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การเปรียบเทียบการบริหารงานการผลิตรายการทีวีดิจิทัลผ่านยูทูบ 

ช่องรับทราบโปรดักชัน กับช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์
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‘RUBSARB Production Channel’ and ‘FEDFE Boyband Channel’
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บทคัดย่อ

 การศกึษาวจิยัเรือ่ง “การเปรยีบเทยีบการบรหิารงานรายการทวีดีจิทิลัผา่นยทูบู ‘ชอ่งรบัทราบ โปรดกัชนั’ และ 

‘ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์’” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงาน กระบวนการผลิต เนื้อหา รูปแบบการนำาเสนอ และ

ช่องทางการเผยแพร่ผลงานของผู้ผลิตรายการทีวีผ่านช่องยูทูบของช่องรับทราบโปรดักชัน และช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์ 

โดยการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการของช่องรับทราบ         

โปรดักชัน และ ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์ รวมไปถึงข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ต จาก

นั้นจึงนำาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์การบริหารงานของทั้งสองช่องรายการ

 การบริหารงานธุรกิจผลิตสื่อของผู้ผลิตรายการผ่านยูทูบให้ประสบความสำาเร็จ กล่าวได้ว่ามีผู้ผลิตรายการทั้ง

สองช่องให้ความสำาคัญดังต่อไปนี้ 1) การคิดสร้างสรรค์เนื้อหาท่ีโดดเด่น 2) ต้องผลิตงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำา 3) 

ทำาการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างฐานผู้เป็นสมาชิก เมื่อมีฐานผู้เป็นสมาชิกในระดับหนึ่ง 4) ทำาการพัฒนารายการ

ทั้งคุณภาพ และการนำาเสนอ 5) การผลิตรายการต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ ไม่หลอกลวงผู้รับชม

คำาสำาคัญ: การบริหารงาน, ช่องยูทูบ, การผลิตรายการ

Abstract

 The purpose of this research paper “Comparison of the Management of Digital TV via YouTube 

‘RUBSARB Production Channel’ and ‘FEDFE Boyband Channel’” was to study the management and 

production of the channel and how it has been promoted through the YouTube channel. This research 

paper has been done through the qualitative research by interviewing the management teams from 

both companies as well as other documentations provided by the companies and other media.

 We conclude that in order to produce successful channel on YouTube, that 1) Must have 

unique creativity with constant valuable contents 2) Must To produce a continuous video 3) also 

includes effective advertisement and promotion of clip in order to generate subscriber base 4) improve 

produce a quality channel to the viewers. 5) Must produce the information base on the facts and 

presented with sincerity.

Keywords: Management, YouTube Channel, Production

* นักศึกษาปริญญาโทวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



126

Siam Communication Review Vol.16 Issue 21

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ยูทูบเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก รวม

ทั้งคนไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งสถิติการใช้งานของคนไทย 

ทำาการสำารวจโดยเวบ็ไซต์โซเชียลแรงค์ (Zocialrank) พบ

ว่า มยีอดผูใ้ช้สือ่สงัคมออนไลน์ของคนไทยในชว่งไตรมาส

ที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 มียอดการใช้งานยูทูบ จำานวน 26.25 

ล้านคน มีวีดิทัศน์อัปโหลด 3.4 ล้านวีดิทัศน์ มียอดผู้เข้า

ชมวีดิทัศน์ (Unique Visitors) ต่อเดือน 7,822 ล้านครั้ง 

และจำานวนครัง้ในการเขา้ชมวดิีทศัน์ต่อเดือนสูงถงึ 1,506 

ล้านล้านครั้ง ทั้งนี้การที่ยูทูบได้รับความนิยมเนื่องจาก

การท่ียทูบูเปน็เว็บไซต์แลกเปลีย่นวีดิทศัน ์โดยในเวบ็ไซต์

นีผู้้ใชส้ามารถอัปโหลดวดิีทศันเ์ขา้ไป เปดิดูวดิีทศันท่ี์มอียู ่

และแบ่งปันภาพวีดิทัศน์เหล่านี้ให้ผู้ อ่ืนดูได้ มีข้อมูล

เนื้อหา รวมถึงวีดิทัศน์ภาพยนตร์สั้นๆ วีดิทัศน์ที่มาจาก

รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์เพลง และวีดิทัศน์บล็อกกิ้ง 

ซ่ึงเปน็การสร้างแชเนลโดยมสีว่นของขอ้มลูทีเ่ปน็วดิีทศัน์

เป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะเป็นวีดิทัศน์ที่เกิดจากมือ

สมัครเล่นถ่ายกันเอง ซึ่งไฟล์วีดิทัศน์สั้นที่มีความยาว

ประมาณ 1 - 10 นาที และไม่เสียค่าใช้จ่าย การที่ยูทูบ

สามารถให้คนทั่วไปสามารถอัปโหลดวีดิทัศน์ของตนเอง 

รวมไปถึงการที่ให้คนทั่วไปสามารถสร้างช่องของตนเอง

ไดน้ั้น ทำาใหท้กุ ๆ  คนสามารถครอบครองชอ่งทางในการ

เผยแพร่ผลงานของตนเองได้ จึงทำาให้เกิดผู้ผลิตผลงาน

มาเผยแพร่กันในลักษณะต่าง ๆ  ซึ่งอันดับต้นๆ ส่วนใหญ่

เปน็ชอ่งยทููบทีแ่บง่ปนัวดิีทศันเ์พลง ภาพยนตร์เพลง จาก

ค่ายเพลงต่าง ๆ ที่มีการผลิตผลงานเพลงอย่างเป็นธุรกิจ

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แต่ในอันดับเหล่าน้ีมีช่อง      

ยูทูบที่เป็นลักษณะรายการโทรทัศน์ออนไลน์ที่ไม่ได้เป็น

ผู้ผลิตจากอุตสาหกรรมสื่อปะปนด้วยอยู่ส่วนหนึ่ง และ

หากคัดแยกและจัดอันดับช่องยูทูบที่มีผู้ผลิตไม่ได้อยู่ใน

อุตสาหกรรมสื่อเป็นเพียงบุคคลทั่วไป โดยแยกตาม

ลักษณะรายการที่มีลักษณะเป็นรูปแบบรายการบันเทิง 

และกลุ่มเป้าหมายของรายการที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่ง

สามารถแยก ได้ดังนี้ 

 อันดับที่ 1 ช่องวีอาร์โซ (VRZO channel) มี

สมาชิก 3,583,474 คน และ ยอดผู้รับชมรวมทุกวีดิทัศน์

จำานวน 1,224,644,209 ครั้ง (สืบค้นเมื่อ17 มิถุนายน 

2559)

