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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค<เพื่อศึกษาการสรLางสรรค<การผลิตรายการออนไลน< ของรายการตามใจตุQด
โดยการวิจัยครั้งนี้ ผูLวิจัยไดLเลือกใชLระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บ
รวบรวมขLอมูล โดยศึกษาการสรLางสรรค<รายการออนไลน<และกลยุทธ<การสื่อสารของรายการตามใจตุQด ผูLวิจัยใชL
วิธีการวิเคราะห<เนื้อหารายการ จํานวน 10 ตอนที่ออกอากาศ ตั้งแต[เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2562 และขLอมูลการสัมภาษณ<จากรายการแฉ ออกอากาศในช[อง GMM25 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562
ผลการศึกษาพบว[า ผูLผลิตรายการมีแนวคิดการสรLางสรรค<และกระบวนการสรLางสรรค<รายการทั้งหมด
4 ขั้นตอน ดั งนี้ 1) การวางแผนก[อนการผลิตรายการ 2) การเตรี ยมการผลิต รายการ 3) การถ[ายทํ า
4) กระบวนการหลังผลิตรายการ และผูLผลิตรายการใชLกลยุทธ<การสื่อสารโดยการใชLการตลาดเชิงเนื้อหา เพื่อ
เพิ่ มความน[ า สนใจ และสรL า งสรรค< เ นื้ อหาใหL มีความโดดเด[ น แตกต[ า งจากรายการอื่ น ๆ โดยใชL พิธี กรที่ มี
เอกลักษณ<ประจําตัวเปdนตัวหลักในการดําเนินรายการ ทําใหLผูLที่รับชมเกิดการจดจําและเกิดแรงดึงดูดในการ
รับชมรายการ ทั้งนี้ก[อนออกอากาศรายการ จะมีตัวอย[างรายการที่ดึงดูดความสนใจเผยแพร[ก[อนเพื่อกระตุLน
ใหLผูLชมมาดูรายการในตอนต[อไป
คําสําคัญ: การสรLางสรรค<รายการออนไลน<, รายการออนไลน<
Abstract
This research had the objective to study online program production of Tam Jai Tud
show. In this research, the researched applied Qualitative Research in collecting the data by
studying online program production and communication strategy of Tam Jai Tud show. The
researcher used program analysis method for 10 aired episodes from July to December,
2019 and interview information from Chae Show which was aired at GMM25 on 25 January,
2019. From the study , it was found that the program producer had creative thinking and
creative process in 4 steps as follows. 1) planning before producing the program 2) program
production preparing 3) shooting 4) process after program production and program producer
used communication strategy by using content marketing to increase interesting feature and
the content was created to have an outstanding point and different from other programs.
This was done by host with personal identity in the program operation which made viewers
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to remember and to be attracted to viewing the programs. Before airing the program, there
would be an interesting teaser to attract the interest of people and stimulate people to
come and watch the next episode.
