติกเกอรไลน คุณคาทางอารมณและคุณคาทางประโยชนใชสอยของสติกเกอรไลนมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในสติกเกอรไลน และดานความพึงพอใจในสติกเกอรไลนมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับความต้ังใจใชสติกเกอรไลน

คำสำคัญ : รูปแบบการดำเนินชีวิต, การรับรูคุณคา, ความพึงพอใจ, ความต้ังใจใชงาน, แอปพลิเคชันไลน

13 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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Lifestyle, Perceived Value, Satisfaction, Intention To Use LINE Stickers 

Through LINE Application Among The Elderly in Bangkok

Abstract

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 differences in demographic characteristics of baby boomers in Bangkok and 

their satisfaction with Line stickers, 2. to study the relationship between lifestyle of Baby Boomers 

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

analyzed, namely LINE and LINE sticker usage behavior, satisfied unique characteristics of LINE 

stickers, emotional value, and functional value of LINE stickers were positively related with 

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

to use LINE stickers. 

Keywords : Lifestyle, Perceived Value, Satisfaction, Intention To Use, LINE Application
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บทนำ
ปจจ ุบ ันจำนวนผู ส ูงอาย ุหร ือจำนวน

ประชากรของกลุม Baby Boomer มีมากขึ ้นใน
หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงไทย จากขอมูลของ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย พบวา 
ในป 2561 ประเทศไทยมีประชากร 66 ลานคน 
เปนผูสูงอายุ 12 ลานคน คิดเปน 18 % ขณะที่ป 
2020 ประเทศไทยจะเขาสู ส ังคมผู ส ูงอายุโดย
สมบ ูรณ   (Aged Society) จำนวนผู ส ูงอาย ุจะ
เพิ่มขึ้นเปน 20 % และคาดการณวา ป 2035 จะ
เ ข  า ส ู  ส ั ง ค ม ผ ู  ส ู ง อ า ย ุ ร ะ ด ั บ ส ู ง สุ ด 
(Super Aged Society) โดยมีประชากรสูงอายุ 
30 % ของประชากร โดยจังหวัดที่มีผูสูงอายุมาก
สุด ค ือ กร ุงเทพ มีจำนวน 936,865 คน หรือ
16.47 % (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ
ไทย, 2562)

นอกจากจำนวนประชากรของผูสูงอายุ ท่ี
เพิ่มขึ้น ดานการใชงานอินเทอรเน็ต และ Social 

Media ของกลุมผูสูงอายุมีความนาสนใจ บริษัท
สำรวจและวิจัยการตลาดจากฝรั่งเศส พบวาในป 
2008 อัตราการใชอินเทอรเน็ตในกลุมผูสูงอายุอยู
ที่ 1% ขณะที่ป 2018 พบวาผูสูงอายุในไทยเขาถึง
อินเทอรเน็ตกวา 1.2 ลานคน และอัตราการใช
อินเทอรเน็ตเติบโตจากป 2008 ถึง 100 % (อิป
ซอสส, 2008) สอดคลองกับขอมูลของ วิทยาลัย
การจัดการ ม.มหิดล ใหขอมูลเกี่ยวกับการใชส่ือ
ของกลุม Baby Boomer ในงานวิจัย Silver Age 

Content Marketing พบว  า  ส ื ่ อท ี ่ กล ุ  ม Baby 

Boomer ใชมากท่ีสุด คือ Line 50 % เนื่องจากใช
งานงายท้ังดานการสื่อสารการรับขาวสาร เมื่ออาน
เนื้อหาที่ชื ่นชอบจะสงตอและตอบดวยสติกเกอร

แทนการพิมพข อความ (ว ิทยาล ัยการจ ัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561)

จากสถานการณการเขาสู สังคม Aged 

Society ของประเทศไทย ประกอบกับพฤติกรรม
การใชสติกเกอรไลนสื่อสารเปนหลักแทนการพิมพ
ขอความ ทำใหผูวิจัยสนใจศึกษารูปแบบการดำเนิน
ชีวิต การรับรูคุณคา ความพึงพอใจ และความต้ังใจ
ใชสติกเกอรไลนผานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ
ในเขตกรุงเทพ โดยผูวิจัยหวังวาผลการศึกษา จะ
เปนประโยชนกับผูออกแบบสติกเกอรไลน ในการ
พัฒนารูปแบบและเนื ้อหาของสติกเกอรไลนท่ี
ผูสูงอายุชื่นชอบและตอบสนองความตองการและ
เปนประโยชนกับกลุมผูสูงอายุ ที่จะไดใชสติกเกอร
ไลนที่มีรูปแบบตรงกับความสนใจ ชวยลดปญหา
ทางดานสายตา และชวยสื่อสารความรูสึกใหเขาใจ
และชัดเจนมากย่ิงข้ึน

วัตถุประสงค
1). เพื ่อศ ึกษาความแตกตางระหว างล ักษณะ
ประชากรของกลุมผูสูงอายุในกรุงเทพ กับความพึง
พอใจสติกเกอรไลน
2). เพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการ
ดำเนินชีวิต และการรับรูคุณคาของสติกเกอรไลน
ของกลุมผูสูงอายุ กับความพึงพอใจในสติกเกอร
ไลน
3). เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ
ในสติกเกอรไลน กับความต้ังใจใชสติกเกอรไลน



วารสารการส่ือสารและการจัดการ นิดา ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2564) 106

สมมติฐานการวิจัย
1). ลักษณะทางประชากรของกลุมผูสูงอายุในเขต
กรุงเทพฯที่ตางกัน พึงพอใจในสติกเกอรไลนท่ี
ตางกัน
2). รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ มผู สูงอายุ มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในสติกเกอรไลน
3). การรับรู ค ุณคาของสติกเกอรไลนของกลุม
ผูสูงอายุ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในสติก
เกอรไลน
4). ความพึงพอใจในสต ิกเกอร  ไลน ของกลุม
ผูสูงอายุ มีความสัมพันธกับความตั้งใจใชสติกเกอร
ไลน

การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและกรอบ

แนวคิดการวิจัย
งานวิจ ัยนี้ม ีการประยุกตแนวคิดและ

ทฤษฎีหลายสวน ลักษณะประชากรนำแนวคิด
ล ั ก ษ ณ ะ ท า ง ป ร ะ ช า ก ร  ( Demographic 

Characteristics) มาเปนหลักวิเคราะห โดย ยุบล 
เบ็ญจรงคกิจ (2542, น.44 - 52) ไดใหความหมาย
ประชากรศาสตร ค ือ บ ุคคลที ่ม ีล ักษณะทาง
ประชากรแตกตางกันสงผลใหเกิดพฤติกรรมท่ี
ตางกัน ซึ่งพฤติกรรมเกิดขึ้นตามแรงขับภายนอกท่ี
คอยกระตุน บุคคลที่มีพฤติกรรมคลายคลึงกันมัก
อยูในกลุมเดียวกัน

ดานรูปแบบการดำเนินชีวิต นำแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการดำเนินชีวิต มาวิเคราะห 
โดย Assael (1987) ใหความหมายคือลักษณะของ
ความเปนอยูที ่แสดงถึงการใชเวลาของแตละคน
การสนใจกับสิ่งแวดลอมรอบตัว และความคิดเห็น
ตอตนเองและสิ ่งรอบขาง ซึ ่งคือลักษณะทาง
จิตวิทยาเปนรูปแบบเฉพาะของกิจกรรมในแตละ

วันที่แสดงความเปนตัวตน รูปแบบการดำเนินชีวิต
ของแตละบุคคลจะมีเอกลักษณ การวิเคราะหตาม
ล ั กษณะด ั ง กล  า ว เ ร ี ย กว  า  AIO (Activities, 

Interest, Opinion) โดยผูวิจัยเลือกทฤษฎี AIO มา
ใชเปนแนวทางศึกษาผูสูงอายุ

นอกจากนั้นไดนำทฤษฎีคุณคาผูบริโภค 
(Theory of Consumption Values: TCV) มาใช
ว ิ เคราะห  โดยได  ร ั บการพ ัฒนาโดย Sheth, 

