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เทรนด์อาชีพยอดนิยม

สื่อสาร Content ผ่านการเป็น
ถ้าจะกล่าวถึงช่องทางบน Social Media ที่มีกันอยู่หลากหลายนั้น โดยเฉพาะที่เป็นแหล่ง
รวบรวมรายการ หรือคลิปวิดีโอที่มีมากมายมหาศาล แน่นอนว่าทุกคนคงนึกถึง Platform
อย่าง YouTube เพราะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในด้านของวิดีโอ Content ต่างๆ มีผู้คนใช้งาน
มากที่สุดในโลก ทั้งภาพยนตร์ ดนตรี การแสดง ความรู้ ข่าวสาร และอีกมากมายที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น
มียอดสมาชิกเกินกว่า 50 ล้านบัญชี จากผูใ้ ช้งานทัง้ หมดกว่า 2,300 ล้านบัญชีและมีการแชร์วดิ โี อ
ในแต่ละวันมากถึง 5 พันล้านคลิป
ขณะที่ประเทศไทย ‘YouTube’ เป็น Platform ออนไลน์ที่มี
ผู้ใช้งานมากที่สุด ก็คือ มีจ�ำนวนกว่า 27 ล้านคน เป็นประเทศที่มี
ผูใ้ ช้งาน YouTube มากเป็นอันดับ 7 ของโลก (ข้อมูล ณ มกราคม 2022)
รองจากอันดับ 1 อินเดีย, อันดับ 2 สหรัฐฯ, อันดับ 3 บราซิล, อันดับ 4
ญี่ปุ่น, อันดับ 5 รัสเซีย และอันดับ 6 สหราชอาณาจักร
ขณะเดียวกัน นอกจากผู้บริโภคจะเป็นผู้ที่ได้รับชม ติดตาม
คลิปวิดีโอที่สนใจแล้ว ก็ยังสามารถเปลี่ยนบทบาทจากผู้ชมเป็น
YouTuber ที่ตอนนี้ ทั้งศิลปิน ดารา ผู้มีชื่อเสียง แบรนด์ต่างๆ
ผูป้ ระกอบการ ตลอดจนบุคคลทัว่ ไป  สนใจเข้าเป็นเจ้าของช่องทางนี้
และมีช่อง YouTube Channel เป็นของตัวเอง ยิ่งท�ำให้ YouTube
ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และกลายเป็นอีกหนึ่งสื่อที่ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก

พัฒนาการของ YouTube
หากลองย้อนเวลากลับไป เรือ่ งราวของ YouTube ได้เริม่ ก่อตัง้
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2005 ยูทูบ หรือในส�ำเนียงอเมริกันจะออกว่า
ยูทิวบ์ เป็นเว็บไซต์เผยแพร่วิดีโอ โดยมีส�ำนักงานอยู่ที่แซนบรูโน
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา YouTube เริ่มก่อตั้งจากอดีตพนักงาน
เพียงแค่ 3 คนใน บริษทั เพย์แพล คือ แชด เฮอร์ลยี ,์ สตีฟ เชน และ
ยาวีด คาริม และต่อมา YouTube ได้ขายให้กับ Google ในราคา
1.65 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2006 ท�ำให้
YouTube เป็นอีกหนึ่งในช่องทางที่ส�ำคัญของ Google เว็บไซต์ที่
ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลด ดู หรือแบ่งปันวิดีโอได้
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แม้ว่าในระยะแรก YouTube จะเป็นช่องทางส�ำหรับการลง
รายการ ภาพยนตร์ เพลง และวิดีโอต่างๆ ที่ต้องจัดท�ำโดยแบรนด์
ขนาดใหญ่ ผู ้ บ ริ โ ภคจะมี บ ทบาทเป็ น ผู ้ ติ ด ตามเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
แต่ในระยะหลัง YouTube ได้เปิดให้ผู้สนใจส�ำหรับการเข้ามาสร้าง
Content ต่างๆ มากมาย ท�ำให้เกิดอาชีพใหม่ที่เรียกว่า YouTuber
และเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ยิ่งท�ำให้ YouTube กลายเป็นส่วนหนึ่งที่
เข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการด�ำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน

YouTube กับบทบาท
การสื่อสารการตลาดของ YouTuber
จากรูปแบบที่เฉพาะตัวนั้น ส่งผลให้ YouTube เป็นอีกหนึ่ง
เครื่องมือหรือช่องทางในการวางกลยุทธ์ด้านการท�ำการตลาดบน
Social Media อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในด้านการสร้าง
การรับรู้ การเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย การสร้างความผูกพัน ที่ Engage
กั บ กลุ ่ ม ที่ ค าดหวั ง รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม ยอดขาย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ความน่าสนใจ น่าติดตาม จาก Content เป็นจ�ำนวนมหาศาลที่ได้
ถูกน�ำมาเสนอไปยังผู้บริโภคทั่วโลกนั่นเอง
ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้เกิดอาชีพ YouTuber ขึ้น เพราะทุกวันนี้
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ติดตามและใช้เวลากับช่องทาง Online มากขึ้น
YouTube เป็นอีกช่องทางที่คนใช้เวลา ขณะเดียวกันก็ยังมีเงื่อนไข
จูงใจที่ท�ำให้ YouTuber สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี จนท�ำให้
หลายๆ คน เติบโตและกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จจาก
Product Communications และ Production ต่อยอดธุรกิจที่ขยาย
ช่องทางต่อไปได้อีกมากมาย

เกาะติดเส้นทาง ก้าวสู่การเป็น YouTuber
ถ้าจะนิยามสรุปงานของ YouTuber ให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ
คนที่สร้าง Content หรือ Content Creators และ อัปโหลดขึ้นบน
YouTube นั่นเอง ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เรื่องราว เนื้อหา
รูปแบบวิธีการน�ำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมายให้น่าสนใจ เพลิดเพลิน
ตอบโจทย์ น่าติดตาม
1) การก�ำหนดแนวทางของ YouTube Channel ว่าเกี่ยวกับ
อะไร เรื่องราว ขอบข่ายเนื้อหา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ประมาณไหน
หลายคนก็ท�ำคลิปวิดีโอในสไตล์ของตัวเอง และเผยแพร่ให้คนอื่นดู
เช่น เผยแพร่ผลงาน คลิปรีวิว ท่องเที่ยว ท�ำอาหาร สอนหนังสือ
สอนแต่งหน้า สอนร้องเพลง  ตอบปัญหา ฯลฯ
2) การวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตขิ องตัวเอง จะเป็นตัวช่วยทีส่ ำ� คัญ
หากเป็นสิ่งที่ถนัด สนใจ ชื่นชอบเป็นพิเศษ หรือมีต้นทุนอยู่แล้ว
จะท�ำได้ง่ายขึ้น
3) การส�ำรวจและวิเคราะห์ตลาดที่เข้มข้น ส�ำรวจตลาด