บทนํา
ปoจจุบันทีวีออนไลน<ไดLรับความนิยมจากผูLชมเปdนอย[างมาก เนื่องจากสามารถอํานวยความสะดวกใน
การรับชมไดLทุกที่ ทุกเวลาที่ตLองการ สอดคลLองกับผลการประเมินของ ศูนย<วิจัยกสิกรไทย (2558) ที่พบว[า
สัดส[วนการรับชมรายการทีวีออนไลน<ของคนไทยมีสัดส[วนประมาณรLอยละ 37.4 ของจํานวนประชากรไทย
ทั้งหมดและเนื่องจากเปdนยุคของอินเทอร<เน็ต (Internet) และยุคดิจิทัล (Digital) ที่มีอยู[รอบตัวและอยู[ใน
ชีวิตประจําวันของทุกคน ส[งผลใหLการส[งขLอมูล การส[งข[าวสารรวมถึงการติดต[อสื่อสารต[าง ๆ สะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เริ่มตLนจากกลุ[มวัยรุ[นสู[วัยอื่น ๆ เปdนเวลาอันรวดเร็ว ทําใหLปoจจุบันสื่อออฟไลน< (offline
media) ปรับตัวเขLาสู[สื่อออนไลน< (online media) มากยิ่งขึ้นเพื่อการอยู[รอดขององค<กรนั้น ๆ จึงเกิดเปdนสื่อ
ออนไลน<หลากหลายรูปแบบขึ้น เช[น ทีวีดิจิทัล ทีวีออนไลน< วิทยุออนไลน< หนังสือพิมพ<ออนไลน<และสื่อสังคม
ออนไลน< (online social media) ในยุคที่ใคร ๆ ก็สามารถเปdนเจLาของสื่อและผลิตเนื้อหาต[าง ๆ และถ[ายทอด
ผ[า นช[ องทางของตนเองไดLทําใหL อุต สาหกรรมโทรทั ศน<ต[ าง ๆ เริ่ มนํา รายการของตนเองขึ้น ไปเผยแพร[ บ น
ช[องทางออนไลน< ทั้ง YouTube, Facebook และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับชมจากผูLบริโภค
มากยิ่งขึ้น จากการศึกษาของบริษัท Olapic ที่ทําเก็บขLอมูลเรื่อง User Generated Content ที่เกี่ยวขLองกับ
การภาพและวิดีโอ เช[น Instagram, Snapchat, Youtube, Facebook นั้นพบว[าจากกลุ[มตัวอย[างที่สํารวจ
นั้น กว[า 71% นั้นเขLาไปดูภาพและวิดีโอที่ผูLบริโภคดLวยกันเองทําออกมา 2-3 ตั้งต[อสัปดาห< ยิ่งเปdนคนยุค
2000 จะเขLาไปดูถึงวันละครั้งเลยทีเดียว 44% นั้นบอกว[าเมื่อเขLาไปดู UGC จะเชื่อในความเห็นของโพสมากก
ว[า Content ในรูปแบบอื่น ๆ มาก ๆ และ 76% บอกว[า UGC นั้นทําใหLดูว[ามีความซื่อสัตย<ในเนื้อหามากกว[า
ทาง Olapic นั้นวิเคราะห<ว[าผูLคนในยุคนี้เขLาไปดูภาพและวิดีโอเพิ่มขึ้นในช[วงเวลาน[าเบื่อ ซึ่งดLวยชีวิตของ
ผูLบ ริโ ภคดLว ยกั นทํ าใหL เกิ ดการสรL างภาพที่เ ปdน แรงบั น ดาลใจ การใชLชี วิ ต และทํ าใหLเ กิด การอยากไปในจุ ด
เดียวกันไดLเช[นกันโดยเนื้อหารายการก็มีทั้งแบบเทปรายการยLอนหลัง และเปdนรายการที่ถ[ายทอดสดแบบออกคู[
ขนาดกับช[องรายการปกติ เนื่องจากช[องทางดังกล[าวเปdนช[องทางที่ไม[เสียค[าใชLจ[าย และสําหรับบางคนอาจจะ
เปdนการเพิ่มรายไดLจากการเปdนผูLผลิตรายการออนไลน<ของตนเอง ในกรณีนี้ทําใหLผูLคนจํานวนมากหันมาสนใจที่
จะมีช[องรายการเปdนของตนเองและสรLางสรรค<รายการของตนเองกันมากมาย อย[างไรก็ตาม เรื่องเนื้อหาก็ยัง