Newman และ Gross ในป 1991 อธิบายปจจัย 5 

ตัวแปร ที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคตางกัน คือ ดาน
คุณคาทางประโยชนใชสอย คานิยมทางสังคม 
คุณคาทางอารมณ คุณคาทางจิตวิญญาณ มูลคา
เงื่อนไข โดยงานวิจัยเลือกศึกษา 2 ตัวแปร จาก 5 

ตัวแปรหลักของทฤษฎี ดวยเหตุผลจากงานวิจัย
ของ Aaker (1996) อางถึงใน เจนจิรา อาบสีนาค 
(2558) พบวา คุณคาทางอารมณและคุณคาทาง
ประโยชนใช สอย สงผลตอความพึงพอใจของ
ผูบริโภค และมีผลตอการเลือกใชสินคาและบริการ 
เบญจมาพร จาตุรงคสกุล (2560, น. 49) กลาววา
สติกเกอรไลนที่ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความสำคัญ คือสติกเกอรไลนที่มีเอกลักษณ สื่อ
ความหมายไดชัดเจน ทำใหผูวิจัยเลือกศึกษาดาน
ลักษณะเฉพาะ คุณคาทางอารมณ และคุณคาทาง
ประโยชนใชสอยในงานวิจัย

ดานความพึงพอใจนำแนวคิดทฤษฎีการใช
ป ร ะ โ ยช น  แ ล ะคว า ม พ ึ ง พอ ใ จ  ( Uses and 

Gratifications) มาเปนหลักการในการวิเคราะห 
โดย Rosengreen (1974) ใหความหมายของคำวา 
ประโยชนและความพึงพอใจวามีความสัมพันธกัน
ในเรื่องของ“ประโยชนคุณคาดานการใชสอย” ท่ี
สามารถนำไปสู ความพึงพอใจ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ เจนจิรา อาบสีนาค (2559) ท่ีกลาววา 
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หากสินคาสามารถสรางความพึงพอใจ ในดาน
ประโยชนใชสอยใหผูบริโภค ก็จะสรางคุณคาทาง
จิตใจใหกับผูบริโภคได สามารถนำไปสูการตัดสินใจ
ซ้ือ และความต้ังใจใชตอไป

ด านความต ั ้ งใจใช  นำแนวค ิดทฤษฎี
เกี่ยวกับความตั้งใจใชงาน (intention to use) มา
วิเคราะห ความตั้งใจ หมายถึง ความมุงมั ่นที่จะ
กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีเปาหมายแนวแนชัดเจนตอ

ส ิ ่ งท ี ่ปรารถนา และแสดงออกตามท ี ่ต ั ้ ง ใจ 
(Meesuwansukkul, 2010) ขณะที ่  Fishbein & 

Ajzen (2010) กลาววา ความตั้งใจเปนปจจัยการ
จูงใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม และเปนตัวบงชี้วา
บุคคลมีความพยายามจะกระทำพฤติกรรมนั้น 
สอดคลองกับการศึกษาของ Kang (2014) พบวา
ความตั ้งใจใชสงผลตอการใชงานแอปพลิเคชัน 
ความต้ังใจเปนตัวแปรสำคัญท่ีกอใหเกิดพฤติกรรม
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ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยเรื ่องนี ้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research Method) เก ็บข  อ มูล
ดวยแบบสอบถามออนไลน เกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากร รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรูคุณคา
ของสติกเกอรไลน ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบ
สติกเกอรไลนและความตั้งใจใชงานสติกเกอรไลน
ของผูสูงอายุ อายุระหวาง 50 - 80 ป และมีการใช
งานสติกเกอรไลนในการสื่อสารในเขตกรุงเทพฯ 
จำนวน 406 ชุด ระหวางเดือนมกราคม - เดือน
กันยายน 2563

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยใชแบบสอบถามออนไลนในการเก็บ

ขอมูล แบงออกเปน 5 สวน ลักษณะทางประชากร 
รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรูคุณคาสติกเกอร
ไลน ความพึงพอใจท่ีมีตอสติกเกอรไลน ความต้ังใจ
ใชงานสติกเกอรไลน

โดยมีสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ 1. สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชพรรณนา
ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางและ
ตัวแปรตางๆ ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ
คาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 2. สถิติเชิงอนุมาน 
( Inferential Statistics) ใ ช  ใ น ก า ร ท ด ส อ บ
ส ม ม ต ิ ฐ า น ง า น ว ิ จ ั ย  ด ั ง นี้ 2.1 ค  า ส ถ ิ ติ  
Independent Samples t-test ใชวิเคราะหความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ใน
งานวิจัย คือ เพศชายและเพศหญิง 2.2 คาสถิติ 
One - way ANOVA (F-test) ใช ว ิเคราะหความ
แตกตางระหวางคาเฉลี ่ยของตัวแปรมากกวา 2 

กลุม ในงานวิจัยนี้คือ อายุ อาชีพ รายได เปนตน 

3. สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน หา
ความสัมพันธของสมมติฐานงานวิจัยท่ี 2-4

ผลการวิจัย
ขอนำเสนอผลการว ิจ ัย “ร ูปแบบการ

ดำเนินชีวิต การรับรูคุณคา ความพึงพอใจ และ
ความต้ังใจใช สติกเกอรไลน ผานแอปพลิเคชันไลน 
ของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อตอบ
วัตถุประสงคท่ีตั้ง 4 ขอ คือ 

ลักษณะทางประชากรของกล ุ มต ัวอย างใน
งานวิจัย กับความพึงพอใจในสติกเกอรไลน

เมื่อทำการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา
ลักษณะทางประชากรของผูบริโภค ไดแก เพศ 
อายุ สถานะการทำงาน อาชีพ รายได การใชงาน
ไลนแอปพลิเคชันและการใชงานสติกเกอรไลนท่ี
ต างก ัน มีความพึงพอใจในสติกเกอรไลน ท่ีไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยผูวิจัยศึกษา
จากการเก็บขอมูลดานลักษณะทางประชากรของ
กลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใชงานสติก
เกอรไลนในการสื่อสารผานไลน จำนวน 406 คน 
พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 232 คน คิด
เปนรอยละ 57.1 และเพศชาย 174 คน รอยละ 
42.9 มีช วงอายุระหวาง 50 - 60 ป มากที ่ สุด 
จ ำนวน  275 คน  ร  อยละ  67.7 ส  วน ใหญ มี
สถานภาพที่ยังทำงาน 264 คน รอยละ 65 กลุม
ตัวอยางประกอบอาชีพขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
มากที่สุด 206 คน คิดเปนรอยละ 50.7 สวนใหญมี
รายไดระหวาง 30,001 - 50,000 บาท จำนวน 
180 คน รอยละ 44.3 มีพฤติกรรมการใชงานไลน
รอยละ 99.8 สวนกลุมตัวอยางมีการใชสติกเกอร



วารสารการส่ือสารและการจัดการ นิดา ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2564) 109

ไลนรอยละ 98 และไมมีการใชสติกเกอรไลน คิดเปนรอยละ 2

รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุมผูสูงอายุ กับความพึงพอใจในสติกเกอรไลน
เม่ือทำการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุมผูสูงอายุทุกกลุมมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในสติกเกอรไลน เปนไปตามสมมติฐาน โดยศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิ
ดานกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น จากนั้นนำไปจัดกลุมดวยวิธี Factor Analysis สามารถวิเคราะหและจัด
กลุมไดดังนี้

ตารางท่ี 1 แสดงคาวิเคราะหกลุมรูปแบบการดำเนินชีวิตท้ัง 6 กลุม

ลำดับ กลุมรูปแบบการดำเนินชวีิต ลักษณะการดำเนินชีวิต (กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น) Factor 

Loading

1 กลุมทันขาวและเร่ืองราวบนโซเชียล ชอบเลนอินเตอรเน็ต อัพเดตขาวสารออนไลน ออฟไลน 0.857