 อนัดบัที ่2 บีเ้ดอะสกา (Bie The Ska Channel) 

มีสมาชิก 2,699,498474 คน และ ยอดผู้รับชมรวมทุก 

วีดิทัศน์จำานวน 663,200,714 คร้ัง (สืบค้นเมื่อ17 

มิถุนายน 2559)

 อนัดับที ่3 เฟด็เฟบ่อยแบนด ์(fedfe boyband 

Channel) มีสมาชิก 1,711,086 คน และ ยอดผู้รับชม

รวมทกุวดีทิศันจ์ำานวน 350,982,885 ครัง้ (สบืคน้เมือ่17 

มิถุนายน 2559)

 อันดับที่ 4 ช่องรับทราบโปรดักชัน (RubSarb 

Production Channel) มีสมาชิก 681,935 คน และ 

ยอดผู้รับชมรวมทุกวีดิทัศน์จำานวน 94,518,055 ครั้ง 

(สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559)

 อนัดบัท่ี 5 ช่องเสอืรอ้งไห ้(Tiger Cry Channel) 

มีสมาชิก 642,191 คน และ ยอดผู้รับชมรวมทุกวีดิทัศน์

จำานวน 154,650,615 ครั้ง (สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 

2559)

 การศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบการบริหารงาน

รายการทีวีได้ทำาการคัดเลือกช่องผู้ผลิตในยูทูบ ท่ีมีความ

คลา้ยคลงึกนั เพ่ือเปรยีบเทยีบการบริหารการผลติรายการ

โทรทัศน์ทางส่ือออนไลน์ คือช่องรับทราบโปรดักชันและ 

ช่องเฟ็ดเฟบ่อยแบนด ์ซึง่ท้ังสองช่องไดร้บัความนยิม โดย

ช่องรับทราบโปรดักชัน เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อ

โฆษณาโทรทัศน์ รายการออนไลน์ โฆษณาออนไลน์ ก่อ

ตัง้โดยคณุปรโีรจน ์เกษมศานติ ์หรอืคณุจอร์จ อดตีผูร้ว่ม

กอ่ตัง้ ชอ่งรายการอนัดบั 1 อยา่งชอ่งวอีารโ์ซ โดยไดแ้ยก

ออกมาทำารายการของตนเอง ร่วมกับ คุณมิ่งบุญ ฮาตะ 

(ต้นกล้า) น้องชายของคุณอิสระ ฮาตะ (อิสระ วีอาร์โซ) 

ช่วงแรกใช้ชื่อว่า จีจีทีเค แคสสเตชัน (GGTK Castation) 

และได้พัฒนาขยายรูปแบบรายการมากข้ึนจากการร่วม

ตัวของเพื่อน ๆ ท่ีเคยทำารายการวีอาร์โซ ด้วยกัน จน

ปจัจบุนัมผีูร้ว่มทำารายการรวม 9 คน และเปลีย่นมาใชช้ือ่ 

“รับทราบโปรดักชัน” มีจำานวนสมาชิกติดตามรับชม 

จำานวน 670,871 คน และ มยีอดผูช้มวดีทัิศนวี์ดทัิศนร์วม 

91,013,948 ครั้ง ส่วนช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์ เป็นผู้ผลิต

รายการโทรทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์ มีรูปแบบรายการ

บันเทิง นำาเสนอความสนุกสนาน ตลกขบขัน และความ

คิดสร้างสรรค์ เนื้อหารายการของเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์มี

ลักษณะเป็นการแสดงส่วนหนึ่ง หรือส่วนต่าง ๆ ของ

ร่างกาย เช่น การไม่สวมเสื้อผ้าในรายการแบบที่มี

พฤตกิรรมไมเ่หมาะสม ผดิตอ่ศลีธรรม ทศันคตขิองสังคม 

และการแสดงกิจกรรมทางเพศ หรอืการลวนลาม คกุคาม

ทางเพศกับผู้หญิงในรายการของตน จึงเป็นการแสดงกึ่ง
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อนาจร ก่ึงลามก รวมถึงมีการใช้ภาษาหยาบคาย โดยมี

ที่มาจากรายการทีวีในอเมริกาอย่างแจ็คแอส ซึ่งเป็น

รายการตลก แกลง้เพือ่น แอก๊ชัน่ เจบ็ตวั ทดลองอะไรหา่ม 

ๆ หรอืทำาอะไรทีห่ลดุกรอบท่ีกำาหนดไวจ้นไดร้บัความนยิม 

โดยทีช่อ่งเฟด็เฟบ่อยแบนดม์ยีอดผูก้ดชืน่ชอบทางเพจ เฟ

ซบุ๊ก จำานวน 1,216,149 คน และมียอดผู้เป็นสมาชิกช่อง

ยูทูบ 1,711,086 คน มีจำานวนยอดเข้าชมวีดิทัศนข์องเขา

รวมทุกวีดิทัศน์ทั้งหมด 350,982,885 ครั้ง

 เนือ่งจากความใกลเ้คียงกนัของรปูแบบรายการ

ที่เป็นประเภทของรายการบันเทิงที่มีความหลากหลาย 

ตลกขบขัน และที่สำาคัญเนื้อหาเหล่านี้ไม่สามารถหารับ

ชมได้จากรายการโทรทัศน์ทั่วไปได้ และทั้ง 2 ช่องได้รับ

การตอบรับจากผู้รับชมเป็นอย่างมากจากจำานวนยอด

สมาชิกที่เพ่ิมขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ

บริหารงานรายการผ่านช่องยูทูบ ของทั้ง 2 ช่อง เป็นการ

ผลิตรายการในรูปแบบใหม่ และมีผู้ผลิตเป็นคนรุ่นใหม่ 

ทั้งยังเติบโตจนสามารถสร้างเป็นธรุกิจสื่อได้ จึงเป็นที่น่า

สนใจและนำามาเป็นวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์

 (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานช่อง

รับทราบโปรดักชัน กับ ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์

 (2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบกระบวนการผลติชอ่ง

รับทราบโปรดักชัน กับ ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์

 (3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหา และรูปแบบ

การนำาเสนอ ชอ่งรบัทราบโปรดกัชนั กบั ชอ่งเฟด็เฟบ่อย

แบนด์

 (4) เพือ่ศึกษาเปรยีบเทยีบชอ่งทางในการเผยแพร่

ผลงาน ช่องรับทราบโปรดักชัน กับ ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์

