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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารของผู้ผลิตช่อง 
Gutumdai เพ่ือสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtube ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ โดยมีจุดประสงค์
ดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์และทัศนคติในการสื่อสารเพ่ือสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์  Youtube ใน
รูปแบบรายการโทรทัศน์ 2. เพ่ือศึกษาถึงที่มาของรายได้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเว็บไซต์ 
Youtube จากโปรแกรมพันธมิตร Youtube 3. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการสร้าง
รายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtube โดยใช้ระเบียบวิจัยแบบผสม (Mixed Method) การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) แบ่งออกเป็น 2 วิธีในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือผู้ผลิตรายการภายในช่อง 2 คน และการวิจัย
เชิงสังเกต (Observational Research) จากการรับชมรายการภายในช่อง การวิจัยในเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) แบ่งออกเป็น 2 วิธีในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) จากตารางถอดรหัส (Coding Sheet) และวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Analysis) จากโปรแกรม Youtube Analysis ช่อง Gutumdai ซึ่งระยะเวลาใน
การเก็บข้อมูลอยู่ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึง  เดือนเมษายน พ.ศ. 2559    

ผลการวิจัยพบว่าผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai มีทัศนคติต่อสื่อออนไลน์และ 
Youtube ในเชิงบวก โดยพบเห็นว่า Youtube สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนได้และสามารถท า
ให้รายการที่ตนผลิตออกไปสู่สายตาผู้ชมได้ง่ายกว่าสื่อเก่า (Traditional Media) อีกทั้งสามารถ
สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและยังพบว่าเนื้อหารายการภายในช่องส่วนใหญ่นั้นยึดข้อเท็จจริง (Facts) 
และข้อมูลจากผู้ชมเป็นแกนหลักในการน าเสนอ 2 ทาง คือ การโหวต (Vote) และความคิดเห็น 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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(Comment) โดยพบว่ากลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารของช่อง 
Gutumdai มี 4 กลยุทธ์ คือ 1. การน าเสนอเนื้อหามีลักษณะสั้นเรียบง่าย (Keep it Short and 
Simple) 2. การน าเสนอเนื้อหาในรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ชม 3. การน าเสนอเนื้อหาที่ก าลัง
เป็นที่พูดถึง หรือ Talk of the Town ในขณะนั้น 4. การให้ความบันเทิงและสนุกแก่ผู้ชมโดยใช้ผู้
ด าเนินรายการที่มีชื่อเสียง ซึ่งท าให้เกิดรายได้จากโปรแกรมพันธมิตร Youtube ให้กับผู้ผลิต 2 
ส่วน ได้แก่ รายได้จากโฆษณา และรายได้จาก Paid Subscription โดยผู้ผลิตได้รับรายได้จาก
โฆษณามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.9 โดยพบว่าประเภทของโฆษณาที่สร้างรายได้มากที่สุด 3 
อันดับ คือ โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรูปแบบประมูล โฆษณาแบบดิสเพลย์ในรูปแบบประมูล และ 
โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรูปแบบสงวนไว้ ตามล าดับ และพบว่าประเทศที่สามารถสร้างรายได้ให้
ช่อง Gutumdai มากที่สุด 3 อันดับคือ ประเทศไทย, สหรัฐอเมริกา และเกาหลีและรายได้จาก 
Paid Subscription สามารถสร้างรายได้จากผู้ชมในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น  และพบว่ามี
ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 3 ข้อ คือ 1. อุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีไม่
เพียงพอในช่วงแรก 2. ความคิดสร้างสรรค์ที่จะผลิตรายการตอนใหม่ๆที่จะหมดไป 3. การ
ตรวจสอบลิขสิทธิ์จากระบบ Content ID ที่ไม่ชัดเจน 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์การสื่อสาร, การสร้างรายได้, Youtube, รายการโทรทัศน์ 

 

Abstract 

 The objective of this research is 1. To Study the communication strategy 
and producer attitude for profit making through Youtube 2. To study the source of 
the revenue from Youtube Partner Program 3. To study problems and obstacles in 
profit making through Youtube.  

 From the research we found the producer have a positive attitude for 
online media and Youtube because Youtube can give them a fame and Youtube 
can make the TV show spread-out widely to audience easier than the traditional 
media, also can make a profit to the producer. Moreover, the content in 
Gutumdai channel focus on the content that come from audience 2 ways which 
are voting and commenting. And found 4 communication strategies that effective 
for Gutumdai channel are 1. Keep it short and simple 2. The content that related 
to audience 3. Talk of the town content 4. Entertaining by use famous guest. The 
most revenue for Gutumdai channel come from the advertisement on Youtube 
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99.9 percent while the revenue from paid subscription is just 0.01 percent. The 
type of Youtube advertisement that making the most revenue is skippable video 
ads from auction, second is display ads from auction, third is skippable video ads. 
Mostly the revenue of Gutumdai channel come from Thailand audience, United 
States of America audience and Korea audience. And the revenue from paid 
subscription can gain with audience from United States of America only. In 
addition, producer of Gutumdai channel have 3 problems and obstacles in profit 
making through Youtube are 1. Low quality production equipment 2. Creativity for 
new TV show 3. Youtube copyright inspection is not clear  

Keywords: Communication Strategy, Profit Making, Youtube, TV Program  

 

ที่มาและความส าคัญ 

 ในตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา เทคโนโลยีการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วเมื่อมีการเข้ามาของระบบเครือข่ายที่เรียกว่าอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่สามารถสื่อสารและ
เชื่อมโยงไปทุกที่บนโลกในเวลาเพียงแค่พริบตาเดียวเท่านั้น ซึ่งอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนวิถีการท างาน
การสื่อสารรวมถึงการใช้ชีวิตประจ าวันเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ ท าให้เกิดสื่อใหม่ (New Media) ที่
เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและเป็นทางเลือกใหม่ (Alternative Channel) ส าหรับผู้บริโภคสื่อในยุค
สมัยนี้จึงท าให้คนรุ่นใหม่นั้นหันมาใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นและจากการส ารวจจ านวนการใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจาก ในปี พ.ศ. 2552 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 12,334,219 คนและในปี 
พ.ศ. 2556 ได้เพ่ิมจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น 18,312,405 โดยส ารวจจากสมาชิกในครัวเรือนที่มี
อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2556) และยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่ง
ตอกย้ าวิถีชีวิตของคนในยุคสมัยใหม่ที่นิยมพ่ึงพาอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสื่อใหม่มากข้ึน  

 ปัจจุบันผู้ผลิตเนื้อหา (Content Creator) และนักการตลาด (Marketer) ให้ความสนใจ
สื่อในรูปแบบใหม่มากกว่าสื่อรูปแบบเก่ามากเพราะมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าประสิทธิภาพของการ
สื่อสารในรูปแบบดั้งเดิมน้อยลงเนื่องจากพฤติกรรมในการรับสื่อของผู้บริโภคนั้นเริ่มเปลี่ยนไป 
ผู้คนเริ่มขจัดข้อความหรือสิ่งที่ตนไม่ต้องการรับออกไป นอกจากนี้สื่อใหม่ยังสามารถระบุถึงผู้ใช้ไ ด้
รวมถึงพฤติกรรมการใช้สื่อในรูปแบบที่ไม่สามารถกระท าได้ในอดีต ท าให้ผู้ผลิตเนื้อหาและนักการ
ตลาดสามาถน าข้อมูลส่วนนี้เพ่ือใช้ในการวางแผนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(Wertime, K.& Fenwick, I., 2008) 
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 เมื่อพูดถึงสื่อใหม่นั้นไม่ได้หมายถึงสื่อรูปลักษณ์ใหม่แต่เพียงอย่างเดียว สื่อดั้งเดิมอย่าง 
วิทยุ สิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ ได้ปรับเปลี่ยนจากระบบอนาล็อคไปสู่ดิจิทัลด้วยเช่นกัน สื่อโทรทัศน์ใน
ประเทศไทยเพ่ิงได้เปลี่ยนระบบออกอากาศโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัลตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.
2557 (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2557) ซึ่งโทรทัศน์ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัย 
ตั้งแต่การเกิดข้ึนมาของโทรทัศน์ การพัฒนาเคเบิลทีวี จนกระทั่งการเปิดช่องใหม่ รายการรูปแบบ
ใหม่ และสถานีโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือไอพีทีวี ( Internet Protocol Television) ที่เป็น
บริการสถานีโทรทัศน์ในโลกออนไลน์ ซึ่งท าให้ผู้ชมมีทางเลือกรับชมอย่างไร้ขีดจ ากัด และไม่ต้อง
เป็นฝ่ายรับเหมือนในอดีตที่สถานีโทรทัศน์เป็นผู้เลือกสรรรายการให้กับผู้ชม และการเข้ามาของ
อินเทอร์เน็ต และ IPTV ท าให้การรับชมรายการโทรทัศน์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะมีลูกเล่น
เพ่ิมข้ึนอีกมากมาย เช่น ผู้ชมสามารถเลือกชมโทรทัศน์ในเวลาที่ตนต้องการได้แทนที่จะรับชมตาม
เวลาที่สถานีก าหนด สามารถสืบค้นเนื้อหาที่ต้องการจะดูได้ อีกทั้งยังสามารถส่งความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ระหว่างรับชมรายการโทรทัศน์ได้ (Wertime, K.& Fenwick, I., 2008) 

