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การศึกษาความสัมพันธของบุคลิกภาพของยูทูบเบอร ท่ีสงผลตอความตัง้ใจมีสวนรวมของ
ผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบ ในชองสวนตวัของยูทูบเบอร จังหวัดนครราชสีมา 

The Relationship between the You Tubers’ Personalities affecting on 
YouTube Social Media Users’ Intentions in the Private You Tuber Channel 

Nakhon Ratchasima Province 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความสัมพันธของบุคลิกภาพของยูทูบเบอร ที่สงผลตอความตั้งใจ
มีสวนรวมของผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบ ในชองสวนตัวของยูทูบเบอร ในจังหวัดนครราชสีมา ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนผูรับ
ชมยูทูบในจังหวัดนครราชสีมาที่ไมทราบจำนวนประชากร ทำการสุมกลุมตัวอยางมีผูตอบกลับจำนวน  330  คน การ
วิเคราะหขอมูลใชสถิติไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ และสถิติเชิงอนุมานในการหาคา
ความสัมพันธ โดยใชเพียรสัน Correlation Analysis ผลการวิจัยพบวา ผูตอบสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 184 คน คิด
เปนรอยละ 55.8 อายุระหวาง 20 – 37 ป จำนวน 213 คน คิดเปนรอยละ 64.5 โดยความคิดเห็นดานบุคลิกภาพของยูทูบ

เบอร โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก (�̅�𝑥= 3.96, S.D. = 0.652) และมีความคิดเห็นดานความตั้งใจมีสวนรวมของ ผูใช

โซเชียลมีเดียยูทูบในชองสวนตัวของยูทูบเบอร ในภาพ รวมอยูในระดับดีมาก (�̅�𝑥= 3.70, S.D. = 0.725) 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา บุคลิกภาพของยูทูบเบอรมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการมีสวนรวมของผูใช

โซเชียลมีเดียยูทูบ (r = 0.527) ตอ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
คำสำคัญ: บุคลิกภาพของยูทูบเบอร, ความตั้งใจมีสวนรวมของผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบในชองสวนตัวของยูทูบเบอร 

 

Abstract 
The purposes of this research were to study the You Tuber’s personalities affecting on YouTube 

social media users’ intentions in the private YouTuber channel Nakhon Ratchasima province. The 
population of this research were YouTube social media users in Nakhon Ratchasima Province. The sample 
size was calculate using probability (unknown population) by simple random sampling and response were 
330 questionnaires. The questionnaire was used as the research instrument. Data were analyzed through 
frequency, percentage, mean, standard deviation and Inferential statistic was analyzed the relationship 
by using Pearson Product Moment Correlation. The research findings revealed that 55.8% of respondents 
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were males, 213 respondents aged between 20-37 years old; 64.5%. It was found that the overall of 
opinions on You Tuber’s personalities are at the high level (x = 3.96, S.D. = 0.652) and the overall of 
opinions on YouTube Social Media Users’ Intentions in the Private YouTuber Channel are at the high level 
(x = 3.70, S.D. = 0.725)  

The results of hypothesis testing shows that You Tuber’s personalities related to YouTube Social 
Media Users’ Intentions (r = 0.527) with a statistical significance of 0.01. 
Keywords: YouTuber's personality, YouTube Social Media Users’ Intentions in the Private YouTuber 
Channel. 
 
ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

จากผลสำรวจของ EDTA ป 2562 พบวาคนไทยใชอินเทอรเน็ตเพิ ่มขึ ้นเฉลี ่ย 10 ชั่วโมง 22 นาที และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือใชงานอินเตอรเน็ตสูงถึง 10 ชั่วโมง 28 นาที และอาจเพิ่มมากขึ้นในป 2563 และ 2564 (EDTA 
Thailand, 2020) เปนการสรางโอกาสใหมใหกับอาชีพบางประเภท โดยเฉพาะอาชีพท่ีใชชองทางออนไลนในการดำเนินงาน 