ใชโซเชียลมีเดีย Line Facebook อัพเดทเร่ืองราวตางๆ 0.787

การใชโซเชียลมีเดีย ทำใหรูสึกทันสมัยทันโลก 0.764

ไมสบายใจ เม่ือไมไดอัพเดทขอมูลขาวสารประจำวัน 0.706

2 กลุมครอบครัวสุขสันต สุขภาพสดใส การใชเวลารวมกับครอบครัว ทำใหมีความสุข 0.772

มักใชเวลาพักผอนอยูบานและใชเวลากบัครอบครัว 0.746

สนใจขาวสารดานสุขภาพเปนพิเศษ 0.681

ออกกาํลังกายและเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน 0.648

การไดทองเท่ียวกับครอบครัวเปนส่ิงท่ีดท่ีีสุด 0.664

ชอบบรรยากาศท่ีผอนคลาย ไมวุนวาย 0.542

3 กลุมใหความสนใจรอบดาน ธรรมชาติคือส่ิงสำคัญท่ีควรดูแลและอนุรักษ 0.712

การดูแลสุขภาพใหดีเปนส่ิงสำคัญ 0.637

การอัพเดตขอมูลขาวสาร ชวยใหทันโลกทันเหตุการณ 0.613

โซเชียลมีเดียตางๆ ทำใหการติดตอส่ือสารกันงายขึ้น 0.563

มักเลือกใชสินคาและบริการท่ีตรงกับความสนใจของตน 0.539

4 กลุมเขาสังคม นิยมทองเท่ียว เม่ือมีเวลามักทองเท่ียว เดินทางไปสถานท่ีตางๆ 0.805

การไดวางแผนการทองเท่ียวทำใหมีความสุข 0.741

การทำกจิกรรมตางๆ ทองเท่ียว เดินทาง เปนรางวัลชีวิต 0.662

มีเพื่อนเยอะ เขากับคนอื่นไดงาย 0.604

การพูดคุยรักษาความสัมพันธกบัเพื่อนชวยคลายเหงา 0.558

ช่ืนชอบการเขาสังคม พบกลุมเพ่ือนฝูง 0.480

5 กลุมพึ่งธรรมนำชีวิต มักเขารวมกจิกรรมทางศาสนา เขาวัดทำบุญตักบาตร 0.835

สนใจเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนาศึกษาหลักธรรมคําสอน 0.784

การปลอยวาง ไมยึดติดกับวัตถุ ทำใหจติใจสงบ 0.579

6 กลุมโลกสวยดวยธรรมชาติ เม่ือเห็นขาวการทำลายธรรมชาติ ทำใหไมสบายใจ 0.588

ช่ืนชอบการปลูกตนไม ตัดแตงสวน ดูแลธรรมชาติ 0.553

จากตารางท่ี 1 สามารถวิเคราะหและจัดกลุมกิจกรรมได 6 กลุมคือ กลุมทันขาวและเรื่องราวบนโซ
เชียล เปนกลุมท่ีทันขาวทันกระแสใหความสำคัญกับการใชโซเชียลมีเดีย ชอบเลนอินเตอรเน็ต มักอัปเดตขอมูล
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ขาวสารท้ังออนไลนและออฟไลน กลุมครอบครัวสุขสันตสุขภาพสดใส เปนกลุมท่ีรักครอบครัว ใหความสำคัญ
ดานสุขภาพ ใชเวลาและทำกิจกรรมกับครอบครัว ดูแลสุขภาพเพ่ือใหมีสุขภาพท่ีดีและใชชีวิตรวมกับครอบครัว
ไดยาวนาน กลุมใหความสนใจรอบดาน สนใจเรื่องราวหลายดาน ทั้งขอมูลขาวสาร การใชงานโซเชียลมีเดีย ให
ความสำคัญกับธรรมชาติ ดูแลสุขภาพและมักเลือกใชสินคาบริการท่ีสนใจ กลุมเขาสังคมนิยมทองเท่ียว เปน
กลุมท่ีใชชีวิตไมหยุดน่ิง ชอบทองเท่ียว ใหความสำคัญกับมิตรภาพชอบเขาสังคม กลุมพ่ึงธรรมนำชีวิต เปนกลุม
ท่ีสนใจธรรมะ เม่ือมีโอกาสมักเขารวมกิจกรรมทางศาสนา เขาวัดทำบุญ ปลอยวางไมยึดติดกับวัตถุ กลุมโลก
สวยดวยธรรมชาติ เปนกลุมรักธรรมชาติ ชอบปลูกตนไม มีความสุขเม่ือไดใชชีวิตกับธรรมชาติ และมักไมสบาย
ใจเม่ือไดเห็นขาวการตัดไม

จากรูปแบบการดำเนินชีวิตท้ัง 6 กลุม สามารถนำมาวิเคราะหหาความสัมพันธกับความพึงพอใจสติก
เกอรไลน ดวยวิธีองคประกอบหลักการสกัดปจจัยมุมฉาก (Varimax) ไดดังนี้

ตารางท่ี 2 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางรูปแบบการดำเนินชีวิตกับความพึงพอใจสติกเกอรไลน

รูปแบบการดำเนินชีวิต คาสหสัมพันธ
กับความพึงพอใจ

ระดับ
นัยสำคัญ

การแปล
ความหมาย

กลุมทันขาวและเร่ืองราวบนโซเชียล
กลุมใหความสนใจรอบดาน
กลุมครอบครัวสุขสันตสุขภาพสดใส
กลุมเขาสังคมนิยมทองเท่ียว
กลุมพึ่งธรรมนำชีวิต
กลุมโลกสวยดวยธรรมชาติ

0.337***

0.321***

0.274***

0.197***

0.193***

0.181***

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

สัมพันธระดับต่ำ
สัมพันธระดับต่ำ
สัมพันธระดับต่ำ

สัมพันธระดับต่ำมาก
สัมพันธระดับต่ำมาก
สัมพันธระดับต่ำมาก

หมายเหตุ : ** มนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.001

จากขอมูล สามารถวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางรูปแบบการดำเนินชีวิตกับความพึงพอใจในสติก
เกอรไลน มีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสำคัญเทากับ 0.001 หมายความวา รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุม
ผูสูงอายุทุกกลุมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในสติกเกอรไลนเปนไปตามสมมติฐาน กลุมท่ีสัมพันธ
สูงสุด 3 อันดับ คือ กลุมทันขาวเรื่องราวบนโซเชียล กลุมใหความสนใจรอบดาน และกลุมครอบครัวสุขสันต
สุขภาพสดใสตามลำดับ

การรับรูคุณคาของสติกเกอรไลนของกลุมผูสูงอายุ กับความพึงพอใจสติกเกอรไลน
เม่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา การรับรูคุณคาของสติกเกอรไลนของกลุมผูสูงอายุ มีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจสติกเกอรไลน โดยศึกษาการรับรูคุณคาของสติกเกอรไลน 4 ดาน คือพฤติกรรมการใชงานไลน
และสติกเกอรไลน ลักษณะเฉพาะ คุณคาทางอารมณ คุณคาทางประโยชนใชสอยของสติกเกอรไลน มี
รายละเอียดดังนี้
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ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามการรับรูคุณคาของสติกเกอรไลน ท้ัง 4 ดาน

การรับรูคุณคาสติกเกอรไลน การใชงานสติกเกอรไลนและความช่ืนชอบ คาเฉลี่ย S.D ความหมาย

พฤติกรรมการใชงานไลน
และสติกเกอรไลน

ใชงานสติกเกอรไลนบอย
ใชสติกเกอรไลนในการส่ือสารมากกวาพมิพขอความ
ใชไลนเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารตางๆ
ใชไลนติดตอกับกลุมเพื่อน สรางความสัมพันธที่ดี
ใชไลนติดตอครอบครัวลูกหลาน สงความปรารถนาดี
ใชไลนบอกบุญ สงตอธรรมะ ขอคิดดีๆตางๆ
ใชไลนพูดคุยเร่ืองสุขภาพ การดูแลตนเอง
ใชไลนเพื่อนัดหมายทำกจิกรรมตางๆ เชนทองเท่ียว
ใชสติกเกอรไลนที่ออกแบบตรงตามความสนใจ