ดูวา่ ในแนวเดียวกันมีใครท�ำบ้าง ทัง้ ในและต่างประเทศ เขามีจดุ เด่น
สร้างความน่าสนใจอย่างไรกันบ้าง
4) ติดตามกระแสความนิยม ส�ำรวจสถานการณ์ว่ากลุ่ม
เป้าหมายของเราสนใจอะไรเกี่ยวกับอะไร แนวประมาณไหน
5) การออกแบบรูปแบบรายการทีส่ ร้างสรรค์ การออกแบบ
วิ ธี ก ารน� ำ เสนอ ความยาว การก� ำ หนดช่ ว งเวลา แบ่ ง ช่ ว งตอน
อย่างเหมาะสม
6) ก�ำหนดการที่ชัดเจน แน่นอน การวางแผนการลงคลิป
ที่ชัดเจนสม�่ำเสมอ เช่น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2 ครั้ง หรือเดือนละ 2 คลิป
เป็นต้น
7) Content มีความน่าติดตาม การก�ำหนดเนื้อหา สร้าง
Content หากเป็ น สิ่ ง ที่ รู ้ จ ริ ง ช� ำ นาญ มี ข ้ อ มู ล เพี ย งพอ ทิ ศ ทาง
การต่อยอดได้ การจะก้าวไปเป็น YouTuber ทีป่ ระสบความส�ำเร็จได้
จะต้องมี Content ที่ดี มีจุดที่แตกต่างเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
ตัวเอง สอดคล้องกับแนวที่ตั้งไว้
8) แนวทางการการถ่ายท�ำน่าสนใจ ลงมือถ่ายท�ำตาม
แนวทางทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ การพูดคุยหน้ากล้องจะท�ำให้สามารถสือ่ สาร
ความต้องการต่างๆ และเข้าถึงอารมณ์คนดูได้มากกว่ารูปแบบอื่น
ส�ำหรับ YouTuber มักจะถ่ายท�ำแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน หลายคน
ใช้เพียงโทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโฟนเท่านัน้ ก็สามารถถ่ายท�ำและตัดต่อ
วิดีโอ ใช้เทคนิคผ่าน Application ในการตัดต่อเข้าช่วย ที่มีแบบฟรี
ให้เลือกใช้อยู่มากมาย เช่น VLLO, KineMaster, CapCut ดังนั้น
ในระยะแรกอาจจะเริ่มต้นจากการอาจท�ำเองก็ได้
9) มี ก ารสื่ อ สารที่ ดี หารู ป แบบการสื่ อ สารภายในคลิ ป
การสือ่ สารสองทางกับคนดู การจัดกิจกรรมเสริม เพือ่ การรวมตัวเป็น
กลุ่มก้อนเพื่อกระตุ้นให้มีการสะท้อนกลับ
10) เรียนรูท้ จี่ ะน�ำเทคนิคใหม่ๆ หมัน่ น�ำเทคนิคต่างๆ มาใช้
ซึง่ มีรายละเอียด ทัง้ ด้านรูปแบบการถ่ายท�ำ การเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
ทางการตลาด
11) การท�ำให้ค้นหา เข้าถึงง่าย การท�ำ  YouTube search
มีทั้งแบบที่ท�ำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การ Search ในกล่องค้นหา
ด้านบนสุดของ YouTube ด้วยค�ำสัน้ ๆ ทีเ่ ราจะใช้ทำ� คลิป ซึง่ YouTube
จะแนะน�ำ Long tail keyword หรือ Keyword ส่วนแบบมีค่าใช้จ่าย