การตลาดยุคใหม นักการตลาดไดตระหนักรูถึงความสำคัญ ความสามารถ และความเปนไปได ของระบบออนไลน 
ปจจุบันจึงเกิดคำวา Digital Marketing ขึ้นมา Digital Marketing คือ การทำการตลาดเพื่อกระจายแบรนดใหเขาถึงกลุม
ลูกคาผานสื่อกลาง ก็คือการทำการตลาดรูปแบบใหมบน Platform ดิจิทัลตางๆ (Content Shifu, 2021) และการทำ
การตลาดผานโซเชียลมีเดียรก็เปนหนึ่งในการทำการตลาดออนไลนเชนกัน โดยแนวโนมการรับชมชอง Youtube เปน
ชองทางหาขอมูลรองจาก Search Engine แม Search Engine จะเปนชองทางหลักในการคนหาขอมูลมากถึง 97.3% แต
จากการสำรวจยังพบอีกวา Youtube เปนชองทางหาขอมูลอันดับสองที่คนไทยนิยมใชคนหาถึง 75.2% (Marketeer 
Online, 2020). 

Youtube เปนเครื่องมือที่สังคมออนไลนนิยมใชกันมากเนื่องจากสามารถสื่อสารไดทั้ง ภาพและเสียงโดยเปน
เว็บไซตท่ีใหผูใชงานสามารถอับโหลด (Upload) และดาวนโหลด (Download) วีดีโอผานเว็บไซต และอยูในการดำเนินงาน 
โดยกูเกิ้ล (Google) นอกจากนี้ Youtube ยังสามารถเปดไดโดยเว็บไซตทั่วไป อีกทั้ง Youtube ยังเปนการใหบริการวีดีโอ
แบบไมมีคาใชจาย (Free Video Sharing) ซึ่งใน Youtube นั้นมีทั้งวีดีโอที่ทำขึ้นโดยมือสมัครเลนจนไปถึงมืออาชีพ ธัญธัช 
นันทชนก (2558) Youtuber คือผูทำวิดีโอและโพสตในสื่อออนไลน อาทิ ยูทูบ โดยยิ่งมีคนดูมาก ก็จะมีผลตอบ แทนคืนสู
ผูผลิตวิดีโอมากเชนเดียวกัน กันต เอ่ียมอินทรา (2563)  

บุคลิกของยูทูบเบอรนั้นเปนสวนสำคัญในการดึงดูด ชักชวน และโนมใหผูบริโภคนั้นใหความรวมมือ และคลอย
ตามได ดังนั้น บุคลิกของยูทูบเบอรจะสงผลตอความตั้งใจมีสวนรวมของผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบในชอง สวนตัวของยูทูบเบอร 
โดย รัตนชัย มวงงาม (2559) อธิบายวายูทูบเปนชองทางสำคัญท่ีนักการตลาดใชรีวิวสินคา สวนใหญจะเปนการรีวิวสินคาใน
รูปแบบวีดีโอ และในยูทูบจะมีผูรีวิวสินคาหลักอยูเพียงคนเดียว มักจะเปนผูทรงอิทธิพลในสื่อออนไลนที่มีผูติดตามจำนวน
มาก ดังนั้นการทำความเขาใจในอิทธิพลของบุคลิกภาพของยูทูบท่ี สงผลตอความนาเชื่อถือของขอมูล รวมทั้งอิทธิพลของ
ความนาเชื่อถือของขอมูลที่อาจสงผลตอความตั้งใจในการซื้อสินคาจึงเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งสำหรับการทำตลาดโดยยูทูบ 
สอดคลองกับ สุดารัตน ศรีพงษ (2563) พบวาบุคลิกภาพท่ีแตกตางกันอาจสงผลตอความนาเชื่อถือของขอมูลตางกัน  

จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ทั้งสิ้น 20,493.96 ตร.กม. ในป 2563 ประชากรมีจำนวนทั้งสิ้น 2,633,207 คน จาก
ขอมูลสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พบวา ประชากรท่ีเขาถึงอินเตอรเน็ต ในป 2561 มีจำนวน 1,375,070 คน คิดเปน
รอยละ 51.96 (กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา, 2563) 



 
 

ภาคบรรยาย 

 
 

