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 การศึกษาในครงันีมีวัตถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาลกัษณะทางประชากร ลักษณะบุคลิกภาพ 
5 องคป์ระกอบของผูต้ิดตามเพจ การรบัรูบุ้คลิกภาพความน่าเชือถือของผูน้าํเสนอสินคา้ การรบัรู ้
บคุลิกภาพสินคา้และตราสินคา้ (เสือผา้แฟชนั) และความตงัใจซือเสือผา้แฟชนัผ่าน Facebook Live 
2) ศกึษาความแตกตา่งทางลกัษณะทางประชากร กบัความตงัใจซือเสือผา้แฟชนัผ่าน Facebook Live 
3) ศึกษาความสมัพนัธข์อง ลกัษณะบคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบของผูต้ิดตามเพจ การรบัรูบุ้คลิกภาพ
ความนา่เชือถือของผูน้าํเสนอสินคา้ การรบัรูบ้คุลิกภาพสินคา้และตราสินคา้ (เสือผา้แฟชนั) และความ
ตงัใจซือเสือผา้แฟชนั ผ่าน Facebook Live 4) ศึกษาปัจจัยในการทาํนายทีส่งผลต่อความตงัใจซือ
เสือผา้แฟชัน ผ่าน Facebook Live การศึกษานีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ทาํการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม จากประชากรทีมีอายรุะหว่าง 15 ปีขนึไป ทีเคยรบัชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook 

Live จากกลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 222 คน  
 ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ20 – 25 ปี การศึกษา
อยู่ระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเ้ฉลียต่อเดือนอยู่ที 
10,000 – 20,000 บาท มีลักษณะบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ในด้านบุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก 
(Conscientiousness) มากทีสดุ รองลงมาคือ บคุลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ ์(Openness to 

experience) บุคลิกภาพแบบประณีประนอม (Agreeableness) บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตวัตน 
(Extroversion) และบคุลิกภาพแบบหวนัไหวทางอารมณ ์(Neuroticism) เป็นลาํดบัสดุทา้ย มีการรบัรู ้
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บุคลิกภาพความน่าเชือถือของผู้นาํเสนอสินคา้ ในดา้นความชาํนาญและเชียวชาญ ( Expertise)  
มากทีสดุ รองลงมาคือ ดา้นความไวว้างใจ (Trustworthiness) ดา้นความเคารพ (Respect) ดา้นความ
เหมือนกับกลุ่มเปา้หมาย (Similarity) และดา้นความดงึดดูใจ (Attractive) เป็นลาํดบัสดุทา้ย  มีการ
รับรู ้บุคลิกภาพของสินค้าและตราสินค้า  (เสือผ้าแฟชัน) ในด้านบุคลิกภาพแบบน่าตืนเต้น 
(Excitement) มากทีสุด รองลงมาคือ ดา้นบุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) ดา้น
บคุลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) ดา้นบคุลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) และ ดา้นบคุลิกภาพ
แบบหา้วหาญ (Ruggedness) ตามลาํดบั และกลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นต่อความตงัใจซือ
เสือผา้แฟชนัผา่น Facebook Live อยูใ่นระดบัมาก 

 ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐาน พพบว่า ลกัษณะทางประชากรทีแตกต่างกัน มีความ
ตงัใจซือสินคา้เสือผ้าแฟชันผ่าน Facebook Live ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที 
ระดบั 0.05 ลกัษณะบคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบของผูต้ิดตามมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกตอ่ความตงัใจซือ
เสือผา้แฟชนัผา่น Facebook Live อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิตอิยูที่ 0.01 การรบัรูบ้คุลิกภาพความ
น่าเ ชือถือของผู้น ํา เสนอสินค้ามีความสัมพันธ์เ ชิงบวกต่อความตังใจซือเสือผ้าแฟชันผ่าน  
Facebook Live อย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติอยู่ที 0.01 การรบัรูบ้คุลิกภาพของสินคา้และตราตรา
สินคา้ (เสือผา้แฟชนั) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตงัใจซือเสือผา้แฟชนัผ่าน Facebook Live 

อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิตอิยูที่ 0.01 สรุปไดว้า่ ลกัษณะบคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบของผูต้ิดตาม, 

การรบัรูบุ้คลิกภาพความน่าเชือถือของผูน้าํเสนอสินคา้ และการรบัรูบุ้คลิกภาพของสินคา้และตรา
สินคา้ (เสือผา้แฟชนั) มีความสอดคลอ้งกันและส่งผลต่อความตงัใจซือเสือผา้แฟชนัผ่าน Facebook 

Live อยา่งมีนยัสาํคญัเชิงบวกในทกุดา้น  
 และพบว่า การรับรู ้บุคลิกภาพของสินค้าและตราสินค้า (เสือผ้าแฟชัน) และ ลักษณะ
บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบของผูต้ดิตาม สามารถพยากรณค์วามตงัใจซือเสือผา้แฟชนัผ่าน Facebook 

Live ไดอ้ย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึงหากกระทาํร่วมกันจะมีประสิทธิภาพในการ
พยากรณค์วามตงัใจซือสินคา้ไดส้งูสดุถึงรอ้ยละ 30  
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 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%.  

 

 

 

 

 

 


