(3)

บทคัดย่อ
ชือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของผูต้ ดิ ตาม ผูน้ าํ เสนอสินค้า และบุคลิกภาพ
สินค้าและตราสินค้า ต่อความตังใจซือเสือผ้าแฟชันผ่าน
Facebook Live
ชือผู้เขียน
นางสาวนิสาชล ศรีวิลยั
ชือปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ปี การศึกษา
2563

การศึกษาในครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากร ลักษณะบุคลิกภาพ
5 องค์ประกอบของผูต้ ิดตามเพจ การรับรู บ้ ุคลิกภาพความน่าเชือถื อของผูน้ าํ เสนอสิ นค้า การรับรู ้
บุคลิกภาพสินค้าและตราสินค้า (เสือผ้าแฟชัน) และความตังใจซือเสือผ้าแฟชันผ่าน Facebook Live
2) ศึกษาความแตกต่างทางลักษณะทางประชากร กับความตังใจซือเสือผ้าแฟชันผ่าน Facebook Live
3) ศึกษาความสัมพันธ์ของ ลักษณะบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของผูต้ ิดตามเพจ การรับรู บ้ ุคลิกภาพ
ความน่าเชือถือของผูน้ าํ เสนอสินค้า การรับรูบ้ คุ ลิกภาพสินค้าและตราสินค้า (เสือผ้าแฟชัน) และความ
ตังใจซือเสือผ้าแฟชัน ผ่าน Facebook Live 4) ศึกษาปั จจัยในการทํานายทีส่งผลต่อความตังใจซือ
เสือผ้าแฟชัน ผ่าน Facebook Live การศึกษานีเป็ นการวิจัยเชิง ปริมาณ ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม จากประชากรทีมีอายุระหว่าง 15 ปี ขนไป
ึ ทีเคยรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook
Live จากกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 222 คน
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20 – 25 ปี การศึกษา
อยู่ระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพ เป็ นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลียต่อเดือนอยู่ที
10,000 – 20,000 บาท มี ลัก ษณะบุค ลิ ก ภาพ 5 องค์ป ระกอบ ในด้า นบุค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต สํา นึก
(Conscientiousness) มากทีสุด รองลงมาคือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ (Openness to
experience) บุคลิกภาพแบบประณี ประนอม (Agreeableness) บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยตัวตน
(Extroversion) และบุคลิกภาพแบบหวันไหวทางอารมณ์ (Neuroticism) เป็ นลําดับสุดท้าย มี การรับรู ้
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บุคลิก ภาพความน่าเชื อถื อ ของผู้นาํ เสนอสินค้า ในด้านความชํานาญและเชี ยวชาญ ( Expertise)
มากทีสุด รองลงมาคือ ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness) ด้านความเคารพ (Respect) ด้านความ
เหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (Similarity) และด้านความดึงดูดใจ (Attractive) เป็ นลําดับสุดท้าย มีการ
รับ รู ้บุ ค ลิ ก ภาพของสิ น ค้า และตราสิ น ค้า (เสื อผ้า แฟชั น) ในด้า นบุ ค ลิ ก ภาพแบบน่ า ตื นเต้น
(Excitement) มากที สุด รองลงมาคือ ด้านบุคลิก ภาพแบบมี สมรรถนะ (Competence) ด้า น
บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) ด้านบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) และ ด้านบุคลิกภาพ
แบบห้าวหาญ (Ruggedness) ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อความตังใจซื อ
เสือผ้าแฟชันผ่าน Facebook Live อยูใ่ นระดับมาก
ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐาน พพบว่า ลักษณะทางประชากรทีแตกต่างกัน มีความ
ตังใจซื อสินค้าเสื อผ้า แฟชันผ่าน Facebook Live ไม่แตกต่า งกัน อย่า งมี นัยสําคัญทางสถิ ติที
ระดับ 0.05 ลักษณะบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของผูต้ ิดตามมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตังใจซือ
เสือผ้าแฟชันผ่าน Facebook Live อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิตอิ ยูท่ ี 0.01 การรับรูบ้ คุ ลิกภาพความ
น่ า เชื อถื อ ของผู้น ํา เสนอสิ น ค้า มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ ความตังใจซื อเสื อผ้ า แฟชั นผ่ า น
Facebook Live อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติอยู่ที 0.01 การรับรูบ้ คุ ลิกภาพของสินค้าและตราตรา
สินค้า (เสือผ้าแฟชัน) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตังใจซือเสือผ้าแฟชันผ่าน Facebook Live
อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิตอิ ยูท่ ี 0.01 สรุปได้วา่ ลักษณะบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของผูต้ ิดตาม,
การรับรู บ้ ุคลิกภาพความน่าเชือถื อของผูน้ าํ เสนอสินค้า และการรับรู บ้ ุคลิกภาพของสินค้าและตรา
สินค้า (เสือผ้าแฟชัน) มีความสอดคล้องกันและส่งผลต่อความตังใจซือเสือผ้าแฟชันผ่าน Facebook
Live อย่างมีนยั สําคัญเชิงบวกในทุกด้าน
และพบว่ า การรับ รู ้บุค ลิ ก ภาพของสิ น ค้า และตราสิ น ค้า (เสื อผ้า แฟชัน) และ ลัก ษณะ
บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของผูต้ ดิ ตาม สามารถพยากรณ์ความตังใจซือเสือผ้าแฟชันผ่าน Facebook
Live ได้อย่า งมี นัย สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 ซึงหากกระทําร่วมกัน จะมี ประสิท ธิ ภ าพในการ
พยากรณ์ความตังใจซือสินค้าได้สงู สุดถึงร้อยละ 30

