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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการสร้างเน้ือหา บน Youtube 

Channel ของรายการคนหลงรส และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ท่ีรับชมบน Youtube รายการคน

หลงรส โดยการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) กับบุคคลท่ีเป็นแหล่งข้อมูลหลัก ได้แก่ พิธีกร

รายการ บุคคลท่ีเป็นผู้รับชมรายการ จำนวน 5 ท่าน และผู้ท่ีเคยชมรายการคนหลงรสคร้ังแรก 

จำนวน 5 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ท่ีใช้ในการสร้างเน้ือหาของรายการคนหลงรส บน Youtube 

Channel ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างตัวตน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์สร้างความน่าสนใจ

ทางด้านภาพและความต่อเน่ืองในการลงวิดีโอ กลยุทธ์ การ Collaborations ระหว่างรายการ และ

กลยุทธ์การจัดการกับลูกค้าท่ีเข้ามาเป็น Sponsor นอกจากน้ียังพบว่า ความคิดเห็นของผู้ท่ีรับชม

รายการคนหลงรส และผู้ท่ีเคยชมรายการคนหลงรสคร้ังแรก บน Youtube คือ ความเป็นตัวตนของผู้

ดำเนินรายการ และความแตกต่างของรายการคนหลงรสกับรายการประเภทเดียวกัน ทำให้ผู้ชม

รายการส่วนมากมีความต้องการรับชมรายการ แต่ผู้ท่ีรับชมรายการคร้ังแรกส่วนมากจะรู้สึกไม่ชอบ

กับรูปแบบรายการ การดำเนินเร่ือง และการตัดต่อ ส่วนผู้ท่ีติดตามรับชมรายการปัจจุบันจะชอบทุก

ตอน เพราะรายการมีความเรียบง่าย และได้ความรู้ นอกจากน้ี แขกรับเชิญยังมีผลต่อการเลือกรับชม

รายการ และโฆษณาสามารถสร้างการรับรู้ให้กับผู้ชมรายการได้ 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this study were to study the strategy of creating content on 

the Youtube Channel of the Kon Lhong Ros program and to study the opinions of 

those who watch Kon Lhong Ros program on Youtube. This research was qualitative 

research. Data was collected by in-depth interviews with 5 samples who were the 

key sources, including the program host and the viewers of the Kon Lhong Ros 

program, and 5 samples who had watched the Kon Lhong Ros program for the first 

time. The results were that strategies used to create content for the Kon Lhong Ros 

program on Youtube channel are identity strategies, differentiation strategies, visual 

interest and continuity strategies, collaborations strategies, and strategies for dealing 

with customers who come as sponsors. Moreover, the opinions of those who watch 

the Kon Lhong Ros program and those who have watched the Kon Lhong Ros 

program for the first time on Youtube are the identity of the moderator and the 

difference between the obsessed with the same type of program makes most of the 

viewers want to watch the program. But most first-time viewers will not like the 

format, storytelling, and editing. As for those who are currently watching the 

program, they like every episode because the program is simple and knowledgeable. 

In addition, the guests have an influence on the selection of the program and 

advertisements can create awareness among the viewers of the program. 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีและส่ือออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็น

อย่างมากแทบจะเป็นอีก 1 ปัจจัยท่ีขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิตของมนุษย์แต่การเข้ามาของเทคโนโลยีและ

ส่ือออนไลน์ก็ได้ทำให้พฤติกรรมของมนุษย์ค่อย ๆ เปล่ียนไปทีละน้อย ด้วยความรวดเร็วในการรับ

ข่าวสารข้อมูล การส่งข่าวสารข้อมูล 

อินเทอร์เน็ต ถือว่าเป็นต้นทางการกำเนิดวิวัฒนาการ ท้ังการส่ือสาร การเลือกซ้ือส้ินค้า หรือ

การค้นหาส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ อินเทอร์เน็ตก็สามารถทำได้แค่เพียงช่ัวพริบตาเดียว อินเทอร์เน็ต

ทำให้อุปกรณ์ส่ือสารในปัจจุบันน้ีเป็นมากกว่าแค่อุปกรณ์ส่ือสาร และด้วยอุปกรณ์ส่ือสารน้ีจึงทำให้เกิด 

Social media ข้ึนมาอย่างในปัจจุบัน 

 

ภาพท่ี 1.1: เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือ 

 

 
 

ท่ีมา: เปิดพฤติกรรมคนไทย 5 GENs เสพส่ือเก่า-ออนไลน์ เปล่ียนไปอย่างไรในปี 2562. (2562). 