3.73

3.54

3.80

4.20

4.44

3.72

3.51

3.28

3.81

0.662
0.879
0.738
0.787
0.717
0.920
1.010
1.059
0.819

ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง

ระดับสูงมาก
ระดับสูง
ระดับสูง

ระดับปานกลาง
ระดับสูง

คาเฉลี่ยรวม 3.78 0.84 ระดับสูง

ลักษณะเฉพาะของสติกเกอรไลน
ที่พึงพอใจ

สติกเกอรไลนดูนารัก สดใส
สติกเกอรไลนดูตลก กวนๆ
สติกเกอรไลนมีภาษาท่ีส้ัน กระชับ เขาใจงาย
สติกเกอรไลนดูจริงจัง เปนทางการ
สติกเกอรไลนเปนตัวการตูนคน
สติกเกอรไลนเปนการตูนดอกไม ววิธรรมชาติ
สติกเกอรไลนมีความวัยรุน นอยกวาอายุจริง
สติกเกอรไลนมีโทนสีอบอุน
สติกเกอรไลนเน้ือหาเชิงลบ มีโทนสีเครงขรึม โทนดำ

4.14

3.64

3.90

3.30

4.01

3.94

4.03

3.57

2.58

0.634

0.842

0.746

0.801

0.809

0.903

0.768

0.788

0.879

ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง

ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับต่ำ

คาเฉลี่ยรวม 3.65 0.80 ระดับสูง

คุณคาทางอารมณ
ของสติกเกอรไลน

ชอบสติกเกอรไลนที่ตลกขบขัน สรางความเฮฮาอารมณดี
ชอบสติกเกอรไลนที่อบอุนออนโยน สรางความรูสึกดี
อารมณเชิงบวกของสติกเกอรไลนชวยสรางความพึงพอใจ
ดีไซนสติกเกอรที่ตรงกับรูปแบบการชีวติทำใหพึงพอใจ

4.22 

4.12

4.33 

4.25

0.699 

0.676 

0.633 

0.665

ระดับสูงมาก
ระดับสูง ระดับสูง
มาก ระดับสูงมาก

คาเฉลี่ยรวม 4.23 0.67 ระดับสูงมาก
คุณคาทางประโยชนใชสอย

ของสติกเกอรไลน
สติกเกอรไลนส่ืออารมณความรูสึกไดดีกวาขอความ
สติกเกอรไลนชวยใหผูอื่นรับรูอารมณ งายตอการสื่อสาร
สติกเกอรไลนสะดวกตอการใชลดเวลาการพิมพขอความ

4.08 

4.16 

4.40

0.717 

0.680 

0.628

ระดับสูง ระดับสูง
ระดับสูงมาก

คาเฉลี่ยรวม 4.21 0.68 ระดับสูงมาก

จากตารางท่ี 3 พบวา ดานพฤติกรรมการใชงานไลนและสติกเกอรไลน ท่ีมีระดับสูงมากคือ ใชไลนเพ่ือติดตอ
ครอบครัวลูกหลานสงความรูสึกดีปรารถนาดี รองลงมาใชไลนติดตอกับเพื่อนเพ่ือสรางความสัมพันธ ใชสติก
เกอรไลนท่ีออกแบบตรงตามความสนใจ ใชไลนเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร บอกบุญ ใชสติกเกอรไลนในการ
สื่อสารมากกวาพิมพขอความ ใชไลนพูดคุยเรื่องสุขภาพและใชนัดหมายทำกิจกรรม ตามลำดับ ลักษณะเฉพาะ
ของสติกเกอรไลนที่กลุมตัวอยางพึงพอใจระดับสูง คือ รูปแบบของสติกเกอรไลนนารักสดใส มีความเปนวัยรุน
ดูอายุออนกวาอายุจริง ลักษณะเปนตัวการตูนคน มีองคประกอบเปนวิวธรรมชาติ ภาษาสั้นกระชับเขาใจงาย 
ใหอารมณสนุกสนาน โทนสีอบอุน ตามลำดับ คุณคาทางอารมณของสติกเกอรไลนชื่นชอบในระดับสูงมาก คือ 
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อารมณเชิงบวกของสติกเกอรไลนสามารถชวยสรางความพึงพอใจ ดีไซนสติกเกอรท่ีตรงกับรูปแบบการดำเนิน
ชีวิตทำใหพึงพอใจ สติกเกอรไลนท่ีตลกชวยสรางความอารมณดี คุณคาทางประโยชนใชสอยของสติกเกอร
ไลน ระดับสูงมาก คือ สติกเกอรไลนสะดวกชวยลดเวลาพิมพ ชวยใหผูอ่ืนรูอารมณ งายตอการสื่อสาร และสื่อ
อารมณไดดีกวาขอความ

เม่ือวิเคราะหการรับรูคุณคาของสติกเกอรไลน ท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย พฤติกรรมการใชงานไลนและ
สติกเกอรไลน ลักษณะเฉพาะของสติกเกอรไลนท่ีพึงพอใจ คุณคาทางอารมณของสติกเกอรไลน คุณคาทาง
ประโยชนใชสอยของสติกเกอรไลน จึงนำมาวิเคราะหหาความสัมพันธกับความพึงพอใจในสติกเกอรไลน มี
รายละเอียดดังนี้

ตารางท่ี 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการรับรูคุณคาของสติกเกอรไลน กับความพึงพอใจในสติกเกอรไลน

การรับรูคุณคา
คาสหสัมพันธ

กับความพึงพอใจ
ระดับ

นัยสำคัญ
การแปล

ความหมาย

คุณคาทางอารมณของสติกเกอรไลน
คุณคาทางประโยชนใชสอยของสติกเกอรไลน
ลักษณะเฉพาะของสติกเกอรไลนที่พึงพอใจ
พฤติกรรมการใชงานไลนและสติกเกอรไลน

0.555***

0.543***

0.492***

0.475***

0.000

0.000

0.000

0.000

สัมพันธระดับปานกลาง
สัมพันธระดับปานกลาง
สัมพันธระดับปานกลาง
สัมพันธระดับปานกลาง

การรับรูคุณคารวม 0.516*** 0.000 สัมพันธระดับปานกลาง

หมายเหตุ : *** มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.001

จากขอมูลตารางพบวา การรับรูคุณคาของสติกเกอรไลน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในสติกเกอร
ไลน ท่ีระดับนัยสำคัญเทากับ 0.001 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง โดยการรับรูคุณคาสติกเกอรไลน 4 ดาน ไดแก
พฤติกรรมการใชงานไลนและสติกเกอรไลน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.475 ลักษณะเฉพาะของสติกเกอร
ไลนท่ีพึงพอใจมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.492 คุณคาทางอารมณของสติกเกอรไลนมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ 0.555 คุณคาทางประโยชนใชสอยของสติกเกอรไลนมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.543 คือ มี
ความสัมพันธอยูระดับปานกลางท้ังหมด และการรับรูคุณคาทั้ง 4 ดาน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรวม 0.516

คือการรับรูคุณคารวมกับความพึงพอใจในสติกเกอรไลนมีความสัมพันธในระดับปานกลาง

ความพึงพอใจในสติกเกอรไลนของกลุมผูสูงอายุ กับความตั้งใจใชสติกเกอรไลน
เม่ือทำการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ความพึงพอใจในสติกเกอรไลนของกลุมผูสูงอายุ กับความต้ังใจใช

สติกเกอรไลน พบวา ความพึงพอใจในสติกเกอรไลนมีความสัมพันธกับความต้ังใจใชสติกเกอรไลน เปนไปตาม
สมมติฐาน โดยผูวิจัยเริ่มวิเคราะหเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีกลุมผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร มีตอการ
ใชงานสติกเกอรไลน โดยสามารถแจกแจงคาเฉลี่ย แปลความหมายไดดังนี้
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จากตารางที่ 5 พบวา ความพึงพอใจที่
กลุมตัวอยางมีตอสติกเกอรไลนสูงสุด 3 อันดับ คือ
สติกเกอรไลนที่ใหประโยชนใชสอยคุมคา สติก
เกอรไลนที่พึงพอใจจะสงผลตอความตั้งใจใช และ
ชื่นชอบสติกเกอรไลนที่ตรงกับความสนใจ ดาน
ความตั้งใจใชงานที่กลุมผูสูงอายุมีตอสติกเกอรไลน
พบวา ตั้งใจใชในระดับสูงมาก คือ เลือกใชสติก
เกอรไลนท่ีแจกฟรีและสติกเกอรไลนท่ีพึงพอใจตรง
ความสนใจ เมื่อไดผลวิจัยความพึงพอใจและความ
ต้ังใจใชงานท่ีกลุมตัวอยางมีตอสติกเกอรไลน นำมา
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ
ก ับความต ั ้ ง ใ จ ใ ช  ส ต ิ ก เ กอร  ไลน พบว  า มี
ความสัมพันธกันที่ระดับนัยสำคัญเทากับ 0.001 