ขอบเขตของการวิจัย

 โดยงานวจัิยนีท้ำาการศึกษาผูบ้ริหาร และผูป้ฏบิตัิ

งาน ในการผลิตรายการของช่องรับทราบโปรดักชัน               

และ ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยการสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ 

(In-Depth interview) กับผู้บริหาร พนักงานฝ่ายปฏิบัติ

การ การสงัเกตการณ์ และการเก็บรวบรวมขอ้มลูเอกสาร

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลาท่ีทำาการศึกษาตั้งแต่เดือน 

กรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 (1) สามารถนำาการศึกษาการบริหารงานไปใช้

เป็นแบบอย่างได้

 (2) สามารถนำากระบวนการผลติรายการทวีผีา่น

ยูทูบไปเป็นแบบอย่างได้

 (3) สามารถเป็นต้นแบบของการออกแบบ

เนื้อหา และการนำาเสนอได้

 (4) ความรูใ้นการเผยแพรผ่ลงานในสือ่ออนไลน์

ให้ประสบความสำาเร็จ

แนวคิดและทฤษฎี

 (1) แนวคิดการบริหารงานงานสื่อสารมวลชน 

โดย เดนิส แมคเควล (Denis McQuail) ได้ไว้ว่า การ

บริหารงานองค์การสื่อสารมวลชน ไว้ว่าโดยท่ัวไป

สื่อมวลชนจะถูกควบคุมโดยปัจจัยต่าง ๆ ของสังคมท้ัง

ภายในและภายนอกขององค์การ ดังนั้นสื่อมวลชนจึงไม่

สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระด้วยตัวของตัวเอง แต่ต้อง

ดำาเนนิงานอยูท่่ามกลางแรงกดดนัจากตัวแปรต่าง ๆ  เหลา่

นั้น ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการกำาหนดนโยบาย และ 

หลักการในการปฏิบัติขององค์กร

วัตถุดิบ

(สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูล วัฒนธรรม)

ผลงาน

(ช่องทางการจัดจำาหน่าย ความต้องการ และประโยชน์ผู้รับสาร)

ภาพแบบจำาลองแสดงปัจจัยที่เกี่ยวข้องขององค์การสื่อสารมวลชน 

ที่มา : McQuail’s Mass Communication Theory : An Introduc-

tion (5th Edition, p. 282), by Denis McQuail, 2005, London : 

Sage Publications Ltd.

แรงกดดันทาง

เศรษฐกิจ

(คู่แข่ง สำานักข่าว 

โฆษณา เจ้าของ 

สหภาพแรงงาน)

แรงกดดันทางการ

เมืองและสังคม

(การควบคุมทาง

กฎหมายและฝ่าย

การเมือง/สถาบัน

ทางสังคมต่าง ๆ)

การจัดการ      เทคโนโลยี

ความเป็นวิชาชีพ
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 (2) แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) โดย 

เคนท์ เวอร์ทาม และเอียน เฟนวิกค์ (Kent Wertime 

and Ian Fenwick, 2008) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ 

การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และนิยามสื่อใหม่

ว่าหมายถงึเน้ือหา (Content) ทีอ่ยูใ่นรปูแบบดจิทัิล โดย

ลักษณะสำาคัญของเน้ือหาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ประกอบ 

ด้วย “อิสระ 5 ประการ” (5 Freedoms) ได้แก่ (2.1) 

อสิระจากขอ้จำากดัด้านเวลา (Freedom from Schedul-

ing) เน้ือหาทีอ่ยูใ่นรปูแบบดจิทิลั ทำาใหผู้บ้รโิภคสามารถ

เลือกรับและส่งข่าวสารได้ในเวลาท่ีตนต้องการและไม่

จำาเปน็ตอ้งรอคอยรับชมเนือ้หาต่าง ๆ  ตามเวลาทีก่ำาหนด

(2.2) อสิระจากขอ้จำากัดดา้นพรมแดน (Freedom from 

Geological Boundaries) เนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล เป็น

เนื้อหาที่รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว 

(2.3) อสิระจากขอ้จำากดัด้านขนาด (Freedom to Scale) 

มเีนือ้หาทีส่ามารถยอ่หรอืปรบัขยายขนาดหรอืเครอืขา่ย

ได้ เช่น การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสำาหรับการเผยแพร่

ทั่วโลก หรือปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เจาะจงก็ได้ (2.4) อิสระจากข้อจำากัดด้านรูปแบบ                

(Freedom from Formats) เนือ้หาแบบดิจทิลัไมจ่ำาเป็น

ต้องมรีปูแบบหรอืลักษณะทีต่ายตัวเหมือนสือ่ด้ังเดิม และ 

(2.5) อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเน้ือหามาสู่ยุคนัก

บรโิภครเิริม่สรา้งและควบคุมเนือ้หาเอง (From Marketer-

Driven to Consumer-Initiated, Created and           

Controlled) เนือ้หาถกูสร้างสรรคจ์ากผูบ้รโิภคคนใดกไ็ด ้

เกดิเปน็เนือ้หาทีส่รา้งจากผูบ้รโิภค (Consumer-Created 

Content)

 (3) แนวคิดเวบ็ไซต์เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ยทููบ 

(YouTube) เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีรูป

แบบของสื่อมวลชน เนื่องจากศักยภาพที่สามารถเข้าถึง

คนจำานวนมากได้ และยังมีรูปแบบ “ส่วนบุคคล” เพราะ

เน้ือหาที่สร้างได้ด้วยคนทั่วไป หากนิยามศักยภาพของ

ผูร้บัสาร คอื ผูส้ามารถเขา้ถงึได้เองโดยตรง และตอบกลบั

ด้วยการเลือกรับด้วยตนเอง (Castell, 2552 : 55)

 (4) แนวคิดการผลิตรายการโทรทัศน์บน

อินเทอร์เน็ต โดย วิลาส ฉำ่าเลิศวัฒน์ และ นฤพล ตั้งตรี

รัตน์ ได้อธิบายถึงการผลิตโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตไว้ว่า 

สถานีโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ต หรืออินเทอร์เน็ตทีวี (In-

ternet TV) มีลักษณะรายการที่มีการบันทึกเสร็จแล้วจึง

นำามาเผยแพร ่(Video Archie) ซ่ึงมีกระบวนการผลติใกล้

เคียงกับรายการโทรทัศน์ท่ัวไป สำาหรับข้ันตอนการผลิต

รายการโทรทศันบ์นอนิเทอรเ์นต็มข้ัีนตอนดงันี ้(วลิาส ฉำา่

เลศิวฒัน ์และ นฤ-พล ตัง้ตรรีตัน,์ 2551, น. 36-49) (4.1) 