552 

ดังนั้นผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความเปนไปไดในการทำการเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติเพ่ือใหไดมาซ่ึงการศึกษาแนวโนม
ของความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพของยูทูบเบอร ที่สงผลตอความตั้งใจมีสวนรวมของกลุมผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบ ในชอง
สวนตัวของยูทูบเบอร เพื่อตอบสนองการสราง นำมาซึ่งการผลิตรายการ การทำการตลอดออนไลน การใชชองทางโซเชียล
มีเดียยูทูบเพื่อเพิ่มรายไดใหกับยูทูบเบอร หรือผูประกอบการที่สนใจเพิ่มชองทางการนำเสนอผานยูทูบ เพื่อใหไดความ
แมนยำ และเจาะจงมากยิ่งขึ้น หรือผลิตรูปแบบขอมูลใหสอดคลอง และใกลเคียงความเปนไปไดใหไดมากที่สุด เพื่อใหตรง
ตอความตองการของผูใชโซชียลมีเดียยูทูบ ในจังหวัดนครราชสีมา 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลิกภาพของยูทูบเบอร และความตั้งใจมีสวนรวมของกลุมผูใชโซเชียลมีเดีย
ยูทูบ ในชองสวนตัวของยูทูบเบอร ในจังหวัดนครราชสีมา 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของบุคลิกภาพของยูทูบเบอร ท่ีสงผลตอความต้ังใจมีสวนรวมของกลุมผูชมโซเชียล
มีเดียยูทูบ ในชองสวนตัวของยูทูบเบอร ในจังหวัดนครราชสีมา 
 

สมมติฐานงานวิจัย  
สมมติฐานที่1 บุคลิกภาพของยูทูบเบอรมีความสัมพันธทางบวกตอความตอความต้ังใจมีสวนรวมของผูใช โซเชียล

มีเดียยูทูบในชองสวนตัวของยูทูบเบอร 
กรอบแนวคิด 

ในการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธของบุคลิกภาพของยูทูบเบอร ท่ีสงผลตอความตั้งใจมีสวนรวมของผูใชโซเชียลมีเดีย
ยูทูบในชองสวนตัวของยูทูบเบอร กรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัยมีดังนี ้                                                                                                                    

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                           ตัวแปรตาม (Dependent Variables)                         

 

 

 

 

 

 
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

บุคลิกภาพของมนุษยแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ บุคลิกภาพภายนอก (External personality) หมายถึง 
ทั้งรางกายที่ปรากฏใหเห็น ตั้งแตศีรษะจรดเทา ไดแก รูปรางหนาตา ผิวพรรณ กิริยาทาทาง การแตงกาย การวางตัว การ
พูด เราสามารถปรับปรุงใหเปนที่ประทับใจแกผูพบเห็นได เชน แตงกายใหเหมาะสม กิริยามารยาท การแสดงออก และ
บุคลิกภาพภายใน (Internal personality) คือ ลักษณะที่ซอนอยูภายในเปนสิ่งที่มอง ไมเห็น สัมผัสยาก แตสามารถศึกษา

              บุคลิกภาพของยูทูบเบอร                             

- ความจริงใจ (Sincerity)                                

- ความนาต่ืนเตน (Excitement)                       

- ความสามารถ (Competence)                     

- ความโกหรู (Sophistication)                        

- ความแข็งแกรง (Ruggedness)     

 

 

การมีสวนรวมของ

ผูใชงานยูทูบ 

ในชองสวนตัว  

ของยูทูบเบอร 
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จากการมีปฏิสัมพันธ เชน ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความเฉลียว ฉลาด ความเปนมิตรอารมณและความรูสึก (ตุลา มหา
พสุธานนท, 2554)   