ความพึงพอใจสติกเกอรไลนมีความสัมพันธกับ
ความตั้งใจใชสติกเกอรไลน เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งในรูปแบบความสัมพันธเชิงบวก และสัมพันธ
กันในระดับปานกลาง

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเร ื ่อง “ร ูปแบบการ

ดำเนินชีวิต การรับรูคุณคา ความพึงพอใจ และ
ความตั้งใจใชสติกเกอรไลน ผานแอปพลิเคชันไลน
ของผู สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้

ลักษณะทางประชากรของกล ุ มผู ส ูงอาย ุใน

กรุงเทพมหานครที่ตางกัน พึงพอใจในสติกเกอร

ไลนท่ีไมแตกตางกัน

จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ลักษณะทางประชากรของผู บริโภค ไดแก เพศ
อายุ สถานะการทำงาน อาชีพ รายได การใชงาน
ไลน และสติกเกอรไลน กับความพึงพอใจในสติก
เกอรไลนพบวา ลักษณะทางประชากรของกลุม
ผูสูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครที่ตางกัน มีความ
พึงพอใจในสติกเกอรไลนที่ไมแตกตางกัน สามารถ
อธ ิบายได ว  า  แม ผ ู บร ิ โภคจะม ีล ักษณะทาง
ประชากรที ่ตางกัน ไมวาจะเปนดาน เพศ อายุ 
สถานะการทำงาน อาชีพ รายได พฤติกรรมการ
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เลนไลนและการใชสติกเกอรไลน แตมีความพึง
พอใจในสต ิกเกอร  ไลน ท ี ่ ไม แตกต างก ัน ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธันยพร กวีบริบูรณ 
(2561) เรื ่องลักษณะทางประชากรแรงจูงใจของ
ผู บริโภค และพฤติกรรมการใชบริการโคเว ิรค
กิ้งสเปซในเขตกรุงเทพ พบวา การศึกษาลักษณะ
ทางประชากร ดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และลักษณะสภาพแวดล อมที ่แตกต างก ัน มี
พฤติกรรมในการใชบริการโคเวิร คกิ ้งสเปซไม
แตกตางกัน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุภาพร ชุมสกุล (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานระบบ
อินเตอร  เน ็ต พบว า ป จจ ัยด านลักษณะทาง
ประชากร คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได ที่แตกตาง
กัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการผาน
ทางอินเตอรเน็ตไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ภัทรพล พานทอง และณัฏฐชุดา 
วิจิตร จามรี (2563) ที่ศึกษาเรื่อง การเปดรับสื่อ 
การใชประโยชน และความพึงพอใจตอสื ่อกีฬา
ฟุตบอลในยุคดิจิทัล ของกลุม Baby Boomer เพศ
ชาย ในจังหวัดนนทบุรี ผลวิจัยพบวา ปจจัยสวน
บุคคลดานสถานภาพ อาชีพ รายได และการศึกษา 
ของกลุมตัวอยางที ่แตกตางกัน มีการเปดรับสื่อ
กีฬาฟุตบอลที่ไมแตกตางกัน อาจเกิดจากสื่อดาน
ตางๆ สามารถเขาถึงไดงาย สะดวก และครอบคลุม
กลาวไดว า ล ักษณะทางประชากรที ่ เป นกลุม
ตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้คือกลุมผูสูงอายุ ซึ่งมีอายุ
ท ี ่ ค  อนข  า ง ใ กล  เ ค ี ย งก ั น  เ ก ิ ด  เ ต ิ บ โ ต ใน
สภาพแวดลอมและบริบททางสังคมที่มีเหตุการณ
ตางๆ ใกลเคียงกัน ซึ่งสิ ่งเหลานี้ลวนหลอหลอม
แนวคิดและพฤติกรรมใหไปในทิศทางเดียวกัน ใน
วิจัยนี้จึงพบผลวิจัยวา ลักษณะทางประชากรของ

กลุมผูสูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 
มีความพึงพอใจในสติกเกอรไลนที่ไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ วภัสสราณัฐ รวยธนา
สมบัติ (2558) ท่ีศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยท่ี
สงผลใหเกิดความตั้งใจซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ต
ของผูบริโภคในแตละเจเนอเรชั่น ที่กลาววา กลุม
คนที่เกิดและเติบโตในสภาพแวดลอมในชวงเวลาท่ี
ใกลเคียงกันสงผลใหมีประสบการณ คานิยม 
ทัศนคติ รวมถึงร ูปแบบในการดำเน ินช ีว ิต ท่ี
คลายกัน นอกจากนั้น ยังสอดคลองกับแนวคิดของ 
Billingham (2007) ที ่กลาวไววา เจเนอเรชั ่นท่ี
ตางกัน เกิดคนละชวงเวลาชวงประวัติศาสตร ทำ
ใหเรียนรูสภาพแวดลอมที่ตางกัน สงผลใหแนวคิด 
ทัศนคติ การดำเนินชีวิตตางกัน ขณะที่กลุมเจเนอ
เรชั ่น ที ่ เก ิดและเติบโตภายใตสภาพแวดลอม
เดียวกันและถูกปลูกฝงความคิดที่เหมือนกัน สงผล
ใหแนวคิด ทัศนคติ การดำเนินชีวิตคลายคลึงกัน 
ซ ึ ่งแนวคิดด ังกล าวสอดคลองกับทฤษฎีความ
แตกตางระหวางบุคคล ( Individual Difference 

Theory) ที่กลาววา กลุมคนที่มีลักษณะทางสังคม
คลายคลึงกัน จะแสดงพฤติกรรมการสื ่อสารท่ี
คลายกัน โดยกลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้ ลวนเปน
ประชากรกลุมผูสูงอายุท่ีมีชวงอายุใกลเคียงกัน เกิด
และเติบโตในเหตุการณทางสังคมท่ีใกลเคียงกัน จึง
สงผลใหเกิดความพึงพอใจในรูปแบบของสติกเกอร
ไลนที่ไมตางกัน
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รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุมผูสูงอายุทุกกลุม 

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในสติกเกอร

ไลน

จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุมผู สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร กับความพึงพอใจในสติกเกอร
ไลน พบว า ร ูปแบบการดำเน ินช ีว ิตของกลุม
ผูสูงอายุทุกกลุม (กลุมทันขาวและเรื่องราวบนโซ
เชียล กลุมครอบครัวสุขสันตสุขภาพสดใส กลุมให
ความสนใจรอบดาน กลุมเขาสังคมนิยมทองเที่ยว 
กลุมพ่ึงธรรมนําชีวิต กลุมโลกสวยดวยธรรมชาติ) มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในสติก
เกอรไลน และเปนไปตามสมมติฐานที่ตั ้งไว เม่ือ
ว ิเคราะหระดับความสัมพันธ พบว า กลุ มที ่ มี
ความสัมพันธในระดับต่ำไดแก กลุมทันขาวและ
เรื่องราวบนโซเชียล กลุมครอบครัวสุขสันตสุขภาพ
สดใสและกลุมใหความสนใจรอบดาน สวนกลุมที่มี
ความสัมพันธในระดับต่ำมากไดแกกลุมเขาสังคม
นิยมทองเที่ยว กลุมพึ่งธรรมนําชีวิตและกลุมโลก
สวยดวยธรรมชาติ