ขั้นตอนการวางแผนการผลิตรายการ (4.2) ขั้นตอนการ

ถ่ายทำารายการ และ (4.3) ขั้นตอนการตัดต่อ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 การวจิยัเรือ่ง “การเปรยีบเทียบการบรหิารการ

ผลติรายการทีวดิีจทัิลผา่นยทููบ ‘ช่องรบัทราบโปรดกัชัน’ 

และ ‘ช่องเฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์’” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ดว้ยการสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ 

(In-Depth Interview) โดยทำาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับผู้บริหาร และ

ฝ่ายปฏิบัติการของทีมช่องรับทราบโปรดักชัน จำานวน 4 

คน และ กับผู้บริหาร และฝ่ายปฏิบัติการ ของทีมเฟ็ดเฟ่

บอยแบนด์ จำานวน 9 คน รวมไปถึงการประมวลข้อมูล

จากเอกสารต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องและข้อมูลจากสื่อ

อนิเทอรเ์นต็ จากนัน้นำาข้อมลูท้ังหมดท่ีได้มาเปรยีบเทียบ

การบริหารงาน กระบวนการผลติ เนือ้หา รปูแบบการนำา

เสนอ และช่องทางการเผยแพร่รายการของทั้งสองช่อง 

แล้วทำาการวิเคราะห์สรุปและประมวลผลข้อมูล

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

 (1) การบริหารงานช่องรับทราบโปรดักชัน กับ

ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์

 ปัจจัยภายในองค์การ การบริหารสำานักงานของ

รายการทีวีผ่านยูทูบ ของทั้งสองช่องมีการจัดโครงสร้างใน

การทำางานไว้แต่ไม่ได้ยึดติดกับโครงสร้างหน้าท่ีตาม

ตำาแหน่งนั้น โดยมีการทำางานที่สามารถการปรับเปล่ียน

โครงสร้างองค์การสมัยใหม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความ

เหมาะสมกับงาน โดยมีการใช้ทั้งโครงสร้างแบบทีมงาน 

และโครงสรา้งแบบเครือขา่ย ซึง่เนน้ความสมัพนัธเ์ปน็แบบ

ไม่เป็นทางการ (Informal Organization) ทำาให้การ

บรหิารงานองคก์ารมกีารทำางานทีม่คีวามยดืหยุน่เปน็อยา่ง

มากจากการที่มีบุคลากรในองค์การจำานวนน้อยองค์การ

เป็นองค์การขนาดเล็ก จึงเป็นการจัดองค์การที่เหมาะสม 

ส่วนของนโยบายมีการวางนโยบายของตนให้คือการผลิต

เนือ้หาให้โดดเดน่ มรีปูแบบทีเ่ปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะตน และ

น่าสนใจกับกลุ่มเป้าหมายจนทำาให้เนื้อหาได้รับความนิยม 
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 การบริหารงานด้านวารสารศาสตร์นั้นแม้ไม่ได้

รับการศึกษาในงานด้านวารสารศาสตร์ ในสถาบันการ

ศึ กษาก็ ส าม า รถผลิ ต ร ายกา รผ่ า นยู ทู บมี เ พี ย ง

ประสบการณ์ในการผลิตงานด้านวารสารศาสตร์ก็เพียง

พอแล้ว เนื่องจากการผลิตผลงานรายการผ่านยูทูบเป็น

งานที่มีการให้ความสำาคัญกับเนื้อหามากกว่าคุณภาพ

ความสวยงามของรายการ ซึ่งทำาให้ผลงานของผู้ผลิต

รายการมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และในด้าน

ของจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน นั้นเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับ

จริยธรรม ศีลธรรม ของผู้ผลิต โดยใช้พ้ืนฐานของความ

จรงิใจ (sincerity) ไมผ่ลติเนือ้หาทีห่ลอกลวงผูร้บัชม และ

ผลิตเนื้อหาอยู่ในกรอบของกฎหมายที่ไม่นำาเสนอภาพ

ลามก อนาจาร หรือหากมีภาพลามก อนาจาร มีการ

เซนเซอร ์(Censor) โดยผู้ผลติเอง และยังมกีารข้ึนคำาเตอืน

ความเหมาะสมของเนื้อหากับช่วงอายุของผู้รับชมก่อน

การรับชม อีกทั้งการเผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ยูทูบที่

ไม่มีสถาบัน และ/หรือ องค์การใดในการเป็นผู้ตรวจสอบ 

ควบคมุ เหมอืนกบัสือ่สาธารณะ เชน่ สือ่โทรทศัน ์สือ่วทิย ุ

เป็นต้น จึงทำาได้ด้วยการกำากับดูแลตัวเอง (self-censor) 

 ดา้นยทุธศาสตรใ์นการแขง่ขนัโดยผู้ผลิตรายการ

ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามหรือ

อปุสรรค ของชอ่งตนเองไว ้โดยทางชอ่งเฟด็เฟบ่อยแบนด ์

มีจุดแข็งที่โดดเด่นของเนื้อหาที่ไม่มีผู้ใดสามารถทำาเทียบ

เคียงได้ จึงเป็นจุดแข็งท่ีได้เปรียบกว่าทางช่องรับทราบ        

โปรดักชัน ซึ่งจุดแข็งของทางช่องรับทราบโปรดักชันเป็น

ช่องที่มีเน้ือหา สาระบันเทิง ที่เป็นเอกลักษณ์สามารถให้

ความรู้ได้เป็นอย่างดี ส่วนของจุดอ่อนของช่องรับทราบ 

โปรดักชันเป็นช่องยูทูบที่เปิดได้ไม่นาน ยังอยู่ในช่วงสร้าง

ฐานผู้เป็นสมาชิก จึงควรทำาการส่งเสริมการประชาม

สัมพันธ์ช่องไปยังสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ส่วนช่องเฟ็ดเฟ่

บอยแบนดม์จุีดแขง็ของชอ่งกเ็ปน็ขอ้จำากดักบัทางชอ่งดว้ย

เช่นกนั กับการเนือ้หาท่ีมีความสนกุสนานในแบบท่ีเกนิเลย 

จึงทำาให้ผู้สนับสนุน (Sponsor) จะนำาสินค้า หรือบริการ

มาทำาโฆษณาแฝง (Tie-in Advertising) กับทางชอ่งจำากดั

เนื้อหาของสินค้า หรือบริการที่ต้องการเพียงเน้ือหาท่ี

ต้องการความสนุกสนานของทางช่องเพียงเท่านั้น จึงควร

ขยายเนื้อหาให้มีความหลากหลายมาก ส่วนของโอกาส

ของทางชอ่งรบัทราบโปรดกัชนั และช่องเฟ็ดเฟบ่อยแบนด ์

มีปัจจัยเข้ามาเป็นโอกาสมากมาย ทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค

ในการรับชมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเปิดรับสื่อใหม่เพิ่ม

มากย่ิงข้ึน อีกท้ังเวบ็ไซต์ยูทูบเปน็โอกาสด้วยท่ีเปน็เหมอืน

กับสถานีโทรทัศน์ท่ีเปิดให้คนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของ

ช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิดีโอของตนเองได้ โดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย และยังสร้างรายได้จากยูทูบอีกด้วย หรือ

ทำาการขยายช่องทางออกไปทางส่ือช่องทางอื่นให้มากยิ่ง

ขึน้ การนำารายเผยแพรท่างสือ่สงัคมประเภทวดีทัิศนอ์ืน่ ๆ  

ส่วนอุปสรรคนั้นทั้งสองช่องต่างได้รับผลกระทบกับ

เศรษฐกิจ และการเมือง เนื่องด้วยทั้งสองช่องต่างมีรายได้

หลักจากการรับโฆษณาแฝง (Tie-in Advertising) หาก

เป็นช่องเศรษฐกิจที่ซบเซาทำาให้ผู้สนับสนุนไม่ทำาการ

โฆษณากับสื่อใหม่ จึงควรเพิ่มช่องทางรายได้ของทางช่อง 

เช่น ทำาการศึกษาระบบโฆษณาของทางเว็บไซต์ยูทูบ เพื่อ

ให้ได้โฆษณาคั่นในรายการเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 กลยทุธท์างการตลาดท้ังสองชอ่ง ท้ังสองชอ่งทีม่ี

การใช้กลยุทธก์ารตลาดด้านระดับราคา (Price Strategy) 

และกลยุทธ์ของอำานาจ (Power Strategy) กล่าวคือ ทั้ง

สองช่องให้ความสำาคัญกับรายได้จากการทำาโฆษณาแฝง 

จงึตอ้งมกีารกำาหนดราคาโดยทัง้สองช่องมกีารใชก้ลยทุธ์

ด้านราคาไม่แตกต่างกัน โดยช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์ใช้

กลยุทธ์ด้านขนาด (Size) ของการผลิต (Production) 

และจำานวนของนักแสดงท่ีไม่เท่ากัน และส่วนกลยุทธ์

อำานาจในการต่อรองและควบคุม โดยใช้จำานวนของผู้รับ

ชมคลิป (Viewer) และจำานวนของผู้เป็นสมาชิกในการ

ต่อรองราคากับผู้สนับสนุน (Sponsor) โดยราคาของทั้ง

สองช่องเป็นมีการตั้งราคาตามจำานวนของผู้เป็นสมาชิก

ด้วย เพราะเป็นโอกาสท่ีทำาให้ผู้ชมเห็นโฆษณาที่แฝงใน

รายการ

 ด้านเทคโนโลยีในการผลิตรายการของเป็น

ปัจจัยของเทคโนโลย ีเข้ามาทำาใหก้ารผลติงานรายการทีวี

ผ่านยูทูบสะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยี

ของอุปกรณ์ เช่น กล้องบันทึกภาพวิดีโอ เคร่ือง

คอมพวิเตอรต์ดัตอ่ ลว้นมรีาคาทีถ่กูลง มคีณุภาพมากขึน้ 

ทำาใหส้ามารถมคีรอบครองได ้จนสามารถผลติรายการได้

เองโดยปัจเจกบุคคล ซึ่งทั้งสองช่องมีอุปกรณ์ในการ

ทำางานเหมาะสมกบัการทำางาน แมไ้ม่ครบถว้น หรอื ครบ

ครนัเพยีงพอ แตเ่พยีงพอในการทำางานรวมไปถงึอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในกระบวนการตัดต่อและในส่วนของ

คอมพวิเตอรก์ราฟกิมอียา่งเพยีงพอและเหมาะสมกบัการ

ทำางาน และด้วยสื่อใหม่เองท่ีเอื้ออำานวยให้การผลิตงาน

รายการผ่านยูทูบสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น และยัง
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สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์การได้อีกช่องทางหนึ่ง

 ปัจจัยภายนอกองค์การ

 การบริหารงานผลิตรายการทีวีผ่านยูทูบของทั้ง

สองชอ่งตา่งไดร้บัแรงกดดนัทางดา้นเศรษฐกจิ (Economic  

Pressure) สภาพทางดา้นเศรษฐกจิสง่ผลกระทบกบัการ

บริหารงานการผลติรายการทวีกีบัทัง้สองชอ่ง เพราะดว้ย

ทั้งสองช่องต่างมีรายได้หลักจากโฆษณาแฝงในรายการ 

จึงขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจที่สินค้า หรือบริการจะ

มาทำาโฆษณาด้วย หากสภาวะทางเศรษฐกิจไม่ดี เงิน

ลงทุนในธุรกิจการโฆษณาก็น้อยตามไปด้วย ส่วนในเรื่อง

ของคูแ่ขง่ขนัโดยตรงของชอ่งรายการทวีผีา่นช่องยทููบไม่

เปน็ผลกระทบตอ่การผลติรายการทวีผีา่นยทูบู เนือ่งจาก

ผู้ผลิตรายการต่างก็มีเนื้อหารายการ และรูปแบบการนำา

เสนอแตกต่างกัน ทำาให้มีฐานผู้เป็นสมาชิกรับชมที่แตก

ต่างกัน โดยกลุ่มผู้รับชมรายการแม้มีลักษณะประชากร

เหมือนกันคือเป็นกลุ่มเจเนอเรชันวาย (Generation Y) 

และเป็นผูเ้ป็นสมาชกิรายการผา่นยทูบูเหมอืนกนั แตก่ลุม่

ผู้เป็นสมาชิกมีลักษณะพฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริโภค 