สืบค้นจาก https://www.brandbuffet.in.th/2019/11/thai-consumer-consumption-

media-content-and-platforms-in-2019/ 
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การเกิดข้ึนของ Social media ก็ทำให้หลาย ๆ ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวตามพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค ท้ังรายการบน TV ก็มีจำนวนผู้ชมท่ีลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากภาพเปรียบเทียบ โดยเฉพาะคน

รุ่นใหม่ท่ีแทบจะไม่ดู TV ทำให้หลาย ๆ รายการจำเป็นจะต้องย้ายมาอยู่บน Online Platform เพียง

อย่างเดียว หรือบางรายการ ก็จะใช้ Online Platform เป็นช่องทางเพ่ิมเติมในการรับชมหรือเพ่ือการ

รับชมย้อนหลัง (“เปิดพฤติกรรมคนไทย 5 GENs”, 2562) 

ส่ือเก่าคือช่องทางการส่ือสารกับผู้บริโภคแบบด่ังเดิมของการโฆษณาและการตลาด เช่น 

โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายบิลบอร์ด หนังสือพิมพ์ การส่ือสารแบบด่ังเดิมน้ีเราจะสามารถพบเห็นได้บ่อยท่ีสุด 

ถึงแม้จะมี Social Media ก็ตาม หลายธุรกิจเลือกท่ีจะใช้ส่ือเก่าในการทำการตลาด เพราะการทำ

การตลาดแบบน้ีสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภคได้มากกว่า ถึงแม้ว่าส่ือเก่าจะยังคงทำการส่ือสารกับ

ผู้บริโภคอยู่ การใช้งบประมาณลงทุนทำการตลาดกับส่ือใหม่มีการให้งบประมาณท่ีสูงกว่า เพ่ือโฆษณา

ผ่านส่ือใหม่ท่ีมีจำนวนมากข้ึน 

ส่ือใหม่ คือช่องทางการเข้าถึงเน้ือหาต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น ออนไลน์สตรีมม่ิง, 

Search Engine, Social Media Platform เป็นต้น การเติบโตของส่ือใหม่ มาจากความก้าวหน้าของ 

อินเทอร์เน็ต และปริมาณของผู้ใช้ Social Media ท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน 

 

ภาพท่ี 1.2: พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทย 

 

 
 

ท่ีมา: วิเคราะห์ Digital Thailand 2020 We Are Social เป็นอย่างไรเม่ือเทียบกับ 2019. (2563). 

สืบค้นจาก https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/digital-thailand-2020-

we-are-social 
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ข้อมูลการใช้งาน Social media ในประเทศไทย การใช้โซเชียลมีเดียมีจำนวนเพ่ิมข้ึนจากปี 

2562 จาก 71% เป็น 99% (“วิเคราะห์ Digital Thailand 2020”, 2563) 

การทำโฆษณาหรือส่ือสารออกไปผ่านส่ือใหม่จะสามารถส่ือสารออกไปได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

มากข้ึน และคุ้มค่ากับเงินท่ีลงทุนไป ซ่ึงส่ือเก่าไม่สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น แบรนด์น้ำมันปาล์มเพ่ือ

ใช้ในการทำอาหาร กลุ่มเป้าหมายคือ แม่ครัวยุกค์ใหม่ อายุ 20-45 ปี ท่ีทำงานในกรุงเทพฯ และหัว

เมืองต่าง ๆ ส่ือสารออกไปเพ่ือสร้าง Awareness โดยโฆษณาผ่าน TVC ในรายการท่ีเก่ียวกับผู้หญิง 

ช่วงเวลาสาย ๆ ของวันเสาร์ ซ่ึงแน่นอนมีกลุ่มเป้าหมายท่ีตรงตามความต้องการเข้ามารับชม แต่ก็จะมี

อีกจำนวนมากท่ีไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะส่ือสารให้เพศหญิงดูอย่างเดียวเป็น

เพียงแต่ค่าประมาณการว่าเพศหญิงน่าจะดูรายการน้ีมากกว่าผู้ชาย แต่การทำโฆษณาบนส่ือใหม่