เมื่อพิจารณาแลวพบวา กลุมทันขาวและ

เรื่องราวบนโซเชียล แมมีคาความสัมพันธในระดับ
ต่ำ แตมีคาสหสัมพันธกับความพึงพอใจ สูงที่สุดใน 
6 กลุม เนื่องจากกลุมทันขาวและเรื่องราวบนโซ
เช ียล เป นกล ุ มท ี ่ เป ดร ับข าวสารและความ
เคลื ่อนไหวตางๆ ชื ่นชอบการเลนอินเตอรเน็ต 
มักอัปเดตขอมูลขาวสารทั ้งทางออนไลนและ
ออฟไลน ใหความสำคัญกับการใชโซเชียลมีเดียใน
การสื่อสาร เชน Line Facebook โดยมีแอคเคาท
ของตนเองในการอัปเดตเรื่องราวตางๆ ซึ่งมีความ
ใกลเคียงกับกลุมทันเทคโนโลยี จากงานวิจัยของ 
กังสดาล ศิษยธานนท (2558) เปนกลุ มที ่ ใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีในการเปดรับขอมูลและ
ใหการติดตามขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกิดขึ้น จาก
พฤติกรรมที่นิยมใชโซเชียลมีเดียในการสื่อสาร ทำ
ใหมีความสัมพันธกับการเลือกใชรูปแบบของสติก
เกอรไลนในการสื่อสารเนื่องจากสติกเกอรไลนถือ
เปนสิ่งที่กลุมผูสูงอายุนิยมใชงาน ยิ่งเปนกลุ มท่ี
สื่อสารผานโซเชียลมีเดียบอยก็ยิ่งมีโอกาสในการ
เลือกใชสติกเกอรไลนบอยตามไปดวย ทำใหมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจสติกเกอรไลนมาก
เปนพิเศษกวากลุมอื่น ขณะที่กลุมใหความสนใจ

รอบดาน ทั้งเรื่องอัพเดตขอมูลขาวสาร โซเชียล
มีเดียตางๆ ในขณะเดียวกันก็คิดเห็นวา ธรรมชาติ
คือสิ่งสำคัญที่ควรดูแลและอนุรักษ ดูแลสุขภาพ
และมักเลือกใชสินคาและบริการที่ตนเองใหความ
สนใจ มีความสัมพันธระดับต่ำรองลงมา เนื่องจาก
ใหความสนใจรอบดานและมักเลือกสินคาและ
บริการที่ตรงกับความสนใจ ทำใหการเลือกใชสติก
เกอรไลนตองอยูบนพื ้นฐานความพึงพอใจตาม
ลักษณะนิสัยพื้นฐานตามไปดวย โดยกลุมนี้มีความ
ใกลเคียงกับกลุมสนใจรอบดาน จากงานวิจัยของ 
ชฏาพร ทับคง (2559) ใหความสนใจในหลายดาน 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การทองเท่ียว เรียนรูส่ิง
ใหมรอบตัวเพื ่อพัฒนาตนเองและตอบสนอง
ความชอบ ขณะท่ีกลุมครอบครัวสุขสันตสุขภาพ

สดใส เปนกลุมที่รักครอบครัวและใหความสำคัญ
เรื ่องสุขภาพ มีความสัมพันธระดับต่ำและมีคา
สหส ั มพ ั น ธ  ก ั บคว ามพ ึ งพอ ใจน  อยส ุ ด ใ น
ความสัมพันธ ระดับต่ำ สอดคลองกับกลุ มรัก
ครอบครัวและมีศีลธรรม จากงานวิจัยของ ภัทรา 
สุขะสุคนธ (2562) กลาววาเปนกลุมที่คิดเห็นวา
ครอบครัวมีบทบาทสําคัญท่ีทําใหเปนคนดี เปนผูท่ี
สนใจทํากิจกรรมรวมกับคนในครอบครัว โดยกลุม
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นี้ใหความสำคัญกับครอบครัวเปนอันดับหนึ่ง การ
พูดคุยกับครอบครัวมีแนวโนมในดานการสงความ
ปรารถนาดี แสดงความรักความหวงใย การเลือกใช
ขอความและสติกเกอรไลนตองตรงกับความสนใจ
และมีความพึงพอใจที่จะเลือกใชดวยเชนกัน ดาน
กลุมที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในระดับต่ำมาก 
มี 3 กลุม โดยกลุมแรก ไดแก กลุมเขาสังคมนิยม

ทองเที ่ยว เปนกลุ มที ่น ิยมการทองเที ่ยว มัก
เดินทางออกไปหาประสบการณใหม ขณะเดียวกัน
ก็ใหความสำคัญกับคำวามิตรภาพ เขากับผูอื่นงาย 
ซึ่งมีความใกลเคียงกับงานวิจัยของ ธนิตา คงชัย 
(2559) ใน 2 กลุ มคือ กลุ มแสวงหาสิ ่งใหม เปน
กลุมท่ีชอบทองเท่ียว ผจญภัย และกลุมนักกิจกรรม
บันเทิง ชื่นชอบการเขารวมกิจกรรมกับคนหมูมาก 
การเลือกใชรูปแบบเนื้อสารจึงเปนสิ่งที่ตองเลือก
และตรงกับรูปแบบความสนใจ เพื ่อชวยใหการ
สื ่อสารและรักษามิตรภาพเปนไปในเชิงบวกอยู
เสมอ ขณะท่ี กลุมพึ่งธรรมนำชีวิต เปนกลุ มท่ี
สนใจธรรมะ เมื่อมีโอกาสมักเขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนา ปลอยวางไมยึดติดกับวัตถุทำใหจิตใจสงบ 
มีความใกลเคียงกับกลุมภูมิใจไทยฝกใฝธรรมะ ของ 
ช ุ ล ีพร ธาน ี ร ั ตน   (2556) เป นกล ุ  มท ี ่ ไม  ให
ความสำคัญกับวัตถุหรือรูปลักษณภายนอก ทำใหมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในระดับต่ำมาก 
และกลุมท่ีมีคาสหสัมพันธนอยที่สุดจากทุกกลุมคือ
กลุมโลกสวยดวยธรรมชาติ เปนกลุมรักธรรมชาติ 
มีความสุขเมื่อไดใชชีวิตใกลชิดธรรมชาติและมักไม
สบายใจเมื่อไดเห็นขาวการตัดไมทำลายปา ความ
พึงพอใจดานอื่นอาจจะมีความสำคัญนอยลง แต
เมื่อพิจารณาภาพรวมแลว รูปแบบการดำเนินชีวิต
ทั้ง 6 กลุมลวนมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความ
พึงพอใจในสติกเกอรไลนทั้งสิ้น โดยกลุมนี้มีความ

ใกลเคียงกับกลุมนักอนุรักษพิทักษส่ิงแวดลอม ของ 
ชุลีพร ธานีร ัตน (2556) กลาววาเปนกลุ มที ่ให
ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ พรอมชวย
รักษาใหทรัพยากรคงสภาพตามเดิม อีกทั้งสนใจ
การแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม

การร ับร ู ค ุณคาของสติกเกอร ไลนของกลุม

ผูสูงอายุ สัมพันธกับความพึงพอใจสติกเกอรไลน 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
การรับรูคุณคาของสติกเกอรไลนทั้ง 4 ดาน ไดแก
พฤติกรรมการใช งานไลน และสติกเกอร  ไลน  
ลักษณะเฉพาะของสติกเกอรไลนท่ีพึงพอใจ คุณคา
ทางอารมณของสติกเกอรไลน และคุณคาทาง
ประโยชนใชสอยของสติกเกอรไลน กับความพึง
พอใจในสติกเกอรไลน พบวาการรับรูคุณคาของ
สติกเกอรไลน ทั้ง 4 ดาน มีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในสติกเกอรไลน

ดานพฤติกรรมการใชงานไลนและสติก

เกอรไลนของกลุมตัวอยางมีในระดับสูงมากคือ ใช
ไลนเพื่อติดตอครอบครัวลูกหลานสงความรูสึกดี
ปรารถนาดี สวนพฤติกรรมการใชงานไลนที่มีใน
ระดับสูง คือใชไลนต ิดตอกับกลุ มเพื ่อนสราง
ความสัมพันธที่ดี ใชสติกเกอรไลนที่ออกแบบตรง
ตามความสนใจ นอกจากนั้นใชไลนเพ่ือแลกเปล่ียน
ขอมูลขาวสารตางๆ ใชไลนบอกบุญ สงตอธรรมะ
ขอคิดดีๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ วิลาศิณี ชะไว
ริน (2561) พบวา ผู ส ูงอายุมักใช Application 

