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วัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จัย เรื อง “การสร้า งตราสิ น ค้า บุ ค คลของยู ทู บ เบอร์ ประเภทไลฟ์ สไตล์ มี
วัตถุประสงค์เพือ ) ศึกษากระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลของยูทูบเบอร์ ประเภทไลฟ์ สไตล์ ในช่องทาง
ยูทบู ) เพือพัฒนากลยุทธ์การสร้างตัวตนของยูทูบเบอร์ ให้ประสบความสําเร็จ โดยระเบียบวิธีวิจยั สําหรับ
งานวิจัยครังนีคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทีเป็ น ยูทูบเบอร์ ประเภทไลฟ์ สไตล์ จํานวน ท่าน ทีมีจาํ นวนผูต้ ิดตาม
(Subscriber) ตังแต่ , คนขึนไป ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคล (Personal
Branding) ของยูทูบเบอร์ ประเภทไลฟ์ สไตล์ ในช่องทางยูทูบ (YouTube) มีขันตอนทังหมด ขันตอน
ได้แก่
( ) การสํารวจค้นหา (Discover) โดยการทําช่องยูทูบให้ประสบความสําเร็จและยังยืน ควรเริ ม
มาจากความชอบส่วนบุคคล การได้ทาํ ในสิงทีชอบจะทําให้เกิดแรงบันดาลใจได้ดี ควรสํารวจจุดแข็งของ
ตนเอง วิเคราะห์สถานการณ์ และศึกษาคู่แข่ง เพือนํามากําหนดจุดยืนของตนเอง สร้างเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่น เพือรากฐานตัวตนทีมันคงแข็งแรง
( ) การสร้าง (Create) โดยในการกําหนดหรือวางคาแรคเตอร์ช่องควรมุ่งเน้นไปทีความเป็ นตัว
ของตัวเอง เป็ นสไตล์ของตัวเองมากทีสุด การแสดงความเป็ นตัวของตัวเองออกมาอย่างเต็มที สามารถช่วย
ดึงดูดผูต้ ิดตามทีมีความสนใจร่วมกันกับเราได้ เปลียนกระแสตอบรับเป็ นแรงผลักดัน เมือได้รบั คําติชมจาก
กลุม่ ผูช้ ม ควรนํามาปรับปรุงและพัฒนาช่องให้ดีขนึ
( ) การสื อสาร (Communicate) มีการศึกษาพฤติกรรม หรือลักษณะทางประชากรของกลุ่ม
ผูต้ ิดตาม เพือใช้เป็ นแนวทางการสร้างคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ เป้าหมายและ
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เข้าถึงใจผูช้ ม ดึงดูดให้กลุ่มผูช้ มสนใจและติดตาม ด้วยคอนเทนต์ทีสร้างสรรค์และนําเสนอด้วย
สไตล์ในแบบของตัวเอง ความเป็ นตัวของตัวเองจะทําให้ผชู้ มเกิดความประทับใจ และคอยสือสารกับกลุ่ม
ผูช้ มอย่างสมําเสมอและเป็ นกันเอง การมีปฏิสมั พันธ์หรือโต้ตอบกับกลุ่มผูช้ ม จะสร้างความสัมพันธ์ทีดี
ผูต้ ิดตามสามารถเข้าถึงตัวตนของยูทบู เบอร์ได้ง่าย ช่วยการรักษาและเพิมยอดผูต้ ิดตามต่อไปได้อนาคต
( ) การรักษาให้คงไว้ (Maintain) รักษาจุดยืนและมาตรฐาน เป็ นขันตอนทีสําคัญทีสุด เมือเรา
สร้างตัวตนได้สาํ เร็จแล้ว การรักษาจุดยืนและมาตรฐานช่องอยู่เสมอ ซือสัตย์และจริงใจต่อผูช้ ม จะทําให้
ช่องและยูทบู เบอร์มีความมันคงแข็งแรงไปพร้อมๆกัน
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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.