 Youtube เป็นเครื่องมือที่สังคมออนไลนนิยมใช้กันมากเนื่องจากสามารถสื่อสารได้ทั้ง
ภาพและเสียงโดยเป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถอัพโหลด (Upload) และดาวน์โหลด 
(Download) วีดีโอผ่านเว็บไซต์ได้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อกุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 และอยู่ในการด าเนินงาน
โดยกูเก้ิล (Google) นอกจากนี้ Youtube ยังสามารถเปิดไดโ้ดยเว็บไซต์ทั่วไป โดยน าลิงค์ไปวางไว้
ในเว็บไซต์ต่างๆ อีกทั้ง Youtube ยังเป็นการให้บริการวีดีโอแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (Free Video 
Sharing) ซึ่งใน Youtube นั้นมีทั้งวีดีโอที่ท าขึ้นโดยมือสมัครเล่นจนไปถึงมืออาชีพ Youtube จึง
นับเป็นสื่อใหม่ (New Media) อีกประเภทหนึ่งแต่ยังมีความเป็นสื่อสารมวลชน (Mass 
Communication) อีกด้วย (ธัญธัช นันท์ชนก ,2558) 

 เพราะอย่างนั้นท าให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ปัจจุบันนั้นต้องปรับตัวเพราะว่าพฤติกรรม
ผู้บริโภคในการดูรายการโทรทัศน์นั้นได้เปลี่ยนไปจากเดิม เดิมทีที่ต้องดูขณะที่ออกอากาศอย่าง
เดียวแต่เมื่อ Youtube เข้ามาท าให้เกิดการใช้หน้าจอที่สอง (Second Screen) บนแพลตฟอร์ม 
(Platform) ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนตามมาด้วย ทั้งการถ่ายทอดสดและการรับชมรายการย้อนหลัง จนเกิด
เป็นนวัตกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์แบบการเคลื่อนย้ายเวลา (Time-Shifting) ที่ให้อ านาจ
ผู้ชมในการเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ในเวลาที่ตนสะดวก (นุดี หนูไพโรจน์, 2556) ท าให้หลายๆ
ช่องโทรทัศน์ต้องสร้างหน้าจอที่สองเพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้นเช่น Youtube 
Channel เป็นอีกช่องทางที่หลายช่องโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ สร้างขึ้นเพ่ือเป็นหน้าจอที่สอง 
(Second Screen) ให้กับผู้บริโภค  

 และเนื่องด้วย Youtube ได้เข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี 2557 ใน
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ 
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นิตยสารออนไลน์ นิตยสารออนไลน์โพสิชั่นนิ่ง (2557, พฤษภาคม) อธิบายว่าการเปิดตัว 
Youtube ในไทยนั้นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด 3 แบบคือ 

 1. การเปลี่ยนมาใช้ youtube.co.th ที่มาพร้อมกับโลโก้ที่เพ่ิมลายเส้นหัวโขนวานรใน 
วรรณคดีไทยตัวอักษร TH อยู่ด้านบน 

 2. เนื้อหาของวิดีโอจะเป็นคลิปวิดีโอในประเทศไทยเท่านั้น จากที่ปกติจะเป็นการรวบรวม
คลิปวิดีโอยอดนิยมจากทั่วโลกแต่ก็ยังเลือกเนื้อหาของแต่ละประเทศได้ตามต้องการหรือจะรับ
วิดีโอจากทั่วโลกเหมือนเดิมก็ได้ 

 3. โครงการ Youtube Partner Program (YPP) คือการเปิดให้ผู้ผลิตเนื้อหาหารายได้
จาก YouTube ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเจ้าของช่องรายการเข้ามาเป็นผู้ผลิตเนื้อหา 
(Content Creator) หากวิดีโอได้รับความสนใจมียอดวิวสูงจนเป็นที่สนใจของแบรนด์มาลงโฆษณา 
ผู้ผลิตเนื้อหาจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณาที่มาลงด้วย โดยแผนดังกล่าวเป็นแผนการสร้าง
เนื้อหาไปยัง Youtube ให้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้นักการตลาดให้สนใจหันมาลงทุนใน 
Youtube 

 การสร้างรายได้จาก Youtube นั้น พรทิพย์ กองชุน (2557, 12 มิถุนายน) หัวหน้าฝ่าย
การตลาดกูเก้ิลประจ าประเทศไทยซึ่งท าหน้าที่ดูแลการตลาดของ Youtube ประเทศไทยกล่าวว่า
ที่ผ่านมามีช่องรายการมากกว่า 1 ล้านช่องที่สร้างรายได้ผ่านโปรแกรมพันธมิตรของ Youtubeโดย
รายได้นั้นมาจากโฆษณาต่างๆในเว็บไซต์ เช่น แบนเนอร์ (Banner) หรือวีดีโอโฆษณาแทรกก่อน
ชมวีดีโอ เป็นต้น และจ านวนส่วนแบ่งรายได้ที่จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอาทิเช่น ผู้ชมคลิป
ในแต่ละช่อง ยอดผู้ติดตาม รวมไปถึงเนื้อหาของช่องและการประมูลโฆษณาในช่องนั้นๆ โดย 
Youtube จะเป็นคนกลางไปพูดคุยกับกลุ่มนักธุรกิจเพ่ือหาผู้ที่ลงโฆษณาและผู้ลงโฆษณาจะเป็นผู้
เลือกว่าช่องใดตรงกับเป้าหมายในการสื่อสารของแบรนด์นั้น อีกทั้งเจ้าของช่องยังสามารถก าหนด
รูปแบบโฆษณาของช่องตนเองว่าจะแสดงโฆษณาในรูปแบบที่เจ้าของช่องต้องการได้  นอกจากนี้
เจ้าของช่องสามารถมีรายได้จากทางอ่ืนนอกเหนือจากโฆษณาจาก Youtube เช่น การจ้างท าคลิป
วีดีโอจากสินค้าชนิดต่างๆ หรือสื่อแฝงในวีดีโอ (Product Placement) เป็นต้น  

 นอกจากรายการต่างๆที่ครองตลาด Youtube ในเมืองไทยแล้ว ยังมีช่องเกิดใหม่ใน
รูปแบบรายการโทรทัศน์มากมายหลังจากที่มีช่องประสบความส าเร็จ แต่ที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาและ
เป็นช่องใหม่ที่เป็นมือสมัครเล่นในสนามของ Youtube แต่เป็นมืออาชีพในการผลิตรายการ
โทรทัศน์ คือช่อง Gutumdai 
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ช่อง Gutumdai  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เป็นช่องที่เน้นไปในด้านการ
ผลิตรายการรูปแบบใหม่ส าหรับผู้ชมยุคใหม่ โดยเจ้าของช่องคือ นายหงษ์ชัย ภูบุตตะ โปรดิวเซอร์
รายการโทรทัศน์ที่ตัดสินใจท าช่องของตนเองใน Youtube เพ่ือผลิตเนื้อหาที่ตนต้องการออกไปสู่
สายตาผู้รับชม โดยมีทีมงาน 2 คนเท่านั้นในการผลิตเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาหลักในช่อง Gutumdai 
ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาแนวสาระบันเทิงเกี่ยวกับภาพยนตร์ 4 รายการ คือ รายการเปิดหน้าหนัง 
รายการดูมาแล้ว รายการชิมลางตัวอย่างใหม่ รายการชิมลางตัวอย่างสยอง และรายการสาระ
ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค 1 รายการ คือรายการผู้บริโภค โดยช่อง Gutumdai  มียอด
ผู้ติดตาม (Subscribe) มากกว่า 18,000 ยูสเซอร์ และยอดการชมคลิปทั้งหมดมากกว่า 8  ล้าน
ครั้ง (Youtube , 2016, May 1) ซึ่งผู้วิจัยถือว่าเป็นช่องหน้าใหม่ที่ก าลังสร้างฐานผู้ชมและอยู่ใน
ระยะแรกเริ่มในการสร้างรายได้จาก Youtube 
 ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าควรจะศึกษาบุคคลที่ผลิตเนื้อหาและสร้างรายได้จากเว็บไซต์ 
Youtube เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์การผลิตเนื้อหาในการสร้างรายได้ในเว็บไซต์ Youtube ในรูปแบบ
ของรายการโทรทัศน์  
  

วัตถุประสงค์งานวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์และทัศนคติในการสื่อสารเพ่ือสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtube
ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ 

 2. เพ่ือศึกษาถึงที่มาของรายได้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเว็บไซต์ Youtube จาก
โปรแกรมพันธมิตร Youtube 

 3. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtube ในรูปแบบ
รายการโทรทัศน์   

