นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21

การเปรียบเทียบการบริหารงานการผลิตรายการทีวีดิจิทัลผ่านยูทูบ
ช่องรับทราบโปรดักชัน กับช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์
Comparison of the Management of Digital TV via YouTube
‘RUBSARB Production Channel’ and ‘FEDFE Boyband Channel’
กัญฉกาจ ตระการบุญชัย*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การเปรียบเทียบการบริหารงานรายการทีวดี จิ ทิ ลั ผ่านยูทบู ‘ช่องรับทราบ โปรดักชัน’ และ
‘ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์’” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงาน กระบวนการผลิต เนื้อหา รูปแบบการนำ�เสนอ และ
ช่องทางการเผยแพร่ผลงานของผู้ผลิตรายการทีวีผ่านช่องยูทูบของช่องรับทราบโปรดักชัน และช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์
โดยการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการของช่องรับทราบ
โปรดักชัน และ ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์ รวมไปถึงข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ต จาก
นั้นจึงนำ�ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์การบริหารงานของทั้งสองช่องรายการ
การบริหารงานธุรกิจผลิตสื่อของผู้ผลิตรายการผ่านยูทูบให้ประสบความสำ�เร็จ กล่าวได้ว่ามีผู้ผลิตรายการทั้ง
สองช่องให้ความสำ�คัญดังต่อไปนี้ 1) การคิดสร้างสรรค์เนื้อหาที่โดดเด่น 2) ต้องผลิตงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ� 3)
ทำ�การประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างฐานผู้เป็นสมาชิก เมื่อมีฐานผู้เป็นสมาชิกในระดับหนึ่ง 4) ทำ�การพัฒนารายการ
ทั้งคุณภาพ และการนำ�เสนอ 5) การผลิตรายการต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ ไม่หลอกลวงผู้รับชม
คำ�สำ�คัญ: 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
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ยูทูบเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก รวม
ทั้งคนไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งสถิติการใช้งานของคนไทย
ทำ�การสำ�รวจโดยเว็บไซต์โซเชียลแรงค์ (Zocialrank) พบ
ว่า มียอดผูใ้ ช้สอื่ สังคมออนไลน์ของคนไทยในช่วงไตรมาส
ที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 มียอดการใช้งานยูทูบ จำ�นวน 26.25
ล้านคน มีวีดิทัศน์อัปโหลด 3.4 ล้านวีดิทัศน์ มียอดผู้เข้า
ชมวีดิทัศน์ (Unique Visitors) ต่อเดือน 7,822 ล้านครั้ง
และจำ�นวนครัง้ ในการเข้าชมวีดทิ ศั น์ตอ่ เดือนสูงถึง 1,506
ล้านล้านครั้ง ทั้งนี้การที่ยูทูบได้รับความนิยมเนื่องจาก
การทีย่ ทู บู เป็นเว็บไซต์แลกเปลีย่ นวีดทิ ศั น์ โดยในเว็บไซต์
นีผ้ ใู้ ช้สามารถอัปโหลดวีดทิ ศั น์เข้าไป เปิดดูวดี ทิ ศั น์ทมี่ อี ยู่
และแบ่ ง ปั น ภาพวี ดิ ทั ศ น์ เ หล่ า นี้ ใ ห้ ผู้ อื่ น ดู ไ ด้ มี ข้ อ มู ล
เนื้อหา รวมถึงวีดิทัศน์ภาพยนตร์สั้นๆ วีดิทัศน์ที่มาจาก
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์เพลง และวีดิทัศน์บล็อกกิ้ง
ซึง่ เป็นการสร้างแชเนลโดยมีสว่ นของข้อมูลทีเ่ ป็นวีดทิ ศั น์
เป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะเป็นวีดิทัศน์ที่เกิดจากมือ
สมัครเล่นถ่ายกันเอง ซึ่งไฟล์วีดิทัศน์สั้นที่มีความยาว
ประมาณ 1 - 10 นาที และไม่เสียค่าใช้จ่าย การที่ยูทูบ
สามารถให้คนทั่วไปสามารถอัปโหลดวีดิทัศน์ของตนเอง
รวมไปถึงการที่ให้คนทั่วไปสามารถสร้างช่องของตนเอง
ได้นนั้ ทำ�ให้ทกุ ๆ คนสามารถครอบครองช่องทางในการ
เผยแพร่ผลงานของตนเองได้ จึงทำ�ให้เกิดผู้ผลิตผลงาน
มาเผยแพร่กันในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งอันดับต้นๆ ส่วนใหญ่
เป็นช่องยูทบู ทีแ่ บ่งปันวีดทิ ศั น์เพลง ภาพยนตร์เพลง จาก
ค่ายเพลงต่าง ๆ ที่มีการผลิตผลงานเพลงอย่างเป็นธุรกิจ
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แต่ในอันดับเหล่านี้มีช่อง
ยูทูบที่เป็นลักษณะรายการโทรทัศน์ออนไลน์ที่ไม่ได้เป็น
ผู้ผลิตจากอุตสาหกรรมสื่อปะปนด้วยอยู่ส่วนหนึ่ง และ
หากคัดแยกและจัดอันดับช่องยูทูบที่มีผู้ผลิตไม่ได้อยู่ใน
อุ ต สาหกรรมสื่ อ เป็ น เพี ย งบุ ค คลทั่ ว ไป โดยแยกตาม
ลักษณะรายการที่มีลักษณะเป็นรูปแบบรายการบันเทิง
และกลุ่มเป้าหมายของรายการที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่ง
สามารถแยก ได้ดังนี้
อันดับที่ 1 ช่องวีอาร์โซ (VRZO channel) มี
สมาชิก 3,583,474 คน และ ยอดผู้รับชมรวมทุกวีดิทัศน์
จำ�นวน 1,224,644,209 ครั้ง (สืบค้นเมื่อ17 มิถุนายน
2559)
อันดับที่ 2 บีเ้ ดอะสกา (Bie The Ska Channel)
