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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมการสตรีมมิ่ง 
ผ่านทางแพลตฟอร์มทวิตช์ของผู้ชมในประเทศไทย ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ และประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การกระท าด้วยเหตุผล ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี แนวคิดรูปแบบการด าเนินชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับ
การตัดสินใจ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาในการสตรีม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีตมาเป็น
แนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับชมการสตรีมมิ่ง 
ผ่านทางแพลตฟอร์มทวิตช์ ทั้งรับชมการแข่งขันเกมออนไลน์ หรืออีสปอร์ต จ านวน 300 กลุ่มตัวอย่าง 
ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ และน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผล
ด้วยโปรแกรมส า เร็จรูปทางสถิติ  เ พ่ือวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ จากทฤษฎี 
และกรอบแนวคิดการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น 

ผลการวิจัยพบว่า  การรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ส่งผล
ทางบวกต่อทัศนคติต่อการรับชมสตรีมมิ่ง เช่นเดียวกับทัศนคติต่อการรับชมสตรีมมิ่ง การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง รูปแบบการด าเนินชีวิต เนื้อหาในการสตรีมส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจรับชมสตรีมมิ่ง  
ในขณะเดียวกัน ความตั้งใจรับชมสตรีมมิ่งก็ส่งผลทางบวกกับการรับชมการสตรีมมิ่งเช่นเดียวกัน  

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยนี้ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ประกอบการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง
สามารถน าไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีความถูกต้อง ชัดเจน มีความน่าเชื่อถือ และง่ายต่อ
การใช้งาน ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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ABSTRACT 

 
The objective of this study is to Factors Affecting Decision to use Twitch 

Platform. This research is quantitative research that applied to Theory of Reasoned 
Action, Theory of Acceptance Model, Lifestyle Concept, Decision Making Concept, Basic 
concepts of streaming content and Related research in the past as a basis for 
developing research methodology. The study was collected from 300 Thai participants, 
who was viewers are streaming via the Twitch platform, either watch online game 
competitions or e-sports. Data was gathered by printed and online questionnaires and 
computed with statistical software to determine the relationships of factors from the 
above theory and model.  

According to the results, this research found that factors that influenced 
the attitude toward the streaming media was the perceived usefulness and perceived 
ease of use. Intention to watch streaming media was influenced by attitude toward 
the streaming media, subjective norms, lifestyle and streaming content. Intention to 
watch streaming media affected to watching streaming media via twitch. 

The benefit of this research introduces who involved or enterprise streaming 
platform can be implemented to develop the platform to be accurate, clear, reliable. 
and easy to use properly. 
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