แนวคิดและทฤษฏีฎทีี่ใช้ในการวิจัย 

 1.แนวคิดที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

 จากนิยามที่นักวิชาการและนักจิตวิทยาได้ให้ความหมายกับค าว่าความคิดสร้างสรรค์ สรุป
ได้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่สามารถคิดได้หลากหลายทิศทาง
หรือความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) อีกทั้งความคิดนั้นยังเชื่อมโยงกันในรูปแบบ
แปลกใหม่หรือไม่เหมือนใครและมีคุณค่าจากประสบการณ์ของบุคคลนั้นโดยสิ่งนี้น าไปสู่การสร้าง
สิ่งแปลกๆใหม่ๆที่มีคุณค่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจินตนาการซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลอีกทั้ง
ความคิดสร้างสรรค์นั้นมีความส าคัญต่อการค้นพบสิ่งใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ รวมไปถึงวิธีการ
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ใหม่ๆอีกด้วย (Guilford, 1962; De Bono, 1970; Wallace &Kogan, 1965; Reilly & Lewis, 
1983; Torrance, 1971) 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์ 

 ภาสกร เรืองรอง (2558) กล่าวว่า Web3.0 เป็นยุคแห่งการเชื่อมโยงความรู้ คุณสมบัติที่
เด่นชัดคือความอัฉฉริยะที่เชื่อมโยงข้อมูลมหภาพและสามารถเข้าถึงรายละเอียด จดจ า คาดเดา
ข้อมูลแบบอัตโนมัติ 

 การสร้างเนื้อหาโดยผู้บริโภค (Consumer-Create Content)  

 Wertime, K.& Fenwick, I., (2008) กล่าวว่าปัจจุบันผู้บริโภคต้องการปรับ แก้ ตัดต่อ
และเปลี่ยนเนื้อหาที่ได้รับชมรวมถึงการสร้าง เนื้อหาใหม่ๆตามที่ผู้บริโภคต้องการซึ่งคือลักษณะที่
ส าคัญของลักษณะเว็บ 2.0 เช่นการบันทึก เพลย์ลิสในเว็บไซต์ Youtube เป็นของตัวเองเพ่ือเป็น
การบันทึกไว้ดูวีดีโอที่ตนเองชื่นชอบยามว่าง รวมถึง การเป็นผู้สร้างเนื้อหาเองและเผยแพร่ ด้วย
ตนเอง โดยมี 4 ปัจจัยที่ขับเคลื่อน คือ 1. ปฎิวัติกระบวนการเกี่ยวกับสื่อ (Renovation of the 
Media Model) 2. รูปแบบมากมายเหลือคณานับ (Explosion of Formats) 3. เกิดและเติบโต
บนฐานของชุมชนออนไลน์ (Social Network Provide the Platform) 4. ปากต่อปากไวกว่าติด
เทอร์โบ (Turbo-Changed Word-of-Mouth) (Wertime, K.& Fenwick, I., 2008) 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับ Youtube 

 Youtube คือ เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เป็นวีดีโอซึ่งเนื้อหามีความ
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวีดีโอโฆษณามิวสิควีดีโอ รายการโทรทัศน์ย้อนหลัง และคลิปวีดีโอจากคน
ทั่วไป คลิปวีดีโอที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์Youtube ส่วนมากจะเป็นคลิปวีดีโอสั้นๆถ่ายท าโดย
ประชาชนทั่วไปและอัพโหลดโดยมีการแบ่งประเภทและจัดอันดับคลิปโดยง่าย (ศตพล จันทร์
ณรงค์, 2558) 

  เคล็ดลับในการผลิตวีดีโอใน Youtube 

  Miller, Michael (2011) ได้แนะน าแนวทางในการผลิตวีดีโอใน Youtube ให้มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้  

  1. ด้านภาพ ได้แก่ การถ่ายส าหรับจอที่เล็กกว่า  (Shoot for the Smaller 
Screen) การท าสีให้โดดเด่น (Accentuate the Contrast) ภาพต้องช้าและนิ่ง (Slow and 
Steady Win the Race) ลงทุนในอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ (Invest in Quality Equipment) การใช้
กล้องสองตัว (Use two Cameras) อย่าใช้วีดีโอเก่า ถ้าใช้ต้องมีการปรับแต่งด้วย (Don’t Just 
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Recycle Old Video- Re-Edit them too) จ้างมืออาชีพ (Hire a Pro) แหกกฎบ้าง (Break the 
Rules)  

  2.ด้านเนื้อหา ได้แก่ ต้องบันเทิง(Be Entertaining) ต้องให้ความรู้ (Be 
Informative) ต้องท าให้สนุก (Go for the Funny) ท าให้สั้น (Keep it Short) ท าให้เรียบง่าย 
(Keep it Simple) ต้องมีจุดสนใจ (Stay Focused) สื่อสารให้ชัดเจน (Communicate a Clear 
Message) หลีกเลี่ยงการยัดเยียดโฆษณา (Avoid the Hard Sell) ท าให้สดใหม่เสมอ (Keep it 
Fresh)    

  3.ด้านการสร้างยอดขาย ได้แก่ การใส่เว็บไซต์ลงไปในวีดีโอ ( Include your 
Website’s Address in your Video) การใส่ URL ของคุณในค าบรรยายไปด้วย (Include Your 
URL in the Accompanying Text) 

  นอกจากนี้ Wertime, K.& Fenwick, I., (2008) ยังแนะน าแนวทางการปฏิบัติ
ด้านการตลาดดิจิทัลในการสร้างเนื้อหาโดยผู้บริโภคที่น่าสนใจไว้ได้แก่ จริงใจ ท าความเข้าใจกับ
ลักษณะพ้ืนฐานของแต่ละเว็บไซต์และสื่อสารให้กลมกลืนเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมสร้าง
เนื้อหา น าความคิดเห็นของผู้บริโภคมาใช้ประโยชน์และอย่าลืมตอบกลับ เลือกใช้คนดังมาโปรโมท
แบรนด์ ใช้กลยุทธ์การโหวตลงคะแนนเพื่อดึงผู้บริโภคให้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ 

  โปรแกรมพันธมิตรYoutube (Youtube Partner Program) 

  จุดเด่นของโปรแกรมพันธมิตรนี้หลักๆคือสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ร่วม
โครงการ และมีความยืดหยุ่นสูง อีกทั้งยังสามารถติดตามและจัดการวีดีโอได้ง่ายเนื่องจากฟังก์ชั่น 
Youtube Analytic ช่วยวิเคราะห์และรายงานข้อมูลต่างๆได้อย่างละเอียด (ธัญธัช นันท์ชนก 
,2558) 

  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลลักษณะและแหล่งที่มาของรายได้ที่มาจากโปรแกรม
พันธมิตร Youtube หลากหลายช่องทาง ดังนี้ (ธัญธัช นันท์ชนก ,2558: Youtube, 2016) 1. 
การโฆษณา (Advertisements)  2. ผู้ติดตาม (Paid Subscription) 3. สินค้า (Merchandise)  
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 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  

 ระบบ Content ID  

 คือระบบอัตโนมัติของ YouTube ที่รองรับการปรับขนาด ช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถ
ระบุวิดีโอ YouTube ที่มีเนื้อหาที่ตนเป็นเจ้าของได้ (Youtube, 2016) 

วิธีการศึกษา 

 ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจัยแบบผสม (Mixed Method) 

 งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 1. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการ (In-Depth Interview)   

 เป็นการสัมภาษณ์ลักษณะกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured) โดยมีประชากรที่เลือกศึกษา
คือผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai จ านวน 2 คนคือ 

  1.นายหงษ์ชัย ภุตบูตะ อายุ 30 ปี นักข่าวสายบันเทิง นักเขียนวิจารณ์ภาพยนตร์ 
 เบื้องหลังการผลิตรายการโทรทัศน์ต่างๆ เช่น ดาราเดลี่ , Film maker, IN Channel  
เป็นต้น มีประสบการณ์มากกว่า 6 ปี ในวงการบันเทิง ในปัจจุบันคือผู้ก่อตั้งช่อง Gu-Tum-Dai 
รับผิดชอบทางด้านของการผลิตทุกรายการและเป็นผู้ด าเนินรายการภายในช่อง อีกทั้งเป็นผู้
ควบคุมดูแลบัญชี ภายในช่อง Gutumdai ทั้งหมด  

  2. นายณพดล พลศิลป์ อายุ 47 ปี อดีต บรรณาธิการ Channel V Magazine 
และผู้ดูแลเว็บไซต์ ในสังกัดของ RS Promotion และ Truelife ปัจจุบันมีอาชีพอิสระด้านนัก
วิจารณ์  ภาพยนตร์ เพลง และผู้ด าเนินรายการเกี่ยวกับภาพยนตร์  อีกทั้ งเป็นผู้จัดรายการวิทยุ
ด้วยคลื่น 101 FM ถูกรับเชิญให้เป็นครีเอทีฟและผู้ด าเนินรายการภายในช่อง Gutumdai จ านวน 
3 รายการ คือ รายการเปิดหน้าหนัง รายการชิมลางตัวอย่างใหม่ และรายการดูมาแล้ว ซึ่งเป็น
รายการเกี่ยวกับภาพยนตร์ทั้งหมด 