เปdนจุดสําคัญในการดึงดูดผูLบริโภค ดังนั้นการทําเนื้อหาออกมาใหLตรงกลุ[มเปxาหมายทั้งเฉพาะกลุ[ม และวงกวLาง
ก็น[าจะช[วยใหLช[องที่ยังมีผูLชมไม[มากนัก สามารถมีพื้นที่ และไดLรับรายไดLเพิ่มมากขึ้นจากการโฆษณา เหมือนกับ
ช[องรายการใหญ[ ๆ ที่มีฐานผูLบริโภคในการรับชมมาก
แนวโนLมการรับชมรายการผ[านสื่อออนไลน< น[าจะเติบโตจากการขยายตัวของสมาร<ทโฟนและแท็บเล็ต
สู[ผูLบริโภคในวงกวLาง รวมถึงการขยายโครงข[ายอินเทอร<เน็ตอย[างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การเกิดช[องทาง
ทีวีออนไลน<ใหม[ ๆ และการเขLาสู[ตลาดของผูLผลิตรายการรายใหญ[ที่ผลิตรายการปxอนเขLาสู[ช[องต[าง ๆ ในระบบ
โทรทัศน<แบบดั้งเดิม ก็สรLางความน[าสนใจในการรับชมทีวีออนไลน<มากขึ้น โดย ศูนย<วิจัยกสิกรไทย ประเมินว[า
ในปz พ.ศ. 2558 ตลาดผลิตรายการโทรทัศน<เพื่อแพร[ภาพบนทีวีออนไลน<โดยเฉพาะ จะมีมูลค[าอยู[ที่ 600 –
614 ลLานบาท หรือคิดเปdนสัดส[วนรLอยละ 1.5 ของมูลค[าตลาดการผลิตรายการโทรทัศน<โดยรวมที่คาดว[าจะมี
มูลค[าสูงถึง 39,000 – 40,000 ลLานบาท โดยคาดว[าภายใน 5 ปzขLางหนLาหรือในปz 2563 ตลาดผลิตรายการ
โทรทัศน<เพื่อแพร[ภาพบนทีวีออนไลน<โดยเฉพาะ จะมีมูลค[าถึง 1,880 – 2,190 ลLานบาท เติบโตมากกว[า 3
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เท[าตัวจากมูลค[าตลาดในปz 2558 ดังนั้นจะปฏิเสธไม[ไดLว[าในโลกปoจจุบัน ทีวีออนไลน< ไดLกลายมาเปdนทางเลือก
ใหม[สําหรับการรับชมเนื้อหารายการ เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการรับชม โดยเฉพาะการเลือกรับชมใน
เวลาใดก็ไดLที่ตLองการ ซึ่งสอดคลLองกับไลฟ}สไตล<ของผูLชมยุคดิจิตอลที่นิยมเขLาถึงอินเทอร<เน็ตทุกที่ ทุกเวลา
ประกอบกับการพัฒนาของโครงข[ายอินเทอร<เน็ตทั้งแบบมีสายและไรLสายที่ขยายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
มากขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะความเร็วที่สามารถรับรองการรับชมเนื้อหารายการผ[านทางทีวี
ออนไลน<บนเว็บไซต< โมบายแอพพลิเคชั่นหรือสื่อโซเชียลเน็ตเวิร<คต[าง ๆ อีกทั้ง การเขLาถึงอุปกรณ<เคลื่อนที่
อย[างสมาร<ทโฟนและแท็บเล็ต ในหมู[ผูLบริโภคในประเทศไทยก็ขยายตัวอย[างต[อเนื่อง โดยมีการขยายตัว สู[
ผูLบริโภคในต[างจังหวัดและกลุ[มวัยทํางานที่มีอายุมากขึ้น
ในขณะที่ การแพร[ภ าพรายการผ[านช[องทางออนไลน<ของผูL ประกอบการรายอื่ นที่เปdนเจLาของช[อง
รายการทีวี ออนไลน< ห รือสื่ อโซเชี ย ลเน็ ตเวิ ร<คนั้ น ผูL ผลิ ต รายการจะไดLรั บ ส[ว นแบ[ งรายไดL จ ากการโฆษณาที่
