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กลยุทธการสื่อสารเชิงคอนเทนตมารเก็ตติ้งบนแพลตฟอรมยูทูบของ
สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีช&อง 3
Content Marketing Communication Strategy on Youtube Platform of Thailand
Television Channel 3
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การวิจัยนี้เป'นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษากลยุทธ กลวิธี รวมทั้งป.ญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร
ผ3านคอนเทนตมารเก็ตติ้งบนยูทูบของสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีช3อง 3 (Ch3Thailand) โดยใชDวิธีการศึกษา
แบบวิเคราะหเนื้อหา สุ3มตัวอย3างแบบเจาะจง และบันทึกการสังเกตอย3างอิสระจากคลิปวีดิโอที่ไดDรับความนิยม
สูงสุด 50 อันดับแรกของช3อง จํานวน 50 คลิปวีดิโอ ประกอบการเก็บรวบรวมขDอมูลดDวยการสัมภาษณเชิงลึก
ผูDบริหารและทีมคอนเทนตมารเก็ตติ้ง เพื่อใชDในการวิเคราะหกลยุทธและกลวิธีการสื่อสารเชิงคอนเทนตมารเก็ต
ติ้ง ผลการศึกษาพบว3ากลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงคอนเทนตมารเก็ตติ้งของสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี
ช3อง 3 (Ch3Thailand) เป'นการสรDางช3องทางการเขDาถึงฐานกลุ3มผูDชมเดิมในการออกอากาศแบบภาคพื้นดิน
และสรDางการเขDาถึงกลุ3มผูDชมใหม3ดDวยกลวิธีนําคอนเทนตเดิมจากการออกอากาศในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินมา
ฉายซ้ํา พรDอมกับการสรDางสรรคคอนเทนตใหม3ที่มีความหลากหลายจากกระแสความสนใจของผูDชม โดยช3องยู
ทูบของสถานีจะมีการอัพเดทคอนเทนตใหม3สม่ําเสมอ มีการปรับเปลี่ยนองคประกอบและหนDาตาของช3องใหD
สวยงามและทันสมัยตลอดเวลา การเปลี่ยนภาพปก การจัดหมวดหมู3เนื้อหาใหDง3ายต3อการคDนหาเพราะสิ่ง
เหล3านี้มีผลต3อประสิทธิภาพการรับรูDในแบรนดและการมีส3วนร3วมผูDชม
คําสําคัญ: คอนเทนตมารเก็ตติ้ง, กลยุทธ, ช3อง 3, ยูทูบ
Abstract
The aim of this research is to learn more about problems & obstacles of doing
content marketing on Ch3Thailand YouTube platform and to better tactics and strategies for
it. The way the research was conducted was to 1) analyze the content 2) randomly pick &
analyze 50 of the top video clips from Ch3Thailand YouTube channel 3) do intense
interviews with Ch3Thailand managers and content marketing personals. The research found
that Ch3Thailand content marketing strategies has been focusing on existing TV viewers
while also expanding into newer audience by re-broadcasting older TV programs on digital
platforms and adding additional exclusive content that are craved by Thai viewers. It is also
found that many elements of Ch3Thailand YouTube channel get updated all the time.
Namely, the content, the cover photo, categories for easy access and discoveries, which all
amounts to the general public's Ch3Thailand brand awareness and engagement.
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บทนํา
คอนเทนตมารเก็ตติ้ง (Content Marketing) หรือการตลาดแบบเนื้อหา เป'นเทคนิคการตลาดในการ
สรDางเนื้อหาที่มีคุณค3า เป'นประโยชนต3อผูDบริโภค เผยแพร3ผ3านช3องทางที่ตรงจริตผูDบริโภค สิ่งสําคัญคือเนื้อหา
จะตDองดึงดูดความสนใจของผูDชมที่เป'นกลุ3มเปjาหมาย
Mario Peshev (2019:ออนไลน) กล3าวถึงการทําคอนเทนตมารเกตติ้งในลักษณะคอนเทนตแบบวิดีโอ
ในบทความเรื่อง Content Marketing In 2019: Video Content Prevails ว3า คอนเทนตมารเกตติ้งเป'น
รู ป แบบการตลาดที่ เ นD น การสรD า งเพื่ อ เผยแพร3 แ ละกระจายเนื้ อ หาไปยั ง กลุ3 ม ผูD ช มออนไลน สิ่ ง สํ า คั ญ คื อ