 2. การวิจัยเชิงสังเกต (Observational Research) 

 ผู้วิจัยท าการการสังเกตลักษณะไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) จากการ
รับชมรายการภายในช่อง Gutumdai โดยการเก็บข้อมูลอยู่ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 
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 งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 1.การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์เนื้อหารายการจาก
ช่อง Youtube โดยใช้ตารางถอดรหัส (Coding Sheet) ในการเก็บข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์
ในการสื่อสารและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด โดยเก็บข้อมูลจากรายการยอดนิยมที่มียอดวิว
สูงสุดช่อง Gutumdai 3 รายการ คือ  

  1. รายการผู้บริโภค รายการที่เปรียบเทียบของกินของใช้ชนิดเดียวกันแต่
แตกต่างกันที่ตราสินค้า (Brand) เพ่ือให้ความรู้ถึงความแตกต่างของสินค้าที่น ามาเปรียบเทียบ 
เช่น เครื่องดื่ม ยา อาหาร เป็นต้น   

  2. รายการเปิดหน้าหนังรายการภาพยนตร์ที่รายงานอันดับความน่าดูของ
ภาพยนตร์เข้าใหม่ในแต่ละสัปดาห์ที่คนอยากชมมากท่ีสุด  

  3. รายการชิมลางตัวอย่างใหม่รายการภาพยนตร์ที่น าตัวอย่างใหม่มารับชมและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์พร้อมให้ความคิดเห็นต่อตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนั้น โดยมีการตัดสิน
จากผู้ด าเนินรายการว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าดูหรือไม่ เพราะอะไร  

 โดยผู้วิจัยเลือกศึกษารายการละ 5 คลิปวีดีโอ โดยเลือกจากคลิปวีดีโอจากยอดผู้ชมสูงสุด
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 (Youtube, 2016)  

 2.วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)  

 ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์เอกสารจากโปรแกรม Youtube Analysis ที่ผู้ให้สัมภาษณ์
ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลจากช่อง Gutumdai เพ่ือศึกษาถึงแหล่งที่มาของรายได้ภายในช่อง โดย
การเก็บข้อมูลอยู่ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึง  เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล  

 การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtube ในรูปแบบ
รายการโทรทัศน์” ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลเป็นความเรียงเชิงพรรณนาตามกรอบและ
วัตถุประสงค์งานวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 ทัศนคติของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเว็บไซต์ Youtube เพื่อสร้างรายได้ 
  ผู้วิจัยพบว่าผู้ผลิตรายการช่อง Gutumdai มีทัศนคติด้านบวกต่อสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน
เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านสื่อ  (Media) และเทคโนโลยี (IT) ที่เปลี่ยนไปอย่างมาก จึงท าให้ผู้ผลิตที่
ผลิตสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) มีทางออกในการสื่อสารมากขึ้นผ่านสื่อใหม่ (New Media) 
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และเป็นผลให้ผู้ผลิตช่อง Gutumdai ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อดั้งเดิมเป็นทุนเดิม หันมา
สร้างเนื้อหาเป็นของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างเนื้อหาโดยผู้บริโภค (Consumer-
Create Content) ของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008) ซึ่งมีปัจจัยหลักขับเคลื่อนที่
สอดคล้องกับผลการวิจัย 2 ปัจจัยคือ 1. การปฎิวัติกระบวนการเกี่ยวกับสื่อ (Renovation of the 
Media Model) ซึ่งหมายถึงกระบวนการผลิตสื่อในรูปแบบใหม่ ที่ผู้ผลิตช่อง Gutumdai เป็น
ผู้สร้างเนื้อหาโดยมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนเหมือนกับกระบวนการการผลิตในสื่อดั้งเดิม 
(Traditional Media) ซึ่งกระบวนการในการผลิตสื่อใหม่นั้นสามารถสร้างโดยใช้ต้นทุนที่ต่ ามาก
และสามารถใช้เครื่องมือที่มีในโลกอินเทอร์เน็ตสร้างเนื้อหาได้ฟรี จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตกล่าวว่า
ต้นทุนในการผลิตเพียงสัปดาห์ละ 200 บาทเท่านั้น ซึ่งผู้ผลิตใช้เวลาการถ่ายท ารายการเพียง 1 
ขณะที่กระบวนการผลิตสื่อเก่า (Traditional Media) นั้นมีต้นทุนหลายขั้นตอน ท าให้รายได้หรือ
ก าไรเหลือกลับไปยังผู้ผลิตเนื้อหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

  นอกจากนั้นผู้ให้สัมภาษณ์เล็งเห็นว่าสื่อสังคม (Social Media) อย่าง Youtube สามารถ
สร้างชื่อเสียงให้กับตนได้และสามารถท าให้รายการที่ตนผลิตออกไปสู่สายตาผู้ชมได้ง่ายกว่าสื่อเก่า 
(Traditional Media) ซ่ึงเป็นความฝันของผู้ผลิต และสามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของช่อง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรภรณ์ ไกรชุมพล (2553) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการ
สื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างชื่อเสียง กรณีศึกษา Youtube ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ให้สัมภาษณ์มีทัศนคติเชิงบวกต่อ Youtube เนื่องจากทัศนคติที่มีต่อ Youtube ว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนได้ โดยแนวโน้มในอนาคตพบว่า ผู้คนในสังคมจะให้ความส าคัญต่อ
การสื่อสารผ่าน Youtube เพ่ิมสูงขึ้น และมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ Youtube เป็นเครื่องมือใน
การสร้างความส าเร็จทั้งในด้านชื่อเสียง รายได้หรือการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจ  

 และพบว่าผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai มีทัศนคติด้านลบ 2 ข้อต่อการผลิต
รายการโทรทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์ 1. ผู้ผลิตมองว่าสื่อออนไลน์ในปัจจุบันขาดกระบวนการทางด้าน
การกลั่นกรองสารเพราะการสร้างเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์มีนายประตูข่าวสาร (Gatekeeper) น้อย 
เป็นผลให้คุณภาพของสารที่สื่อออกไปมีความไม่สมบูรณ์และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ซึ่งผู้ให้
สัมภาษณ์มองว่าทัศนคติ (Attitude) ของผู้ผลิตเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์นั้นส าคัญที่สุดเพราะจะมี
ผลต่อการกลั่นกรองสาร 2. ผู้ผลิตมีทัศนคติด้านลบต่อสัดส่วนรายได้จากโปรแกรมพันธมิตร 
Youtube ที่คิดว่าช่องถูกเอาเปรียบจากโปรแกรมพันธมิตร Youtube โดยให้ความเห็นว่าการที่
ผู้ผลิตมีรายได้จากโปรแกรมพันธมิตร Youtube นั้นไม่มากพอเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่ 
Youtube ได้จากผู้ลงโฆษณาภายในช่อง ซึ่งมองว่ามีลักษณะนี้เหมือนกับปลาใหญ่กินปลาเล็ก ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณท่ีพบว่าสัดส่วนรายได้จากโฆษณา ผู้ผลิตมีส่วนแบ่งมากกว่า
ที่ 55.33% ส่วน Youtube ได้ส่วนแบ่งเพียง 45.67% เท่านั้น และผู้ผลิตยังมองว่านโยบายของ
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โปรแกรมพันธมิตร Youtube ยังเน้นให้ผู้ผลิตสร้างเนื้อหาออกมาในปริมาณท่ีมาก อีกท้ังยังมองว่า 
โปรแกรมพันธมิตร Youtube นั้นยังดูแลผู้ผลิตไม่ดีพอในเรื่องของการดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ของผู้ผลิต 