มีสมาชิก 2,699,498474 คน และ ยอดผู้รับชมรวมทุก
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วี ดิ ทั ศ น์ จำ � นวน 663,200,714 ครั้ ง (สื บ ค้ น เมื่ อ 17
มิถุนายน 2559)
อันดับที่ 3 เฟ็ดเฟ่บอยแบนด์ (fedfe boyband
Channel) มีสมาชิก 1,711,086 คน และ ยอดผู้รับชม
รวมทุกวีดทิ ศั น์จ�ำ นวน 350,982,885 ครัง้ (สืบค้นเมือ่ 17
มิถุนายน 2559)
อันดับที่ 4 ช่องรับทราบโปรดักชัน (RubSarb
Production Channel) มีสมาชิก 681,935 คน และ
ยอดผู้รับชมรวมทุกวีดิทัศน์จำ�นวน 94,518,055 ครั้ง
(สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559)
อันดับที่ 5 ช่องเสือร้องไห้ (Tiger Cry Channel)
มีสมาชิก 642,191 คน และ ยอดผู้รับชมรวมทุกวีดิทัศน์
จำ�นวน 154,650,615 ครั้ง (สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน
2559)
การศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบการบริหารงาน
รายการทีวีได้ทำ�การคัดเลือกช่องผู้ผลิตในยูทูบ ที่มีความ
คล้ายคลึงกัน เพือ่ เปรียบเทียบการบริหารการผลิตรายการ
โทรทัศน์ทางสื่อออนไลน์ คือช่องรับทราบโปรดักชันและ
ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์ ซึง่ ทัง้ สองช่องได้รบั ความนิยม โดย
ช่องรับทราบโปรดักชัน เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อ
โฆษณาโทรทัศน์ รายการออนไลน์ โฆษณาออนไลน์ ก่อ
ตัง้ โดยคุณปรีโรจน์ เกษมศานติ์ หรือคุณจอร์จ อดีตผูร้ ว่ ม
ก่อตัง้ ช่องรายการอันดับ 1 อย่างช่องวีอาร์โซ โดยได้แยก
ออกมาทำ�รายการของตนเอง ร่วมกับ คุณมิ่งบุญ ฮาตะ
(ต้นกล้า) น้องชายของคุณอิสระ ฮาตะ (อิสระ วีอาร์โซ)
ช่วงแรกใช้ชื่อว่า จีจีทีเค แคสสเตชัน (GGTK Castation)
และได้พัฒนาขยายรูปแบบรายการมากขึ้นจากการร่วม
ตัวของเพื่อน ๆ ที่เคยทำ�รายการวีอาร์โซ ด้วยกัน จน
ปัจจุบนั มีผรู้ ว่ มทำ�รายการรวม 9 คน และเปลีย่ นมาใช้ชอื่
“รับทราบโปรดักชัน” มีจำ�นวนสมาชิกติดตามรับชม
จำ�นวน 670,871 คน และ มียอดผูช้ มวีดทิ ศั น์วดี ทิ ศั น์รวม
91,013,948 ครั้ง ส่วนช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์ เป็นผู้ผลิต
รายการโทรทัศ น์ผ่านสื่อออนไลน์ มีรูปแบบรายการ
บันเทิง นำ�เสนอความสนุกสนาน ตลกขบขัน และความ
คิดสร้างสรรค์ เนื้อหารายการของเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์มี
ลักษณะเป็นการแสดงส่วนหนึ่ง หรือส่วนต่าง ๆ ของ
ร่ า งกาย เช่ น การไม่ ส วมเสื้ อ ผ้ า ในรายการแบบที่ มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม ผิดต่อศีลธรรม ทัศนคติของสังคม
และการแสดงกิจกรรมทางเพศ หรือการลวนลาม คุกคาม
ทางเพศกับผู้หญิงในรายการของตน จึงเป็นการแสดงกึ่ง
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อนาจร กึ่งลามก รวมถึงมีการใช้ภาษาหยาบคาย โดยมี
ที่มาจากรายการทีวีในอเมริกาอย่างแจ็คแอส ซึ่งเป็น
รายการตลก แกล้งเพือ่ น แอ๊กชัน่ เจ็บตัว ทดลองอะไรห่าม
ๆ หรือทำ�อะไรทีห่ ลุดกรอบทีก่ �ำ หนดไว้จนได้รบั ความนิยม
โดยทีช่ อ่ งเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์มยี อดผูก้ ดชืน่ ชอบทางเพจ เฟ
ซบุ๊ก จำ�นวน 1,216,149 คน และมียอดผู้เป็นสมาชิกช่อง
ยูทูบ 1,711,086 คน มีจำ�นวนยอดเข้าชมวีดิทัศน์ของเขา
รวมทุกวีดิทัศน์ทั้งหมด 350,982,885 ครั้ง
เนือ่ งจากความใกล้เคียงกันของรูปแบบรายการ
ที่เป็นประเภทของรายการบันเทิงที่มีความหลากหลาย
ตลกขบขัน และที่สำ�คัญเนื้อหาเหล่านี้ไม่สามารถหารับ
ชมได้จากรายการโทรทัศน์ทั่วไปได้ และทั้ง 2 ช่องได้รับ
การตอบรับจากผู้รับชมเป็นอย่างมากจากจำ�นวนยอด
สมาชิกที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
บริหารงานรายการผ่านช่องยูทูบ ของทั้ง 2 ช่อง เป็นการ
ผลิตรายการในรูปแบบใหม่ และมีผู้ผลิตเป็นคนรุ่นใหม่
ทั้งยังเติบโตจนสามารถสร้างเป็นธรุกิจสื่อได้ จึงเป็นที่น่า
สนใจและนำ�มาเป็นวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานช่อง
รับทราบโปรดักชัน กับ ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์
(2) เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตช่อง
รับทราบโปรดักชัน กับ ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์
(3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหา และรูปแบบ
การนำ�เสนอ ช่องรับทราบโปรดักชัน กับ ช่องเฟ็ดเฟ่บอย
แบนด์
(4) เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบช่องทางในการเผยแพร่
ผลงาน ช่องรับทราบโปรดักชัน กับ ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์
ขอบเขตของการวิจัย
โดยงานวิจยั นีท้ �ำ การศึกษาผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั ิ
งาน ในการผลิ ต รายการของช่ อ งรั บ ทราบโปรดั ก ชั น