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
drphotjai@gmail.com
นั ก สื่ อ สารเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ บบบู ร ณาการ ด้ ว ยประสบการณ์ ก ว่ า 25 ปี
ด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาดแบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กร
จนถึงระดับชาติ ผูบ้ รรยายในระดับปริญญาโท-เอก ให้กบั มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�ำแหน่งที่หลากหลาย ทั้งด้านธุรกิจ
สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

เช่น จาก kwFinder.com, VIDIQ.com ซึ่งโปรแกรมจะดึง Keyword
เฉพาะค�ำค้นใน YouTube มาให้หาได้ง่ายขึ้น

เจาะลึกเบือ้ งหลังความส�ำเร็จของ YouTuber
1) การมีชอื่ เสียงทีด่ ี แม้วา่ คนทีม่ ชี อื่ เสียงอยูแ่ ล้ว จะได้เปรียบ
เช่น ศิลปิน ดารา นักร้อง DJ หรือ เซเลบ ในสาขาต่างๆ เพราะคนทัว่ ไป
จะคุ้นเคย เข้าถึงง่าย แต่ก็ไม่ใช่สูตรส�ำเร็จเสมอไป เพราะหลายคน
ก็เกิดจากการเป็น YouTuber เลย
2) เอกลักษณ์ที่โดดเด่น แตกต่าง การมีเอกลักษณ์ชัดเจน
ส�ำคัญมาก ทั้งตัว YouTuber เอง เนื้อหา และวิธีการน�ำเสนอ ถ้าไม่
เหมือนใคร หรือมีบุคลิก รูปแบบ ที่จดจ�ำง่าย จะมีชัยไปกว่าครึ่ง
3) ช่องและภาพโปรไฟล์โดนใจ ชื่อช่องและภาพโปรไฟล์
ส�ำคัญมาก  ชื่อช่อง และรูป Profile ช่อง ควรจะเลือกชื่อช่องที่โดนใจ
อ่านแล้วจ�ำง่าย สั้นๆ ไม่ยาวหรือหลายพยางค์เกินไป สามารถพิมพ์
ค้นหาได้ง่าย ติดปาก ติดหู ส่วนเรื่องรูป Profile ของช่อง ควรเลือก
รูปที่ชัดเจน ติดตาได้ง่าย หรือหากเป็นการใส่ตัวอักษรลงไปในรูป
ก็ควรอ่านออกง่าย เห็นได้ชัด
4) การน�ำเสนอน่าติดตามตัง้ แต่ 15 วินาทีแรก การน�ำเสนอ
ต้องโดนใจ กระชับ ได้ใจความ ดูแล้วเพลิดเพลิน ควรแบ่งเนื้อหา
ออกเป็ น ตอนๆ ไม่ ค วรพู ด ติ ด กั น ยาวๆ เพราะจะท� ำ ให้ ดู น ่ า เบื่ อ
ไม่วนไปมา เพราะ Content มีให้ผู้ชมเลือกมากมาย หากไม่น่าสนใจ
ก็จะเปลี่ยนช่องทันที
5) เทคนิคการตัดต่อทีด่ ี มีการเปลีย่ นมุมกล้องสลับกันไปบ้าง
เพือ่ ให้เกิดความน่าสนใจ ใส่ภาพหรือคลิปวิดโี อประกอบการน�ำเสนอ
เมื่ อ มี ก ารพู ด ถึ ง สิ่ ง ใด มี ก ารใส่ ส ติ๊ ก เกอร์ ข้ อ ความ เสี ย งเพลง
เสียงเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจในวิดีโอ
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6) ใช้เวลา และพื้นที่อย่างคุ้มค่า การอธิบาย หรือบอกเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับ Content หลัก สะท้อนแบรนด์ รวมไปถึงออกแบบ
ให้ดูน่าสนใจ เพื่อสร้างความน่าสนใจติดตามของกลุ่มเป้าหมาย
7) อ�ำนวยความสะดวกให้ Subscriber การท�ำให้ Subscriber
หรือผู้ติดตาม ค้นหาเรื่องราว/เนื้อหาที่ต้องการรับชมประเภทต่างๆ
ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ง่าย
8) ใช้ Tag ให้เกิดประโยชน์ การค้นหา Tag ชื่อรายการ
พิธีกร เรื่องราวเด่นๆ  หรือความสนใจ จากค�ำหลัก หรือค�ำใกล้เคียง
เนือ่ งจาก YouTube ก็เป็นส่วนหนึง่ ของ Search Engine การติด Tag
จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงช่องทางได้ง่ายขึ้น
9) การสร้าง Playlist การตลาดบนแพลตฟอร์ม YouTube
เพื่อจัดระเบียบ Content ก็เป็นสิ่งส�ำคัญไม่แพ้กัน โดยเป็นการสร้าง
กลุ่ม Content เพื่อแบ่งความสนใจ ไม่เพียงแต่รูปแบบและเนื้อหา
ที่น่าสนใจเท่านั้น การสร้าง Playlist ท�ำให้ผู้ชมสามารถรันวิดีโอ

ได้อย่างต่อเนื่องและไม่ขาดตอน จะยิ่งสร้างการรับรู้แบรนด์ได้เพิ่ม
มากขึ้น และช่วยเพิ่มยอดวิวให้สูงขึ้นด้วย