สามารถ กำหนดได้ค่อนข้างชัด โดยเฉพาะการโฆษณาใน Social Media และ Google Search 

Engine ท่ีจะสามารถกำหนดได้ชัดย่ิงคิด ไม่ใช่กำหนดเพียงแค่ Demographic และ Geography 

เพียงเท่าน้ัน แต่ยังลงลึกไปถึง Interest ท่ีเราสามารถกำหนดได้ ถ้าผลิตภัณฑ์ของเป็นน้ำมัน ก็

สามารถยิงโฆษณาหาคนท่ีสนใจในการทำอาหาร เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการซ้ือ และใช้เงินในการโฆษณา

อย่างคุ้มค่า ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้บริโภคจะใช้ส่ือใหม่มากแค่ไหนก็ตาม การใช้เวลาในแต่ละวันก็

จะมีส่ือเก่าท่ีแฝงอยู่ตลอดเวลา เช่น วิทยุบนรถ โทรทัศน์ในโรงพยาบาล ป้ายโฆษณาบนทางด่วน บน

รถเมล์ หรือบนรถไฟฟ้า ผู้วิจัยจึงคิดว่าเราจำเป็นท่ีจะใช้ท้ัง ส่ือเก่า และส่ือใหม่ ควบคู่กับไปเพ่ือ

ประสิทธิภาพท่ีดีในการทำการตลาด (“ส่ือเก่าก็คุ้นเคย ส่ือใหม่ก็เข้าถึง”, 2561)  

Social Media คือ ส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีผู้ใช้งานจะเป็นผู้ท่ีส่ือสาร เขียนเน้ือหา ประสบการณ์ 

รูปภาพ หรือวิดีโอ ท่ีผู้ใช้งานทำข้ึนมาเองเพ่ือส่ือสารกับผู้ใช้งานอ่ืน ๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคช่ัน

ของ Social Network การส่ือสารชนิดน้ีจำเป็นจะต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย ในเน้ือหาบน Social 

Media จะแบ่งออกได้เป็นหมวดดังน้ี 

1. หมวดการส่ือสาร เช่น Twitter Facebook Blogger Instagram 

2. หมวดความร่วมมือ และแบ่งปัน เช่น Wikipedia 

3. หมวดมัลติมีเดีย เช่น Youtube, Vimeo, Joox, Spotify, Skype 

4. หมวดรีวิว เช่น Wongnai 

5. หมวดบันเทิง เช่น เกมส์ออนไลน์ต่าง ๆ 

หมวดต่าง ๆ บน Social Media ก็จะมีกลุ่มผู้ใช้งานท่ีแตกต่างกันออกไป ผู้ท่ีจะส่ือสาร

การตลาดออกไปจะต้องศึกษาในพฤติกรรมของผู้ใช้งานแต่ละ Platform ให้ดีก่อน (มนต์นภา เกล็ด

พลี, 2559) 
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ภาพท่ี 1.3: พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มในประเทศไทย 

 

 
 

ท่ีมา: วิเคราะห์ Digital Thailand 2020 We Are Social เป็นอย่างไรเม่ือเทียบกับ 2019. (2563). 

สืบค้นจาก https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/digital-thailand-2020-

we-are-social 

 

Youtube เป็น Social Media Platform ท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

Youtube เป็น Platform ท่ีได้รับความเป็นอันดับท่ี 2 รองลงมาจาก Facebook ข้อมูลจาก We are 

social และ Hootsuite เดือนมกราคม 2563 เผยว่า 99% ของผู้ใช้ประเทศไทยนิยมรับชม Video 

Content, 53% Vlog, 44% Podcasts ในปัจจุบันมี Youtuber หรือ Youtube Creator เกิดข้ึน

ใหม่เป็นจำนวนมาก เน้ือหาท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดได้แก่ Music, Entertainment, Moive, 

Humor ผู้ชมอยู่บน Platform นานข้ึนเพราะมีการแนะนำวิดีโอท่ีมีเน้ือหาคล้ายกันให้ผู้ชมดูต่อ ทำให้

การแข่งขันสูงมากข้ึน เพราะผู้รับชมสามารถเลือกรับชมรายการท่ีมีเน้ือหาคล้ายกันได้ (“วิเคราะห์ 

Digital Thailand 2020”, 2563) 