และ ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-Depth interview) กับผู้บริหาร พนักงานฝ่ายปฏิบัติ
การ การสังเกตการณ์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลาที่ทำ�การศึกษาตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) สามารถนำ�การศึกษาการบริหารงานไปใช้
เป็นแบบอย่างได้
(2) สามารถนำ�กระบวนการผลิตรายการทีวผี า่ น
ยูทูบไปเป็นแบบอย่างได้
(3) สามารถเป็ น ต้ น แบบของการออกแบบ
เนื้อหา และการนำ�เสนอได้
(4) ความรูใ้ นการเผยแพร่ผลงานในสือ่ ออนไลน์
ให้ประสบความสำ�เร็จ
แนวคิดและทฤษฎี
(1) แนวคิดการบริหารงานงานสื่อสารมวลชน
โดย เดนิส แมคเควล (Denis McQuail) ได้ไว้ว่า การ
บริ ห ารงานองค์ ก ารสื่ อ สารมวลชน ไว้ ว่ า โดยทั่ ว ไป
สื่อมวลชนจะถูกควบคุมโดยปัจจัยต่าง ๆ ของสังคมทั้ง
ภายในและภายนอกขององค์การ ดังนั้นสื่อมวลชนจึงไม่
สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระด้วยตัวของตัวเอง แต่ต้อง
ดำ�เนินงานอยูท่ า่ มกลางแรงกดดันจากตัวแปรต่าง ๆ เหล่า
นั้น ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการกำ�หนดนโยบาย และ
หลักการในการปฏิบัติขององค์กร
วัตถุดิบ
(สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูล วัฒนธรรม)

แรงกดดันทาง
เศรษฐกิจ
(คู่แข่ง สำ�นักข่าว
โฆษณา เจ้าของ
สหภาพแรงงาน)

การจัดการ

เทคโนโลยี

แรงกดดันทางการ
เมืองและสังคม
(การควบคุมทาง
กฎหมายและฝ่าย
การเมือง/สถาบัน
ทางสังคมต่าง ๆ)

ความเป็นวิชาชีพ
ผลงาน
(ช่องทางการจัดจำ�หน่าย ความต้องการ และประโยชน์ผู้รับสาร)
ภาพแบบจำ�ลองแสดงปัจจัยที่เกี่ยวข้องขององค์การสื่อสารมวลชน
ที่มา : McQuail’s Mass Communication Theory : An Introduction (5th Edition, p. 282), by Denis McQuail, 2005, London :
Sage Publications Ltd.
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(2) แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) โดย
เคนท์ เวอร์ทาม และเอียน เฟนวิกค์ (Kent Wertime
and Ian Fenwick, 2008) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และนิยามสื่อใหม่
ว่าหมายถึงเนือ้ หา (Content) ทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบดิจทิ ลั โดย
ลักษณะสำ�คัญของเนื้อหาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ประกอบ
ด้วย “อิสระ 5 ประการ” (5 Freedoms) ได้แก่ (2.1)
อิสระจากข้อจำ�กัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนือ้ หาทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบดิจทิ ลั ทำ�ให้ผบู้ ริโภคสามารถ
เลือกรับและส่งข่าวสารได้ในเวลาที่ตนต้องการและไม่
จำ�เป็นต้องรอคอยรับชมเนือ้ หาต่าง ๆ ตามเวลาทีก่ �ำ หนด
(2.2) อิสระจากข้อจำ�กัดด้านพรมแดน (Freedom from
Geological Boundaries) เนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล เป็น
เนื้อหาที่รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว
(2.3) อิสระจากข้อจำ�กัดด้านขนาด (Freedom to Scale)
มีเนือ้ หาทีส่ ามารถย่อหรือปรับขยายขนาดหรือเครือข่าย
ได้ เช่น การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสำ�หรับการเผยแพร่
ทั่วโลก หรือปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เจาะจงก็ ไ ด้ (2.4) อิ ส ระจากข้ อ จำ � กั ด ด้ า นรู ป แบบ
(Freedom from Formats) เนือ้ หาแบบดิจทิ ลั ไม่จ�ำ เป็น
ต้องมีรปู แบบหรือลักษณะทีต่ ายตัวเหมือนสือ่ ดัง้ เดิม และ
(2.5) อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเนื้อหามาสู่ยุคนัก
บริโภคริเริม่ สร้างและควบคุมเนือ้ หาเอง (From MarketerDriven to Consumer-Initiated, Created and
Controlled) เนือ้ หาถูกสร้างสรรค์จากผูบ้ ริโภคคนใดก็ได้
เกิดเป็นเนือ้ หาทีส่ ร้างจากผูบ้ ริโภค (Consumer-Created
Content)
(3) แนวคิดเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ยทู บู
(YouTube) เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีรูป
แบบของสื่อมวลชน เนื่องจากศักยภาพที่สามารถเข้าถึง
คนจำ�นวนมากได้ และยังมีรูปแบบ “ส่วนบุคคล” เพราะ
เนื้อหาที่สร้างได้ด้วยคนทั่วไป หากนิยามศักยภาพของ
ผูร้ บั สาร คือ ผูส้ ามารถเข้าถึงได้เองโดยตรง และตอบกลับ
ด้วยการเลือกรับด้วยตนเอง (Castell, 2552 : 55)
(4) แนวคิ ด การผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ บ น
อินเทอร์เน็ต โดย วิลาส ฉํ่าเลิศวัฒน์ และ นฤพล ตั้งตรี
รัตน์ ได้อธิบายถึงการผลิตโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตไว้ว่า
สถานีโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ต หรืออินเทอร์เน็ตทีวี (Internet TV) มีลักษณะรายการที่มีการบันทึกเสร็จแล้วจึง