การสร้างรายได้ของ YouTuber
โดยทัว่ ไปแล้วรายได้ของ YouTuber ต่อยอดวิวจะเป็นส่วนใหญ่
จากข้อมูลสรุปได้ว่า ถ้าค�ำนวณแค่รายได้ต่อผู้ชม จะสามารถสร้าง
รายได้ให้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีหลายปัจจัยที่ YouTube จะจ่ายเงิน
ให้กับ YouTuber เช่น จ�ำนวนยอดวิวของวิดีโอ จ�ำนวนคลิกโฆษณา
คุณภาพของโฆษณา ความยาวของวิดีโอ Adblockers เครื่องมือ
ส�ำหรับปิดกั้นการมองเห็นโฆษณา หรือสิ่งที่จะช่วยให้ผู้ใช้ไม่ถูก
โฆษณาต่างๆ เช่น Google Ads, Facebook Ads ไปจนถึง Popup
โฆษณาต่างๆ หรือชนิดอื่นๆ ที่ขึ้นมาด้วย นอกจากนี้ อีกปัจจัยที่สร้าง
รายได้ต่อ Content ยังรวมถึงจ�ำนวนดูสะสม และจ�ำนวนโฆษณาที่
แสดงตลอดทั้งเนื้อหาด้วย

อันดับ YouTube ไทย เรียงตามจ�ำนวนผู้ติดตาม

อันดับ YouTube ไทย เรียงตามจ�ำนวนการเข้าชม VDO

อันดับ

ช่อง

ผู้ติดตาม (คน)

อันดับ

ช่อง

ผู้ติดตาม (คน)

1

zbing z.

16,400,000

1

Beam Copphone

11,895,140,398

2

Kaykai Salaider

15,900,000

2

YimYam TV

8,846,731,884

3

Bie The Ska

13,800,000

3

zbing z.

8,260,886,469

4

My Mate Nate

12,200,000

4

ครูนกเล็ก

7,402,929,437

5

RUOK FF

10,000,000

5

ZENSE Entertainment

4,562,597,350

6

SpriteDer SPD

9,660,000

6

Bie The Ska

4,417,971,038

7

ครูนกเล็ก

9,160,000

7

Kaykai Salaider

4,239,961,215

8

Mark Wiens

9,070,000

8

Dek Jew Chill Out

4,044,882,329

9

UDiEX2

8,860,000

9

TV Thunder Official

3,854,394,322

10

HeHaa TV

8,520,000

10

Brianna’s Secret Club TH 3,747,026,939
https://channelranking.com/ranking

ในส่วนของจ�ำนวน Subscriber  แม้ว่าจะไม่ได้สร้างรายได้
ให้มากได้เหมือนกับยอดวิว แต่การที่มีจ�ำนวนผู้ติดตามที่มากขึ้น
ย่อมช่วยเพิ่มโอกาสในการมองเห็นมากขึ้น และมีส่วนท�ำให้ฐาน
ผู้ชมมากกว่าเดิม แน่นอนว่าแนวโน้มคลิก Like Share Comment   
มีมากขึ้นตามมาด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วควรจะมีจ�ำนวน Subscriber  
1,000 คนขึน้ ไป มีการคลิกยอมรับข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขในการรับชม
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาให้เข้าถึงผู้ชมไม่ต�่ำกว่า 4,000 ชั่วโมง
มีรายงานว่าหาก YouTuber มีผู้ชม Content 1 ล้านคน ก็จะสามารถ
92 marketplus

ท�ำรายได้ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 170,000 บาท
แต่ทงั้ นี้ ก็จะน�ำไปพิจารณาร่วมกับคุณภาพของโฆษณาอีก หรืออัตรา
การคลิกโฆษณาที่โชว์ในแต่ละครั้งด้วย
ในฝั่งของ YouTube ก็จะมีระบบ วิธีการที่จะคัดเลือกโฆษณา
ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับแต่ละ Content ที่ได้รับความนิยมนั้นๆ ให้
ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย สถานการณ์  สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาด
ของแต่ละผลิตภัณฑ์ อันเป็นโอกาสทีจ่ ะท�ำให้ YouTuber ได้รบั อัตรา
ค่าตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นตามล�ำดับด้วย

