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การศึกษาคน้ควา้อิสระเรื่อง ปัจจยัการส่ือสารและกลยุทธก์ารส่ือสารในการสรา้งกลุ่มแฟนคลบัของ

อาชีพสตรีมเมอรเ์กม มีจุดประสงคใ์นการศึกษาขอ้มลู 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยการส่ือสารในการ

สรา้งกลุ่มแฟนคลบัของอาชีพสตรีมเมอรเ์กม 2) เพ่ือศึกษากลยุทธก์ารส่ือสารในการสรา้งกลุ่มแฟนคลบัของ

อาชีพสตรีมเมอรเ์กม 3) เพ่ือเปรียบเทียบกลยุทธ์การส่ือสารของแพลตฟอรม์ออนไลน ์2 แพลตฟอรม์ โดย

การศกึษาครัง้นีใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บขอ้มลูการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 

(In-Depth Interview) จากแพลตฟอรม์ Nimo TV 2 คน และ Twitch 2 คน และ การสนทนากลุ่มออนไลน์ 

(Online Focus Group) จากแพลตฟอรม์ Nimo TV 5คน และ Twitch 5 คน จาํนวน 10 คน และนาํเสนอผล

การศกึษาดว้ยการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า นักสตรีมเมอรเ์กมท่ีประสบความสาํเร็จและผูติ้ดตามเขา้มาติดตามจาํนวนมาก 

รวมถึงกลายเป็นกลุ่มแฟนคลบัท่ีช่ืนชอบ ติดตาม และสนับสนุน โดยมีปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดการสรา้งกลุ่ม

แฟนคลับคือ ทักษะในการส่ือสารสารท่ีดี คือมีวัจนภาษาและอวัจนภาษาท่ีดีเพ่ือส่ือสารไปยังผูร้บัชมหรือ

ผูติ้ดตาม รวมถึงมีความรูค้วามสามารถ ทกัษะในการส่ืออารมณใ์นการเลา่เรื่อง ทกัษะในการเลน่เกม กระแสท่ี

กาํลงัเป็น หรือเกมท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม มีการผลิตคอนเทนตก์ารเลน่เกมอย่างมีความสามารถ มีความรูแ้ละแนว

ทางการเล่นใหก้บัผูติ้ดตามหรือผูร้บัชมท่ีมาดเูพ่ือเป็นแนวทางในการเล่น และทางสตรีมเมอรเ์กมก็มีการใชส่ื้อ

ตา่งๆเพ่ือส่ือสารกบัผูติ้ดตาม ไม่วา่จะเป็น Facebook หรอืดิสคอรด์ท่ีช่วยในการส่ือสารกบัผูติ้ดตาม  
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มีกลยทุธก์ารส่ือสารไปยงัผูติ้ดตาม โดยมีการสรา้งการมีสว่นรว่มกบัผูร้บัชมหรอืผูติ้ดตาม โดยมีการจดั

กิจกรรม หรือจัดโปรโมชั่นในการเรียกยอดจากผูติ้ดตาม มีการวางคอนเทนตต์่างๆท่ีจะทาํ โดยมีผูร้บัชมหรือ

ผูติ้ดตามส่งของขวญั หรือโดเนทตามยอดต่างๆท่ีนกัสตรีมเมอรเ์กมไดต้ัง้ไว ้รวมถึงกลยทุธท่ี์ใช ้มกัเป็นจดุเด่น

ของตวัเอง ความน่ารกั ความสดใส สาํหรบัสตรีมเมอรเ์กมท่ีเป็นผูห้ญิง เสียงมีความน่าสนใจ ทาํใหผู้ร้บัชมหรอื

ผูติ้ดตามหยดุสนใจได ้ทาํใหผู้ร้บัชมหรอืผูติ้ดตามกลายเมาเป็นแฟนคลบั 

การเลือกใชแ้พลตฟอรม์ของนกัสตรีมเมอรเ์กมมีความเหมือนและแตกต่างกนัออกไป ความเหมือนกนั

