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วัตถุประสงค์การวิจัยเรือง “การสร้างตราสินค้าบุคคลของยูทูบเบอร์ ประเภทไลฟ์สไตล์ มี
วตัถุประสงคเ์พือ ) ศึกษากระบวนการสรา้งตราสินคา้บุคคลของยูทูบเบอร ์ประเภทไลฟ์สไตล ์ในช่องทาง
ยทูบู ) เพอืพฒันากลยทุธก์ารสรา้งตวัตนของยูทูบเบอร ์ใหป้ระสบความสาํเรจ็ โดยระเบียบวิธีวิจยัสาํหรบั
งานวิจัยครงันีคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) กับผูใ้หข้อ้มูลสาํคัญทีเป็น ยูทูบเบอร ์ประเภทไลฟ์สไตล ์ จาํนวน  ท่าน ทีมีจาํนวนผูติ้ดตาม 
(Subscriber) ตงัแต่ ,  คนขึนไป ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสรา้งตราสินคา้บุคคล (Personal 

Branding) ของยูทูบเบอร  ์ประเภทไลฟ์สไตล ์ในช่องทางยูทูบ (YouTube) มีขันตอนทังหมด  ขันตอน 
ไดแ้ก่  

( ) การสํารวจค้นหา (Discover) โดยการทาํช่องยูทูบใหป้ระสบความสาํเร็จและยงัยืน ควรเริม
มาจากความชอบส่วนบุคคล การไดท้าํในสิงทีชอบจะทาํใหเ้กิดแรงบนัดาลใจไดดี้ ควรสาํรวจจุดแข็งของ
ตนเอง วิเคราะหส์ถานการณ ์และศึกษาคู่แข่ง เพือนาํมากาํหนดจุดยืนของตนเอง สรา้งเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่น เพอืรากฐานตวัตนทีมนัคงแข็งแรง  

( ) การสร้าง (Create) โดยในการกาํหนดหรือวางคาแรคเตอรช์่องควรมุ่งเนน้ไปทีความเป็นตัว
ของตวัเอง เป็นสไตลข์องตวัเองมากทีสดุ การแสดงความเป็นตวัของตวัเองออกมาอย่างเต็มที สามารถช่วย
ดงึดดูผูติ้ดตามทีมีความสนใจร่วมกนักบัเราได ้เปลียนกระแสตอบรบัเป็นแรงผลกัดนั เมอืไดร้บัคาํติชมจาก
กลุม่ผูช้ม ควรนาํมาปรบัปรุงและพฒันาช่องใหดี้ขนึ  

 ( ) การสือสาร (Communicate) มีการศึกษาพฤติกรรม หรือลักษณะทางประชากรของกลุ่ม
ผูติ้ดตาม เพอืใชเ้ป็นแนวทางการสรา้งคอนเทนตใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายและ
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เขา้ถึงใจผูช้ม ดึงดูดใหก้ลุ่มผูช้มสนใจและติดตาม ดว้ยคอนเทนตท์ีสรา้งสรรคแ์ละนาํเสนอด้วย
สไตลใ์นแบบของตวัเอง ความเป็นตวัของตวัเองจะทาํใหผู้ช้มเกิดความประทบัใจ และคอยสือสารกบักลุ่ม
ผูช้มอย่างสมาํเสมอและเป็นกันเอง การมีปฏิสมัพันธ์หรือโตต้อบกับกลุ่มผูช้ม จะสรา้งความสมัพันธ์ทีดี 
ผูติ้ดตามสามารถเขา้ถึงตวัตนของยทูบูเบอรไ์ดง้่าย ช่วยการรกัษาและเพิมยอดผูติ้ดตามต่อไปไดอ้นาคต  

( ) การรักษาให้คงไว้ (Maintain) รกัษาจุดยืนและมาตรฐาน เป็นขนัตอนทีสาํคัญทีสุด เมือเรา
สรา้งตัวตนไดส้าํเร็จแลว้ การรกัษาจุดยืนและมาตรฐานช่องอยู่เสมอ ซือสตัยแ์ละจริงใจต่อผูช้ม จะทาํให้
ช่องและยทูบูเบอรม์ีความมนัคงแข็งแรงไปพรอ้มๆกนั 
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The research entitled “Personal brand building of lifestyle YouTuber” aimed to study the 

process of lifestyle YouTuber personal branding and to develop effective YouTuber branding 

strategy. The study was conducted by applying qualitative methodology using in-dept interview 

as data collection. The key informants were four lifestyle YouTubers who had over 700,000 

subscribers. The findings revealed four processes of building lifestyle YouTubers personal 

branding were as follows: 

1) Discover – To create successful and sustainable YouTube channels, it started from  

individual interest which in turn developed into inspiration. Ones should discover their own 

strengths, analysed the situations, and study direct competitors, to achieve strong and lasting 

brand positioning, image, and identity.    

2) Create – Ones should create characters based on their personality and style as they  

were ways to attract the audiences’ attentions. Also, learn to turn either positive or negative 

feedback into motivation and improvement for the channel.   

3) Communicate – Studying the behaviours or demographics of the subscribers as 
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guideline to create contents based on the target group’s needs would attract more audiences to 

watch and subscribe. With creative content and unique way of presentation, it would leave a 

strong impression to the audiences. Ones should also communicate to their audiences in a 

friendly manner regularly as well as interact or respond to their comments. This led to a strong 

and solid relationship bonding between the two. In additions, being an easily accessible 

YouTubers enabled them to better maintain and increase the number of subscribers in the future. 

4) Maintain – The most important step was to maintain ones’ position and standard.  After  

succeeding in personal branding, honesty and frankness were keys to retain the audiences and 

engaged them on the channels, leading to the strong and steady state of YouTubers and their 

channels altogether.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