(Aaker (1997), อางใน สุดารัตน ศรีพงษ, 2563) การแบงประเภทบุคลิกภาพขึ้นจากทฤษฎี ลักษณะนิสัย (Traits 
Theory) และนำเสนอเกณฑการแบงบุคลิกภาพของแบรนดเปน 5 กลุมใหญ หรือที่เรียกวา "The Big Five" ซึ่งเปนท่ี
ยอมรับและไดรับความนิยมจากนักวิชาการหลายทาน เพราะ เปนการแบงบุคลิกภาพที่ครอบคลุมและชัดเจน โดยแบง
ออกเปนกลุมของลักษณะบุคลิกภาพ 5 ประเภท คือ บุคลิกจริงใจ (Sincerity) บุคลิกนาตื่นเตน (Excitement) บุคลิกมี
ความสามารถ (Competence) บุคลิกโกหรู (Sophistication) และบุคลิกแข็งแกรง (Ruggedness)   
 จากการศึกษางานวิจัยของ นางสาวเมธชนัน สุขประเสริฐ (2558) กลาววาในปจจุบันยูทูบเปนทางเลือกหนึ่งท่ีเปน
เครื่องมือในการสงเสริมการตลาดที่ผูคนมักนิยมใช ซึ่งยูทูบเปนเว็บไซตแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอที่มีชื่อเสียง โดยในยูทูบผูใช
สามารถอับโหลดภาพวิดีโอ เปดดูภาพวิดีโอที่มีอยู และแบงปนภาพวิดีโอเหลานี้ใหผูอื่นดูไดโดยไมเสียคาใชจายใดๆ ในยูทูบ
จะมี ขอมูลเนื้อหารวมถึงคลิปภาพยนตรสั้นๆ        
 ยูทูบเบอร (YouTuber) คือ บุคคลหรือกลุมคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเเบงปนประสบการณ
ผานการเลาเรื่องราว สรางสรรคผลงานและนำเสนอผานรูปแบบคลิปวีดีโอเผยแพรในชองยูทูบของตนเอง (Crowdleaks, 
2562)  ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ยูทูบเบอร คือ คนที่อับโหลดวิดีโอไปเผยแพรบนเว็บไซต YouTube เพื่อทำรายไดจากคลิป
วิดีโอดังกลาว ซึ่งคลิปวิดีโอที่อับโหลด ไมไดถูกจำกัดวาตองเปนแนวไหน เพียงแตตองไมใชเรื่องผิดกฎหมาย ไมละเมิด
ลิขสิทธิ์ และเปนไปตามขอกำหนดของ YouTube กชพร อนันตศานต (2563) YouTuber จะเนนสื่อสารความเปนตัวของ
ตัวเอง และเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยผูติดตามนั้นจะเลือกติดตาม YouTuber จากคาแรคเตอรของ 
YouTuber และการนำเสนอเนื้อหาที่ตนเองสนใจและตองการขอมูลในเนื้อหานั้นๆ โดยหากผูติดตามรับรูถึงประโยชนใน 
การชมวิดีโอของ YouTuber จึงจะตัดสินใจติดตาม ซึ่งมีความสอดคลองกันระหวางบุคลิกภาพของยูทูบเบอร กับการ
ตัดสินใจติดตามของผูชม นางสาวชุลีกร วงศฝน (2560)   
 การมีสวนรวมเปนหัวขอการศึกษาที่เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในการใชโซเชียลมีเดีย เมื่อผูใชโซเชียล

มีเดียเพิ่มขึ้นความสนใจของแบรนดก็เพิ่มขึ้นเชนกัน (Schivinski, Christodoulides & Dabrowski, 2016) การมีสวนรวม

ในชองยูทูบ (youtube Engagement) คือ การกระทำที่เกิดขึ้นโดยผูใชยูทูบอันกอใหเกิดคานิยมรวมกัน เชน การรับชม

วีดีโอ การอานความคิดเห็น การกดชอบหรือกดไมชอบวีดีโอ การแสดงความคิดเห็นสาธารณะดานบวกและลบ และจากการ

ใหความสนใจในการเขารับชมผานยูทูบ และการสรางอาชีพในการเปนยูทูบเบอร การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูใชงานยู

ทูบ จึงเปนประเด็นสำคัญและเปนที่สนใจในการศึกษาวิจัยมากยิ่งขึ้น (Khan, 2017) นอกจากนี้ วิดีโอในชองยูทูบจะตองมี

เนื้อหาที่ดีพอจนผูชมดูวิดีโอแลวตองชอบ เมื่อดูจบแลว เกิดการมีสวนรวมในการ กดถูกใจ Likes, กดบอกตอ shares, กด

แสดงความคิดเห็น Comments และกดติดตาม (subscribe) ในวิดีโอแตละวิดีโอของผูสราง ตลอดจนไดไปโพสตใน Social 

Media ตางๆ แลวมีผูชมกดกลับเขามาดูวิดีโอยูทูบ สิ่งเหลานี้จะเปนการสราง ratings ใหวิดีโอขึ้นไปเรื่อย ๆ อยางเปน

ธรรมชาติ ชัยพัฒน ชื่นชม (2561) 
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วิธีดำเนินการวิจัย  
ประชากรในการวิจัยนี้คือ กลุมผูชมโซเชียลมีเดียยูทูบ ในชองสวนตัวของยูทูบเบอร ที่อาศัย อยูภายในจังหวัด