 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtube 
 จากการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่ารายการภายในช่อง Gutumdai มีแนวคิดการสร้างสรรค์
รายการมาจากค าถามที่เกิดขึ้นภายในใจของผู้ผลิต เช่น รายการผู้บริโภค มาจากค าถาม สินค้าสอง
ชนิดนี้อะไรดีกว่ากัน? และรายการเปิดหน้าหนัง มาจากค าถามว่า สัปดาห์นี้มีภาพยนตร์เรื่องไหน
น่าชม? ท าให้น าไปสู่รูปแบบรายการและเนื้อหารายการที่จะตอบค าถามภายในใจของผู้ผลิตผ่าน
สื่อออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการท าการตลาดดิจิทัลของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008) 
ที่กล่าวว่า หลักเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) จะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นได้ คล่องตัว และหลุดพ้น
จากข้อจ ากัดทั้งปวงจากสื่อดั้งเดิม ซึ่งผู้ผลิตสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเสรี และพบว่าทุก
รายการมีลักษณะรายการที่ให้ความรู้แก่ผู้ชมทุกรายการตามเจตนารมณ์ของผู้ผลิต ซึ่งแต่ละ
รายการจะให้ความรู้แตกต่างกันไปตามเนื้อหาของรายการแต่ละตอน และยังพบว่ารายการภายใน
ช่องส่วนใหญ่นั้นยึดข้อเท็จจริง (Facts) และข้อมูลจากผู้ชมเป็นแกนหลักในการน าเสนอ 2 ทาง คือ 
การโหวต (Vote) และความคิดเห็น (Comment) ซึ่งผู้ด าเนินรายการมีหน้าที่เพียงรายงานผลที่ได้
รับมาจากข้อเท็จจริงและข้อมูลจากผู้ชม มีความเห็นส่วนตัวในรายการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการท าการตลาดดิจิทัลของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008) ที่กล่าวว่า ใน
ยุคนี้ผู้บริโภคมักเป็นฝ่ายริเริ่ม ก าหนดทิศทางและเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นจะมาจากผู้บริโภค และการ
ส่งสารให้ผู้บริโภคในยุคนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อนเสมอ และเนื้อหาควรเป็นเรื่องที่
ผู้บริโภคสนใจ และยังสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดดิจิทัลยุค 3.0 ของ คอตเลอร์, ฟิลลิป, การ์ตา
ยาจา, เฮอร์มาวัน และเซเตียนวาน, อีวาน (2554) ที่กล่าวว่า การตลาดยุคปัจจุบันซึ่งมีเทคโนโลยี
เป็นตัวเชื่อมการมีส่วนร่วมและการตลาดความร่วมมือ (The age of participation and 
Collaborative Marketing) กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นต่างๆสามารถแพร่กระจาย
ออกไปอย่างกว้างขวาง โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มาจากผู้บริโภคแต่มาจากผู้ผลิตและผู้บริโภค
ในคนๆเดียวกัน (Prosumer) โดยผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า การน าข้อมูลจากผู้ชมมาเป็นแกน
หลักนั้นสามารถป้องกันตนเองได้ถ้าหากมีผู้ชมที่ ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่น าเสนอออกไป นอกจากนั้น
พบว่าผู้ผลิตให้ความส าคัญกับการคัดเลือกเนื้อหาภายในรายการแต่ละตอน ซึ่งผู้ผลิตได้มุ่งเน้นไปที่
เนื้อหาที่มีการพูดถึงมากในระยะเวลานั้นจากกระแสสังคม ซึ่งสอดคล้องกับตามหลักการตลาดยุค 
3.0 ของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008) ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยค่านิยมของผู้บริโภค (Value-
driven Marketing) ที่มีการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) กับผู้ชมได้เป็น
รายบุคคล และข้อมูลที่ได้จากผู้ชมในแต่ละครั้งเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ชมซึ่ง
อาจเป็นประโยชน์กับผู้ชมคนต่อไป ซึ่งผู้ผลิตสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ชม
ในโอกาสต่อๆไปและให้มองผู้บริโภคในมุมมองใหม่ว่าเป็นผู้ร่วมวง (Participants)   
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 และจากการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าผู้ผลิตใช้กลยุทธ์การสื่อสารด้านเนื้อหาตามแนวคิดของ 
Miller, Michael (2011) มากที่สุดคือ การให้ความรู้แก่ผู้ชม (Be Informative) เนื้อหามีลักษณะ
สั้นเรียบง่าย (Keep it Short and Simple) อีกทั้งรายการภายในช่องยังมีความสดใหม่เสมอ 
(Keep it Fresh) ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100  รองลงมาคือ มีการหลีกเลี่ยงการยัดเยียดโฆษณา 
(Avoid the Hard Sell) คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งมีการยัดเยียดโฆษณาโดยการแนะน าสถานที่ถ่าย
ท าให้กับรายการเท่านั้น และกลยุทธ์ที่ผู้ผลิตใช้น้อยที่สุดคือ ความบันเทิงและสนุก คิดเป็นร้อยละ 
66.66 โดยมีความบันเทิงและสนุกทุกรายการยกเว้นรายการผู้บริโภค เนื่องจากรายการผู้บริโภค
นั้นมีวิธีการด าเนินรายการโดยใช้ผู้บรรยาย (Narrator) ในการด าเนินรายการ ในขณะที่รายการ
อ่ืนๆภายในช่องนั้นมีการใช้ผู้ด าเนินรายการท าให้สามารถสอดแทรกมุขตลกของผู้ด าเนินรายการ
จึงท าให้รายการมีความบันเทิงและสนุก โดยผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่ารายการภายในช่อง 
Gutumdai ส่วนใหญ่มีลักษณะการพูดคุยเป็นกันเองกับผู้ชมอย่างสบายๆ ไม่เน้นเรื่องที่เครียดมาก
เกินไป และมีการเล่นมุขตลกกันเองเป็นบางครั้ง เนื่องจากผู้ผลิตมองว่าผู้ชมในเว็บไซต์  Youtube 
ส่วนใหญ่อายุไม่มากจึงต้องสื่อสารออกไปในลักษณะที่ไม่เครียดมาก ซึ่งผู้ชมหลายคนชอบและ
หลายคนไม่ชอบ ผู้ผลิตจึงต้องหาการสื่อสารที่สมดุลในแต่ละรายการโดยไม่เครียดมากเกินและไม่
ตลกจนเกินไป  

 และจากการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผู้วิจัยพบว่าผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai มีความเข้าใจกับลักษณะพ้ืนฐานของลักษณะเว็บไซต์ Youtube 
เป็นอย่างดีเนื่องจากมีการกระตุ้นผู้ชมให้กดติดตาม (Subscribe) ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของเว็บไซต์ Youtube จาก (Duffy ,2008; ธัญธัช นันท์ชนก, 2558) ที่กล่าวว่า การ
ติดตาม (Subscribe) ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกรับข่าวสารจากช่อง (Channel) ที่ชื่นชอบได้และเมื่อ
ช่องที่เราติดตามมีการอัพโหลดวีดีโอใหม่จะมีการแจ้งเตือนให้เราได้ทราบ นอกจากนี้ยังพบว่า
ผู้ผลิตได้ใช้สื่อออนไลน์อื่นที่ตนเป็นเจ้าของ (Owned Media) และสื่อออนไลน์ที่มีผู้อ่ืนสร้างเนื้อหา
ให้ (Earned Media) เพ่ือเพ่ิมยอดผู้ชมผ่านการแชร์ (Share) คลิปรายการควบคู่ไปกับการ
ออกอากาศทาง Youtube พบว่าผู้ผลิตท าการแชร์ (Share) คลิปรายการจากสื่อที่ตนเป็นเจ้าของ 
(Owned Media)  4 ช่องทาง คือ Facebook Page Gutumdai, Facebook Page ผู้บริโภค, 
Facebook Page Sadaos และเว็บไซต์ Sadaos.com อีกทั้งผู้ผลิตได้แชร์ไปยังสื่ออ่ืนที่ไม่ได้เป็น
เจ้าของ 2 ช่องทาง คือเว็บไซต์ Kapook.com และ เว็บไซต์ Postjung.com นอกจากนั้นมีผู้อ่ืน
สร้างเนื้อหาให้ (Earned Media) ผ่านการแชร์ (Share) ทางสื่ออ่ืนอย่างน้อย 2 ช่องทางคือ 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายการ และผู้ชมทั่วไป เนื่องจากผู้ผลิตรายการช่อง Gutumdai 
มองว่าการท าสื่อออนไลน์ที่ดีควรมีมากกว่าสื่อเดียว โดยใช้สื่อหลักอย่าง Youtube เป็นสื่อกลาง
และใช้สื่อออนไลน์อ่ืนๆเป็นช่องทางตัวเลือก (Alternative Channel) ในการเผยแพร่เนื้อหา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติกร สุทธิสินทอง (2556) ที่พบว่า การใช้ Youtube กับการสื่อสาร



 
69 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) 

 

การตลาดของค่ายภาพยนตร์ GTH งานวิจัยพบว่า GTH ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบไวรัสเป็น
เครื่องมือสื่อสารการตลาด โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางคลิปวีดีโอในเว็บไซต์ 
YouTube และแบ่งปันคลิปไปยังเว็บไซต์ Social Media ทั้งทาง Facebook และ Twitter ท าให้
เกิดการแพร่กระจายของคลิปต่อๆกันไปเป็นวงกว้าง เป็นไปตามลักษณะของ Viral Marketing 

 นอกจากนี้ยังพบว่ารายการส่วนใหญ่ในช่อง Gutumdai มีการกระตุ้นให้ผู้ชมมีส่วนร่วมใน
รายการ 2 วิธี คือ การพูดคุยในช่องความคิดเห็น (Comment) และการกระตุ้นให้ผู้ชมมีการโหวต
ลงคะแนน (Vote) โดยผู้ด าเนินรายการได้พูดถึงวิธีการร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมและสนุกใน
รายการอย่างชัดเจนในระหว่างด าเนินรายการ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวทางการท าการตลาดดิจิตอล
ของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008) ที่กล่าวว่า อย่าปล่อยให้ผู้ชมเป็นเพียงผู้รับสารที่นิ่งเงียบ
อีกต่อไป นักการตลาดยุคนี้ต้องพยายามโน้มน าให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกร่วม และรวมคนเหล่านี้มา
เป็นผู้ร่วมวง เพราะเขาอาจจะเป็นผู้จุดประกายความคิดก็ได้  