นําเสนอโดยเจLาของช[องรายการนั้น นอกเหนือจากรายไดLหลักที่เกิดจากการโฆษณาสินคLาและบริการภายใน
รายการทีวีที่นําเสนอโดยผูLผลิตรายการเอง การสรLางสรรค<การผลิตรายการออนไลน<เพื่อประโยชน<ของผูLที่
ตLองการจะผลิตรายการออนไลน< รวมถึงขLอเสนอแนะในการสรLางสรรค<การผลิตรายการออนไลน<ใหLมีความ
น[าสนใจ และไดLผลตอบรับจากผูLบริโภคตามความคาดหมายของรายการนั้น ๆ ผูLวิจัยจึงศึกษากระบวนการ
สื่อสารและการผลิตของตัวอย[างรายการตามใจตุQด
วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการสรLางสรรค<การผลิตรายการออนไลน< ของรายการตามใจตุQด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลที่ไดLจากการศึกษาการสรLางสรรค<การผลิตรายการออนไลนของรายการตามใจตุQด จะทําใหLผูLที่ศึกษา
และบุคคลที่สนใจในการผลิตรายการออนไลน<ไดLรับรูLถึงวิธีการสรLางสรรค<การผลิตและแนวคิดในการสรLางสรรค<
รายการ เพื่อใชLกําหนดกลยุทธ<ในการใชLสื่อออนไลน< สําหรับการสรLางสรรค<รายการออนไลน<เปdนของตนเอง
และพัฒนาแนวความคิด กระบวนการต[าง ๆ ในการผลิตรายการออนไลน<
ขอบเขตของเนื้อหา
เปdนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เกี่ยวกับการศึกษาการสรLางสรรค<รายการออนไลน<
รายการตามใจตุQด ผลลัพธ<ที่ประสบความสําเร็จของการผลิตรายการออนไลน< ที่จะนําไปศึกษาพัฒนาและเปdน
ขL อเสนอแนะสํ า หรั บ ผูL ผ ลิ ต รายการออนไลน< การศึ กษาเปd น การเก็ บ รวบรวมขL อ มู ล จากเอกสาร งานวิ จั ย
บทความ วิธีการนําเสนอของรายการและเนื้อหาของรายการ และเพื่อใหLไดLขLอมูลที่ตLองการศึกษาผูLวิจัยใชLวิธี
เลือกรายการตั้งแต[ตอนที่ 1 ถึง 10 นํามาวิเคราะห<ว[าในแต[ละตอนมีเนื้อหา ขLอมูลและการสรLางสรรค<เปdน
อย[างไร มีความคลLายหรือมีแนวทางในการนําเสนอรายการเปdนไปในรูปแบบไหน แยกเปdน 2 ส[วน ดังนี้ 1.)
ขLอมูลจากรายการตามใจตุQดตั้งแต[ตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 10 ระยะเวลาในการออกอากาศตั้งแต[เดือนกรกฎาคมถึง
เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2562 และ 2.) ขLอมูลการสัมภาษณ<จากรายการแฉ ออกอากาศในช[อง GMM25
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562
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ผลการวิเคราะห
1.) การสรLา งสรรค< การผลิ ตรายการออนไลน< ของรายการตามใจตุQ ด ทั้งหมด 10 ตอน มี
วางแผนก[อนการผลิตรายการ ของรายการตามใจตุQดมีการกําหนดวัตถุประสงค<และแนวทางการผลิตรายการ
เพื่อนําเสนอการท[องเที่ยวในมุมมองที่แตกต[าง และเพื่อสรLางความบันเทิงใหLกับผูLที่เป•ดรับชมรายการ การ
วิเคราะห<กลุ[มเปxาหมาย ซึ่งกลุ[มเปxาหมายหลัก ๆ ของรายการก็คือ กลุ[มวัยรุ[นเนื่องจากรายการมีวัตถุประสงค<