นำ�มาเผยแพร่ (Video Archie) ซึง่ มีกระบวนการผลิตใกล้
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เคียงกับรายการโทรทัศน์ทั่วไป สำ�หรับขั้นตอนการผลิต
รายการโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตมีขนั้ ตอนดังนี้ (วิลาส ฉํา่
เลิศวัฒน์ และ นฤ-พล ตัง้ ตรีรตั น์, 2551, น. 36-49) (4.1)
ขั้นตอนการวางแผนการผลิตรายการ (4.2) ขั้นตอนการ
ถ่ายทำ�รายการ และ (4.3) ขั้นตอนการตัดต่อ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การวิจยั เรือ่ ง “การเปรียบเทียบการบริหารการ
ผลิตรายการทีวดี จิ ทิ ลั ผ่านยูทบู ‘ช่องรับทราบโปรดักชัน’
และ ‘ช่องเฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์’” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-Depth Interview) โดยทำ�การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับผู้บริหาร และ
ฝ่ายปฏิบัติการของทีมช่องรับทราบโปรดักชัน จำ�นวน 4
คน และ กับผู้บริหาร และฝ่ายปฏิบัติการ ของทีมเฟ็ดเฟ่
บอยแบนด์ จำ�นวน 9 คน รวมไปถึงการประมวลข้อมูล
จากเอกสารต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและข้ อ มู ล จากสื่ อ
อินเทอร์เน็ต จากนัน้ นำ�ข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบ
การบริหารงาน กระบวนการผลิต เนือ้ หา รูปแบบการนำ�
เสนอ และช่องทางการเผยแพร่รายการของทั้งสองช่อง
แล้วทำ�การวิเคราะห์สรุปและประมวลผลข้อมูล
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
(1) การบริหารงานช่องรับทราบโปรดักชัน กับ
ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์
ปัจจัยภายในองค์การ การบริหารสำ�นักงานของ
รายการทีวีผ่านยูทูบ ของทั้งสองช่องมีการจัดโครงสร้างใน
การทำ � งานไว้ แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ ยึ ด ติ ด กั บ โครงสร้ า งหน้ า ที่ ต าม
ตำ�แหน่งนั้น โดยมีการทำ�งานที่สามารถการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์การสมัยใหม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความ
เหมาะสมกับงาน โดยมีการใช้ทั้งโครงสร้างแบบทีมงาน
และโครงสร้างแบบเครือข่าย ซึง่ เน้นความสัมพันธ์เป็นแบบ
ไม่เป็นทางการ (Informal Organization) ทำ�ให้การ
บริหารงานองค์การมีการทำ�งานทีม่ คี วามยืดหยุน่ เป็นอย่าง
มากจากการที่มีบุคลากรในองค์การจำ�นวนน้อยองค์การ
เป็นองค์การขนาดเล็ก จึงเป็นการจัดองค์การที่เหมาะสม
ส่วนของนโยบายมีการวางนโยบายของตนให้คือการผลิต
เนือ้ หาให้โดดเด่น มีรปู แบบทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน และ
น่าสนใจกับกลุ่มเป้าหมายจนทำ�ให้เนื้อหาได้รับความนิยม
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การบริหารงานด้านวารสารศาสตร์นั้นแม้ไม่ได้
รับการศึกษาในงานด้านวารสารศาสตร์ ในสถาบันการ
ศึ ก ษาก็ ส ามารถผลิ ต รายการผ่ า นยู ทู บ มี เ พี ย ง
ประสบการณ์ในการผลิตงานด้านวารสารศาสตร์ก็เพียง
พอแล้ว เนื่องจากการผลิตผลงานรายการผ่านยูทูบเป็น
งานที่มีการให้ความสำ�คัญกับเนื้อหามากกว่าคุณภาพ
ความสวยงามของรายการ ซึ่งทำ�ให้ผลงานของผู้ผลิต
รายการมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และในด้าน
ของจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน นั้นเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับ
จริยธรรม ศีลธรรม ของผู้ผลิต โดยใช้พ้ืนฐานของความ
จริงใจ (sincerity) ไม่ผลิตเนือ้ หาทีห่ ลอกลวงผูร้ บั ชม และ
ผลิตเนื้อหาอยู่ในกรอบของกฎหมายที่ไม่นำ�เสนอภาพ
ลามก อนาจาร หรือหากมีภาพลามก อนาจาร มีการ
เซนเซอร์ (Censor) โดยผูผ้ ลิตเอง และยังมีการขึน้ คำ�เตือน
ความเหมาะสมของเนื้อหากับช่วงอายุของผู้รับชมก่อน
การรับชม อีกทั้งการเผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ยูทูบที่
ไม่มีสถาบัน และ/หรือ องค์การใดในการเป็นผู้ตรวจสอบ
ควบคุม เหมือนกับสือ่ สาธารณะ เช่น สือ่ โทรทัศน์ สือ่ วิทยุ
เป็นต้น จึงทำ�ได้ด้วยการกำ�กับดูแลตัวเอง (self-censor)
ด้านยุทธศาสตร์ในการแข่งขันโดยผูผ้ ลิตรายการ
ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามหรือ
อุปสรรค ของช่องตนเองไว้ โดยทางช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์
มีจุดแข็งที่โดดเด่นของเนื้อหาที่ไม่มีผู้ใดสามารถทำ�เทียบ
เคียงได้ จึงเป็นจุดแข็งที่ได้เปรียบกว่าทางช่องรับทราบ
โปรดักชัน ซึ่งจุดแข็งของทางช่องรับทราบโปรดักชันเป็น
ช่องที่มีเนื้อหา สาระบันเทิง ที่เป็นเอกลักษณ์สามารถให้
ความรู้ได้เป็นอย่างดี ส่วนของจุดอ่อนของช่องรับทราบ
โปรดักชันเป็นช่องยูทูบที่เปิดได้ไม่นาน ยังอยู่ในช่วงสร้าง