ความสามารถในการระบุบุคลิกของผูDซื้อที่ตDองการ และจั ดเตรียมเนื้อหาที่มีป ระโยชนต3อลูกคDา ดังนั้นการ
กําหนดกลยุทธคอนเทนตมารเกตติ้ง ตDองหาภาพรวมเชิงลึกของตลาดเปjาหมาย คู3แข3ง วิเคราะห SWOT และ
แนวปฏิบัติของธุรกิจที่จะมีต3อลูกคDา
คอนเทนตมารเกตติ้งลักษณะของวิดีโอ เป'นอีกช3องทางที่สําคัญสําหรับนักการตลาดในนานาเหตุผล
ของการนําไปใชD เช3น การอิ่มตัวของการใชDตัวอักษร ขDอจํากัดของขDอมูล การเชื่อมต3อที่ดีขึ้นของแพลตฟอรม
ออนไลน สมารททีวี เป'นตDน
เครือข3ายสังคมออนไลนประเภทวีดิโอแชรริ่งที่ไดDรับความนิยมอย3างยูทูบ (YouTube) จากขDอมูล
นําเสนอในงาน Youtube Day ปq 2018 ทางยูทูบไดDประกาศชัดเจนความเป'นอันดับ 1 วิดีโอแพลตฟอรมของ
โลก และของประเทศไทย เพราะจากการสํารวจยอดวิวคอนเทนตที่นํามาเผยแพร3ซ้ําพบว3ามียูทูบสัดส3วน 89%
ของยอดวิวคอนเทนตทั้งหมด เมื่อเทียบกับวิดีโอแพลตฟอรมอื่นๆ ในตลาด (Matemate: ออนไลน)
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีช3อง 3 ที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล มีบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด เป'นผูDถือ
ใบอนุ ญ าต ไดD พยายามสรD า งช3 อ งทางการแข3 ง ขั น สรD า งการเขD า ถึ ง คอนเทนตของสถานี คู3 ข นานไปกั บ การ
ออกอากาศในวิธีเดิม คือการเปtดตลาดออนไลนภายใตDแบรนด Ch3Thailand ดําเนินงานภายใตDบริษัท บีอีซีไอ
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีการเผยแพร3เนื้อหาผ3านทุกแพลตฟอรมออนไลน ทั้งเว็บไซต เฟซบุuก ทวิตเตอร
ไลนที วี ไลนออฟฟt ศ เชี ย ล อิ น สตาแกรม และยู ทู บ โดยช3 อ งรายการทางยู ทูบ เปt ด ใหD บ ริ ก ารเมื่ อ วั น ที่ 29
พฤษภาคม 2557 ในชื่ อ ThaiTV3 ก3 อนเปลี่ ย นชื่ อใหม3 เพื่ อกD า วเขD า สู3 ยุ คดิ จิ ทัล อย3า งเต็ มรู ป แบบภายใตD ชื่ อ
Ch3Thailand ในปq 2560 ช3องยูทูบ Ch3Thailand เป'นหนึ่งในสามลําดับแรกที่มีผูDกดติดตาม (Subscribe)
มากที่สุด จํานวนผูDติดตาม 14,551,604 คน (ขDอมูล ณ เดือนกรากฎาคม 2561) และเป'นสถานีโทรทัศนที่
ออกอากาศในระบบดิจิทัลช3องแรกของประเทศไทยที่มีผูDติดตามเกิน 10 ลDานคน โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของ
จํ า นวนผูD ติ ด ตาม จากเดื อ นมกราคม 2561 ที่ มี จํ า นวนผูD ติ ด ตามอยู3 ที่ 5 ลD า น เป' น 10 ลD า นคน ในเดื อ น
กรกฎาคม 2561 ช3องยูทูบ Ch3Thailand มีกลยุทธและกลวิธีอย3างไรในการบริหารจัดการคอนเทนตในช3อง
รายการ และใชDการสื่อสารเชิงคอนเทนตมารเก็ตติ้งที่จะสนับสนุนการออกอากาศโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดินทั้ง
3 ช3องที่มีอยู3 รวมถึงเป'นแนวทางสําหรับช3องรายการโทรทัศนออนไลน หรือช3องรายการบุคคลในการนําไปใชD
ประโยชน จึงเป'นที่มาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารเชิงคอนเทนตมารเก็ตติ้งบนยูทูบของสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีช3อง
3
2. เพื่อศึกษากลวิธีการสื่อสารเชิงคอนเทนตมารเก็ตติ้งบนยูทูบของสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีช3อง 3
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3. เพื่อศึกษาป.ญหาและอุปสรรคในการสื่อสารผ3านคอนเทนตมารเก็ตติ้งบนยูทูบของสถานีวิทยุ
โทรทัศนไทยทีวีสีช3อง 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่องนี้อาศัยขDอมูลจากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยใชDการบันทึกเนื้อหา
จากคลิปวีดิโอดDวยการสังเกตอย3างอิสระและการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ดDวยแนวคําถามที่
วางไวD (Interview Form) เพื่อนําขDอมูลทั้งหมดมาประมวลผล วิเคราะหและอธิบายสิ่งที่ตDองการศึกษา
แหล&งขMอมูล