DJ Poom Channel ปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 2.35 ล้านคน ยอดเช้าชมรวมทุกวิดีโอประมาณ 

374 ล้านคน และมีวิดีโอคลิปกว่า 500 คลิป รายการตอนแรกเร่ิมต้ังแต่ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
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ภาพท่ี 1.4: ภาพตัวอย่างบน Youtube DJ Poom Channel 

 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

คุณภูมิ ภูมิใจ ต้ังสง่า หรือ ดีเจภูมิ เร่ิมต้นการทำช่องจากการเป็นรายการสอนทำอาหารคลีน 

ช่ือรายการว่า DJ POOM หลังจากน้ันก็ได้หยุดการทำรายการไปประมาณเกือบ 2 ปี หลังจากกลับมา

ดีเจภูมิได้ลงคลิปเป็นแนว Lifestyle แต่ไม่ได้ต้ังช่ือรายการอยู่ประมาณ 6-7 เดือน 
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ภาพท่ี 1.5: ภาพตัวอย่างรายการช่วงแรกของ DJ Poom Channel 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

ภาพท่ี 1.6: ภาพตัวอย่างหลังจากเลิกทำรายการอาหารคลีน 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 
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วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 รายการ “คนหัวครัว” ก็ได้เกิดข้ึน เบิร์นหอยสด ๆ โชว์!!!!!! [คนหัว

ครัว] EP.1 

 

ภาพท่ี 1.7: ภาพตัวอย่างรายการคนหลงรส EP แรก 
 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

 ในตอนแรกของรายการ คนหัวครัว วิดีโอมีความยาวแค่เพียง 3 นาทีเท่าน้ัน และคงมีความ

เป็นรายการอาหารท่ีค่อนข้างคล้ายกับวิดีโอแรก ๆ ช่วงท่ีทำอาหารคลีน 
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คร้ังแรกท่ีสาระต้ัมเข้ามาให้เห็นในรายการคนหลงรสคร้ังแรก มาเป็นรูปภาพในรายการคนหัว

ครัว ในตอน โคตรเก๋า !! ต้มยำวุ้นเส้น!! วัตถุดิบในตำนาน [คนหัวครัว] EP.28 นาทีท่ี 0:39 

 

ภาพท่ี 1.8: ภาพการปรากฏตัวคร้ังแรกของสาระต้ัม ในตอนโคตรเก๋า!! ต้มยำวุ้นเส้น!! วัตถุดิบใน

 ตำนาน [คนหัวครัว] EP.28 นาทีท่ี 0:39 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

ในภาพน้ีก็ใช้เป็นหน้าปกในการเร่ิมต้นรายการใหม่ท่ีมีสาระต้ัมเป็นพิธีกรร่วม ช่ือว่า หัวครัว

ทัวร์ร่ิง ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 
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ภาพท่ี 1.9: ภาพการเป็นพิธีกรร่วมของสาระต้ัมคร้ังแรกใน DJ Poom Channel 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

จุดน้ีเองทำให้ คุณต้ัมหรือสาระต้ัม ได้ร่วมรายการคนหัวครัวมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน และ

มีรายการแยกของตัวเองในช่อง DJ Poom ลง Youtube คร้ังแรก วันท่ี 28 สิงหาคม 2562 โดยใช้ช่ือ

ว่ารายการว่า “คนหลงรส” 
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ภาพท่ี 1.10: ภาพรายการคนหลงรส EP1 
 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

รายการคนหลงรส คำว่า หลงรส มาจาก หลงไหลในรสชาติ คุณต้ัมต้องการทำช่องท่ีให้

ความสำคัญกับรสชาติ รายการคนหลงรส จึงถือว่าเป็นรายการประเภทรายการอาหาร ปัจจุบันวันท่ี 

16 กรกฎาคม 2564 รายการคนหลงรนมีจำนวนท้ังหมด 87 EP 
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ประวัติ คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือ สาระต้ัม 

 คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือ สาระต้ัม เป็นผู้บริหารนิชดาธานี และเจ้าของร้านอาหาร Vapor 

  

ภาพท่ี 1.11: ภาพโครงการนิชดาธานี 

 

 
 

ท่ีมา: นิชดาธานี. (2564). สืบค้นจาก https://nichada.com/ 

 