(Consumer Insight) และ รูปแบบการดำาเนินชีวิต (Life-

style) ที่แตกต่างกัน ทำาให้กลุ่มผู้รับชมเลือกติดตามช่อง

รายการทางยูทูบมีความแตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่า

นีท้ำาใหก้ารแขง่ขนักนัของชอ่งยทูบู ประเภทรายการทวีี จงึ

ไม่เป็นการแข่งขันกันโดยตรง แต่จะเป็นลักษณะช่วยเกื้อ

หนนุกนัมากกวา่ หากมกีารทำารายการรว่มกันหรอืมาแสดง

ร่วมกัน ในส่วนของผู้สนับสนุนน้ัน มีอิทธิพลต่อเน้ือหา

รายการเป็นอย่างมาก เพราะการที่ผู้สนับสนุนมีความ

ต้องการให้การโฆษณาสินค้าหรือบริการของตนด้วยสอด

แทรกเนื้อหา ข้อมูล ตราสินค้า ในเนื้อหารายการให้มาก

ที่สุด โดยไม่ได้คำานึงถึงผลกระทบอื่นของทางช่องรายการ 

ซึ่งการโฆษณาที่ทางผู้สนับสนุนมักเป็นโฆษณาทางตรง 

และโฆษณาทางอ้อม ซึ่งจะเป็นสร้างความรำาคาญแก่ผู้รับ

ชมเป็นอย่างมาก จงึเปน็ผลใหท้างชอ่งต้องสรา้งสรรคก์าร

ทรอดแทรกโฆษณาท่ีแนบเนียนจนผู้รับชมไม่รู้สึกว่าเป็น

โฆษณา หากไม่สามารถทำาได้อาจทำาให้สูญเสียฐานผู้ชม 

(Viewer) และผู้เป็นสมาชิก ด้วยความเกี่ยวพันของสาม

ส่วน ผู้ผลิตรรายการ (YouTuber/Creator) ผู้สนับสนุน

รายการ (Sponsors) และกลุ่มผู้เป็นสมาชิกรับชม (Sub-

scriber) เพราะหากไม่จัดสมดุลในทั้ง 3 ส่วน ให้ดีก็จะ

ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินธุรกิจรายการทีวีผ่านยูทูบได้

แผนภาพแสดงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการทีวีดิจิทัลผ่านยูทูบ

ผู้สนับสนุน

          โฆษณาสินค้าหรือบริการต่าง                              เห็นโฆษณาสินค้า -บริการต่าง

      

       ช่องรายการบนยูทูบ                  กลุ่มผู้ชม

คอยติดตามรับชม
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 (2) กระบวนการการผลิตรายการของช่องรับ

ทราบโปรดักชัน กับ ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์

 กระบวนการผลิตรายการทีวีดิจิทัลผ่านยูทูบมี

ลักษณะใกล้เคียงกับการผลิตรายการโทรทัศน์ทั่วไป คือ 

ขัน้วางแผนการผลติ ขัน้ตอนการถา่ยทำา และขัน้ตอนการ

ตดัต่อ ซ่ึงขัน้ตอนทีท่ัง้สองช่องใหค้วามสำาคัญมากท่ีสดุคอื

กระบวนการวางแผนการผลิต โดยที่ผู้ที่ทำาหน้าท่ีมาก

หมายหลายตำาแหน่ง ซึ่งตำาแหน่งหน้าที่เหล่านี้สามารถ

ทำาได้เพียงคนคนเดียว โดยขั้นตอนในการเขียนบท

รายการเป็นเพียงการเขียนบทเพียงแค่เค้าโครงเท่านั้น 

และใช้ความสามารถของผูด้ำาเนนิรายการทำาการดว้ยการ

แสดงสด (Improvise) ในการดำาเนินรายการ

 กระบวนการผลิตรายการผ่านยูทูบ ท่ีมีปัจจัย

ตา่ง ๆ  ทีเ่ขา้มาเสรมิให้ผูผ้ลติสามารถผลติรายการไดอ้ยา่ง

สะดวกและง่ายดาย โดยนอกจากการผลิตที่ให้ความ

สำาคัญกับเนื้อหาที่โดนใจแล้วผู้ผลิตยังต้องมีความมุ่งมั่น

ทีจ่ะผลิตรายการอยา่งตอ่เนือ่งทีต่อ้งผลติรายการอยูเ่ปน็

ลกัษณะประจำาทีไ่ม่จะเปน็ต้องประจำาทุกสปัดาห ์แตต่อน

ผลิตรายการออกมาอย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่องหลาย

ตอน หลายวีดิทัศน์ เพื่อให้เกิดการรับชมรายการ ทำาให้

เกิดการติดตาม และกลายเป็นสมาชิกในที่สุด

 (3) เนื้อหา และรูปแบบการนำาเสนอช่องรับ

ทราบโปรดักชัน กับช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์

 ช่องรับทราบโปรดักชันมีรูปแบบการนำาเสนอ

ตามวัตถปุระสงคข์องรายการทีม่เีนือ้หาทีห่ลากหลาย ซึง่

วัตถุประสงค์ของช่อง คือ รายการประเภทความรู้               

(Education Programs) รายการประเภททางการสอน 

(Instructional Programs) รายการประเภทบันเทิง 

(Entertainment Programs) และรายการประเภท

โฆษณา (Advertising Programs) เนือ้หาทัง้หมดจะผสม

รวมกนัอยูเ่นือ้หาของรายการ การมวีตัถปุระสงคท์ีห่ลาก

หลาย ทำาให้รายการประสบความสำาเร็จ มีจำานวนผู้เป็น

สมาชิกรับชมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้เลือกติดตาม 

(Subscribers) 681,935 คน ยอดผู้รับชมรวมทุกคลิป 

94,518,055 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 ปี จากที่เริ่มก่อตั้ง 

ตั้งแต่ วันที่  26 กันยายน 2557 (สืบค้นเมื่อ 30 

พฤศจิกายน 2559)

 ส่ วนช่ อ ง เฟ็ ด เฟ่ บอยแบน ด์  มี รู ปแบบ

วตัถปุระสงคก์ารนำาเสนอของรายการบนัเทงิและรายการ

โฆษณา โดยมีจุดเด่นในการนำาเสนอเนื้อหาความบันเทิง

ทีโ่ดดเดน่ เปน็เนือ้หาท่ียงัไมม่ใีครทำาไดเ้หมอืนหรอืเทยีบ

เท่า เช่น การที่มีเนื้อหาล้อเลียน ลงโทษผู้แพ้การแข่งขัน 

ทดสอบ ลามก รุนแรง การเล่นพาดแพลงต่าง ๆ ทำาให้

ประสบความสำาเร็จ โดยผู้เลือกติดตาม 1,946,684 คน 

เพิ่มขึ้นจากการสืบค้นข้อมูลจากเดือนมิถุนายน 2559 ที่

มผีูเ้ปน็สมาชกิ 1,711,086 คน เพิม่ขึน้ 235,598 คน และ

มจีำานวนยอดผูช้มรวมทุกคลปิ 398,535,639 ครัง้ (สืบคน้

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559) โดยจำานวนผู้ชมรวมทุก

คลิป เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 รวม 350,982,885 ครั้ง 