ฐานผู้เป็นสมาชิก จึงควรทำ�การส่งเสริมการประชาม
สัมพันธ์ช่องไปยังสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ส่วนช่องเฟ็ดเฟ่
บอยแบนด์มจี ดุ แข็งของช่องก็เป็นข้อจำ�กัดกับทางช่องด้วย
เช่นกัน กับการเนือ้ หาทีม่ คี วามสนุกสนานในแบบทีเ่ กินเลย
จึงทำ�ให้ผู้สนับสนุน (Sponsor) จะนำ�สินค้า หรือบริการ
มาทำ�โฆษณาแฝง (Tie-in Advertising) กับทางช่องจำ�กัด
เนื้อหาของสินค้า หรือบริการที่ต้องการเพียงเนื้อหาที่
ต้องการความสนุกสนานของทางช่องเพียงเท่านั้น จึงควร
ขยายเนื้อหาให้มีความหลากหลายมาก ส่วนของโอกาส
ของทางช่องรับทราบโปรดักชัน และช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์
มีปัจจัยเข้ามาเป็นโอกาสมากมาย ทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค
ในการรับชมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเปิดรับสื่อใหม่เพิ่ม

มากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ เว็บไซต์ยทู บู เป็นโอกาสด้วยทีเ่ ป็นเหมือน
กับสถานีโทรทัศน์ที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของ
ช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิดีโอของตนเองได้ โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย และยังสร้างรายได้จากยูทูบอีกด้วย หรือ
ทำ�การขยายช่องทางออกไปทางสื่อช่องทางอื่นให้มากยิ่ง
ขึน้ การนำ�รายเผยแพร่ทางสือ่ สังคมประเภทวีดทิ ศั น์อนื่ ๆ
ส่ ว นอุ ป สรรคนั้ น ทั้ ง สองช่ อ งต่ า งได้ รั บ ผลกระทบกั บ
เศรษฐกิจ และการเมือง เนื่องด้วยทั้งสองช่องต่างมีรายได้
หลักจากการรับโฆษณาแฝง (Tie-in Advertising) หาก
เป็ น ช่ อ งเศรษฐกิ จ ที่ ซ บเซาทำ � ให้ ผู้ ส นั บ สนุ น ไม่ ทำ � การ
โฆษณากับสื่อใหม่ จึงควรเพิ่มช่องทางรายได้ของทางช่อง
เช่น ทำ�การศึกษาระบบโฆษณาของทางเว็บไซต์ยูทูบ เพื่อ
ให้ได้โฆษณาคั่นในรายการเพิ่มมากยิ่งขึ้น
กลยุทธ์ทางการตลาดทัง้ สองช่อง ทัง้ สองช่องทีม่ ี
การใช้กลยุทธ์การตลาดด้านระดับราคา (Price Strategy)
และกลยุทธ์ของอำ�นาจ (Power Strategy) กล่าวคือ ทั้ง
สองช่องให้ความสำ�คัญกับรายได้จากการทำ�โฆษณาแฝง
จึงต้องมีการกำ�หนดราคาโดยทัง้ สองช่องมีการใช้กลยุทธ์
ด้านราคาไม่แตกต่างกัน โดยช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์ใช้
กลยุทธ์ด้านขนาด (Size) ของการผลิต (Production)
และจำ�นวนของนักแสดงที่ไม่เท่ากัน และส่วนกลยุทธ์
อำ�นาจในการต่อรองและควบคุม โดยใช้จำ�นวนของผู้รับ
ชมคลิป (Viewer) และจำ�นวนของผู้เป็นสมาชิกในการ
ต่อรองราคากับผู้สนับสนุน (Sponsor) โดยราคาของทั้ง
สองช่องเป็นมีการตั้งราคาตามจำ�นวนของผู้เป็นสมาชิก
ด้วย เพราะเป็นโอกาสที่ทำ�ให้ผู้ชมเห็นโฆษณาที่แฝงใน
รายการ
ด้ า นเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต รายการของเป็ น
ปัจจัยของเทคโนโลยี เข้ามาทำ�ให้การผลิตงานรายการทีวี
ผ่านยูทูบสะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยี
ของอุ ป กรณ์ เช่ น กล้ อ งบั น ทึ ก ภาพวิ ดี โ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ตดั ต่อ ล้วนมีราคาทีถ่ กู ลง มีคณ
ุ ภาพมากขึน้
ทำ�ให้สามารถมีครอบครองได้ จนสามารถผลิตรายการได้
เองโดยปัจเจกบุคคล ซึ่งทั้งสองช่องมีอุปกรณ์ในการ
ทำ�งานเหมาะสมกับการทำ�งาน แม้ไม่ครบถ้วน หรือ ครบ
ครันเพียงพอ แต่เพียงพอในการทำ�งานรวมไปถึงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการตัดต่อและในส่วนของ
คอมพิวเตอร์กราฟิกมีอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการ
ทำ�งาน และด้วยสื่อใหม่เองที่เอื้ออำ�นวยให้การผลิตงาน
รายการผ่ า นยู ทู บ สะดวกและง่ า ยมากยิ่ ง ขึ้ น และยั ง
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สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์การได้อีกช่องทางหนึ่ง
ปัจจัยภายนอกองค์การ
การบริหารงานผลิตรายการทีวีผ่านยูทูบของทั้ง
สองช่องต่างได้รบั แรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจ (Economic
Pressure) สภาพทางด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบกับการ
บริหารงานการผลิตรายการทีวกี บั ทัง้ สองช่อง เพราะด้วย
ทั้งสองช่องต่างมีรายได้หลักจากโฆษณาแฝงในรายการ
จึงขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจที่สินค้า หรือบริการจะ
มาทำ�โฆษณาด้วย หากสภาวะทางเศรษฐกิจไม่ดี เงิน
ลงทุนในธุรกิจการโฆษณาก็น้อยตามไปด้วย ส่วนในเรื่อง
ของคูแ่ ข่งขันโดยตรงของช่องรายการทีวผี า่ นช่องยูทบู ไม่
เป็นผลกระทบต่อการผลิตรายการทีวผี า่ นยูทบู เนือ่ งจาก
ผู้ผลิตรายการต่างก็มีเนื้อหารายการ และรูปแบบการนำ�
เสนอแตกต่างกัน ทำ�ให้มีฐานผู้เป็นสมาชิกรับชมที่แตก