(5)

ABSTRACT
Title of Independent Study

Author
Degree
Year

The Big 5, Presenter personality and Brand personality
affecting purchase intention fashion clothes
via Facebook Live
Nisachon Sriwilai
Master of Arts (Communication and Innovation)
2020

The purpose of this study are to 1) study demographic characteristics. Personality
characteristics, The Big 5 of followers Personality, Trustworthiness of the Presenter
personality, Brand personality (Fashion clothes) and the purchase intention fashion clothes
via Facebook Live. 2) study the differences in demographic characteristics. With the
purchase intention fashion clothes via Facebook Live. 3) study the relationship of
Personality characteristics, The Big 5 of followers Personality, Trustworthiness of the
Presenter personality, Brand personality (Fashion clothes) and purchase intention of fashion
clothes via Facebook Live. 4) Study of the predictive factors affecting the intention to
purchase intention of fashion clothes via Facebook Live. The data was collected by using
questionnaires. From a population aged 15 and over who used to watch a Facebook Live
broadcast from a sample of 222 people.
The results show that. Most of the respondents were female, 20-25 years old,
education, bachelor degree, single status, occupation as private company employees. The
average monthly income is 10,000 - 20,000 baht. The Big 5 in Conscientiousness the most,
followed by Openness to experience, Agreeableness, Extroversion, and Neuroticism is the
last. Awareness the Presenter personality. In Expert and Expertise the most, followed by
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Trustworthiness, Respect Similarity and Attractive in the last. Awareness a perception of the
Brand personality (Fashion clothes). in the personality of the most Excitement. Followed by
Competence, Sophistication, Sincerity and Ruggedness respectively, and the sample group
had a high level of opinion on their affecting purchase intention fashion clothes.
From the hypothesis test results show that different demographic characteristics
have no different affecting purchase intention fashion clothes via Facebook Live. With
statistical significance at the level of 0.05, The Big 5 of followers Personality there is a
positive relationship with the purchase intention fashion clothes via Facebook Live. With
statistical significance at the level of 0.01, Perception of Presenter personality there is a
positive relationship with the purchase intention fashion clothes via Facebook Live. With
statistical significance at the level of 0.01, Perception of Brand personality (Fashion clothes)
there is a positive relationship with the purchase intention fashion clothes via Facebook
Live. With statistical significance at the level of 0.01, It can be concluded that The Big 5 of
followers Personality and Perception of Presenter personality and Perception Brand
personality (Fashion clothes) consistent with the purchase intention fashion clothes via
Facebook Live with positive significance in all aspects.
In addition, Perception Brand personality (Fashion clothes) and The Big 5 of
followers Personality Able to forecast fashion intentions through Facebook Live was
statistically significant at the 0.05 level, which, if done together, would be effective in
forecasting purchase intent at up to 30%.