ในการสรL างความบันเทิง คลายเครียดและมี ความหลายหลายในเรื่องของคํ าพูด คํา หยาบต[า ง ๆ ซึ่งอยู[ใน
ชีวิตประจําวันอีกทั้งยังเล[นกับกระแสต[าง ๆ ในเกิดขึ้นในโลกออนไลน< การกําหนดรูปแบบรายการ ขั้นตอนการ
ถ[ายทํา และการสรLางสรรค<เนื้อหาต[าง ๆ โดยมีทีมงานทั้งหมด 3 ฝ•ายเปdนผูLช[วยสรLางสรรค<และคิดกลยุทธ<ใน
การผลิตรายการ ไดLแก[ ฝ•ายผลิตรายการ ฝ•ายการตลาดและฝ•ายประชาสัมพันธ< โดยใชLการสรLางสรรค<ตามแบบ
การผลิตรายการทั่วไปทั่วไป ไดLแก[ ขั้นตอนเตรียมการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต เพื่อใหL
สําเร็จตามจุดประสงค<ที่ทางรายการไดLตั้งไวLผูLควบคุมการผลิตจะตLองดูแลตั้งแต[กระบวนการแรกจนจบเพื่อ
คุณภาพที่ดีของรายการในแต[ละตอน
2.) การวิเคราะห<เนื้อหาของรายการสื่อสารรายการออนไลน< ของรายการตามใจตุQด พบว[า มี
การใชLการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) โดยเผยตัวอย[างรายการก[อน 1 สัปดาห< คือ ในแต[ละตอน
ทางทีมงานของรายการจะทําการปล[อยคลิปรายการตัวอย[างสั้น ๆ ออกมาก[อนการออกอากาศจริงประมาณ 1
สัปดาห< เพื่อแสดงใหLผูLรับชมเห็นว[าจะมีอะไรเกิดขึ้นบLางในตอนนั้น ๆ ซึ่งในแต[ละตอนจะมีเนื้อหาของแต[ละ
จังหวัด แต[ละสถานที่ท[องเที่ยวแตกต[างกันออกไป พิธีกรจะใชLคําหรือวลีเด็ดประจําตัวทําใหLผูLชมเกิดความ
สนใจและเกิดการติดตามรับชมรายการในวันที่รายการไดLออกอากาศคลิปทําตัวอย[างรายการ เช[น สวัสดีอาภา
พร คือ บ[งบอกว[าไปจังหวัดนครสวรรค< เพราะเวลาผูLชมเจอกับขLอความนี้ก็จะทราบทันทีว[า รายการกําลังจะไป
ที่จังหวัดไหน และเนื่องจากตัวพิธีกรเปdนทําหนLาที่เปdน Influencer อยู[แลLวจากในโลกออนไลน<ต[าง ๆ ก[อนที่จะ
มาทําหนLาที่และมีการผลิตรายการออนไลน<เปdนของตนเอง ทําใหLมีฐานผูLชมหรือฐานผูLติดตาม และเปdนที่รูLจักใน
วงกวLางสําหรับวัยรุ[นทั่ว ๆ ไป จึงทําใหLการสรLางสรรค<หรือการทําหนLาที่พิธีกรในรายการตามใจตุQด เปdนที่น[า
ติดตามและมีผูLคนใหLความสนใจอย[างมาก เพราะพิธีกรเอง คุณเอม ตามใจตุQด เปdนคนที่มีบุคลิกร[าเริงแจ[มใส
มักจะมีมุก คําพูดหรือวลีเด็ด ๆ ปล[อยออกมาใหLผูLคนไดLเห็นกันบ[อย ๆ จึงเกิดเปdนภาพจดจําภาพลักษณ<ไดLอย[าง
ชัดเจน ซึ่งทําใหLจุดเด[นของพิธีกรเกิดการสรLางอิทธิพลในโลกออนไลน< ทั้งในเรื่องการสรLางกระแสต[าง ๆ ทั้ง
กระแสสังคมหรือข[าวปoจจุบันที่เกิดการวิพากษ<วิจารณ< นํามาสรLางเปdนคลิปและใชLการสื่อสารแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง จึงเปdนส[วนสําคัญที่ทําใหLตัวรายการตามใจตุQดมีผูLที่รับชมอย[างมากมาย มีการแทรกเรื่องการใชL