คือนักสตรีมเมอรเ์กมรูส้ึกว่าแต่ละแพลตฟอรม์ท่ีตนเลือกใชมี้ความใชง้านง่าย ไม่ซับซอ้น สะดวกสบาย มี

ลกูเล่นท่ีหลากหลาย มีหมวดหมู่ใหเ้ลือก รวมถึงเป็นแพลตฟอรม์ท่ีอยู่ในตลาดสาํหรบัคนเล่นเกม หรือตอ้งการ

ประกอบอาชีพสตรีมเมอรเ์กมอยู่แลว้ ส่วนดา้นความแตกต่างท่ีสองแพลตฟอรม์ไม่เหมือนกนัคือ แพลตฟอรม์ 

Nimo TV เป็นแพลตฟอรม์สตรีมท่ีเหมาะกบันกัสตรีมเมอรห์นา้ใหม่ ท่ีไม่ไดมี้ฐานผูติ้ดตามมาก่อน เพราะนกั

สตรมีเมอรเ์กมท่ีสตรมีอยู่ในแพลตฟอรม์นี ้สามารถเริม่ตน้ไดท่ี้นี ้แตท่างดา้นแพลตฟอรม์ Twitch เหมาะสาํหรบั

นักสตรีมเมอรท่ี์พอมีฐานคนดูมาก่อนอยู่แลว้ ดงันัน้กลยุทธก์ารส่ือสารของสองแพลตฟอรม์ก็มีนาํเสนอ การ

ส่ือสารท่ีแตกต่างกนัออกไป ใหเ้หมาะกบักลุ่มเปา้หมาย ซึ่งทัง้สองแพลตฟอรม์ก็สามารถเป็นจดุเริ่มตน้ของนกั

สตรีมเมอร ์หรือคนท่ีช่ืนชอบในการเลน่เกมสามารถพฒันาแนวทางอาชีพตวัเอง หรือใชง้านเพ่ือหาทกัษะต่างๆ

ในการพดู หรอืการเลน่เกมไดอี้กดว้ย
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The independent study “Means of Communication and Marketing Communication Strategy 

for Creating Fanbase Groups of Streamers” aims to 1 )  To study the means of communication for 

creating fanbase group of streamers, 2) To study the marketing communication strategy for creating 

fanbase group of streamers, and 3 )  To compare the marketing communication strategy of 2  online 

platforms. This study is quantitative. The data studied were collected with an in-depth interview of 2 

streamers for Nimo TV and 2  streamers from Twitch, as well as an online focus group of Nimo TV 5 

people and Twitch 5 people, a total of 10. The finding was presented with descriptive analysis.  

 The finding indicates that streamers who succeeded, have a lot of followers, and are popular 

among fan club employ good communication skill, both verbal and nonverbal, that leads to the 

creation of their fanbase. Another factor is their knowledge and skill to tell stories, play video games 

that are popular at times, produce video games content, guide followers or audience to play along. 

Streamers also utilize various media to communicate with their audiences such as Facebook or 

Discord.  

Streamers also employ communication strategy on their audience by creating participation 

with them through hosting events or promotion to increase followers, as well as promising future 
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content after their audience donation or gift reach an intended goal. Some utilize their unique 

character of being cure and delight, especially female streamers, who could attract audiences and 

make them a fan.  

 The choice of platform for streamers shows both similarities and differences. The similarities 

lie in how streamers would pick a platform that they deem easy to use, simple, full of features, diverse, 

and being in the market of gamers or people who stream. In terms of the difference between the two 

platforms, Nimo TV is better suited for new streamers who do not have a fanbase. Nimo TV streamers 

can start their career here. For Twitch, Twitch is better suited for streamers who already have a 

fanbase. Hence, both platforms require different communication strategies for the target audience. 

Both can be a start for a streamer career or people who aim to develop their gaming potential into a 

career, to practice their speech, or to develop gaming skills.