นครราชสีมาแบบไมทราบจำนวนประชากร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยคำนวณกลุมตัวอยาง  
ได 385  คน (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2552) ใชการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน ดวยวิธีการสุมกลุมอยางแบบงาย 
(Simple random sampling) โดยการสุมผูท่ีเคยมีสวนรวมในชองสวนตัวของยูทูบเบอร ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช  
แบบสอบถามออนไลนทางอินเทอรเน็ต และการแจกแบบสอบถาม โดยมีการตอบกลับจำนวน 330 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 3 สวนดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การ ศึกษา 
อาชีพ รายได ชวงเวลาที่เขาชม ความถ่ี และชองรายการที่เขาชม สวนที่ 2 คือ บุคลิกภาพของยูทูบเบอร บนโซเชียลมีเดียยู
ทูบ ซึ่งมีคะแนน 1-5 (เห็นดวยนอยที่สุด – เห็นดวยมากที่สุด) สวนที่ 3 เปนคำถามถึง ความตั้งใจในการมีสวนรวมของกลุม
ผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบ ซ่ึงมีคะแนน 1-5 (สนใจนอยท่ีสุด – สนใจมากท่ีสุด) 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยใชแบบสอบถามฉบับรางเสนอผูเชี่ยวชาญ 

จำนวน 3 ทาน เพ่ือ และความเหมาะสมของแบบสอบถาม และนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม พบวา ขอ
คำถามทุกขอมีคา IOC มากกวา 0.5 (Rovinelli & Hambleton, 1977) 

 2. การตรวจสอบคาความเชื ่อมั ่น (Reliability) โดยการนำแบบสอบถามไป (Try-out) กับกลุ มที ่ไมใชกลุม
ตัวอยางจำนวน 30 ชุด ในจังหวัดนครราชสีมา โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการหาคาความเชื่อมั่น (Reliabilities) 
โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Coefficient) ไดคาแอลฟาของครอนบัค คาความเชื่อถือ
ไดของแบบสอบถามเทากับ 0.965 ซึ่งมีคามากกวา 0.7 ถือวาเปนแบบสอบถามที่มีความนาเชื่อถือ (George & Mallery, 
2003) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยไดทำการประมวลผลโดย ใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติวิเคราะหขอมูล ไวดังนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) การศึกษา ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได (เฉลี่ยตอเดือน) ใชงาน YouTube ตอ
สัปดาห (กี่ชั่วโมง) จากผลการวิจัยพบวา ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 184 คน 
คิดเปนรอยละ 55.8 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุระหวาง 20 – 37 ป จำนวน 213 คน คิดเปนรอยละ 64.5 สวนใหญ
ระดับการ ศึกษาปริญญาตรี จำนวน 175 คน คิดเปนรอยละ 53.0 อาชีพสวนใหญเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จำนวน 117 คน คิดเปนรอยละ 35.5 รายไดสวนใหญต่ำกวาหรือเทากับ 5,000 บาท จำนวน 91 คน คิดเปนรอยละ 27.6 
สวนใหญใชงาน Youtube ตอสัปดาหนานมากกวา 4 ชั่วโมง จำนวน 220 คน คิดเปนรอยละ 66.7 ชวงเวลาที่มีเขาชมมาก
ท่ีสุดคือ ระหวาง 20.01 น. - 24.00 น. และชองรายการท่ีเขาชมมากท่ีสุด คือชองรายการเพลง 
ตาราง 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น บุคลิกภาพของยูทูบเบอรในดานความจริงใจ (Sincerity) 

ดานความนาตื่นเตน (Excitement) ดานความสามารถ (Competence) ดานความโกหรู (Sophistication) และดานความ

แข็งแกรง (Ruggedness) 
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บุคลิกภาพของยูทูบเบอร �̅�𝑥 S.D. 