ต่างกัน โดยกลุ่มผู้รับชมรายการแม้มีลักษณะประชากร
เหมือนกันคือเป็นกลุ่มเจเนอเรชันวาย (Generation Y)
และเป็นผูเ้ ป็นสมาชิกรายการผ่านยูทบู เหมือนกัน แต่กลุม่
ผู้ เ ป็ น สมาชิ ก มี ลั ก ษณะพฤติ ก รรมเชิ ง ลึ ก ของผู้ บ ริ โ ภค
(Consumer Insight) และ รูปแบบการดำ�เนินชีวิต (Lifestyle) ที่แตกต่างกัน ทำ�ให้กลุ่มผู้รับชมเลือกติดตามช่อง

รายการทางยูทูบมีความแตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่า
นีท้ �ำ ให้การแข่งขันกันของช่องยูทบู ประเภทรายการทีวี จึง
ไม่เป็นการแข่งขันกันโดยตรง แต่จะเป็นลักษณะช่วยเกื้อ
หนุนกันมากกว่า หากมีการทำ�รายการร่วมกันหรือมาแสดง
ร่วมกัน ในส่วนของผู้สนับสนุนนั้น มีอิทธิพลต่อเนื้อหา
รายการเป็นอย่างมาก เพราะการที่ผู้สนับสนุนมีความ
ต้องการให้การโฆษณาสินค้าหรือบริการของตนด้วยสอด
แทรกเนื้อหา ข้อมูล ตราสินค้า ในเนื้อหารายการให้มาก
ที่สุด โดยไม่ได้คำ�นึงถึงผลกระทบอื่นของทางช่องรายการ
ซึ่งการโฆษณาที่ทางผู้สนับสนุนมักเป็นโฆษณาทางตรง
และโฆษณาทางอ้อม ซึ่งจะเป็นสร้างความรำ�คาญแก่ผู้รับ
ชมเป็นอย่างมาก จึงเป็นผลให้ทางช่องต้องสร้างสรรค์การ
ทรอดแทรกโฆษณาที่แนบเนียนจนผู้รับชมไม่รู้สึกว่าเป็น
โฆษณา หากไม่สามารถทำ�ได้อาจทำ�ให้สูญเสียฐานผู้ชม
(Viewer) และผู้เป็นสมาชิก ด้วยความเกี่ยวพันของสาม
ส่วน ผู้ผลิตรรายการ (YouTuber/Creator) ผู้สนับสนุน
รายการ (Sponsors) และกลุ่มผู้เป็นสมาชิกรับชม (Subscriber) เพราะหากไม่จัดสมดุลในทั้ง 3 ส่วน ให้ดีก็จะ
ทำ�ให้ไม่สามารถดำ�เนินธุรกิจรายการทีวีผ่านยูทูบได้

แผนภาพแสดงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการทีวีดิจิทัลผ่านยูทูบ
ผู้สนับสนุน
โฆษณาสินค้าหรือบริการต่าง				
		
		

ช่องรายการบนยูทูบ				
คอยติดตามรับชม
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(2) กระบวนการการผลิตรายการของช่องรับ
ทราบโปรดักชัน กับ ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์
กระบวนการผลิตรายการทีวีดิจิทัลผ่านยูทูบมี
ลักษณะใกล้เคียงกับการผลิตรายการโทรทัศน์ทั่วไป คือ
ขัน้ วางแผนการผลิต ขัน้ ตอนการถ่ายทำ� และขัน้ ตอนการ
ตัดต่อ ซึง่ ขัน้ ตอนทีท่ งั้ สองช่องให้ความสำ�คัญมากทีส่ ดุ คือ
กระบวนการวางแผนการผลิต โดยที่ผู้ที่ทำ�หน้าที่มาก
หมายหลายตำ�แหน่ง ซึ่งตำ�แหน่งหน้าที่เหล่านี้สามารถ
ทำ � ได้ เ พี ย งคนคนเดี ย ว โดยขั้ น ตอนในการเขี ย นบท
รายการเป็นเพียงการเขียนบทเพียงแค่เค้าโครงเท่านั้น
และใช้ความสามารถของผูด้ �ำ เนินรายการทำ�การด้วยการ
แสดงสด (Improvise) ในการดำ�เนินรายการ
กระบวนการผลิตรายการผ่านยูทูบ ที่มีปัจจัย
ต่าง ๆ ทีเ่ ข้ามาเสริมให้ผผู้ ลิตสามารถผลิตรายการได้อย่าง
สะดวกและง่ายดาย โดยนอกจากการผลิตที่ให้ความ
สำ�คัญกับเนื้อหาที่โดนใจแล้วผู้ผลิตยังต้องมีความมุ่งมั่น
ทีจ่ ะผลิตรายการอย่างต่อเนือ่ งทีต่ อ้ งผลิตรายการอยูเ่ ป็น
ลักษณะประจำ�ทีไ่ ม่จะเป็นต้องประจำ�ทุกสัปดาห์ แต่ตอน
ผลิตรายการออกมาอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องหลาย
ตอน หลายวีดิทัศน์ เพื่อให้เกิดการรับชมรายการ ทำ�ให้
เกิดการติดตาม และกลายเป็นสมาชิกในที่สุด
(3) เนื้อหา และรูปแบบการนำ�เสนอช่องรับ
ทราบโปรดักชัน กับช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์
ช่องรับทราบโปรดักชันมีรูปแบบการนำ�เสนอ
ตามวัตถุประสงค์ของรายการทีม่ เี นือ้ หาทีห่ ลากหลาย ซึง่
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องช่ อ ง คื อ รายการประเภทความรู้
(Education Programs) รายการประเภททางการสอน
(Instructional Programs) รายการประเภทบันเทิง
(Entertainment Programs) และรายการประเภท
โฆษณา (Advertising Programs) เนือ้ หาทัง้ หมดจะผสม
รวมกันอยูเ่ นือ้ หาของรายการ การมีวตั ถุประสงค์ทหี่ ลาก
หลาย ทำ�ให้รายการประสบความสำ�เร็จ มีจำ�นวนผู้เป็น
สมาชิกรับชมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้เลือกติดตาม
(Subscribers) 681,935 คน ยอดผู้รับชมรวมทุกคลิป
94,518,055 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 ปี จากที่เริ่มก่อตั้ง
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 26 กั น ยายน 2557 (สื บ ค้ น เมื่ อ 30
พฤศจิกายน 2559)
ส่ ว นช่ อ งเฟ็ ด เฟ่ บ อยแบนด์ มี รู ป แบบ
วัตถุประสงค์การนำ�เสนอของรายการบันเทิงและรายการ
โฆษณา โดยมีจุดเด่นในการนำ�เสนอเนื้อหาความบันเทิง

ทีโ่ ดดเด่น เป็นเนือ้ หาทีย่ งั ไม่มใี ครทำ�ได้เหมือนหรือเทียบ
เท่า เช่น การที่มีเนื้อหาล้อเลียน ลงโทษผู้แพ้การแข่งขัน
ทดสอบ ลามก รุนแรง การเล่นพาดแพลงต่าง ๆ ทำ�ให้
ประสบความสำ�เร็จ โดยผู้เลือกติดตาม 1,946,684 คน