ยอดผู้ชมคลิปเพิ่มขึ้น 47,552,754 ครั้ง

 ทั้งนี้ ผู้เป็นสมาชิกมีส่วนสำาคัญต่อรายได้ของผู้

ผลิตรายการเป็นอย่างมาก นอกจากรายได้ท่ีได้จากผู้

สนับสนุนรายการที่ซื้อโฆษณาจากช่องแล้ว ทางผู้ผลิต

รายการยังได้รับรายได้จากค่าโฆษณาทางเว็บไซต์ยูทูบ

ด้วยเช่นกัน โดยได้รับส่วนแบ่งจากโฆษณาทางยูทูบด้วย 

รายได้ตามข้อมูลจากเว็บไซต์โซเชี่ยลเบรดดอดคอม              

(socialblade.com) ให้รายละเอียดไว้ดังนี้ (สืบค้น 30 

พฤศจิกายน 2559)

ช่องรับทราบโปรดักชัน 

มีรายได้เฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน 

อยู่ที่ 1,300 - 21,100 เหรียญสหรัฐ 

ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์ 

มีรายได้เฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน 

อยู่ที่ 1,600 - 25,000 เหรียญสหรัฐ
 

 จงึจะเหน็ไดว้า่ เนือ้หา และรปูแบบการนำาเสนอ 

ที่หลากหลายผ่านความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการนำาเสนอ

ทีน่า่สนใจโดดเดน่และตอ้งทำาอยา่งสมำา่เสมอต่อเนือ่งแลว้ 

ต้องผลิตรายการเพื่อให้เกิดการรับชม จนสามารถสร้าง

ฐานผู้เป็นสมาชิกของรายการได้จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้

วางไว้ เพราะฐานผู้เป็นสมาชิกเป็นส่วนสำาคัญที่เป็นที่มา

ของรายได้หลัก และรายได้รองของทางช่อง

 (4) ช่องทางในการเผยแพร่งาน ช่องรับทราบ

โปรดักชัน กับช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์

 ช่องทางการเผยแพร่ผลงานของผู้ผลิตรายการ

ทีวีผ่านยูทูบทั้งสองช่องเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทาง

อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางที่มีความอิสระ โดยทำาการเผย

แพรผ่า่นเวบ็ไซตย์ทูบูทีผู่ร้บัชมสามารถเลอืกรบัชมไดต้าม

ความต้องการ โดยสามารถรับชมเวลาใดก็ได้ ที่ไหนก็ได้ 



132

Siam Communication Review Vol.16 Issue 21

อีกทั้งมีความยาวคลิปที่ไม่จำากัดความยาว รวมไปถึงรูป

แบบการนำาเสนอรายการของทัง้สองชอ่งทีม่กีารนำาเสนอ

ท่ีหลากหลายรูปแบบ และเป็นการสร้างเนื้อหาโดยผู้

บริโภคที่ควบคุมเนื้อหา แม้ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาจากการ

มีผู้สนับสนุนได้ทั้งหมดก็ตาม อย่างไรก็ตามแม้ยูทูบเป็น

เวบ็ไซตส์ือ่สังคมประเภทวดีีโอทีส่ามารถแบง่ปนั กระจาย 

(spread) ผลงานไปเวบ็ไซต์อ่ืนได้ในหลากหลาย แต่ผูผ้ลติ

ทั้งสองช่องไม่ทำาการแบ่งปัน ไปในช่องทางอื่นหรือสื่อ

สงัคมอืน่ ๆ  แตจ่ะทำาการสง่เสรมิการประชาสมัพนัธไ์ปยงั

สื่อสังคมอื่นแทน เพราะอาจทำาให้จำานวนยอดผู้รับชมไม่

เพ่ิมขึ้น และผู้รับชมไม่สามารถเลือกเป็นสมาชิกช่องได้ 

จึงจะเห็นได้ว่าช่องทางการเผยแพร่เป็นช่องทางสื่อใหม่ 

ทีผู่ผ้ลติใหค้วามสำาคญักบัเนือ้หาทีโ่ดดเด่น ต้องผลติอยา่ง

สมำา่เสมอตอ่เนือ่งจนสามารถสรา้งฐานผูเ้ปน็สมาชกิจาก

ผูร้บัชมได ้เมือ่สร้างฐานผูเ้ปน็สมาชกิได้แลว้จึงควรพฒันา

เนื้อหา และคุณภาพ ต่าง ๆ  ในรายการให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

การผลิตรายการผ่านยูทูบอาศัยความจริงใจในการผลิต

ในทุกกระบวนการ 

 จากการวจัิย เหน็ได้วา่การทำาธรุกจิการผลติงาน

รายการทีวีผ่านยูทูบให้ประสบความสำาเร็จ อาจกล่าวได้

ว่ามีข้อควรคำานึงบางประการ คือ 

 (1) เน้ือหา (Content) หมายถงึ การสรา้งสรรค์

เนื้อหาที่ดี โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ต้องกำาหนดกลุ่มเป้า

หมายที่ชัดเจน

 (2) ต่อเนือ่ง (Ongoing) ผลติเน้ือหาต่าง ๆ  อยา่ง

ต่อเนื่อง ซึ่งอาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง ซึ่งอาจใช้เวลา 