นิชดาธานีเป็นโครงการแรก ๆ ในเมืองไทยท่ีสร้างเมืองขนาดย่อมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ลูกบ้านทุกคน นิชดาธานี มีการจัดสรรอย่างเป็นระเบียบ ไม่แออัด และท่ีอยู่อาศัย อยู่ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัย สังคมแวดล้อมท่ีน่ีจึงมีท้ังเพ่ือนบ้านหลากหลายเช้ือชาติ มีโรงเรียนนานาชาติในโครงการ

ถึง 2 แห่ง มีซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร บริการด้านสุขภาพ และพ้ืนท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ โครงการของ

นิชดาธานีมีเน้ือท่ีกว่า 1,000 ไร่ แบ่งเป็นบ้านเด่ียวและคอนโดมิเนียมกว่า 50 โครงการย่อย ขนาด

เร่ิมต้นต้ังแต่ 108 ตารางเมตรสำหรับคอนโดมิเนียม จนถึง 850 ตารางเมตรสำหรับบ้านเด่ียวพร้อม

สระว่ายน้ำและสวนขนาดใหญ่ 
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ภาพท่ี 1.12: ภาพร้านอาหาร Vapor 

 

 
 

ท่ีมา: นิชดาธานี. (2564). สืบค้นจาก https://nichada.com/ 

 

จุดเร่ิมต้นคร้ังแรก คุณต้ัม ไม่ได้ต้ังใจท่ีจะทำ Youtube เลย แค่ชอบการตกปลาเพียงอย่าง

เดียว และได้มีโอกาสไปร่วมทริปตกปลาด้วยกันกับ DJ Poom แล้ว DJ Poom เอาช่างภาพตามไป

ถ่าย Lifestyle ด้วย เลยมีโอกาสได้ออกกล้องและอธิบายชนิดปลา ทำให้คนดูชอบ และทีมตัดต่อเลย

ต้ังช่ือให้ว่า สาระต้ัม หลังจากท่ีได้ช่ือว่าสาระต้ัมแล้ว ก็มี Youtuber ช่ือช่องว่า NOBLUK Channel 

มาชวนให้ไปออกรายการด้วยกัน ในรายการเป็นการไปร้านอาหาร Omakaze และก็ให้สาระต้ัม

อธิบายความรู้เก่ียวกับเร่ืองอาหารในราย Omakaze 
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ภาพท่ี 1.13: สาระต้ัม ไปเป็นแขกรับเชิญ ใน NOBLUK Channel 

 

 
 

ท่ีมา: NOBLUK. (2564). ช่องยูทูบ NOBLUK [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/channel/UC158ukQsz8zPrHuuYQBuwzg 

 

หลังจากได้มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญใน NOBLUK Channel ทำให้สาระต้ัมรู้ตัวว่าสามารถ

สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ และการท่ีคุณต้ัมมาอยู่ใน DJ Poom Channel ไม่ได้เปิด Youtube 

Channel เป็นของตัวเอง เพราะต้องการสนุกกับเพ่ือน ไม่มีการหวง Content กันเพียงเพราะ

ผลประโยชน์ และไม่ให้ส่ิงท่ีน้ีกลายเป็นงาน อยากให้เป็นเพียงงานอดิเรกกับส่ิงท่ีชอบเท่าน้ัน 

 เหตุผลท่ีเลือกรายการคนหลงรสในการทำวิจัย เพราะกลยุทธ์ท่ีรายการคนหลงรสใช้มีความ

น่าสนใจ ท้ังในเร่ืองการสร้างตัวตน ในเร่ืองความแตกต่างของราย และยังไม่มีรายการประเภทอาหาร

ไหนท่ีทำออกมาได้น่าสนใจเท่ารายการคนหลงรส 
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1.2 ปัญหาการวิจัย 

1.2.1 ในรายการ คนหลงรส บน Youtube มีการใช้กลยุทธ์อะไรในการสร้างเน้ือหา 

1.2.2 ความคิดเห็นของผู้ท่ีรับชมรายการคนหลงรส และผู้ท่ีเคยชมรายการคนหลงรส คร้ัง

แรก มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.3.1 เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการสร้างเน้ือหา บน Youtube Channel ของรายการคนหลงรส 

1.3.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ท่ีรับชมบน Youtube รายการคนหลงรส 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัยแบบ In-depth Interviews 