1. แหล3งขDอมูลประเภทวีดิโอที่นําเสนอบนแพลตฟอรมยูทูบของสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีช3อง 3 ใชD
การบันทึกจากการสังเกตุอย3างอิสระคลิปวีดิโอที่ไดDรับความนิยมสูงสุด 50 อันดับแรกของช3อง Ch3Thailand
เป'นขDอมูลออนไลนระหว3างวันที่ 1 มิถุนายน 2017 ถึง 30 มิถุนายน 2019 จํานวน 50คลิป
2. แหล3งขDอมูลประเภทบุคคล ใชDวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) บุคคลในทีม
ปฏิ บัติ การออนไลนของ Ch3Thailand เพื่อใหD ไดDมาซึ่ งกํา หนดกลยุ ทธเชิงคอนเทนตมารเก็ต ติ้งที่ ใชD บ น
แพลตฟอรมยูทูบของช3องยูทูบ Ch3Thailand
การเก็บรวบรวมขMอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งใชDวิธีการเก็บรวบรวมขDอมูล 2 ส3วนคือ
ส3วนที่หนึ่งเก็บขDอมูลจากการสังเกตอย3างอิสระคลิปวีดิโอบนช3องยูทูบ Ch3Thailand โดยการบันทึก
ขDอมูลตามรายการที่กําหนดไวDและใหDความรูDในการเก็บขDอมูลกับผูDช3วยทั้ง 2 ท3านใหDมีความรูDทัดเทียมกับผูDศึกษา
จากนั้นจึงทําการเก็บขDอมูลตามที่วางแผนไวD เมื่อไดDขDอมูลกลับมาผูDศึกษาจะทําการตรวจสอบความสมบูรณของ
ขDอมูลที่ไดDรับก3อนนําไปวิเคราะหขDอมูลในขั้นตอนต3อไป
ส3วนที่สองเป'นการเก็บขDอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก มีการวางโครงสรDางคําถามไวDล3วงหนDา เพื่อใหD
การสอบถามเก็บรายละเอียดครอบคลุมทุกประเด็นเนื้อหาที่ตDองการศึกษา โดยผูDศึกษาเป'นผูDสัมภาษณดDวย
ตนเองดDวยการจดบันทึกทั้งส3วนที่เป'นขDอเท็จจริงและส3วนที่เป'นความคิดเห็นจากผูDที่ถูกสัมภาษณ โดยการวาง
โครงสรDางสอดคลDองกับวัตถุประสงคในการศึกษา
การวิเคราะหขMอมูล
การวิเคราะหขDอมูลเชิงคุณภาพที่เก็บรวมรวมขDอมูลที่ไดDจากการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตการณ
มาทําการวิเคราะหขDอมูลดDวยการจําแนกและจัดระบบขDอมูล เช3น ประเภทของคอนเทนต รูปแบบการนําเสนอ
การใชDฟ.งกชั่นยูทูบเพื่อแนะนําคลิปวีดิโอที่เกี่ยวขDอง เป'นตDน และการวิเคราะหสรุปอุปนัย โดยใชDโครงสรDางของ
คําถามที่วางไวDล3วงหนDาเป'นแนวทางวิเคราะหหาบทสรุปของแต3ละเหตุการณ
ผลการวิจัย
กลยุทธ5การสื่อสารเชิงคอนเทนต5มาร5เก็ตติ้งบนยูทูบของสถานีวิทยุโทรทัศน5ไทยทีวีสีช>อง 3 เป@นอย>างไร
ขDอมูลจากการสัมภาษณผูDบริหารที่ดูแลในส3วนคอนเทนตมารเกตติ้งของช3องยูทูบ Ch3Thailand และ
วิเคราะหเนื้อหาจากคลิปรายการที่ปรากฏในช3องดDวยการสังเกตุอย3างอิสระ สามารถสรุปกลยุทธการสื่อสารเชิง
คอนเทนตมารเก็ตติ้งบนยูทูบของสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีช3อง 3 เป'นประเด็นไดDดังต3อไปนี้
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1.วิเคราะหในส3วนขององคกรและหน3วยงานที่รับผิดชอบงานคอนเทนตมารเกตติ้ง จากการศึกษา
พบว3าจุดแข็งขององคกร คือการเป'นองคกรสื่อที่มีความเชี่ยวชาญในดDานงานสื่อมาอย3างยาวนาน มีบุคลากรที่มี
ความสามารถ สินคDาคือรายการต3างๆที่เป'นที่ยอมรับของผูDบริโภคในฐานะของผูDชมรายการ จุดอ3อนขององคกร
เป'นเรื่องของการขับเคลื่อนงานสื่อโดยเฉพาะบนแพลตฟอรมดิจิทัลค3อนขDางล3าชDา ประการหนี่งมาจากการ
กําหนดนโยบายของผูDบริหารก็มีส3วนสําคัญต3อการขับเคลื่อนงานดDานดังกล3าว ในส3วนของโอกาสจะพบว3าภูมิ
ทัศนสื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรง ดังนั้นกลุ3มผูDชมรายการจะไม3มองเรื่องของเวลาไพรมไทมอีกต3อไป จะ
เป'นการเลือกชมรายการตามความสะดวก ตามไลฟ{สไตลของผูDชม โดยเฉพาะผูDชมที่เป'นคนยุคใหม3ถือเป'นผูDชม
ที่การบริโภคสื่อและการใชDวิถีชีวิตประจําวันเป'นแบบดิจิทัลเนทีฟ (Digital Natives)
2. การกําหนดเปjาหมายทางธุรกิจและสื่อสารการตลาดของช3องยูทูบ Ch3Thailand มีความชัดเจนที่
ตDองการรักษาฐานกลุ3มผูDชม และการเพิ่มช3องทางออนไลนในทุกแพลตฟอรมใหDเขDาถึงกลุ3มผูDชมที่เป'นกลุ3มคนรุ3น