Line ในการสื่อสารกับคนรอบขาง อันดับที่ 1 ใช
ไลนกับคนในครอบครัว อันดับที่ 2 ใชไลนกับญาติ
พี่นอง อันดับท่ี 3 ใช ไลนกับกลุมเพื่อน โดยการท่ี
ผูสูงอายุเลือกสื่อสารผาน Application Line เพ่ือ
ติดตอสื่อสาร สงผานความรัก ความปรารถนาดี 
เชื ่อมตอความสัมพันธกับคนในครอบครัว และ
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สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณพร อินทมุสิก
(2559) พบวาสิ่งที่ผูสูงอายุตองการจากการใชงาน
แอปพลิเคชันไลนนอกเหนือจากเรื ่องของการ
ติดตอสื ่อสารนั ้น คือยังตองการมีตัวตนและมี
ความสำคัญกับคนใกลตัว เชนครอบครัว ญาติพ่ี
นอง เพ่ือนฝูง เปนตน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของวิศปตย ชัยชวย (2560) ที่ศึกษาเรื ่อง 
การใช   LINE ของผ ู  ส ู งอาย ุ  :  การศ ึกษาเชิ ง
ปรากฏการณวิทยา ท่ีพบวาผูสูงอายุสวนใหญมีการ
ใชงาน LINE ทุกวัน โดยมีรูปแบบการใชงาน LINE 

เพื่อ ติดตอกับเพื่อนมากที่สุดและครอบครัว ใน
สวนลักษณะการใชงาน LINE มีลักษณะการใชงาน
เพ ื ่อส งสต ิกเกอร (Emoji, Emoticon, Sticker) 

และมีการใชงานเพ่ือสงรูปภาพ ตามลำดับ
ดานลักษณะเฉพาะของสติกเกอรไลน ท่ี

กลุมตัวอยางพึงพอใจในระดับสูง คือ สติกเกอรไลน
ที่มีรูปแบบนารัก ใชโทนสีหวานสดใส มีลักษณะ
เปนตัวการตูนคน ดูเปนวัยรุน ตกแตงดวยดอกไม
หรือวิวธรรมชาติใหดูสวยงาม มีเนื้อหาเปนเชิงบวก
ชวยสรางความอารมณดี ภาษาสั้นกระชับเขาใจ
งาย สวนสติกเกอรไลนที่กลุมตัวอยางพึงพอใจใน
ระดับปานกลางและต่ำ คือสติกเกอรไลนมีลักษณะ
เปนตัวการตูนสัตว หรือสติกเกอรไลนดูจริงจัง มีสี
หมนดำ และสื่อสารเนื้อหาหยาบคาย เมื่อพิจารณา
จะเห็นวา แมกลุมผูสูงอายุจะมีอายุจริงที่มากแลว 
แตยังชื่นชอบสติกเกอรไลนที่มีความเปนวัยรุนอายุ
นอยกวาวัยจริง อีกทั้งตองดูนารักสดใส สอดคลอง
ก ับข อม ูลงานว ิจ ัยของ ว ิทยาล ัยการจั ดการ 
มหาว ิทยาล ัยมห ิดล ท ี ่ ได จ ัดสั มมนาในเร ื ่อง 
“AWUSO Society 4.0 แกแตวัย หัวใจยังเกา” 
เจาะ Insight “ผูสูงวัย” ในปจจุบัน พบวาจากผล
การสำรวจผูสูงอายุตั้งแต 50–85 ป จำนวน 615 

คน พบวา 90% มีอายุใจที่ต่ำกวาอายุจริง และ 
8% คิดวาอายุจริงและอายุใจเทากัน มีเพียงแค 
2% ที ่มองวาตนเองมีอายุใจมากกวาอายุจริง 
นอกจากนั้นผลการวิจัยพบวา ลักษณะเฉพาะของ
สติกเกอรไลนที่กลุมตัวอยางพึงพอใจในระดับสูง 
คือ สติกเกอรไลนที่มีรูปแบบนารัก ใชโทนสีหวาน
สดใส ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรีรัตน ปาน
พรม (2560) ที่พบวา รูปแบบของสีที่ผูสูงอายุชื่น
ชอบคือ กลุมโทนสีที่หวานสดใส หรือสีท่ีอบอุนมอง
แลวสบายตา และสอดคลองกับงานวิจัยเร ื ่อง 
อ ิทธ ิพลของส ี ในสภาพแวดล อมท ี ่ส  งผลตอ
ความเครียดของผูสูงอายุ ของ ธนาวุฒิ ตรงประวีณ 
และ วรภัทร  อิงคโรจนฤทธ ิ ์  (2561) ที ่พบวา 
ผูสูงอายุพึงพอใจสีท่ีสดใสและพาสเทล มีความสด
ของระดับสีนอยจะพึงพอใจกวาสีที่มีความสดหรือ
ฉูดฉาด

ดานคุณคาทางอารมณของสติกเกอร

ไลน ที่กลุมตัวอยางมีในระดับสูงมาก คือ อารมณ
เชิงบวกของสติกเกอรไลนชวยสรางความพึงพอใจ
ได นอกจากนั้นดีไซนสติ๊กเกอรที่ตรงกับรูปแบบ
การดำเนินชีวิตทำใหเกิดความพึงพอใจ และสติก
เกอรไลนที่ตลกขบขันชวยสรางความเฮฮา อารมณ
ดี สวนคุณคาทางอารมณของสติกเกอรไลนที่กลุม
ตัวอยางมีในระดับสูง คือ สติกเกอรไลนที่อบอุน 
ออนโยน ซึ่งผลทางวิเคราะหทางสถิติแสดงใหเห็น
วา การรับรู คุณคา มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจในสติกเกอรไลน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Kondou (1999) ที่พบวาคุณคาทางอารมณที่เกิด
ขึ้นกับสินคาและบริการ เปนตัวที่ตอบสนองความ
พึงพอใจในเชิงบวกของผูบริโภคได 
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ดานคุณคาทางประโยชนใชสอยของ
สติกเกอรไลน ท่ีกลุมตัวอยางมีในระดับสูงมาก คือ 
สติกเกอรไลนที่สะดวกใชงาน ชวยลดเวลาในการ
พิมพขอความ สวนคุณคาทางประโยชนใชสอยของ
สติกเกอรไลนท่ีกลุมตัวอยางมีในระดับสูง คือ สติก
เกอรไลนชวยใหผู อื ่นรับรู อารมณ งายตอการ
สื่อสาร และสื่ออารมณความรูสึกไดดีกวาขอความ 
ซึ่งผลทางวิเคราะหทางสถิติแสดงใหเห็นวา คุณคา
ทางประโยชนใชสอยสัมพันธกับความพึงพอใจใน
สติกเกอรไลน สอดคลองกับงานวิจัยของ Aaker 

(1996) กลาววา ปจจัยหนึ ่งที ่ทำใหผู บริโภคพึง
พอใจกับส ินคามากข ึ ้น และเปนตัวเช ื ่อมตอ
ความสัมพันธระหวางสินคาและผูบริโภค คือการท่ี
ผูบริโภคไดรับประโยชนที่คุ มคากับการใชสินคา
และบริการ

ความพึงพอใจในสติกเกอรไลนของกลุมผูสูงอายุ 
มีความสัมพันธกับความตั้งใจใชสติกเกอรไลน

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ความพึงพอใจในสติกเกอรไลนกับความตั ้งใจใช
สติกเกอรไลน พบวา ความพึงพอใจในสติกเกอร
ไลนมีความสัมพันธกับความตั้งใจใชสติกเกอรไลน 
เป น ไปตามสมมต ิ ฐานท ี ่ ต ั ้ ง ไว   ในร ูปแบบ
ความสัมพันธเชิงบวก โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่กลุม
ตัวอยางมีตอสติกเกอรไลนในระดับสูงมาก คือ 
สติกเกอรไลนที ่ให ประโยชนใช สอยคุ มคา ซ่ึง
สอดคลองก ับงานว ิจ ัยของ Sheth and Gross 

(1991) พบวา ความคุ มคาทางประโยชนใชสอย
เปนเหตุผลหลักที่ผูบริโภคนึกถึง ซึ่งความคุมคาจะ
สรางความพอใจที่ไดรับและนําไปสูการตัดสินใจใช
งาน และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผล
ตอการยอมรับแอปพลิเคชันไลน ของ ศักรินทร ตัน