 อีกทั้งพบว่าการตั้งชื่อคลิปวีดีโอแต่ละคลิปนั้นมีผลต่อยอดผู้ชม ซึ่งผู้ผลิตมีวีธีในการตั้งชื่อ
คลิปวีดีโอจากชื่อที่เป็นกระแสหรือที่เป็นที่ค้นหาของผู้ ใช้ Youtube ในระยะเวลานั้น ซึ่งสิ่งนี้จะมี
ผลต่อการค้นหาคลิปวีดีโอจากวีดีโอแนะน า (Recommend Video) รวมไปถึงการค้นหา 
(Search) ที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่ายอดผู้ชมที่ได้มากที่สุดนั้นมาจากการค้นหาวีดีโอ และการ Tags 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ภาสกร เรืองรอง (2558) ที่กล่าวว่า Web3.0 เป็นยุคแห่งการ
เชื่อมโยงความรู้ คุณสมบัติที่เด่นชัดคือความอัฉฉริยะหรือ ระบบ AI (Artificial Intelligence) 
หรือเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ ท าให้สามารถคาดเดาพฤติกรรมและวิเคราะห์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี และเป็นระบบที่มีการเชื่อมข้อมูลต่างๆ (Semantic Web) ทั้งที่อยู่
ในเว็บไซต์ของผู้พัฒนาและแหล่งข้อมูลอ่ืนๆให้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งจะท าให้ระบบฐานข้อมูลมี
ขนาดใหญ่มาก แต่สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายและเร็วขึ้นไม่ว่าจากฐานข้อมูลใด (Global 
repository of data) เช่น การ Tag ใน Youtube เป็นต้น และยังสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
เว็บไซต์ Youtube ดังนี้ (Duffy ,2008; ธัญธัช นันท์ชนก, 2558) 1. มีการใส่ Tags เป็นการใส่ค า
สั้นๆที่เป็นคีย์เวิร์ดส าหรับคลิปนั้นๆโดยมีส่วนช่วยในการค้นหาของผู้ชม 2. มีวีดีโอที่เกี่ยวข้อง 
(Related Video) เพ่ือน าเสนอคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องให้กับผู้รับชมโดยอัตโนมัติโดยการค้นหาจาก
การ Tags 

และผลการวิจัยเชิงปริมาณจากกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดตามแนวคิดการสร้างเนื้อหา
โดยผู้บริโภคของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008) พบว่าช่อง Gutumdai มีความจริงใจและมี
ความเข้าใจกับลักษณะพ้ืนฐานของลักษณะเว็บไซต์ Youtube ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 
รองลงมาคือ การน าความเห็นของผู้บริโภคมาใช้ประโยชน์ในรายการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 โดย
รายการที่ผู้ผลิตน าความเห็นของผู้บริโภคมาใช้ประโยชน์มากที่สุดได้แก่  รายการผู้บริโภคและ
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รายการเปิดหน้าหนัง และรายการภายในช่อง Gutumdai  มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมใน
รายการและใช้กลยุทธ์การโหวตลงคะแนน คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยรายการที่เปิดโอกาสให้ผู้ชม
มีส่วนร่วมและใช้กลยุทธ์การโหวตลงคะแนน คือรายการเปิดหน้าหนัง ส่วนรายการผู้บริโภคและ
รายการชิมลางตัวอย่างใหม่ไม่มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและใช้กลยุทธ์การโหวตลงคะแนน
เลย น้อยที่สุดคือ การเลือกใช้คนดังมาโปรโมท คิดเป็นร้อยละ 6.66 โดยรายการที่มีการใช้คนดัง
มาโปรโมทคือ รายการชิมลางตัวอย่างใหม่เพียงรายการเดียว โดยมีแรพเอก นักร้องแรพ (Rapper) 
ที่มีชื่อเสียงจาก Youtube มาร่วมในรายการเพียง 1 คลิป แต่คลิปดังกล่าวกลายเป็นคลิปยอดนิยม
อันดับที่ 1 ภายในช่อง คือคลิป ชิมลางตัวอย่างใหม่: พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง ซึ่งมียอดผู้ชมถึง 
3,888,490 ครั้ง 

 ท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปว่ากลยุทธ์การสื่อสารที่ช่อง Gutumdai ใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพ
คือ  

  1. การน าเสนอเนื้อหามีลักษณะสั้นเรียบง่าย (Keep it Short and Simple) ที่พบว่า
รายการชิมลางตัวอย่างใหม่ที่เป็นรายการยอดนิยมที่มีการน าเสนอเนื้อหาภาพยนตร์เพียงเรื่อง
เดียวต่อตอนเท่านั้น โดยตอนที่มีมียอดผู้ชมสูงสุดมีถึง 3,888,490 ครั้ง ขณะที่รายการเปิดหน้า
หนังมีเนื้อหาภาพยนตร์มากกว่า 1 เรื่อง ตอนที่มียอดผู้ชมสูงสุดมีเพียง 29,696 ครั้ง ส่วนรายการ
ผู้บริโภคมีข้อมูลสินค้าให้เปรียบเทียบกันมากกว่า 1 ชิ้น มียอดผู้ชมสูงสุด 112,190 ครั้งเท่านั้น ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าช่อง Gutumdai ใช้กลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหามีลักษณะ
สั้นเรียบง่าย (Keep it Short and Simple) ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามแนวคิดของ Miller, 
Michael (2011) ที่กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่สามารถฆ่าวีดีโอของคุณเลยคือการท าให้มันยาวเกินไป 
เนื่องจากผู้ชมในยุคสมัยนี้จะจดจ่อกับสิ่งหนึ่งเพียงแค่เวลาสั้นๆ แต่ไม่ควรท าให้มันสั้นเกินไป
หรือไม่ควรให้จบเร็วเกินไปกว่าเนื้อหาที่น าเสนอ และไม่จ าเป็นต้องลงทุนเยอะไปกับวีดีโอใน 
Youtube เนื่องจากจะท าให้ดูตั้งใจเกินไปและส าหรับโลกออนไลน์มันจะดูแย่มาก ดังนั้นแค่ยืนพูด
กับกล้องแค่นั้นก็อาจจะเพียงพอแล้วส าหรับโลกออนไลน์ 

 2. การน าเสนอเนื้อหาในรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ชม เช่น ภาพยนตร์ไทย สินค้าไทย 
เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยสรุปได้จากคลิปรายการยอดนิยมภายในช่อง Gutumdai ที่ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องเพียงในประเทศไทย ผู้วิจัยพบว่า คลิปยอดนิยม 3 อันดับในรายการชิมลางตัวอย่างใหม่
เป็นการน าเสนอตัวอย่างภาพยนตร์ไทยทั้งหมด คือ อันดับที่ 1 ตอน พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง ที่
มียอดผู้ชมถึง 3,888,490 ครั้ง อันดับที่ 2 คือ ตอนหลวงพ่ีแจ๊ส 4G มียอดผู้ชม 742,359 ครั้ง และ
อันดับที่ 3 คือ เรื่อง อาบัติ มียอดผู้ชม 465,215 ครั้ง ส่วนรายการเปิดหน้าหนัง 3 อันดับแรกนั้นมี
ภาพยนตร์ไทยอยู่ในเนื้อหาทั้งหมด คือ ตอนสัปดาห์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่มีภาพยนตร์ที่น่า
รับชมมากท่ีสุดคือเรื่อง หลวงพ่ีแจ๊ส 4G ซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทย รองลงมาคือ เปิดหน้าหนังสัปดาห์ที่ 
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12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มียอดผู้ชม 6,185 ครั้ง ซึ่งมีภาพยนตร์ไทย 3 เรื่องคือ พรหมจรรย์ 
สวยพันธุ์สยอง, Love Next Door 2 และ Father and Son อันดับที่ 3 คือ เปิดหน้าหนังสัปดาห์
ที ่21 มกราคม พ.ศ. 2559 มียอดผู้ชม 4,074 ครั้ง ซึ่งมีภาพยนตร์ไทย 2 เรื่องคือ อวสานโลกสวย 
และ กระสือครึ่งคน 