ใหม3ทั้งในประเทศและต3างประเทศ รวมไปถึงการเพิ่มความหลากหลายของคอนเทนตที่สามารถตอบสนอง
ความตDองการของผูDชมไดDรอบดDาน เพื่อเพิ่มจํานวนฐานผูDชมใชDในการพัฒนาต3อยอดทางดDานธุรกิจ
3. การจําลองกลุ3มเปjาหมาย (Personas) ที่ตDองการขยายฐานผูDชมเพิ่ม เพื่อใหDทีมงานเห็นภาพรวม
ความตDองการบริโภคคอนเทนตของกลุ3มเปjาหมาย เช3น ขยายฐานผูDชมช3วงอายุ 18-24 ปq รักอิสระ มั่นใจใน
ตัวเอง สนใจเรื่องราวใกลD ตัว ชอบสิ่ งรอบตั วที่ ไม3มีการปรุ งแต3ง ดังนั้น การนํา ขDอมู ลจริงมาประยุกตใชD เพื่ อ
กําหนดความตDองการของกลุ3มเปjาหมายจึงเป'นการเพิ่มโอกาสในการเปtดรับสินคDาของช3อง 3 มากขึ้น
4. การสรDางสรรคคอนเทนตมารเกตติ้งดDวยการเพิ่มมูลค3าใหDกับคอนเทนต โดยอาศัยพื้นฐานความ
ตDองการผูDชมกลุ3มเปjาหมายและแบ3งการสรDางสรรคออกมาไดDดังนี้
คอนเทนตที่มาจากรายการของสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีช3อง 3 ทั้งช3องไดDแก3 ช3อง 33HD ช3อง
28SD และช3อง 13 Family เป'นการนําคอนเทนตรายการที่เคยออกอากาศผ3านโทรทัศนภาคพื้นดินมาผลิตซ้ํา
(Reproduction) รDอยละ 90 อันไดDแก3 ละคร ซีรี่ยต3างประเทศ วาไรตี้ เป'นตDน ที่ไดDรับอนุญาตใหDเผยแพร3ผ3าน
Over The Top (OTT) ส3วนอีกรDอยละ 10 เป'นการผลิตคอนเทนตขึ้นมาใหม3โดยใชDขDอมูลพื้นฐานจากการตอบ
รับ ความเห็นของผูDชม และการพิจารณาประเด็นที่น3าสนใจก3อนกําหนดเป'นรายการตอนในภายหลัง
การสรDางเรื่องราวใหDเกิดความสนใจ แตกต3างจากคู3แข3ง และสรDางการจดจํา ทาง Ch3Thailand มีการ
ประชุมทีม คัดเลือกประเด็นที่กําลังอยู3ในกระแสของสังคม ขDอมูลจากช3องทางสื่ออื่นทั้งทวิตเตอร เฟซบุuก
เว็บไซต รวมถึงสื่อออนไลนอื่นๆภายนอก ขDอเสนอแนะของกลุ3มผูDชมที่ติดตาม
รูปแบบการนําเสนอ หากเป'นนํามาฉายซ้ําจะคงรูปแบบการนําเสนอแบบเดิม ทั้งละคร ข3าว ซีรี่ย
ต3างประเทศ วาไรตี้ โดยตัดส3วนของการโฆษณาเชิงพาณิชยออก ในส3วนของคลิปรายการที่ผลิตขึ้นมาใหม3จะ
เนDนปกิณกะบันเทิง ใชDการนําภาษา รูปแบบการเดินเรื่องที่เขDาใจง3าย บางรายการมีการใชDศัพทวัยรุ3น
ช3องทางการกระจายคอนเทนต เนDนส3วนของการกระจายคอนเทนตผ3านช3องทางยูทูบซึ่งเป'นสื่อแบบ
เอิรนมีเดีย (Earned Media) ดDวยเป'นแพลตฟอรมวิดีโอแชรริ่งที่ไดDรับความนิยมอย3างสูงในประเทศไทยและ
สอดคลDองกับลักษณะคอนเทนตที่ตDองการเผยแพร3ที่อยู3ในรูปแบบวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การเปtดโอกาสใหDผูDใชD
มี ป ฏิ สั มพั น ธกั บ คอนเทนต เช3 น การกดถู กใจคลิ ป ที่ ชื่ น ชอบ การแสดงความเห็ น ต3 อคลิ ป รายการ แต3 ทาง
Ch3Thailand ไม3ไดDใชDช3องทางเดียวในการเขDาถึงกลุ3มผูDชมยังมีสื่อที่องคกรสรDางขึ้น (Owned Media) เช3น
เว็บไซต และการใชDสื่อซื้อ (Paid Media) ในบางครั้งหากเรื่องที่กําลังนําเสนอตDองการเผยแพร3ในวงกวDางใหD
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สําหรับการวางแผนกระจายคอนเทนตเนDนที่ความสม่ําเสมอ และรวดเร็ว
การประเมินและทบทวนการสรDางสรรคคอนเทนตมารเกตติ้ง ในการศึกษาครั้งนี้พบว3า เปjาหมายหลัก
ของการสรDางสรรคคอนเทนตมารเกตติ้งเป'นการเพิ่มการรับรูDในแบรนด Ch3Thailand และเพิ่มจํานวนผูDชม
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รายการ ดังนั้นดัชนีชี้วัดความสําเร็จของช3องยูทูบจึงพิจารณาจากขDอมูลสถิติไดDแก3 จํานวนการรับชม (Views)
จํานวนผูDติดตาม (Subscribe) จํานวนการมีส3วนร3วมของผูDชม (Engagement) ขDอมูลเหล3านี้เป'นสิ่งที่ทีมงาน
คอนเทนตมารเกตติ้งใชDในการวางแนวทางการพัฒนาคอนเทนตใหม3
กลวิธีการสื่อสารเชิงคอนเทนต5มาร5เก็ตติ้งบนยูทูบของสถานีวิทยุโทรทัศน5ไทยทีวีสีช>อง 3 เป@นอย>างไร
ขDอมูลจากการสัมภาษณเชิงเจาะลึกผูDบริหาร หัวหนDาทีมงานที่รับผิดชอบงานแต3ละฝ‚ายในส3วนงาน