1.ดานความจริงใจ (Sincerity) 3.92 0.697 
2.ดานความนาตื่นเตน (Excitement) 4.15 0.747 
3.ดานความสามารถ (Competence) 4.21 0.767 
4.ดานความโกหรู (Sophistication) 3.80 0.748 
5.ดานความแข็งแกรง (Ruggedness) 3.71 0.749 

รวม 3.96 0.652 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานบุคลิกภาพของยูทูบเบอร โดยภาพรวมอยูในระดับดี

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 (S.D. = 0.652) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 1 ขอ และดีมาก 4 ขอ โดย

เรียงลำดับจากมากไปหานอยได ดานความสามารถ (Competence) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 (S.D. = 0.767) รองลงมา คือ

ดานความนาตื่นเตน (Excitement) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 (S.D. = 0.747) และดานถัดมาคือ ดานความจริงใจ (Sincerity) 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 (S.D. = 0.697) ตามมาดวย ดานความโกหรู (Sophistication) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 (S.D. = 0.748) 

และสุดทาย คือดานความแข็งแกรง (Ruggedness) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 (S.D. = 0.749) ตามลำดับ 

ตาราง 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นดานความต้ังใจในการมีสวนรวมของผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบ 

ความตั้งใจในการมีสวนรวมของผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบ �̅�𝑥 S.D. 

1.ทานมักกดบอกตอ (share) วีดีโอท่ีทานชอบเปนประจำทุกครั้ง 3.34 1.200 
2.ทานจะกดถูกใจ (like) เม่ือยูทูบเบอรนำเสนอเนื้อหา ตรงกับความชอบของทาน 4.13 0.983 
3.เม่ือทานเขาใจเนื้อหา และมีเรื่องราวท่ีตรงกับความชอบ ทานจะแสดงความคิดเห็น 
(comment) ทุกครั้ง 

3.23 1.258 

4.เม่ือทานชอบรูปแบบรายการและวิธีการนำเสนอ ทานมักจะกดติดตาม (subscribe) 4.13 0.876 
รวม 3.70 0.725 

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานความตั้งใจมีสวนรวมของ ผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบใน

ชองสวนตัวของยูทูบเบอร ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 (S.D. = 0.725) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

อยูในระดับดีมาก 2 ขอ คือการกดติดตาม (Subscribe) เมื่อมีความชอบรูปแบบรายการและวิธีการนำเสนอ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.13 (S.D. = 0.876) และรองลงมา คือการกดถูกใจ (like) เมื ่อยูทูบเบอรนำเสนอเนื้อหาตรงกับความชอบ มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 (S.D. = 0.983) อยูในระดับปานกลาง 2 ขอ คือ การกดบอกตอ (share) วีดีโอที่ชื่นชอบเปนประจำ มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.34 (S.D. = 1.200) ตามมาดวยการกดแสดงความคิดเห็น (Comment) เมื่อเรื่องราวตรงกับความชอบ มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.23 (S.D. = 1.258) ตามลำดับ                   
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ตาราง 3 ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพของยูทูบเบอร ที่สงผลตอความตั้งใจมีสวนรวมของผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบ ในชอง

สวนตัวของยูทูบเบอร 

 
 

ตัวแปร 

 
 

𝒙𝒙� 

 
บุคลิกภาพของ    

 ยูทูบเบอร 

ความต้ังใจในการมี
สวนรวมของผูใช
โซเชียลมีเดียยูทูบ 

3.70 3.96 
บุคลิกภาพของยูทูบเบอร 3.96  0.527** 

(Sig = 0.00) 
ความต้ังใจในการมีสวนรวมของผูใชโซเชียล มีเดียยูทูบ 3.70 0.527** 

(Sig = 0.00) 
 

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

จากตาราง 3 พบวา บุคลิกภาพของยูทูบเบอร ท่ีสงผลตอความตั้งใจมีสวนรวมของผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบ ในชอง

สวนตัวของยูทูบเบอร โดยภาพรวมมีความสัมพันธกับความตั้งใจในการมีสวนรวมของผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบ (r = 0.527) 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

อภิปรายผล  
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธของบุคลิกภาพของยูทูบเบอร ที่สงผลตอความตั้งใจมีสวนรวม

ของผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบ ในชองสวนตัวของยูทูบเบอร ในจังหวัดนครราชสีมา” ขอมูลจากกลุม ตัวอยาง 330 คน พบวา
ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 184 คน คิดเปนรอยละ 55.8 อายุระหวาง 20 – 
37 ป จำนวน 213 คน คิดเปนรอยละ 64.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรีจำนวน 175 คน คิดเปนรอยละ 53.0 อาชีพเขา
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 117 คน คิดเปนรอยละ 35.5 รายไดต่ำกวาหรือเทากับ 5,000 บาท จำนวน 91 คน 
คิดเปนรอยละ 27.6 ใชงาน Youtube ตอสัปดาหนานมากกวา 4 ชั่วโมง จำนวน 220 คน คิดเปนรอยละ 66.7 ชวงเวลาท่ีมี
เขาชมมากท่ีสุดคือ ระหวาง 20.01 น. - 24.00 น. และชองรายการท่ีเขาชมมากท่ีสุด คือชองรายการเพลง บุคลิกภาพของยู
ทูบเบอร โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากมากไปหา
นอยได ดานความสามารถ (Competence) ในระดับดีมาก รองลงมา คือดานความนาตื่นเตน (Excitement) และดานถัด
มาคือ ดานความจริงใจ (Sincerity) มีความพึงพอใจในระดับดี ตามลำดับ ความตั้งใจมีสวนรวมของ ผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบ
ในชองสวนตัวของยูทูบเบอร ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับดีมาก 2 ขอ คือการกด
ติดตาม (Subscribe) เมื่อมีความชอบรูปแบบรายการและวิธีการนำเสนอ และรองลงมา คือการกดถูกใจ (like) เมื่อยูทูบ
เบอรนำเสนอเนื ้อหา ตรงกับความชอบ และการกดบอกตอ (share) วีดีโอที ่ชื ่นชอบเปนประจำอยู ระดับปานกลาง 
ตามลำดับ ดานบุคลิกภาพของยูทูบเบอร มีความสัมพันธทางบวกตอความตั้งใจมีสวนรวมของผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบ ในชอง
สวนตัวของยูทูบเบอร อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะชองสวนตัวของยูทูบเบอรสวนมาก มีการ
ดำเนินงานดวยตัวบุคคล และผูที่เขาชมตองรับสื่อ ผานตัวบุคคลที่นำเสนอ บุคลิกของยูทูบเบอร จึงเปนสิ่งที่ดึงดูดผูใช
โซเชียลมีเดียยูทูบ ใหเขามารับชม และถายูทูบเบอรมีบุคลิกที่ตรงตามความชื่นชอบของผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบ ก็จะสงผลให
เกิดความตั้งใจมีสวนรวมในการ กดบอกตอ (share) กดถูกใจ (like) แสดงความคิดเห็น (comment) และกดติดตาม 
(subscribe) วีดีโอในชองนั้นดวย  
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ขอเสนอแนะ          
 ขอเสนอแนะในการนำผลวิจยัไปใช  
 1. สามารถนำงานวิจัยชิ้นนี้ไปปรับใชในดานบุคลิกภาพของยูทูบเบอร สำหรับผูท่ีตองการประกอบอาชีพยูทูบเบอร 
ผูท่ีประกอบอาชีพยูทูบเบอรอยูแลว ใหตรงตามความตองการของผูบริโภคท่ีรับชมโซเชียลมีเดียยูทูบ        2 .  ผ ู  ท่ี
ตองการทำการตลาดออนไลน โดยการใชยูทูบเบอรในการสงเสริมการขายในดานตาง ๆ สามารถเลือกบุคลิกภาพของยูทูบ
เบอร ที่คิดวาเหมาะสม และเปนที่ชื่นชอบของผูใชงานโซเชียลมีเดียยูทูบ เพื่อใหเกิดความดึงดูดผูใชงานที่เขามารับชมชอง
สวนตัวของยูทูบเบอร ซ่ึงสงผลใหเกิดความตั้งใจมีสวนรวมมากย่ิงขึ้น   

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. งานวิจัยนี้มีขอจำกัดอยูที่ขอบเขตการศึกษา ซึ่งจำกัดเฉพาะกลุมตัวอยางผูที่อาศัยอยูในจังหวัดนครราชสีมา 

เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึงประชากรท้ังประเทศ จึงจำเปนตองเพ่ิมขอบเขตการศึกษาใหเปนประชากรท้ังประเทศ 2 . 
จำเปนตองอาศัยการศึกษาขอมูลเชิงลึกจาก การสังเกตุ หรือการสัมภาษณเชิงลึกเพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชน
มากยิ่งขึ้น และควรมีการศึกษาปจจัยดานอื่นๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการมีสวนรวมของผูใชโซเชียลมีเดียยูทูบ เพ่ือ
ขยายองคความรู และความเขาใจในการรับชมชองยูทูบเบอรของผูบริโภค เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาดานการตลาดตอไป 
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