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การวิเคราะห์เนือ้ หา การรับรูร้ ูปแบบเนือ้ หาที่ปรากฏในการแพร่
ภาพสดเพื่อการขายสินค้าแฟชั่น และปัจจัยที่สง่ ผลต่อความ
ตัง้ ใจซือ้ สินค้าผ่านร้านค้าบนอินสตาแกรม
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การศึก ษาครั้ง นี ้ มี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ ศึก ษาการวิ เ คราะห์เ นื ้อ หา และการรับ รู ้รู ป แบบ
เนื ้อ หาของการแพร่ ภ าพสดที่ ป รากฏในการแพร่ ภ าพสดเพื่ อ การขายสิ น ค้า แฟชั่ นทาง
อินสตาแกรม ที่สง่ ผลต่อการรับรูป้ ระโยชน์ รับรูค้ วามง่าย และความตัง้ ใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค
การศึก ษาครั้ง นี ใ้ ช้ก ารวิ เ คราะห์เ นื อ้ หา และการวิ จัยเชิ ง ส ารวจ ศึกษาความสัม พัน ธ์
ระหว่างรู ปแบบเนือ้ หาและผูท้ าการแพร่ภาพสดเพื่อการขายสินค้าแฟชั่น การยอมรับเทคโนโลยี
และความตัง้ ใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค โดยศึกษาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแพร่ภาพสดของร้านค้าบน
อินสตาแกรม 7 ร้าน ที่มีผตู้ ิดตามไม่ต่ากว่า 10,000 คน และกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมการแพร่ภาพ
สดเพื่อการขายสินค้าจานวน 400 คน
ผลการวิเคราะห์เนือ้ หา พบว่า ร้านค้าส่วนใหญ่นิยมนาเสนอ เนือ้ หาด้านความสัมพันธ์
เนือ้ หาด้านการให้ขอ้ มูล และเนือ้ หาด้านอารมณ์ และผูท้ าการแพร่ภาพสดทุกร้านมีความสามารถ
ทางการสื่อสารที่ดี มีการแสดงออกท่าทาง บุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสม
ผลการการศึกษาเชิงสารวจ พบว่า การรับรูร้ ูปแบบเนือ้ หามีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ความ
ง่ายในการใช้งาน การรับรู ป้ ระโยชน์ และความตัง้ ใจซือ้ สินค้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01
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This research aimed to conduct content analysis and examine perceived live
streaming content and characteristic of sellers who sold fashion products on Instagram
as well as investigate factors affecting the customers' acceptance of technology and their
purchase intention.
This survey research applied the content analysis method to examine the
relationship between content and the live streaming seller selling fashion products on
Instagram that affected the consumers' acceptance of technology and purchase
intention. Data were collected from seven shops live streaming on Instagram with over
10,000 followers, and 400 respondents who watched live streaming.
The content analysis result showed that the majority of shops on Instagram use
the relevance, informative and emotional content for their live streaming on Instagram.
Most of live streamers had good communication skills with appropriate gestures,
personality, and dressing.
The survey results demonstrated that perceived forms of content were associated
with perceived ease of use, perceived usefulness and purchase intention at .01
significance level.