คอนเทนตมารเกตติ้ง และการวิเคราะหเนื้อหาจากคลิปวิดีโอดDวยการสังเกตอย3างอิสระ สามารถสรุปกลวิธีการ
สื่อสารเชิงคอนเทนตมารเกตติ้งของช3องยูทูบ สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีช3อง 3 ไดDผลการศึกษาดังนี้
1. บุคลากรและหนD า ที่ ความรับ ผิ ด ชอบมี การกํ า หนดหนDา ที่ และภาระงานในส3 ว นของช3องยู ทูบ
Ch3Thailand การกําหนดงานเป'นไดD 3 กลุ3ม ประกอบดDวย ส3วนดูแลเรื่องการสรDางสรรคคอนเทนตใหม3 ส3วน
ดูแลเรื่องผลิตคอนเทนตจากสถานีโทรทัศน และส3วนรับผิดชอบในการกระจายคอนเทนต
บุคลากรถูกกําหนดดDวยภาระงานและนโยบายจากระดับริหาร ส3วนงานกลยุทธรับผิดชอบภาพรวม
ของการทํ า คอนเทนตมารเกตติ้ ง การวางเปj า หมายการบริ ห ารจั ด การเนื้ อ หา การปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ
กระบวนการผลิต การประเมินผล อยู3ภายใตDความรับผิดชอบของผูDจัดการปฏิบัติการดDานคอนเทนต (Senior
Content Operation Manager)
ส3วนงานดูแลสรDางสรรคคอนเทนตใหม3 มีหนDาที่ในการ สรรหาประเด็น เรื่องที่จะนําเสนอ บริหารและ
ควบคุมงานผลิต ตั้ งแต3 การเขี ยนบท ทีมงาน การวางแผนถ3ายทํา ถ3า ยทํา ถ3 ายทํ า ลําดั บภาพ และการทํ า
กราฟtก รวมถึงเรื่องของเสียง นอกจากนี้งานผลิตยังรับผิดชอบครอบคลุมถึงการผลิตสื่อดิจิทัลที่เป'นภาพนิ่ง
หรือโมชั่นกราฟtก อีกดDวย
ส3 ว นงานดู แ ลเรื่ อ งผลิ ต คอนเทนตจากสถานี โ ทรทั ศ น มี ห นD า ที่ ตั ด ต3 อ ดั ด แปลง รายการที่ เ คย
ออกอากาศผ3านโทรทัศนภาคพื้นดินมาผลิตซ้ํา (Reproduction)
ส3วนงานดูแลการกระจายคอนเทนต รับผิดชอบ การกําหนดช3วงเวลาในการโพสต การโพสตคอนเทนต
สรDางปฏิสัมพันธกับผูDชม ตอบคําถาม
ส3วนงานประเมินผล ความรับผิดชอบ การวัดผล การประเมินผลจากขDอมูลสถิติ อยู3ในความรับผิดชอบ
ของ ผูDจัดการปฏิบัติการดDานคอนเทนต (Senior Content Operation Manager) เช3นเดียวกัน
ดังนั้นจะเห็นไดDว3าโครงสรDางของทีมงานคอนเทนตมารเกตติ้งมีขนาดเล็ก แต3ละทีมงานมีภาระงานที่
รับผิดชอบกวDางขวาง บางภาระงานอย3างการกําหนดกลยุทธ การประเมินและติดตามผลเป'นความรับผิดชอบ
ของระดับหัวหนDางาน
2. วิธีคDนหาคอนเทนตโดนใจ หรือการสรDางสรรคคอนเทนตที่ใชDเป'นคอนเทนตมารเก็ตติ้งเพื่อดึงดูด
ผูDชมเกิดขึ้นใน 2 แนวทางกวDางๆ แนวทางที่ 1 ทางช3องยูทูบในฐานะผูDผลิตเป'นผูDคDนและกําหนดเรื่อง แนวทาง
ดังกล3าวนี้เป'นการที่ส3วนงานคอนเทนตของทีมบรรณาธิการเนื้อหา (Content Editor) กําหนดประเด็น
ประเด็นมาจากกระแสข3าวที่กําลังไดDรับการกล3าวถึง สินคDาของช3อง 3 (ดารา นักแสดง พิธีกร ผูDประกาศข3าว
หรือบุคลากรที่มีชื่อเสียงในวงการข3าวของช3อง 3) ที่กําลังไดDรับความนิยม มาสรDางสรรคเป'นคอนเทนตเพื่อต3อ
ยอดความสนใจ ประกอบกับแนวคิดการมองในมุมที่แตกต3างทั้งในแง3ประเด็นนําเสนอและรูปแบบการรับรูDที่
ตDองต3างออกไปจากการออกอากาศทางโทรทัศนเพราะคอนเทนตตDองตอบโจทยการเสพสื่อในป.จจุบันที่ผูDชม
ตDองการเห็นสถานการณจริง ไม3มีการปรุงแต3ง เช3น ไม3มีสคริปต ไม3มีการสรDางเรื่อง ไม3มีมีการตัดต3อที่สวยงาม
สมบูรณ แนวทางที่ 2 พิจารณาจากกลุ3มผูDชมในหลายๆ ช3องทางที่มีการกล3าวถึงสินคDาของช3อง 3 ผลตอบกลับ
การเขDาดูคลิปวีดิโอแต3ละประเภท แสดงความคิดเห็น ยอดไลค ยอดผูDติดตาม เป'นตDน
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3. วิธีการนําเสนอคอนเทนต คอนเทนตรDอยละ 90 ของช3องยูทูบ เป'นคอนเทนตที่อยู3ในลักษณะของ
การทําซ้ําจากการออกอากาศในระบบโทรทัศนภาคพื้นดิน ดัดแปลงรูปแบบการนําเสนอ อาทิ การตัดส3วนของ
โฆษณาเชิงพาณิชยออกแลDวอัปโหลดใหDผูDชมไดDชมยDอนหลัง จําแนกเป'น
3.1 คอนเทนตประเภทละครและซีรีสต3างประเทศ ละครหลังข3าวภาคค่ําที่มีความยาว 120 นาที บน
ช3องยูทูบจะตัดแบ3งเป'นตอนจํานวน 9 ตอน นําเสนอเหมือนหนDาจอหลัก โดยระบุเลขที่ตอนในการตั้งชื่อเรื่อง