เพิ่มขึ้นจากการสืบค้นข้อมูลจากเดือนมิถุนายน 2559 ที่
มีผเู้ ป็นสมาชิก 1,711,086 คน เพิม่ ขึน้ 235,598 คน และ
มีจ�ำ นวนยอดผูช้ มรวมทุกคลิป 398,535,639 ครัง้ (สืบค้น
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559) โดยจำ�นวนผู้ชมรวมทุก
คลิป เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 รวม 350,982,885 ครั้ง
ยอดผู้ชมคลิปเพิ่มขึ้น 47,552,754 ครั้ง
ทั้งนี้ ผู้เป็นสมาชิกมีส่วนสำ�คัญต่อรายได้ของผู้
ผลิตรายการเป็นอย่างมาก นอกจากรายได้ที่ได้จากผู้
สนับสนุนรายการที่ซื้อโฆษณาจากช่องแล้ว ทางผู้ผลิต
รายการยังได้รับรายได้จากค่าโฆษณาทางเว็บไซต์ยูทูบ
ด้วยเช่นกัน โดยได้รับส่วนแบ่งจากโฆษณาทางยูทูบด้วย
รายได้ ต ามข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ โซเชี่ ย ลเบรดดอดคอม
(socialblade.com) ให้รายละเอียดไว้ดังนี้ (สืบค้น 30
พฤศจิกายน 2559)
ช่องรับทราบโปรดักชัน
มีรายได้เฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน
อยู่ที่ 1,300 - 21,100 เหรียญสหรัฐ
ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์
มีรายได้เฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน
อยู่ที่ 1,600 - 25,000 เหรียญสหรัฐ
จึงจะเห็นได้วา่ เนือ้ หา และรูปแบบการนำ�เสนอ
ที่หลากหลายผ่านความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการนำ�เสนอ
ทีน่ า่ สนใจโดดเด่นและต้องทำ�อย่างสมํา่ เสมอต่อเนือ่ งแล้ว
ต้องผลิตรายการเพื่อให้เกิดการรับชม จนสามารถสร้าง
ฐานผู้เป็นสมาชิกของรายการได้จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้
วางไว้ เพราะฐานผู้เป็นสมาชิกเป็นส่วนสำ�คัญที่เป็นที่มา
ของรายได้หลัก และรายได้รองของทางช่อง
(4) ช่องทางในการเผยแพร่งาน ช่องรับทราบ
โปรดักชัน กับช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์
ช่องทางการเผยแพร่ผลงานของผู้ผลิตรายการ
ที วี ผ่ า นยู ทู บ ทั้ ง สองช่ อ งเผยแพร่ ผ ลงานผ่ า นช่ อ งทาง
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางที่มีความอิสระ โดยทำ�การเผย
แพร่ผา่ นเว็บไซต์ยทู บู ทีผ่ รู้ บั ชมสามารถเลือกรับชมได้ตาม
ความต้องการ โดยสามารถรับชมเวลาใดก็ได้ ที่ไหนก็ได้
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อีกทั้งมีความยาวคลิปที่ไม่จำ�กัดความยาว รวมไปถึงรูป
แบบการนำ�เสนอรายการของทัง้ สองช่องทีม่ กี ารนำ�เสนอ
ที่หลากหลายรูปแบบ และเป็นการสร้างเนื้อหาโดยผู้
บริโภคที่ควบคุมเนื้อหา แม้ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาจากการ
มีผู้สนับสนุนได้ทั้งหมดก็ตาม อย่างไรก็ตามแม้ยูทูบเป็น
เว็บไซต์สอื่ สังคมประเภทวีดโี อทีส่ ามารถแบ่งปัน กระจาย
(spread) ผลงานไปเว็บไซต์อนื่ ได้ในหลากหลาย แต่ผผู้ ลิต
ทั้งสองช่องไม่ทำ�การแบ่งปัน ไปในช่องทางอื่นหรือสื่อ
สังคมอืน่ ๆ แต่จะทำ�การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ไปยัง
สื่อสังคมอื่นแทน เพราะอาจทำ�ให้จำ�นวนยอดผู้รับชมไม่
เพิ่มขึ้น และผู้รับชมไม่สามารถเลือกเป็นสมาชิกช่องได้
จึงจะเห็นได้ว่าช่องทางการเผยแพร่เป็นช่องทางสื่อใหม่
ทีผ่ ผู้ ลิตให้ความสำ�คัญกับเนือ้ หาทีโ่ ดดเด่น ต้องผลิตอย่าง
สมาํ่ เสมอต่อเนือ่ งจนสามารถสร้างฐานผูเ้ ป็นสมาชิกจาก
ผูร้ บั ชมได้ เมือ่ สร้างฐานผูเ้ ป็นสมาชิกได้แล้วจึงควรพัฒนา
เนื้อหา และคุณภาพ ต่าง ๆ ในรายการให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
การผลิตรายการผ่านยูทูบอาศัยความจริงใจในการผลิต
ในทุกกระบวนการ
จากการวิจยั เห็นได้วา่ การทำ�ธุรกิจการผลิตงาน
รายการทีวีผ่านยูทูบให้ประสบความสำ�เร็จ อาจกล่าวได้
ว่ามีข้อควรคำ�นึงบางประการ คือ
(1) เนือ้ หา (Content) หมายถึง การสร้างสรรค์
เนื้อหาที่ดี โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ต้องกำ�หนดกลุ่มเป้า
หมายที่ชัดเจน
(2) ต่อเนือ่ ง (Ongoing) ผลิตเนือ้ หาต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งอาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง ซึ่งอาจใช้เวลา
1 ปี ที่เนื้อหานั้นโดนใจผู้รับชมจนสามารถสร้างผู้เป็น
สมาชิก (Subscriber) ได้
(3) สร้างฐานผู้เป็นสมาชิก (Building Subscriber) เมือ่ มีเนือ้ หาทีด่ ี และมีการผลิตงานอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งต้องทำ�การสะสมผู้เป็นสมาชิกด้วยการตั้งเป้าหมาย
จำ�นวนผู้เป็นสมาชิกเป็นระยะ และต้องวางแผนในการ
สร้างฐานผู้ชม
(4) พัฒนา (develop) ทำ�การพัฒนารายการ
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบการนำ�เสนอ
ให้มีความหลากหลาย รวมไปถึงด้านคุณภาพ เป็นต้น
(5) จริงใจ (Sincere) สุดท้ายการผลิตรายการ