เพราะอยากทราบถึงความคิดเห็นต่อรายการอย่างตรงไปตรงมา จากผู้ท่ีรับชมรายการ จึงเลือกใช้การ

สัมภาษณ์แบบ Interviews เพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหาการตอบแบบคล้อยตามกัน  

สัมภาษณ์ ท้ังหมด 10 คน แบ่งออกเป็นทางด้านกลยุทธ์ท่ีใช้ เลือก “คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว 

หรือสาระต้ัม พิธีกรรายการ คนหลงรส” ด้านความสนใจของผู้รับชมท่ีมีต่อรายการเลือกสัมภาษณ์ ผู้ท่ี

รับชมรายการ 10 EP จำนวน 5 คน และผู้ท่ีเคยชมรายการคนหลงรส คร้ังแรกจำนวน 5 คน  

 

1.5 นิยามศัพท์ 

รายการคนหลงรส หมายถึง รายการของคุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว ท่ีเป็นรายการท่องเท่ียวท่ี

ผสมผสานกับรายการอาหาร ซ่ึงอัปโหลดวิดีโอผ่าน Youtube DJ Poom Channel เป็นรายการ

ท่องเท่ียวท่ีผสมผสานกับรายการอาหาร 

กลยุทธ์การสร้างสรรค์เน้ือหา หมายถึง การวางแผนและวางแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้

สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ การออกแบบแผนปฏิบัติให้เหมาะสมเพ่ือไม่ให้กลยุทธ์ล้มเหลว เช่น 

อยากจะโฆษณาโครงการหมู่บ้าน = เป้าหมาย โดยใช้ช่องทางส่ือสารการตลาดท่ีมีผู้เข้าแข่งขันน้อย = 

แนวทางปฏิบัติ 

ความคิดเห็นรายการคนหลงรส หมายถึง ว่าความรู้สึกของผู้รับชมท่ีมีต่อรายการคนหลงรส 

ผู้ชม หมายถึง ผู้ท่ีรับชมรายการในช่องทางต่าง ๆ แต่ในท่ีน้ีคือผู้ท่ีใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มยูทูบท่ี

เข้ามาติดตามรับชมรายการ 
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1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ผลจากการวิเคราะห์รายการคนหลงรส แนวคิดและกลยุทธ์การผลิตรายการ ก็สามารถ

นำไปปรับใช้ในการผลิตรายการท่องเท่ียว หรือรายการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.6.2 ทราบถึงความต้องการและความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันของผู้ท่ีรับชมรายการคนหลงรส 

และผู้ท่ีเคยรับชมรายการคนหลงรสคร้ังแรก เพ่ือนำไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขและตอบสนองให้ตรงกับ

ความต้องการของผู้ชมมากข้ึน 

 

 

 



 
 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ท่ีใช้ในการสร้างเน้ือหาประเภทรายการอาหารของรายการ คนหลงรส 

และความคิดเห็นของผู้ท่ีรับชมรายการ คนหลงรส หลังจากได้รับชมรายการ คนหลงรส ใน Youtube 

ผู้วิจัยได้นำแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาศึกษาดังน้ี 

2.1 แนวคิดกลยุทธ์การสร้างเน้ือหาบน Youtube 

2.2 แนวคิดการใช้ Sponsorship 

2.3 พฤติกรรมการรับชมวิดีโอบน Youtube ของคนไทย 

2.4 แนวคิดการเกิดข้ึนของส่ือใหม่ 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์ 

2.6 แนวคิดเก่ียวกับผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) 

2.7 แนวคิด Content Marketing 

2.8 ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายการ คนหลงรส 

 

2.1 แนวคิดกลยุทธ์การสร้างเน้ือหาบน Youtube 

YouTube เป็นแพลตฟอร์มท่ีให้การเข้าชมในระยะยาวสม่ำเสมอ YouTube จำเป็นต้องรู้ว่า

คุณต้องการเป็นท่ีรู้จักและใครท่ีคุณต้องการดึงดูด เม่ือตำแหน่งของคุณชัดเจนสำหรับอัลกอริทึมแล้ว

ระบบจะรู้ว่าเม่ือใดควรแสดงเน้ือหาของคุณผ่านการค้นหาและวิดีโอแนะนำ หากคุณเพียงแค่โยน