ละครรีรัน ความยาวคลิป 60 นาที ต3อ 1 EP ไม3มีการแบ3งตอน เนื่องจากคอนเทนตประเภทละครมีความ
ต3อเนื่องในการรับชม ทีมงานจึงมีการจัด Playlist เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับชม ดDานเวลาเผยแพร3
ยDอนหลังทางช3องยูทูบสําหรับผูDชมที่อาศัยอยู3ต3างประเทศสามารถรับชมไดDตั้งแต3เวลา 24.00 น. แต3ผูDชมที่อาศัย
อยู3ในประเทศไทยจะรับชมไดDหลังละครออนแอรทางหนDาจอทีวีแลDว 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน
3.2 คอนเทนตประเภทคลิปสั้น ไดDแก3 คลิปฟtน เบื้องหลังความสนุก และตัวอย3างตอนต3อไป เป'นการ
นําช3วงเหตุการณ (Scene) เขDาถึงอารมณคนดูแยกออกเป'นคลิปใหDผูDชมไดDชมยDอนหลังอีกครั้ง ความยาว
ประมาณ 1-5 นาที คอนเทนตลักษณะนี้ใหDความสําคัญกับภาพ Thumbnail และการตั้งชื่อคลิปมากที่สุด
เพราะทั้งภาพและขDอความตDองสะกดสายตาผูDชม
3.3 คอนเทนตประเภทข3าวประจําวันและคอนเทนตประเภทวาไรตี้ บนช3องยูทูบจะตัดแบ3งเป'นตอน
นําเสนอเหมือนหนDาจอหลัก โดยระบุชื่อรายการและชื่อประเด็นข3าวหรือชื่อแขกรับเชิญ มีการจัด Playlist
เฉพาะรายการเพื่อความสะดวกในการติดตามชมอย3างต3อเนื่อง ดDานเวลาเผยแพร3รายการข3าวและรายการวา
ไรตี้ยDอนหลังทางยูทูบจะเปtดใหDชมหลังทีวีออกอากาศแลDวประมาณ 1-2 ชั่วโมงทุกวัน ส3วนอีกรDอยละ 10 เป'น
คอนเทนตประเภทรายการออนไลน เป'นการนําเสนอคอนเทนตที่สรDางสรรคขึ้นมาใหม3 หยิบกระแสโซเชียลมา
ต3อยอดคอนเทนตเพื่อเชื่อมโยงกับไปยังละครของสถานีฯ
3.4 กระบวนการผลิตคอนเทนตแบ3งเป'น 2 รูปแบบ ไดDแก3 แบบที่ 1 ลักษณะงานประจํา จะเริ่มตDน
จากทีมลําดับภาพ (Video Editing) ดําเนินการดึงไฟลงานจากฐานขDอมูลส3วนกลาง ตัดต3อคลิปวีดิโอตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวD แลDวใส3โฆษณาของลูกคDาออนไลน (ถDามี) ในที่นี้เรียกว3า Sponsor card ไวDหนDาคลิปวีดิโอ
ต3อมาทําการตรวจเช็คภาพและเสียงใหDตรงกัน แลDวจึงกรอกรายละเอียดของคลิปวีดิโอและทําการเผยแพร3
จากนั้นทีมบรรณาธิการสื่อสังคมออนไลนจะเขDาไปมอนิเตอรคลิปวีดิโอที่น3าสนใจ เพื่อนําไปกระจายต3อยัง
โซเชียลมีเดียแพลตฟอรมอื่นๆ ของ Ch3Thailand ส3วนแบบที่ 2 ลักษณะงานสรD างสรรคจะเริ่ มจากที ม
บรรณาธิการเนื้อหาประชุมร3วมกับทีมบรรณาธิการสื่อสังคมออนไลน เพื่อสรDางสรรคเนื้อหาตามสถานการณ
และกํ า หนดธี มเนื้ อหาที่ เ ป' น รายการออนไลน และลงมื อปฏิ บั ติ การร3 วมกั บ ที มผลิ ต รายการในการถ3 า ยทํ า
จากนั้นทีมผลิตรายการจะนําฟุตเทจที่ถ3ายทําส3งต3อใหDฝ‚ายลําดับภาพเพื่อผลิตชิ้นงานและเผยแพร3งานบนช3องยู
ทูบ และทีมบรรณาธิการสื่อสังคมออนไลนจะนําลิงคคลิปดังกล3า วไปประชาสัมพันธเพื่อสรDางการรับรูDและ
กระตุDนการมีส3วนร3วมของผูDชม
3.5 วิธีการกําหนดตารางเวลาการนําเสนอคอนเทนต คือการสรDางตารางเวลาในการนําเสนอคอน
เทนตแต3ละประเภท เพื่อใหDผูDชมจดจําว3ารายการที่ชื่นชอบจะสามารถเขDามาดูไดDในวันและเวลาใดบDาง ส3วนทีม
บรรณาธิการสื่อสังคมออนไลนจะวางแผนกระจายคอนเทนตโดยการสรDางปฏิทินกิจกรรมระบุรายละเอียดงาน
ที่จะดําเนินการเป'นรายเดือนและรายปq ว3าจะทําอะไร ที่ไหน อย3างไร ช3วงเวลาใดบDาง ซึ่งแผนงานดังกล3าวจะมี
ความยืดหยุ3นเพราะปรับตามกระแสสังคมตลอดเวลา เพราะการเผยแพร3คอนเทนตถูกจังหวะเวลาจะช3วยเพิ่ม
โอกาสในการบอกต3อ
3.6 วิธีการวัดและประเมินผล การทํางานทั้งแบบลักษณะงานประจําและงานประเภทครีเอทีฟ จะมี
การประเมินผลงานทุกเดือน เพื่อวัดกระแสตอบรับและความสําเร็จในการสรDางสรรคเนื้อหา โดยใชDจํานวนการ
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รับชม (Views) จํานวนผูDติดตาม (Subscribe) จํานวนการมีส3วนร3วมของผูDชม (Engagement) รวมไปถึง
ลักษณะของคอนเทนตที่ไดDรับความนิยมมีลักษณะอย3างไร จํานวนวีดิโอที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมีผลต3อการรับชม