ทุกกระบวนการต้องอาศัย ความจริงใจในการนำ�เสนอ
คือ มีเนือ้ หาทีไ่ ม่เอาเปรียบ และอาศัยหลักความจริง หาก
วิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม และจรรยา
132

บรรณ เนื่องจากผู้รับชมในปัจจุบันมีความฉลาดมากขึ้น
และมีทางเลือกมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ช่องรับทราบโปรดักชัน
(1) ควรศึกษาการบริหารองค์การ อาทิ การ
บริหารสำ�นักงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมไปถึง
การบริหารการเงิน เพือ่ ให้การจัดสรรองค์การมีการให้ผล
ตอบแทนต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุผล
(2) ทางผูผ้ ลิตรายการควรทำ�การตลาดเพือ่ เพิม่
จำ�นวนของผู้เป็นสมาชิกเพราะเป็นช่องที่พึ่งเปิดมาได้ไม่
นาน กำ�ลังอยู่ในช่วงสร้างฐานผู้เป็นสมาชิก จึงควรเน้น
การทำ�งานเพื่อสร้างฐานผู้เป็นสมาชิก ด้วยการส่งเสริม
การประชาสั ม พั น ธ์ ร ายการในทุ ก วี ดิ ทั ศ น์ เนื่ อ งจาก
รายการไม่ได้ทำ�การแบ่งปันไปช่องทางอื่น ๆ เพราะการ
ที่ผู้ชมรับชมผ่านช่องทางอื่นจะไม่สามารถเพิ่มหรือนับ
จำ�นวนผู้ชมได้ และการรับชมในช่องทางอื่นทำ�ให้ผู้ชมไม่
สามารถทำ � การเลื อ กติ ต ามรั บ ชมได้ จึ ง ควรทำ � การ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนมารับชม และเป็นการสร้าง
กระตุ้นยอดผู้เป็นสมาชิกรับชม ด้วยอาทิการทำ�โปสเตอร์
หรือทำ�คลิปตัวอย่างในแต่ละตอน แล้วนำ�ไปเผยแพร่ในสือ่
สังคมอื่น ๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือ อิสตาแกรม
(Instagram) ให้มากขึ้น
(3) ควรพัฒนาเนื้อหารายการ และ คุณภาพใน
การนำ�เสนอ เช่น การใช้มุมภาพที่หลากหลาย ให้มีความ
เป็นเอกลักษณ์ให้มากขึน้ เพือ่ ทำ�ให้มกี ารนำ�เสนอทีห่ ลาก
หลายเพิ่มมากขึ้น แทนการใช้กราฟิกเพียงอย่างเดียว
(4) ควรศึกษาในเรื่องระบบการจัดการรายได้
ของทางเว็บไซต์ยูทูบ ในการเพิ่มโฆษณาคั่นในรายการ
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับทางช่อง แม้ไม่ใช่รายได้
หลักของช่องแต่สามารถนำ�เป็นรายได้หลักกับทางช่องใน
อนาคตได้
ช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์
(1) ควรศึกษาการบริหารงานองค์การ และ
ทำ�การศึกษาระบบการเก็บข้อมูลสถิตกิ ารรับชมของผูร้ บั
สาร เนื่องจากทางช่องไม่ได้ทำ�การจัดกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจนมากนัก จึงทำ�ให้ขยายกลุ่มเป้าหมายได้ยาก หาก
ทำ�การเก็บข้อมูลผูร้ บั สารจะทำ�ให้ขยายกลุม่ เป้าหมายได้
และยังสามารถนำ�ไปพัฒนารายการในด้านต่าง ๆ อีกด้วย
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(2) ควรพัฒนาเนื้อหา และ รูปแบบรายการ
เนื่องจากเนื้อหารายการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะ
ซึง่ เป็นกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นกลุม่ ย่อย ซึง่ เป็นจำ�นวนจำ�กัด
หากทำ�การปรับปรุงเนื้อหา เช่น การเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย
เพศหญิง ด้วยการมีผู้ดำ�เนินรายการหญิงจะช่วยขยาย
ฐานผู้ชม และยังขยายกลุ่มสินค้าผู้สนับสนุน
(3) ควรตรวจสอบเนื้ อ หาก่ อ นการเผยแพร่
เนื่องจากรูปแบบการนำ�เสนอเนื้อหารายการเป็นเนื้อหา
ที่ สุ่ ม เสี่ ย งต่ อ จารี ต ทางสั ง คม จึ ง ทำ � ให้ เ กิ ด ปั ญ หากั บ
เนือ้ หาอยูบ่ อ่ ยครัง้ จึงควรหาทีป่ รึกษาด้านเนือ้ หารายการ
โดยนักวิชาการ หรือนักวิชาชีพ เพื่อเป็นการตรวจสอบ
เนื้อหารายการก่อนการนำ�เสนอ เพื่อลดการเกิดปัญหา
ทางสังคม อีกทัง้ ยังสามารถปรับเนือ้ หาให้มสี าระมายิง่ ขึน้
แทนที่จะให้ความบันเทิงอย่างเดียว
(4) ควรศึกษาในเรื่องระบบการจัดการรายได้
ของทางเว็บไซต์ยูทูบ ในการเพิ่มโฆษณาคั่นในรายการ
เพือ่ เป็นการสร้างรายได้ให้กบั ทางช่อง แม้ไม่ใช่รายได้หลัก

ของช่องแต่จากจำ�นวนผูร้ บั ชมมีมากในตอนนี้ สามารถนำ�
เป็นรายได้หลักได้ หากเข้าใจระบบเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการศึกษาในอนาคต
(1) ควรทำ�ศึกษาในรายละเอียดในการสร้าง
ธุรกิจผ่านยูทูบ เนื่องจากรายละเอียดในการเป็นผู้ผลิต
รายการผ่านยูทูบจะมีขั้นตอนและวิธีการในการจะเป็นผู้
ผลิตรายการจำ�นวนมากอีกด้วย อีกทั้งยูทูบมีการให้ผล
ตอบแทนตามจำ�นวนยอดผูร้ บั ชมและผูเ้ ป็นสมาชิกอีกด้วย
(2) ควรศึกษาเนื้อหารายการประเภทอื่น ๆ ที่
เผยแพร่ผ่านยูทูบประเทศไทย เนื่องจากยังมีวิดีโอคลิป
ของไทยอีกหลายประเภทที่ได้รับความนิยม เพื่อเป็น
ขยายความรู้ด้านรูปแบบรายการที่เพิ่มขึ้นที่ทำ�การเผย
แพร่ผ่านยูทูบ
(3) ควรศึกษาการบริหารงานผูผ้ ลิตคลิปรายการ
ประเภทอื่น ๆ เนื่องจากอาจจะมีการบริหารงานทางการ
สื่อสารมวลชนแตกต่างไปจากสื่อดั้งเดิม หรือไม่
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