ภาษาแบบพูดคุยเปdนกันเอง ลักษณะประชดประชัน สุดทLายในส[วนของเนื้อหาของรายการในแต[ละตอนนั้นจะ
มีจุดเด[น และสิ่งที่ดึงดูดผูLรับชมที่เหมือนกัน คือ ตัวพิธีกร สถานที่ท[องเที่ยว และสถานที่บันเทิงตามจังหวัดนั้น
ๆ โดยพิธีกรจะเป•ดรายการมาโดยกล[าวทักทาย แลLวบอกว[ากิจกรรมหรือในรายการตอนนั้น ๆ จะมีการพาไป
ทําอะไร ที่ไหน อย[างไรบLาง ซึ่งเมื่อตอนที่รายการปล[อย ตอนที่ 1 ออกมา สรLางความบันเทิงและสนุกสนาน
ใหLกับผูLรับชมทั้งในจอและนอกจอ จึงทําใหLตอนต[อ ๆ ไปมีผูLรับชม หรือผูLติดตามรอว[ารายการในตอนถัดไป
พิธีกรจะพาไปเที่ยวที่ จังหวัดไหน มี การตั้งกระทูLในเฟซบุQกตามความคิ ดเห็น หรือแมL แต[ในช[ องแสดงความ
คิดเห็นก็มีผูLคนต[าง ๆ เขLาไปเขียนความคิดเห็นอยากใหLรายการมาที่จังหวัดของตัวเอง จังหวัดนั้นจังหวัดนี้และ
บอกถึงสถานที่ท[องเที่ยวต[าง ๆ ที่อยากใหLทํารายการและพิธีกรไดLไปถ[ายทํารายการ จากตอนแรกที่ถ[ายทํา
กัน เองมั่ ว ๆ หาจุด ขายไปเรื่ อย ๆ จนตั้งแต[ ตอนที่ 2 เปd นตL น ไปเริ่ มมี การเปลี่ ย นแปลงและจั ด ทิศทางของ
รายการในแต[ละช[วงไดLอย[างชัดเจนว[าในรายการจะมีช[วงอะไร กี่ช[วงและพาไปที่ไหนอย[างไรบLาง จนสุดทLายตัว
พิธีกรเองรวมถึงรายการ ก็ไดLสรLางปรากฏการณ<กับสถานที่บันเทิงตามจังหวัดต[าง ๆ เมื่อไหร[ที่มีรายการตามใจ
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ตุQดไปถ[ายทํา ก็จะมีผูLชมหรือแฟนคลับไปรอพิธีกรและรายการอย[างมาก เนื่องจากพิธีกรไปที่ไหนก็จะมีมุกตลก
ทําใหLแฟนคลับก็อยากไปเจอเพราะพิธีกรจะสรLางสีสันตลอดเวลาไม[ใช[แค[ในรายการ แต[คนที่พบเจอก็จะเขLาไป
ทักทายพูดคุยทําใหLเปdนที่น[าสนใจ และดึงดูดผูLคนไดLเปdนอย[างดี
บทสรุป
จากการวิเคราะห<การสรLางสรรค<การผลิตรายการออนไลน< ของรายการตามใจตุQด ทั้งหมด 10 ตอน
พบว[ารายการตามใจตุQด เปdนรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาหลักคือการเดินทางไปสถานที่ท[องเที่ยวต[าง ๆ นําเสนอ
รายการในลักษณะการตอบสนองความตLองการอยากรูLของวัยรุ[น และนําเสนอในสิ่งที่ผูLผลิตรายการตLองการใหL
ทราบ ทั้งนี้ ผูLผลิตรายการใชLวิธีการสื่อสารโดยการแนะแนวทางจากพิธีกร และใหLผูLชมเขLาถึงอรรถรสในการชม
ซึ่งขึ้นอยู[กับลักษณะเบื้องลึกของผูLชมรายนั้น ๆ ที่มีความแตกต[างกันออกไป ดังนั้นผูLวิจัยจึงเลือกวิเคราะห<
รายการตั้งแต[ตอนที่ 1 – 10 ของรายการตามใจตุQด ในระยะเวลาออกอากาศตั้งแต[วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 จากการศึกษาพบว[ารายการตามใจตุQด มีกระบวนการสรLางสรรค<รายการ 4 ขั้นตอน
ดังต[อนี้ 1.) วางแผนก[อนการผลิตรายการ (Pre-Production) 2.) การเตรียมการผลิตรายการ (Prepare) 3.)