สุพงษ (2557) ที่ศึกษากลุ มตัวอยางที่เปนวัยรุน
และวัยทำงาน พบวา ผูสูงอายุ ยอมรับ LINE จาก
การที่เห็นวามีประโยชนในการใชงานและใชงาน
งาย และสอดคลองกับวิจัยของ วรรณพร อินทมุสิก 
(2559) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใชและผลที่ไดรับตอ
ชีว ิตและจิตใจจากแอปพลิเคชันไลนของกลุม
ผู ส ูงอายุสมาคมบานปนรัก ผลการวิจ ัยพบวา
ผู สูงอายุสวนใหญที ่ใชงานไลนแอปพลิเคชัน มี
ความเห็นวาแอปพลิเคชันไลนเหมาะสมกับกลุม
ของตนเอง และคิดวาเปนเครื ่องมือสื่อสารที ่ มี
ประโยชนในหลายดาน ทั้งทางดานการใหเนื้อหา
ขาวสาร หรือสาระที่มีประโยชนและรวดเร็วทำให
เปนคนทันสมัย อีกทั้งเปนเครื่องมือที่ชวยแกเหงา
ได   เป นอย  างด ีนอกจากน ั ้นงานว ิจ ัยพบวา
นอกเหนือจากคุณคาทางประโยชนใชสอย เรื่อง
ราคาเปนสิ ่งที ่ผู บริโภคใหความสำคัญ โดยกลุม
ตัวอยางจะเลือกใชสติกเกอรไลนท่ีแจกฟรีมากท่ีสุด 
สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณพร อินทมุสิก 
(2559) ที่พบวา ผู สูงอายุรู สึกวาการใชงานแอป
พลิเคชันไลนมีประโยชนกับตนเองในประเด็นของ
ความสะดวกรวดเร็ว และประหยัด สะดวกในการ
สงขอมูลครั ้งละหลาย ๆ คน โดยที ่ไมเปลืองคา
โทรศัพทและประหยัดรายจาย และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ดวงทิพย เจริญรุกข (2563) เรื ่อง 
พฤติกรรมการใชและการยอมรับนวัตกรรมสื่อ
ส ั งคมออนไลน  ของกล ุ  มผ ู  ส ู ง อาย ุ  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา ผูสูงอายุตางก็มีความพึง
พอใจกับการใชงานแอปพลิเคชันไลนในเรื่องของ
การใช งานง าย สะดวกรวดเร ็ว และประหยัด
คาใชจาย นอกจากดานความประหยัด รองลงมา
คือเลือกใชเพราะพึงพอใจตรงตามความสนใจ สวน
ความตั้งใจใชงานที่กลุมตัวอยางมีตอสติกเกอรไลน
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ในระดับต่ำ คือ ยอมเสียเงินเพ่ือซ้ือสติกเกอรไลนท่ี
พึงพอใจหรือที่ผู อื ่นสงใหเปนของขวัญ และมีคา
วิเคราะหทางสถิติต่ำที่สุดคือเลือกใชสติกเกอรไลน
ที ่ตองซื ้อเอง เพราะมีความยุ งยากในการดาวน
โหลดสติกเกอรไลน สอดคลองกับงานวิจัยเรื ่อง
การศึกษา พฤติกรรมการใชและผลที่ไดรับตอชีวิต
และจิตใจจากแอปพลิเคชันไลน ของกลุมผูสูงอายุ
สมาคมบานปนรัก ของ วรรณพร อินทมุสิก (2559) 

ที่พบวา ผูสูงอายุที่ใชงานแอปพลิเคชันไลน เริ่ม
จากการที ่ใชงานไมเปนและไมคอยกลาใชงาน
เพราะกลัวจะผิดพลาด ดังนั้นควรมีคนสอนเรียนรู
เรื่องวิธีการใชงานใหอยางกวางขวางมากข้ึน

ขอเสนอแนะ
1). จากผลการศึกษาพบวา ลักษณะทาง

ประชากรของกลุ มผูสูงอายุที ่ตางกัน มีความพึง
พอใจในสติกเกอรไลนที่ตางกัน ในดานของการ
ออกแบบสติกเกอรไลน ควรกำหนดกลุมเปาหมาย
ใหชัดเจน ลงรายละเอียด กลุมเปาหมายของเราคือ
ใคร ชวงอายุไหน ประกอบอาชีพอะไร พ้ืนฐานเปน
แบบไหน เปนตน การกำหนดขอบเขตท่ีกวางอยาง
ชวงอายุ อาจจะไมตอบโจทยกับกลุมเปาหมายบาง
กลุมในชวงอายุนั้นๆ เพราะถึงชวงอายุเดียวกัน แต
ม ีล ักษณะทางประชากรที ่แตกต างกัน ซ ึ ่ งมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในสติกเกอรไลนท่ี
แตกตางกันดวย 

2). จากผลการศึกษาพบวา รูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของกลุมผูสูงอายุ มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในสติกเกอรไลน โดยกลุมผูสูงอายุท่ี
มีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบทันขาวและเรื่องราว
บนโซเชียล เปนกลุมที่ใหความสำคัญกับรูปแบบ
และฟงชั่นกของสติกเกอรไลนที่เลือกใชมากที่สุด 
เนื ่องจากเปนกลุ มที ่นิยมเปดรับขาวสารความ

เคลื่อนไหวตางๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการสื่อสารผาน
โซเชียลมีเดีย จึงใหความสำคัญกับรูปแบบของสติก
เกอรไลนที่เลือกใชเพื่อสื่อสาร ดังนั้นการออกแบบ
ควรคำนึงถึงความชอบและรูปแบบการดำเนินชวิีต
ของผูสูงอายุกลุมนี้ เชน เนื้อหาสติกเกอรไลนท่ี
ทันสมัย เขากับสถานการณในปจจุบัน หรือเปนคำ
ทักทายประจำวันที่นิยมใช การแสดงออกถึงความ
หวงใย ความปรารถนาดี เปนตน

3). จากผลการศึกษาพบวา การรับรูคุณคา
ของสติกเกอรไลน มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจสต ิกเกอร โดยค ุณคาด าน เน ื ้อหาสารท่ี
ผู สูงอายุนิยมใชในการสื ่อสารผานไลนคือ เพ่ือ
ติดตอครอบครัว เพื ่อนฝูง ส งตอความรู ส ึกดี 
ปรารถนาดี นอกจากนั้นใชไลนเพื่อแลกเปลี ่ยน
ขอมูลขาวสาร บอกบุญและสงตอธรรมะขอคิดดีๆ 
สวนดานลักษณะของสติกเกอรไลนที่กลุมผูสูงอายุ
ชื่นชอบ คือ สติกเกอรไลนที่มีรูปแบบนารักสดใส มี
ลักษณะเปนตัวการตูนคนที่ยังวัยรุน ตกแตงดวย
ดอกไมใหดูสดชื่นสวยงาม มีเนื้อหาเชิงบวกที่ชวย
สรางความอารมณดี และมีภาษาที ่สั ้น กระชับ 
เขาใจงาย ดังนั ้นควรคำนึงถึงการออกแบบท้ัง
เนื้อหาสารและรูปแบบของสติกเกอรไลน 

4). จากผลการศึกษาพบวา เมื่อผูสูงอายุ
เกิดความพึงพอใจในสติกเกอรไลนจะนำไปสูความ
ตั้งใจใชงานสติกเกอรไลน โดยจะเลือกสติกเกอร
ไลนจากประโยชนใชสอยที่คุมคา นอกเหนือจาก
คุณคาทางประโยชนใชสอยแลว เรื่องราคาเปนสิ่งท่ี
ผู สูงอายุใหความสำคัญ โดยจะเลือกดาวนโหลด
สติกเกอรไลนที่แจกฟรีมากท่ีสุด มักไมยอมเสียเงิน
เพ่ือซ้ือสติกเกอรไลนท่ีพึงพอใจและมีสวนนอยท่ีจะ
ใชสติกเกอรไลนที่ผูอื่นสงใหเปนของขวัญ เพราะมี
ขั ้นตอนที่ยุ งยากเกินและความยากในการดาวน
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โหลดสติ๊กเกอรเปนปญหาสำคัญที่ผูสูงอายุไดรับ 
ดังนั้นระบบปฏิบัติการควรเนนความงายในการใช

งาน มีคลิปแนะนำการใชวิธีการดาวนโหลด คูมือท่ี
ศึกษาตามไดงาย
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