3. การน าเสนอเนื้อหาที่ก าลังเป็นที่พูดถึง หรือ Talk of the Town ในขณะนั้น ซึ่งสิ่งนี้
จะมีผลต่อการค้นหาคลิปวีดีโอจากวีดีโอแนะน า (Recommend Video) รวมไปถึงการค้นหา 
(Search) ของผู้ชม เช่น คลิปรายการชิมลางตัวอย่างใหม่ตอน พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง ที่มียอด
ผู้ชมถึง 3,888,490 ครั้ง ซึ่งในขณะนั้นตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ก าลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์
เนื่องจากมีลักษณะที่วาบหวิวและไม่เหมาะกับเด็ก ซึ่งไม่สามารถรับชมได้ตามสื่อทั่วไป หรือ 
รายการผู้บริโภคตอนที่มีผู้ชมมากที่สุดคือ ตอนเปรียบเทียบถุงยางอนามัยตราสินค้าระหว่าง 
Durex และ Okamoto ที่ในขณะนั้นถุงยางอนามัย Okamoto ก าลังจะเข้ามาตีตลาดในเมืองไทย
และโฆษณาว่าเป็นถุงยางอนามัยที่บางที่สุดจึงเกิดเป็นกระแสในโลกออนไลน์ช่วงเวลานั้น  

4. การให้ความบันเทิงและสนุกแก่ผู้ชมโดยใช้ผู้ด าเนินรายการที่มีชื่อเสียง ซึ่งผู้วิจัยพบว่า
คลิปยอดนิยมอันดับ 1 ของช่อง Gutumdai ที่มียอดผู้ชมถึง 3,888,490 ครั้ง มีการน าบุคคลที่มี
ชื่อเสียงเป็นแขกรับเชิญในรายการและสร้างความบันเทิงและสนุกให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี แต่
พบว่าผู้ผลิตใช้กลยุทธ์การน าบุคคลที่มีชื่อเสียงมาใช้น้อยที่สุด ท าให้ผู้วิจัยสรุปได้ว่าผู้ผลิตอาจ
ต้องการรักษาต้นทุนการผลิตที่ต่ าเอาไว้ ซึ่งการน าบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมในรายการอาจจะมี
ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าปกติหลายเท่าตัว ขณะที่คลิปยอดนิยมอันดับ 2 ของช่อง Gutumdai ที่ไม่
มีแขกรับเชิญกลับมียอดผู้ชมเพียง  1,001,203 ครั้ง  

 แหล่งที่มาของรายได้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเว็บไซต์ Youtube จาก
โปรแกรมพันธมิตร Youtube 

จากการวิจัยพบว่าช่อง Gutumdai ได้รับรายได้ 2 ช่องทางคือ รายได้จากโฆษณาและ
รายได้จาก Paid Subscription หรือ Youtube Red โดยช่อง Gutumdai ได้รับรายได้จาก
โฆษณาทั้งหมด 121,735 บาท และทาง Youtube ได้แบ่งสัดส่วนรายได้จากโฆษณาในอัตราส่วน 
ร้อยละ 55.33 จากรายได้โฆษณาทั้งหมด ในขณะที่เว็บไซต์ Youtube รับส่วนแบ่งรายได้จาก
โฆษณาในอัตราส่วนร้อยละ 44.67 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการรับส่วนแบ่งรายได้จากโปรแกรม
พันธมิตร Youtube ของ ธัญธัช นันท์ชนก (2558) ที่กล่าวว่า ส่วนแบ่งรายได้ที่ผู้ผลิตจะได้รับจาก
โปรแกรมพันธมิตรไม่สามารถบอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือตัวเลขได้ตายตัว แต่ตัวเลขโดยประมาณอยู่ที่  
55% จากค่าโฆษณาท่ีทาง Youtube ได้รับ โดยทาง Youtube ไม่ได้รับประกันว่าส่วนแบ่งของเรา
จะได้เท่าไหร่ เพราะรายได้จะมาจากส่วนแบ่งของค่าโฆษณาท่ีเกิดข้ึนเมื่อมีผู้ชมวีดีโอของเรา หรือมี
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คนคลิกดูโฆษณาในช่องของเรา ซึ่งเป็นผลให้ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai ได้รับรายได้
จากโฆษณาทั้งหมด 67,347.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 จากรายได้ของผู้ผลิต ขณะที่รายได้
จาก Paid Subscription มีเพียง 8.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01โดยมาจากผู้ชมในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแหล่งที่มารายได้ของ (ธัญธัช นันท์ชนก ,2558: Youtube, 
2016) ที่กล่าวว่า ผู้ติดตาม (Paid Subscription) คือ การหารายได้จากช่องประเภทที่ต้องช าระ
เงินสมัครสมาชิกถึงจะดูได้ โดยที่เจ้าของช่องจะต้องตั้งสถานะของช่องในรูปแบบของช าระเงิน 
(Paid Channel) ที่เรียกว่า Youtube Red ซึ่งในระบบนี้ ปัจจุบัน Youtube Red มีให้บริการ
เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น  

 และพบว่ารายการที่สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตมากท่ีสุดคือ รายการชิมลางตัวอย่างใหม่สร้าง
รายได้เป็นจ านวน 58,317.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.7 รองลงมาคือรายการผู้บริโภค และ
รายการเปิดหน้าหนัง จ านวน 623.49 บาท และ 263.3 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.9 และ 0.3 
ตามล าดับ ส่วนคลิปวีดีโอที่สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต 3 อันดับแรกมาจากรายการชิมลางตัวอย่าง
ใหม่ทั้งหมด ได้แก่ ชิมลางตัวอย่างใหม่: พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง, ชิมลางตัวอย่างใหม่: Scouts 
Guide to the Zombie Apocalypse  และชิมลางตัวอย่างใหม่: หลวงพ่ีแจ๊ส 4G...จะดีหรือเปล่า 
? จ านวน 48,067 บาท, 3,087.53 บาท และ 2,814 บาทคิดเป็นร้อยละ 72, 4.6 และ 4.2 
ตามล าดับ โดยทั้ง 3 คลิปนี้มียอดผู้ชมอยู่ที่ 3,888,490,  306,215 และ 1,001,203 ตามล าดับ ซึ่ง
ท าให้ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ยอดผู้ชมในแต่ละคลิปที่สูงนั้นจะมีผลต่อการสร้างรายได้ที่สูงเช่นกัน แต่
ขึ้นอยู่กับสองปัจจัย คือ จ านวนครั้งในการปรากฏของโฆษณา และ ประเภทของโฆษณาที่ต่างกัน 
ซึ่งโฆษณาแต่ละประเภทจะมีประสิทธิภาพการสร้างรายได้ที่แตกต่างกัน  

 ประเภทของโฆษณาท่ีสร้างรายได้ให้ช่อง Gutumdai มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ โฆษณา
วีดีโอแบบข้ามได้ในรูปแบบประมูล จ านวน 106,199 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.23, โฆษณาแบบดิส
เพลย์ในรูปแบบประมูล และโฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรูปแบบสงวนไว้ จ านวน 13,409.88 และ 
1,389.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.01 และ 1.14 ตามล าดับ และพบว่าจ านวนการแสดงโฆษณา
มากที่สุดได้แก่ โฆษณาแบบดิสเพลย์ในรูปแบบประมูล จ านวน 1,396,816 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
67.39 รองลงมาคือ โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรูปแบบประมูล และ โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ใน
รูปแบบสงวนไว้ จ านวน 664,864 และ 6,509 คิดเป็นร้อยละ 32.07 และ 0.31 ตามล าดับ ส่วน
ประเภทโฆษณาที่แสดงความถี่น้อยที่สุดได้แก่โฆษณาวีดีโอแบบข้ามไม่ได้ในรูปแบบสงวนไว้ คิด
เป็นร้อยละ 0.00 ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยในรูปแบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ระหว่างรับชมรายการโดยพบว่า ประเภทโฆษณาที่ปรากฏระหว่างการรับชมมากที่สุดคือโฆษณา
ซ้อนทบั (Overlay Ads) คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือโฆษณาแบบดิสเพลย์ (Display Ads) คิด
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เป็นร้อยละ 53.33 ส่วนโฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้และโฆษณาวีดีโอแบบข้ามไม่ได้ไม่ปรากฏจากการ
รับชมเลย  

ซึ่งท าให้ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ประเภทโฆษณาที่มีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้มากที่สุดของ
ช่อง Gutumdai คือ โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรูปแบบประมูล ที่สร้างรายได้ให้ช่องเป็นอันดับที่ 
1 แต่จ านวนครั้งในการปรากฏน้อยกว่าโฆษณาแบบดิสเพลย์ในรูปแบบประมูลเกือบสองเท่าตัว 
ในขณะที่โฆษณาแบบดิสเพลย์ในรูปแบบประมูลที่มีจ านวนการปรากฏสูงที่สุด แต่สร้างรายได้เพียง
อันดับที่ 3 เท่านั้น  

อีกทั้งยังพบว่าประเทศที่สามารถสร้างรายได้จากโฆษณาให้ช่อง Gutumdai มากที่สุด 3 
อันดับคือประเทศไทย, สหรัฐอเมริกา และเกาหลี   