เน้ือหาจำนวนมากโดยไม่มีกระบวนการคิดใด ๆ เบ้ืองหลังส่ิงท่ีคุณเผยแพร่จะสับสนกับอัลกอริทึมและ

ไม่รู้ว่าจะนำเน้ือหาของคุณไปไว้ท่ีใดคุณต้องมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์และเหตุผลท่ีใช้ YouTube 

(“กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วย YouTube”, 2563) 

Youtube เองก็เป็นอีกหน่ึง Social Media ท่ีหลาย ๆ แบรนด์ใช้เป็นช่องทางหลักในการ

นำเสนอคอนเทนต์โดยเฉพาะกับคอนเทนต์ท่ีเป็นวิดีโออย่างเช่นหนังโฆษณา บันทึกการแสดง รวมไป

ถึงวิดีโอท่ีสร้างข้ึนในลักษณะแคมเปญต่าง ๆ Youtube Channel เองก็ไม่ต่างจาก Facebook Page 

ท่ีเจ้าของสามารถทำการปรับแต่งและต้ังค่าต่าง ๆ เพ่ือให้รูปลักษณ์หรือการแสดงผลต่าง ๆ น้ันเป็นไป

อย่างท่ีต้องการ (โดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดท่ีทาง Youtube ต้ังไว้) ซ่ึงบางแบรนด์ก็ใช้ประโยชน์จากตรงน้ี

เต็มท่ีในขณะท่ีบางแบรนด์ก็อาจจะใช้ประโยชน์จากมันน้อย นอกจากน้ันยังรวมไปถึงการออกแบบ

คอนเทนต์ท่ีจะมาใช้พ้ืนท่ีบน Youtube Channel อีก ส่ิงเหล่าน้ีล้วนสำคัญกับการตลาดบน 

Youtube ท้ังส้ิน (“10 เทคนิคปรับแต่งและใช้ YouTube ให้เวิร์คเพ่ือการตลาด”, 2556) 
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กัญญารัตน์ อาจชน (2559) กล่าวว่ากลยุทธ์ในการสร้างเน้ือหาบน Youtube ประกอบไป

ด้วย 4 ปัจจัย ดังน้ี  

1. กระแสนิยม (Topical) ส่ิงท่ีสังคมกำลังพูดถึงอยู่ในปัจจุบัน ส่ิงท่ีเป็น Trend ในช่วงเวลา

น้ัน ๆ  

2. มีประโยชน์ต่อการรับชม (Valuable) เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ และคนอยากรู้ ทำตามได้       

ง่าย ๆ  

3. เก่ียวข้อง/เช่ือมโยงกับผู้ชม (Relatable) ผู้ชมดูแล้วรู้สึกว่าใช่เลย เหตุการณ์น้ีเคยเกิด

ข้ึนกับตัวผู้ชมเองหรือคนใกล้ชิดของผู้ชม วิดีโอจะต้องมี เน้ือหาท่ีเข้าถึงง่าย เช่น แม่ ครอบครัว ความ

รัก ชีวิต (หนังโฆษณาไทยประกัน) 

4. สนุกสนาน (Entertaining) ให้ความบันเทิงกับผู้ชม ดูแล้วไม่เบ่ือ แต่การสร้างกลยุทธ์ไม่ใช่

ปัจจัยเดียวท่ีจะทำให้ช่องคงอยู่อย่างย่ังยืน มาตรฐานของช่องก็เป็นส่ิงท่ีจำเป็นไม่แพ้กัน การทำ 

Channel Youtube น้ันจำเป็นท่ีจะต้องมีความสม่ำเสมอ (Consistency) การอัปโหลดวิดีโอต้อง

สม่ำเสมอ (มีวิดีโอใหม่วันไหนบ้าง) และเน้ือหาก็ต้องสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน (ตารางอัปโหลด, 

บุคลิกภาพ, รูปแบบรายการ, คุณภาพไฟล์วิดีโอ, โทนเสียง) ในการดำเนินรายการ เราจะต้องพูดกับ

คนดู (Conversation) ทำให้คนดูรู้สึกเหมือนกับว่าเราพูดกับคนดูจริง ๆ เข้าถึงได้ง่ายคนดูรู้สึกใกล้ชิด

กับ Creator สุดท้ายส่ิงท่ีเราทำต้องเป็นส่ิงท่ีรักและมีความสุข สร้างตอนต่อเน่ืองง่าย ๆ ผลิตซ้ำได้ง่าย 

