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การศึก ษาเรื่อง รูป แบบการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจเปน ออนไลนอ ินฟลูเอนเซอร
ดานแคสเตอรเกมสของวัยรุน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มีวัตถุประสงคเพือ่
ศึกษาดานรูปแบบการดำเนินชีวิต การสื่อสารและการเปดรับสื่อ อิทธิพลดานครอบครัว สังคม และ
ความคาดหวังของผูปกครอง และความเขาใจในลักษณะงานที่สงผลตอการตัดสินใจเปน ออนไลนอิน
ฟลูเ อนเซอร ดานแคสเตอรเ กมส ของวัยรุน โดยสัม ภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)
จากผูท ี่ใชโ ทรศัพท/มารทโฟน/แท็บเล็ต/ คอมพิวเตอร ในการเลนเกมส ออนไลนและออฟไลน
จำนวน 10 คน
ผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสำคัญใชสื่อเกมสแทบจะทุกชวงเวลา มีระยะเวลาใชสื่อมากที่สุด
8 ชั ่ ว โมง มี ร ู ป แบบการดำเนิ น ชี ว ิ ต ด า นกิ จ กรรม คื อ ก ารเล น เกม ด า นความสนใจ คื อ
การติดตามขาวสาร เกี่ยวกับเกมผานทางสื่อสังคม ดานความคิดเห็น พบวา ผูใหขอมูลสำคัญ เลือกเลน
เกมหลากหลายประเภท นอกจากนี้ ผลการศึกษาดาน ปจจัยดานครอบครัว สังคม และความคาดหวัง
ของผูปกครอง พบวา ผูปกครองไมไดคาดหวังในการเลือกอาชีพ และผูใหขอมูลสำคัญมีเปาหมายการ
ประกอบอาชีพเปนของตนเอง และปจจัยดานความเขาใจในลักษณะงาน พบวา ผูใหขอมู ลสำคัญมี
ความเขาใจลักษณะและการปฏิบัติตนของแคสเตอร วาจะไดรับรายได สิทธิพิเศษและระยะเวลาที่ใช
ในการแคสเกมสแตละครั้ง อยางไรก็ตาม อาชีพแคสเตอรไม มั่นคงควรเลือกเปนอาชีพเสริม หาก
ตองการสรางใหเปนอาชีพหลัก ตองสรางจำนวนผูติดตามใหมากเพียงพอที่จะทำให มีรายไดมั่นคง
สำหรับความคุมคา ผูใหขอมูลสำคัญ ระบุวา ทำใหมีความสุขและไมคำนึงถึงคาตอบแทน
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This qualitative research entitled “Teenagers’ Lifestyle and Decision to Become
ออนไลนอินฟลูเอนเซอรs: Game Caster” aimed to study lifestyle, communication, media
exposure, family and social influence, parental expectation, and job characteristics,
which determined teenagers to become game casters. In-depth interviews from 10
samples, who played online and offline games via telephone, smartphone, tablet, and
computer.
The results suggested that the key informants spent most of the time playing
games, with up to a maximum of 8 hours. Perceiving games as one of their lifestyle
activities, the key informants had played games in a variety of genres with an interest
in exploring game-related news via social media. In addition to lifestyle, the results of
factors concerning family, social, and parental expectation indicated that parents had
no expectation toward their children’s career, while, the key informants had already
set their own career path. The results of factors concerning job characteristics showed
that the key informants understood core job characteristics and behaviors of game
casters perfectly in which they gained income, reward, and amount of time from each
game. Yet, some viewed it as an unstable second job. To have fixed income, one
needed to gain a large enough number of followers. With respect to game value, the
key informants obtained happiness from them regardless of their compensation.