 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtube 

 จากการวิจับพบว่า ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai มีอุปสรรค 3 ส่วน ส่วนแรก
พบว่ามีปัญหาทางด้านการผลิต (Production) เพียงในช่วงแรก เนื่องจากมีอุปกรณ์ในการถ่ายท า
เพียงกล้อง 1 ตัวและไมโครโฟนอีก 1 ตัวเท่านั้นท าให้คุณภาพการผลิตในช่วงแรกนั้นต่ ากว่า
มาตรฐานแต่ได้มีการพัฒนาทางด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง และผู้ผลิตน ารายได้ที่ได้จากโปรแกรม
พันธมิตร Youtube มาลงทุนซื้ออุปกรณ์ในการถ่ายท าโดยผู้ผลิตกล่าวว่าในขณะนี้อุปกรณ์ได้
คุณภาพตามมาตรฐานตามที่ต้องการแล้ว  

 ส่วนที่สองคือ ไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ที่จะผลิตรายการตอนใหม่ๆนั้นหมดไป 
เนื่องจากการสร้างเนื้อหาใหม่ๆนั้นมาจากคุณหงษ์ชัยเพียงผู้ เดียว ซึ่งสอดคล้องกับ (Torrance, 
1962; Cropley 1966; Razilk, 1972; Davis & Rimm, 1994;) ที่กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์
นั้นเป็นศักยภาพของแต่ละบุคคลที่ลอกเลียนแบบกันไม่ได้ และบุคคลที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงนั้นมีความคิดแปลก
ไปจากผู้อื่น โดยที่ผลงานของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นจะไม่ซ้ าแบบใคร ซึ่งตรงกับลักษณะ
ของผู้ผลิตของช่อง Gutumdai ที่ไม่มีผู้ใดสามารถลอกเลียนแบบความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ของผู้ผลิต ซึ่งผู้ผลิตกล่าวว่า ถ้าหากมีการจัดการที่ดีจะไม่มีปัญหา   

 ส่วนที่สามคือปัญหาด้านลิขสิทธิ์ผู้วิจัยพบว่าผู้ผลิตมีปัญหาทางด้านความเข้าใจเรื่อง
ลิขสิทธิ์ในการอัพโหลดวีดีโอบน Youtube  และความรวดเร็วในการตรวจสอบลิขสิทธิ์จากระบบ 
Youtube ซึ่งค่อนข้างล่าช้า อีกทั้งความช่วยเหลือจาก Youtube ในฐานะเป็นสื่อกลางในการ
เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและ Third Party น้อยเกินไป เนื่องจาก Youtube ใช้ระบบ Content ID 
ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติท าให้การเชื่อมโยงของผู้ผลิตและเจ้าของลิขสิทธิ์เกิดความผิดพลาดได้    
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จากการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารช่อง Gutumdai เพ่ือสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์ 
Youtube ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ ผู้วิจัยได้พบข้อมูลจากการเก็บข้อมูลที่ผสมผสานที่เกี่ยวข้อง
กับช่อง Gutumdai ท าให้ผู้วิจัยสรุปได้ว่า สื่อสังคม (Social Media) อย่าง Youtube สามารถ
สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตช่อง Gutumdai และสามารถท าให้รายการที่ผลิตออก
ไปสู่สายตาผู้ชมได้ง่ายกว่าสื่อเก่า (Traditional Media) เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านสื่อ  (Media) 
และเทคโนโลยี (IT) ที่เปลี่ยนไปอย่างมาก และมีต้นทุนที่ต่ ากว่า ซึ่งสื่อออนไลน์มีเครื่องมือให้
เลือกใช้ได้มากมายโดยไม่เสียต้นทุนใดๆ และกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน เป็นผลให้ต้นทุนในการ
ผลิตลดลง อีกทั้งสัดส่วนรายได้ที่ผู้ผลิตเนื้อหาได้รับจะมากขึ้น โดยต้นทุนในการผลิตต่อสัปดาห์ละ
ของช่อง Gutumdai ใช้ประมาณ 200 บาทเท่านั้น ท าให้ช่อง Gutumdai สามารถสร้างก าไร
ให้กับผู้ผลิตได้และอยู่รอดได้อย่างถูกวิธี และยังน ารายได้ไปลงทุนต่อยอดทางด้านการผลิต 
(Production) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของรายการภายในช่อง โดยที่ผู้ผลิตยังเหลือรายได้น าไปใช้ในส่วน
อ่ืนต่อได้ โดยผู้วิจัยสรุปได้ว่าผู้ผลิตมีวิธีการลดรายจ่ายดังนี้ 1. การไม่เสียจ้างค่าบุคลากร เนื่องจาก
การผลิตรายการในช่อง Gutumdai มีผู้ที่เกี่ยวข้องน้อยมาก รวมถึงผู้ผลิตมีความสามารถหลาย
ด้านตั้งแต่การคิดรูปแบบรายการ การด าเนินรายการด้วยตนเอง รวมไปถึงการตัดต่อรายการด้วย
ตนเอง 2. การไม่เสียค่าสถานที่ถ่ายท า เนื่องจากมีการโฆษณาให้กับสถานที่ถ่ายท า และพบว่า
ผู้ผลิตสามารถเพ่ิมรายได้ในการสร้างเนื้อหาที่ถูกใจและเป็นกระแสสังคมในช่วงนั้นรวมไปถึงการน า
บุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมรายการ ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่าสามารถเพ่ิมยอดผู้ชมได้เป็นอย่างดี 
และเป็นผลให้มีรายได้ที่สูงมากขึ้น และแนวโน้มในอนาคตผู้วิจัยมองว่าจะมีผู้ผลิตเนื้อหาเพ่ือสร้าง
รายได้ผ่าน Youtube มากขึ้น เนื่องจากมีช่องตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จให้เห็นมากมาย อีกทั้ง
มีการอบรมจาก Youtube อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะท าให้เป็นกระแสสังคม หรือค่านิยมของผู้ผลิต
เนื้อหาในอนาคตได้ 

และจากการศึกษา ผู้วิจัยมองว่าอาชีพการสร้างเนื้อหาผ่าน Youtube เป็นอาชีพที่ดีและ
อาจจะน าไปสู่การสร้างรายได้มหาศาลถ้าผู้ผลิตสร้างเนื้อหาได้โดนใจผู้ชม แต่ผู้วิจัยมองว่าควรจะ
ท าเป็นเพียงงานอดิเรกเท่านั้น ไม่ควรยึดเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน 
และในการผลิตใช้ขั้นตอนที่ต้องมีทักษะพิเศษส่วนตัวสูง ซึ่งในการผลิตจะมีต้นทุนที่สูง แต่วิธีที่ดี
ที่สุดคือ การผลิตเนื้อหาให้ถูกใจผู้ชมเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุดส าหรับผู้ผลิตในเว็บไซต์ Youtube โดยเน้น
ถึงกลยุทธ์การสื่อสารที่ผู้วิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพส าหรับการผลิตเนื้อหาเพ่ือสร้างรายได้ผ่าน 
Youtube 4 ข้อ คือ 1. การน าเสนอเนื้อหามีลักษณะสั้นเรียบง่าย (Keep it Short and Simple) 
2. การน าเสนอเนื้อหาในรายการที่เก่ียวข้องกับกลุ่มผู้ชม 3. การน าเสนอเนื้อหาที่ก าลังเป็นที่พูดถึง 
หรือ Talk of the Town ในขณะนั้น 4. การให้ความบันเทิงและสนุกแก่ผู้ชมโดยใช้ผู้ด าเนิน
รายการที่มีชื่อเสียง 
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ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
รายการโทรทัศน์ผ่าน Youtube เพ่ือสร้างรายได้ ดังนี้   

1. ผู้ผลิตควรผลิตเนื้อหาที่เป็นสากลเพ่ิมขึ้นเพ่ือขยายฐานภูมิศาสตร์ของผู้ชมโดยเฉพาะ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากจะสามารถเพ่ิมรายได้ในส่วนของ Paid Subscription ได้
เป็นอย่างด ี 

2. ผู้ผลิตควรเพ่ิมกลยุทธ์ในส่วนของการน าบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมรายการให้มากขึ้น 
เนื่องจากคลิปยอดนิยมอันดับที่ 1 ในช่อง Gutumdai มีการใช้กลยุทธ์ดังกล่าว 

3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง Youtube ควรจะมีการอบรมผู้ผลิตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
ของโปรแกรมพันธมิตร Youtube เนื่องจากผู้ผลิตยังขาดความรู้ความเข้าใจทางด้าน
กฎเกณฑ์และลิขสิทธิ์ของ Youtube อย่างชัดเจน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาผู้รับสาร (Receiver) ถึงปัจจัยในการรับรายการโทรทัศน์
ผ่านเว็บไซต์ Youtube เพ่ือการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการสื่อสาร 

2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาผู้ลงโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Youtube ถึงปัจจัยใน
การเลือกลงโฆษณาช่องใน Youtube รวมไปถึงประเภทของโฆษณาท่ีผู้ลงโฆษณาเลือกลง
ผ่าน Youtube 

3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษา Social Media อ่ืนๆนอกเหนือจาก Youtube ที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตเนื้อหาผ่าน Social Media ได ้
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