1 ปี ที่เนื้อหานั้นโดนใจผู้รับชมจนสามารถสร้างผู้เป็น

สมาชิก (Subscriber) ได้

 (3) สร้างฐานผู้เป็นสมาชิก (Building Sub-

scriber) เมือ่มเีนือ้หาทีดี่ และมกีารผลติงานอยา่งต่อเนือ่ง 

ซึ่งต้องทำาการสะสมผู้เป็นสมาชิกด้วยการต้ังเป้าหมาย

จำานวนผู้เป็นสมาชิกเป็นระยะ และต้องวางแผนในการ

สร้างฐานผู้ชม

 (4) พัฒนา (develop) ทำาการพัฒนารายการ

ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบการนำาเสนอ

ให้มีความหลากหลาย รวมไปถึงด้านคุณภาพ เป็นต้น

 (5) จริงใจ (Sincere) สุดท้ายการผลิตรายการ

ทุกกระบวนการต้องอาศัย ความจริงใจในการนำาเสนอ 

คอื มเีนือ้หาทีไ่มเ่อาเปรียบ และอาศัยหลกัความจรงิ หาก

วิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม และจรรยา

บรรณ เนื่องจากผู้รับชมในปัจจุบันมีความฉลาดมากขึ้น 

และมีทางเลือกมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ

ช่องรับทราบโปรดักชัน

 (1) ควรศึกษาการบริหารองค์การ อาทิ การ

บริหารสำานักงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมไปถึง

การบรหิารการเงนิ เพือ่ใหก้ารจดัสรรองคก์ารมกีารใหผ้ล

ตอบแทนต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุผล

 (2) ทางผูผ้ลติรายการควรทำาการตลาดเพือ่เพิม่

จำานวนของผู้เป็นสมาชิกเพราะเป็นช่องที่พึ่งเปิดมาได้ไม่

นาน กำาลังอยู่ในช่วงสร้างฐานผู้เป็นสมาชิก จึงควรเน้น

การทำางานเพื่อสร้างฐานผู้เป็นสมาชิก ด้วยการส่งเสริม

การประชาสัมพันธ์รายการในทุกวีดิทัศน์ เนื่องจาก

รายการไม่ได้ทำาการแบ่งปันไปช่องทางอื่น ๆ เพราะการ

ที่ผู้ชมรับชมผ่านช่องทางอื่นจะไม่สามารถเพิ่มหรือนับ

จำานวนผู้ชมได้ และการรับชมในช่องทางอื่นทำาให้ผู้ชมไม่

สามารถทำาการเลือกติตามรับชมได้ จึงควรทำาการ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนมารับชม และเป็นการสร้าง 

กระตุ้นยอดผู้เป็นสมาชิกรับชม ด้วยอาทิการทำาโปสเตอร์

หรอืทำาคลปิตวัอยา่งในแตล่ะตอน แลว้นำาไปเผยแพรใ่นสือ่

สังคมอื่น ๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือ อิสตาแกรม 

(Instagram) ให้มากขึ้น

 (3) ควรพัฒนาเนื้อหารายการ และ คุณภาพใน

การนำาเสนอ เช่น การใช้มุมภาพที่หลากหลาย ให้มีความ

เปน็เอกลกัษณใ์หม้ากขึน้ เพือ่ทำาให้มกีารนำาเสนอทีห่ลาก

หลายเพิ่มมากขึ้น แทนการใช้กราฟิกเพียงอย่างเดียว

 (4) ควรศึกษาในเรื่องระบบการจัดการรายได้

ของทางเว็บไซต์ยูทูบ ในการเพิ่มโฆษณาคั่นในรายการ 

เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับทางช่อง แม้ไม่ใช่รายได้

หลักของช่องแต่สามารถนำาเป็นรายไดห้ลกักบัทางช่องใน

อนาคตได้

ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์

 (1) ควรศึกษาการบริหารงานองค์การ และ

ทำาการศกึษาระบบการเกบ็ขอ้มลูสถิตกิารรบัชมของผูรั้บ

สาร เนื่องจากทางช่องไม่ได้ทำาการจัดกลุ่มเป้าหมายท่ี

ชัดเจนมากนัก จึงทำาให้ขยายกลุ่มเป้าหมายได้ยาก หาก

ทำาการเกบ็ข้อมลูผูร้บัสารจะทำาใหข้ยายกลุม่เป้าหมายได ้

และยงัสามารถนำาไปพฒันารายการในดา้นตา่ง ๆ  อกีดว้ย
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 (2) ควรพัฒนาเน้ือหา และ รูปแบบรายการ 

เน่ืองจากเนื้อหารายการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะ 

ซ่ึงเปน็กลุ่มเปา้หมายทีเ่ปน็กลุ่มยอ่ย ซ่ึงเปน็จำานวนจำากดั 

หากทำาการปรับปรุงเนื้อหา เช่น การเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย

เพศหญิง ด้วยการมีผู้ดำาเนินรายการหญิงจะช่วยขยาย

ฐานผู้ชม และยังขยายกลุ่มสินค้าผู้สนับสนุน

 (3) ควรตรวจสอบเนื้อหาก่อนการเผยแพร่ 

เนื่องจากรูปแบบการนำาเสนอเนื้อหารายการเป็นเนื้อหา

ที่สุ่มเสี่ยงต่อจารีตทางสังคม จึงทำาให้เกิดปัญหากับ

เนือ้หาอยูบ่่อยครัง้ จึงควรหาทีป่รึกษาด้านเน้ือหารายการ

โดยนักวิชาการ หรือนักวิชาชีพ เพื่อเป็นการตรวจสอบ

เนื้อหารายการก่อนการนำาเสนอ เพื่อลดการเกิดปัญหา

ทางสงัคม อกีทัง้ยงัสามารถปรบัเน้ือหาให้มสีาระมายิง่ข้ึน 

แทนที่จะให้ความบันเทิงอย่างเดียว

  (4) ควรศึกษาในเร่ืองระบบการจัดการรายได้

ของทางเว็บไซต์ยูทูบ ในการเพิ่มโฆษณาคั่นในรายการ 

เพือ่เปน็การสรา้งรายไดใ้หก้บัทางชอ่ง แมไ้มใ่ช่รายได้หลกั

ของชอ่งแตจ่ากจำานวนผูร้บัชมมมีากในตอนนี ้สามารถนำา

เป็นรายได้หลักได้ หากเข้าใจระบบเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะสำาหรับการศึกษาในอนาคต

 (1) ควรทำาศึกษาในรายละเอียดในการสร้าง

ธุรกิจผ่านยูทูบ เนื่องจากรายละเอียดในการเป็นผู้ผลิต

รายการผ่านยูทูบจะมีขั้นตอนและวิธีการในการจะเป็นผู้

ผลิตรายการจำานวนมากอีกด้วย อีกทั้งยูทูบมีการให้ผล

ตอบแทนตามจำานวนยอดผูร้บัชมและผูเ้ปน็สมาชกิอีกดว้ย

 (2) ควรศึกษาเนื้อหารายการประเภทอื่น ๆ ที่

เผยแพร่ผ่านยูทูบประเทศไทย เนื่องจากยังมีวิดีโอคลิป

ของไทยอีกหลายประเภทที่ได้รับความนิยม เพื่อเป็น

ขยายความรู้ด้านรูปแบบรายการที่เพิ่มขึ้นที่ทำาการเผย

แพร่ผ่านยูทูบ

 (3) ควรศกึษาการบรหิารงานผูผ้ลติคลปิรายการ

ประเภทอื่น ๆ  เนื่องจากอาจจะมีการบริหารงานทางการ

สื่อสารมวลชนแตกต่างไปจากสื่อดั้งเดิม หรือไม่
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