หรือไม3 เป'นดัชนีชี้วัด ซึ่งการประเมินดังกล3าวจะกระทําร3วมกันทั้ง 3 ทีมไดDแก3 ทีมบรรณาธิการเนื้อหา ทีม
บรรณาธิการสื่อสังคมออนไลน และทีมลําดับภาพ
ปAญหาและอุปสรรคในการสื่อสารเชิงคอนเทนต5มาร5เก็ตติ้งของช>องยูทูบ Ch3Thailand
ขDอมูลจากการสัมภาษณทีมปฏิบัติการ (Content Operation : Ch3Thailand) สรุปไดDว3า ป.ญหาดDาน
การสรDางสรรคคอนเทนตส3วนใหญ3เกิดจากแหล3งขDอมูลไม3เพียงพอและคิวงานของดารานักแสดงที่ไม3เอื้อต3อการ
ดําเนินงานในระยะสั้น ส3วนงานดDานการผลิตเจอป.ญหาจากฮารดแวร การใชDงานหนัก การเสื่อมตามสภาพการ
ใชDงาน และเรื่องเน็ตเวิรคเครือข3ายในบางครั้งทําใหDกระบวนการทํางานในส3วนอื่นๆ ล3าชDาไปดDวย ขณะที่ส3วน
งานดDานบรรณาธิการสื่อสังคมออนไลนพบว3า ในกรณีมีคลิปวีดิโอเผยแพร3ไม3ตรงเวลา เนื่องมาจากป.ญหาใน
กระบวนการผลิตของฝ‚ายลําดับภาพ
อภิปรายผล
การอภิปรายผลในส3วนนี้เป'นการนําเสนอผลการศึกษาที่ไดDมา วิเคราะหโดยใชDกรอบแนวคิด 3 ส3วน
ไดDแก3 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารผ3านสื่อใหม3 (New Media For Communications) แนวคิดของสื่อใหม3
ประเภทวีดิโอคอนเทนตยูทูบ และแนวคิดและทฤษฎีเรื่องคอนเทนตมารเก็ตติ้ง (Content Marketing)
วัตถุประสงคของการทํากลยุทธการสื่อสารเชิงคอนเทนตมารเก็ตติ้ง คือสรDางการรับรูDในแบรนดว3าช3อง
3 ปรับตัวเขDาสู3ยุคดิจิทัลอย3างเต็มรูปแบบแลDวภายใตDแบรนด Ch3Thailand ที่ปรากฎอยู3ในสื่อสังคมออนไลน
ทุกแพลตฟอรม เช3นเดียวกับช3องยูทูบ Ch3Thailand ที่มีการนําเสนอเนื้อหาดDวยการทําซ้ําจากการออกอากาศ
ในระบบโทรทัศนภาคพื้นดิน เพราะเล็งเห็นว3าช3องยูทูบเป'นสื่อสังคมออนไลนที่มีประสิทธิภาพในการเขDาถึง
กลุ3มเปjาหมายโดยไม3เสียค3าใชDจ3ายในการดําเนินการ สอดคลDองกับแนวคิด Patrick De Pelsmacker, Maggie
Geuens Joeri, Van Den Bergh (2013) ที่ว3าเครื่องมือสื่อใหม3มีประสิทธิภาพในการช3วยกระตุDนการรับรูDต3อ
แบรนดหรือตราสินคDาในวงกวDาง รวมถึงสรDางความภักดีในตราสินคDา (Creating loyalty) ไดDง3ายขึ้น เนื่องจาก
สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีช3อง 3 เป'นสื่อหลักที่อยู3คู3คนไทยมานาน ดังนั้น กลยุทธการเพิ่มช3องทางการสื่อสาร
ในแพลตฟอรมใหม3ๆ ภายใตDแบรนดช3อง 3 จึงไดDรับการไวDวางใจและไดDรับการตอบรับที่ดีทั้งผูDชมรายใหม3และ
ผูDชมที่เป'นผูDติดตามอย3างสม่ําเสมอหรือแฟนประจํา
หัวใจสําคัญของการรักษาผูDชมใหDอยู3กับช3องยูทูบ Ch3Thailand อย3างยั่งยืนคือการสรDางสรรคคอน
เทนตที่มีคุณค3าและรับผิดชอบต3อสังคม ดังเช3นรายการออนไลนที่ทีมคอนเทนตเพิ่งพัฒนาแนวคิดมาสู3การ
ปฏิบัติจริง ตามแนวคิด Rebecca Lieb (2011) ที่ระบุว3า คุณค3าของคอนเทนตมารเก็ตติ้งจะเกิดขึ้นเมื่อผูDชม
คDนหาขDอมูลสินคDาหรือบริการที่ตDองการ แลDวแบรนดสามารถตอบสนองความตDองการเหล3านั้นดDวยวิธีการใหD
ขD อมู ล เชิ ง ประโยชนที่ ใหD ความช3 ว ยเหลื อและขD อ มู ล เชิ งประโยชนที่ ใ หD ค วามบั น เทิ ง ผนวกกั บ แนวคิ ด ของ
Stephanie Diamond ที่เห็นดDวยว3าการสรDางสรรคเนื้อหาใหDมีคุณค3าคือการนําเสนอเนื้อหาที่อยู3บนพื้นที่ทับ
ซDอนระหว3าง “ความตDองการของผูDชม” กับ “ความเชี่ยวชาญทางดDานธุรกิจขององคกร” หรือที่เรียกว3า จุดโดน
ใจ (Sweet Spot) ซึ่งไม3จําเป'นตDองเป'นเรื่องใหม3 แต3จุดโดนใจที่ดีควรอ3านแลDวรูDสึกอบอุ3นใจและวางใจไดD
นําเสนอเพิ่มเติมเขDาไปร3วมกับคอนเทนตละครซึ่งเป'นจุดแข็งของสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีช3อง 3 แลDวนั้น จะ
ทําใหDผูDชมเกิดความประทับใจพึงพอใจจนอยากบอกต3อ

554

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

อย3างไรก็ ดี รูปแบบวีดิโอของช3องยูทูบ Ch3Thailand จั ดอยู3ในรูป แบบวีดิโ อที่ไดDรับข3 าวนิยมใน
