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งานวิจัยรืไอง ความสอดคลຌองกันระหวางการรับรูຌความนาชืไอถือละ บุคลิกภาพของพรีซน
ตอรຏ ละ บุคลิกภาพของบรนดຏ ตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา฿นกลุมฟนคลับของปຈก ผลิตชค
มีจุดประสงคຏพืไอ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากร ระดับฟนคลับ การ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏ การรับรูຌ
ความนาชืไอถือ การรับรูຌบุคลิกภาพของพรีซนตอรຏ การรับรูຌบุคลิกภาพของบรนดຏ ละ การตัดสิน฿จ
ซืๅอสินคຌา ฿นกลุมฟนคลับปຈก ผลิตชค 2) ศึกษาความตกตางของลักษณะประชากรละระดับการ
ป็นฟนคลับปຈก ผลิตชค ทีไมีตอการตัดสิน฿จซืๅอ สินคຌา 3) ศึกษาความสัมพันธຏกันระหวางการรับรูຌ
ความนาชืไอถือ การรับรูบຌ ุคลิกภาพของพรีซนตอรຏ การรับรูຌบุคลิกภาพของบรนดຏ ละ การตัดสิน฿จ
ซืๅอสินคຌา
การวิจัย฿นครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณ ทำการกใบขຌอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน
จากกลุมฟนคลับปຈก ผลิตชค ทีไมีการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏพืไอปຂดรับขาวสารของปຈก ผลิตชค ละ
อาศัย฿นประทศเทย ดย฿ชຌบบสอบถามออนเลนຏ สงผานสืไอสังคมออนเลนຏ Twitter ของกลุมฟน
คลับปຈก ผลิตชค หรือ กลุมนุช ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ฿นชวงดือนมษายน 2563
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิงกวารຌอยละ 98.5 สวน฿หญอยู฿นอายุ
ชวง 31-40 ป รຌอยละ 37 สถานภาพสด รຌอยละ 77.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รຌอยละ 63.5
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทอกชน รຌอยละ 44.5 ละรายเดຌตอดือนอยู฿นชวง 15,001-30,000
บาท รຌอยละ 35 มีพฤติกรรมการป็นฟนคลับอยู฿นระดับสูงมากทีไสุด สืไอสังคมออนเลนຏทีไ฿ชຌปຂดรับ
ขาวสารทีไกีไยวกับปຈก ผลิตชค มากทีไสุด คือ Twitter มีการรับรูຌความนาชืไอถือของปຈก ผลิตชค ฿น
ดຌานความนาคารพสูงทีไสุด รองลงมาคือดຌานความนาชืไอถือ ดຌานความดึงดูด ดຌานความชำนาญ
ชีไยวชาญ ละดຌานความคลຌายคลึงกลุมปງาหมาย ตามลำดับ ดยมีการรับรูຌบุคลิกภาพของปຈก ผลิต
ชค รียงลำดับจากมากทีไสุดเปยังนຌอยทีไสุด ดังนีๅ บุคลิกภาพบบมีความสามารถ บุคลิกภาพ
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บบความจริง฿จ บุคลิกภาพนาตืไนตຌน บุคลิกภาพบบหຌาวหาญ ละ บุคลิกภาพบบกຌหรูมีระดับ
ป็นลำดับสุดทຌาย กลุมตัวอยางมีระดับการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาทีไปຈก ผลิตชค ป็นพรีซนตอรຏ อยู฿น
ระดับคาฉลีไยทีไระดับมากทีไสุด ละสินคຌาทีไมีความตัๅง฿จซืๅอมากทีไสุดจากทัๅงหมด 18 บรนดຏ รียง
ลำดับจากมากทีไสุดเปนຌอยทีไสุดเดຌดังนีๅ Nestle Pure life ินสล พียวเลฟ์ี, Dutchie Yougurt ิดัช
ชีไ ยกิรຏตี,กຎกุ Lays ิลยຏี, Oishi ิออิชิี, Le pan ิลอปงี, Kito ิกีตຌี, การทองทีไยวหง
ประทศเทย ิททท.ี, Fruita Natural ิฟรุຌตตຌา นชอรัลี, AIS ิอเออสี, Cathy Doll ิคทีไดอลลຏี,
Samsung ิซัมซุงี, Front Eyewear ิฟรຌอนทຏ อายวรຏี, Giffarine, ิกิฟฟารีนี Beautina ิบิวตินาี,
Be SNapP ิบีสนปป์ี, มืองเทยประกันชีวิต ละ Ragnarok Online ิรใกนารใอกออนเลนຏี ป็น
ลำดับสุดทຌาย ดยมีการรับรูຌบุคลิกภาพของบรนดຏดังนีๅ บุคลิกภาพบบมีความสามารถ มีพียงสองบ
รนดຏทานัๅนคือ AIS ิอเออสี ละมืองเทยประกันชีวิต สำหรับบุคลิกภาพบบความจริง฿จ มีดังนีๅ
Fruita Natural ิฟรุຌตตຌา นชอรัลี, Le pan ิลอปงี, กຎก , การทองทีไยวหงประทศเทย ิททท.ี
ละ Dutchie Yougurt ิดัชชีไ ยกิรຏตี สำหรับบุคลิกภาพนาตืไนตຌน มีดังนีๅ Lays ิลยຏี, Kito ิกีตຌี
สวนบุคลิกภาพบบกຌหรูมีระดับมีดังนีๅ Front Eyewear ิฟรຌอนทຏ อายวรຏี, Beautina ิบิวตินาี,
Giffarine ิกิฟฟารีนี, Cathy Doll ิคทีไดอลลຏี, Oishi ิออิชิี, Samsung ิซัมซุงี, Nestle Pure life
ินสล พียวเลฟ์ี ละมีพียง Ragnarok Online ิรใกนารใอก ออนเลนຏี ทานัๅนทีไมีการรับรูຌ
บุคลิกภาพบบหຌาวหาญดดดนทีไสุด
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน มีการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา
เมตกตางกัน ระดับการป็นฟนคลับ ปຈก ผลิตชคมีความสัมพันธຏชิงบวกตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ1 การรับรูຌความนาชืไอถือของปຈ ก ผลิตชค มีความสัมพันธຏชิง
บวกกับการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ1 การรับรูຌบุคลิกภาพของปຈก ผลิต
ชค มีความสัมพันธຏชิงบวกตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ1 การรับรูຌ
บุคลิกภาพของปຈก ผลิตชค มีความสัมพัน ธຏชิงบวกกับการรับรูຌบุคลิกภาพของบรนดຏ อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ1 การรับรูຌบุคลิ กภาพของบรนดຏ มีความสัมพันธຏชิงบวกตอการ
ตัดสิน฿จซืๅอ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ1
สามารถสรุปเดຌวา การรับรูຌความนาชืไอถือละการรับ รูบຌ ุคลิกภาพของพรีซนตอรຏ ละ การ
รับรูຌบุคลิกภาพของบรนดຏ มีความสอดคลຌองตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา฿นกลุมฟนคลับของปຈก ผลิต