การถ[ายทํา (Produce/Production) 4.) หลังผลิตรายการ (Post-production) และจากการวิเคราะห<เนื้อหา
ของรายการตามใจตุQด ทั้งหมด 10 ตอน พบว[ารายการมีการใชLกลยุทธ<ในการสื่อสารรายการออนไลน<โดยการ
ใชL 1.) กลยุทธ<ในการใชLการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ใชLการมีชื่อเสียงของพิธีกรและจุดเด[นเขLา
มาเปdนส[วนสําคัญในการนําเสนอรายการ เนื่องจากก[อนมาเปdนพิธีกรในรายการตามใจตุQด พิธีกรเองก็ไดLมี
ผลงานตามโลกออนไลน<ต[าง ๆ ที่เปdนกระแส ทําใหLผูLชมรูLจักตัวตน บุคลิก และลักษณะของตัวพิธีกรว[าเปdนคน
แบบไหน จึงทําใหLผูLชมที่ใหLความสนใจติดตามมารับชมรายการ 2.) รูปแบบของรายการออนไลน<ของรายการ
ตามใจตุQด จากการกําหนดรูปแบบการสรLางสรรค<รายการแลLวยังจะตLองมีการกําหนดกลยุทธ<ในแต[ละตอนของ
รายการอีกดLวย โดยใชLผูLที่มีส[วนเกี่ยวขLองทั้งหมดดLวยกัน 3 ฝ•าย ดังนี้ 1.) ฝ•ายผลิตรายการ 2.) ฝ•ายการตลาด
3.) ฝ•ายประชาสัมพันธ< โดยทั้ง 3 ฝ•ายนี้จะตLองทํางานร[วมกันโดยมีจุดมุ[งหมาย คือ การคิดเนื้อหาที่จะสามารถ
ดึงดูดความสนใจจากผูLชมรายการไดLมากที่สุด
จากบทสรุ ป ขL า งตL น ผูL ที่ ทํ า การศึ ก ษาและสํ า หรั บ ผูL ที่ส นใจในบทความฉบั บ นี้ สามารถนํ า ความรูL
แนวคิด และขLอปฏิบัติในการสรLางสรรค<รายการออนไลน< ดังตัวอย[างในกรณีศึกษา รายการตามใจตุQด นําไปใชL
ประโยชน<และเปdนแนวทางในการพัฒนาการสรLางสรรค<รายการออนไลน<เปdนของตนเอง โดยอาศัยหลักการ
ขั้นตอนและวิธีการต[าง ๆ จากที่ไดLศึกษาและวิเคราะห<ไวLเบื้องตLน ทั้งขั้นตอนการสรLางสรรค<รายการ และการใชL
กลยุทธ<ต[าง ๆ ของทางรายการ ทั้งนี้ผูLทําการวิจัยหวังเปdนอย[างยิ่งว[าบทความฉบับนี้จะเปdนที่ไดLรับความสนใจ
และเปdนประโยชน<ต[อผูLที่ตLองการจะศึกษาเกี่ยวกับการสรLางสรรค<รายการออนไลน<ต[อไป
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