ลักษณะเนื้อหาประเภทบันเทิง เพราะมีรายการข3าวและรายการบันเทิงดารา ซีรีสต3างประเทศ ภาพยนตรเต็ม
ความยาวและสารคดี และรายการวาไรตี้หลากหลายประเภททั้งดนตรี การเตDนรํา และซุปเปอรคัท (Super
Cuts) ซึ่งคลิปวีดิโอประเภทคลิปสั้นที่ตัดเอาช3วงวินาทีที่น3าสนใจมาทําซ้ําใหDผูDชมเกิดความรูDสึกสนุกสนาน
ประหลาดใจ ซาบซึ้งใจ หรือแมD กระทั่งเศรDาเสียใจก็ไดDเช3นกัน สอดคลDองกับผลการศึกษาที่พบว3า คลิปสั้ น
ประเภทฉากฟtนเป'นหมวดหมู3ที่มียอดการรับชมสูงสุด และเป'นคอนเทนตมารเก็ตติ้งที่ดีที่สุดในการเชื่อมโยง
ผูDชมจากคลิปสั้นไปสู3การดูคลิปยาวยDอนหลังเต็มรูปแบบและเพิ่มโอกาสในการดูสดทางหนDาจอโทรทัศนอีกดDวย
กลวิธีการสื่อสารคอนเทนตมารเก็ตติ้งใหDไดDผลของช3องยูทูบ Ch3Thailand คือการตระหนักถึงความ
เป'นสื่อสารมวลชนที่ตDองซื่อสัตย ตรงไปตรงมา ชัดเจน ไม3มีการใชDภาษาล3อคลิก ผ3านการตั้งชื่อคลิปวีดิโอใหDสั้น
กระชับ เรDาความสนใจ ตรงประเด็น อาจมีการใชDภาษาสองแง3สองง3ามบDางในเนื้อหาประเภทละครทั้งนี้ก็เพื่อ
อรรถรสในการรับชมและชวนดูเท3านั้น นอกจากการตั้งชื่อคลิปวีดิโอแลDว การเลือกภาพ Thumbnail ก็สําคัญ
เช3นกัน เพราะภาพสวยจะสะดุดตาตั้งแต3แรกเห็น มีการจัด Playlist แบ3งหมวดหมู3เนื้อหาใหDชัดเจน เพื่อความ
สะดวกของผูDชมในการเขDามาใชDบริการ การจัดวางเนื้อหาใหDเป'นสัดส3วนและอัปเดตเนื้อหาหนDาหลัก (Home)
ใหDทันสมัยอยู3เสมอ การเปลี่ยนภาพปก (Cover Page) เป'นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของผูDชม
การใชDสื่อสังคมออนไลนแพลตฟอรมอื่นเป'นเครื่องมือในการกระจายคอนเทนตมารเก็ตติ้งก็เป'นกล
ยุทธการสื่อสารการตลาดช3องทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ ในงานวิจัยของ Michal Augustini (2014) เรื่อง
Social Media and Content Marketing as a part of an effective Online Marketing strategy ผลวิจัย
มีความสอดคลDองในเรื่องการกําหนดเปjาหมายและการติดตามผลการตอบรับอย3างใกลDชิดนํามาพัฒนากลยุทธ
แต3 ในแง3 การใชDเ ครื่องมื อทางการตลาดอย3 างสื่ อสังคมออนไลนทุกแพลตฟอรมในการกระจายคอนเทนตสู3
ผูDบริโภค จากผลการวิจัยพบว3าไม3จําเป'นตDองเลือกใชDเครื่องมือเฉพาะตัวใดตัวหนึ่ง หรือใชDเครื่องมือการตลาด
เหมือนกับคู3แข3ง ใหDเลือกตามลักษณะของแพลตฟอรมที่เหมาะสมกับคอนเทนต เพื่อใหDเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ไม3ควรนํามาใชDทั้งหมดเพราะเป'นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลา สิ่งสําคัญคือตDองเลือกใชDกลยุทธ เลือกใชDสื่อ
สังคมออนไลนและคอนเทนตใหDตรงกับเปjาหมายที่วางไวD
อี ก ป. จ จั ย สํ า คั ญ ของความสํ า เร็ จ ในการสื่ อ สารเชิ ง คอนเทนตมารเก็ ต ติ้ ง คื อ ความพรD อ มของที ม
ปฏิบัติการที่มีการแบ3งหนDาที่ความรับผิดชอบแต3ละส3วนงานชัดเจน ตั้งแต3ทีมดูแลงานสรDางสรรคคอนเทนต ทีม
ดูแลการผลิตคอนเทนต และทีมดูแลงานกระจายคอนเทนต ส3วนการประเมินผลการปฏิบัติงานจะประชุม
ร3วมกันทั้งสามทีมไม3ไดDมีการแบ3งทีมงานออกมาดูแลเฉพาะส3วนงานประเมินผล ซึ่งเป'นไปตามแนวคิดของ
Sonja Jefferson และ Sharon Tanton (2015) ที่เชื่อมั่นว3าความพรDอมของทีมงานและการกําหนดหนDาที่
ของแต3ละส3วนงานมีความสําคัญทําใหDกลยุทธการสื่อสารเชิงคอนเทนตมารเก็ตติ้งดําเนินไปอย3างราบรื่น
ขMอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมกลยุทธการสื่อสารเชิงคอนเทนตมารเก็ตติ้งเฉพาะช3องบนแพลตฟอรมยูทูบ
ที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งหากมีการศึกษาแพลตฟอรมอื่นในกลยุทธกลวิธีของช3องโทรทัศนที่ออกอากาศภาคพื้น
ในระบบดิจิ ทัล จะเป' นประโยชนต3องานสื่อสารมวลชน หรื อผูDส รDางสรรคงานบนโลกออนไลนในการนําไป
ประยุกตใชDต3อไป
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