ชค อยางมีนัยยะสำคัญชิงบวกทุกดຌาน
ตัวปรทีไสามารถพยากรณຏการตัดสิน฿จซืๅอเดຌสูงสุด คือ ระดับการป็นฟนคลับ รองลงมาคือ
การรับรูຌบุคลิกภาพของปຈก ผลิตชค ละสุดทຌายคือ การรับรูຌความนาชืไอถือของปຈก ผลิตชค ดย
สามารถรวมพยากรณຏเดຌสูงสุดถึงรຌอยละ 45
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Research Correspondence between perceived credibility and Presenter
personality and brand personality Towards the decision to buy products from Peck
Palitchokes fan club. The objectiิes ีere to แี ’tudy demographic characteristics at
the fan club level using social media Perceived credibility Personality recognition of
the presenter Perception of brand personality and purchasing decisions 2) Studying the
differences in demographic characteristics and the level of being a lucky fan club in
the purchasing decision. 3) Studying the relationship between perceived credibility.
Personality recognition of the presenter Perception of brand personality and
purchasing decisions
This quantitative research was collected the data from a sample of 400 people
from the Pecks Fan Club that used social media to receiิe his neีs and also liิed in
Thailand. By using online questionnaires which send via #ปຈกผลิตชค in Twitter to
collect information in April 2020
The results of the research showed that Most of the respondents are female,
98.5%, most are in the age range 31-40 years, 37% are single status, 77.5% have
bachelor's degree, 63.5% are occupation, company employee 44.5% and income per
Month in the range 15,001-30,000 baht, 35 percent have the highest level of fan club
behaิior. The most social media channel for receiิed Pecks neีs is Tีitter. Peck
Palitchoke's credibility was realized with the highest respect. Next is reliability.
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Attractiveness, Expertise, And the similarity of the target group. The Perception of Peck
Palitchoke in order from the highest to least as follows: Sincere Personality
The sample group has the highest level of decision to buy the products that Peck
Palitchoke as the presenter. All Products have the highest purchase intent of all 18
brands, in order of highest to lowest as follows: Nestle Pure Life , Dutchie Yoghurt,Koh
Kae ุ Lays ุ Oishiุ Le panุ Kito, Tourism Authority of Thailand(TAT), Fruita Natural, AIS,
Cathy Doll ), Samsung), Front Eyewear, Giffarine, Beautina, Be Snapp, Muangthai Life
insurance, and Ragnarok Online is the last.
Their perception of Brand Personality for competence personality is AIS and
Muangthai Life insurance. For the sincere personality are as follows: Fruita Natural, Le
pan, Ko Kao, Tourism Authority of Thailand (TAT), and Dutchie Yoghurt. For the
excitement, personality is Lay's, Kito and the Sophistication personality are Front
Eyewear, Beautina, Giffarine. Cathy Doll Oishi, Samsung, Nestle Pure Life, and for
Ruggedness personality is only Ragnarok Online
From the hypothesis testing found that different demographic characteristics
There is no difference in the product purchase decision. The level of being a fan club
produced positively correlated with the purchasing decision with statistical significance
at the level of 0.01. Perceptions of the credibility of Peck Palitchoke were positively
correlated with the purchasing decision. Significance was statistically significant at the
0.01 level. The perception of the personality of Peck Palitchoke had a positive
relationship with the purchasing decision. Significance was statistically significant at the
0.01 level. The perceived personality of Peck Palitchoke had a positive relationship
with the brand's personality perception. With statistical significance at the level of 0.01.
Perception of brand personality There is a positive relationship with the purchase
decision. With statistical significance at the level of 0.01
It can be concluded that the Perception of credibility and personality
perception of the presenter and brand personality perception consistent with the
decision to buy products from the fan club of Peck Palitchoke with positive significance
in all aspects. The variable that can predict the highest purchasing decision is the level
of being a fan club followed by perceiving Peck Palitchoke 's personality, and finally