ท้ังหมดน้ีจะเป็นหนทางในการทำให้ช่องเกิดความย่ังยืน 

 

2.2 แนวคิดการใช้ Sponsorship 

การเป็น Sponsor ก็คือการเป็น “ผู้สนับสนุน” อย่างท่ีเราเข้าใจกันน่ันแหละ พวกเขาจะ

เป็นได้หลากหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็น บุคคล, บริษัท, กองทุน, แบรนด์ ฯลฯ ซ่ึงจะให้การสนับสนุน 

ส่ิงท่ีใช้ในการสนับสนุนก็จะแตกต่างกันไปตามข้อตกลงเช่น รายได้, อุปกรณ์, สินค้า, สถานท่ี ฯลฯ 

โดยจะมีการแบ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับผู้ท่ีได้รับการสนับสนุนตามข้อตกลงท่ีท้ัง 2 ฝ่ังได้พูดคุยกัน 

(“การตลาดแบบ Sponsorship Marketing”, 2563) 

การเป็นผู้สนับสนุน (Sponsorship) หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางธุรกิจระหว่างผู้ให้ความ

ช่วยเหลือจากกองทุน แหล่งทรัพยากรหรือบริการ รวมไปถึงความสัมพันธ์ในลักษณะส่วนบุคคล ท่ีให้

การสนับสนุนแก่กิจกรรมหรือองค์กร โดยนัยแห่งการให้การสนับสนุนจะมีความหวังในผลแห่งการให้

บางอย่างตามท่ีต้องการและอาจจะมีความเก่ียวโยงกับผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ (Sleight, 1989) 
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โดยผู้สนับสนุนน้ันจะสามารถแบ่งออกมาได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ ดังน้ี  

1. Sponsorship Marketing ลักษณะการลงทุนของแบรนด์หรือกิจการท่ีมีข้อตกลงท่ีเป็นไป

ได้ท้ัง ตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินอย่างเช่น สินค้า, อุปกรณ์, สถานท่ี, ทีมงาน เป็นต้น โดยจะนำมาซ่ึงการ

ส่ือสารของแบรนด์ผ่านช่องทางของผู้ท่ีได้รับการสนับสนุนด้วยคอนเทนต์  

2. Commercial Sponsorship เป็นลักษณะการลงทุนด้วย ตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแบบ

เดียวกันกับ Sponsorship Marketing แต่จะมีความแตกต่างกันท่ี Commercial Sponsorship จะ

เป็นการลงทุนใน ‘กิจกรรม’ เพ่ือผลประโยชน์ทางการค้า ยกตัวอย่างการจัดงานคอนเสิร์ตจะถูกจัด

รวมอยู่ใน Commercial Sponsorship ท่ีแบรนด์ต่าง ๆ จะเป็นส่วนหน่ึงในการทำการค้าในกิจกรรม

น้ัน ๆ เรามักจะเห็นแบรนด์ประจำหลาย ๆ แบรนด์ท่ีมักพบเจอได้ตามคอนเสิร์ต (“การตลาดแบบ 

Sponsorship Marketing”, 2563) 

สุรพล พีรพงศ์พิพัฒน์ (2551) ผู้จัดการการตลาดบริษัทเอ็กแซ็กท์ กล่าว Tie-in มีท้ังหมด 3 

ประเภท คือ 

1. Product Placement คือสินค้าท่ีวางอยู่ในรายการโดยไม่มีความเก่ียวข้องกับเน้ือหาของ

รายการ และไม่มีการพูดถึงช่ือของแบรนด์ในรายการ ตัวอย่างในการทำ Product Placement แบบ

แฝง เช่น พิธีกรใส่เส้ือของแบรนด์น้ัน ๆ การใช้สินค้าของแบรนด์ในรายการ ให้เหมือนกับว่าใช้เป็น

ประจำทุกวันอยู่แล้ว เป็นต้น ตัวอย่างในการทำ Product Placement แบบตรงไปตรงมา เช่น การ

เอาสินค้ามาวางในรายการเฉย ๆ เลย 

2. Product Movement คือพิธีกรมีการหยิบจับสินค้าแต่ไม่ได้มีการพูดถึง คุณสมบัติของ

สินค้าน้ัน ๆ  

3. Product Experience คือการท่ีพิธีกรมีการพูดถึงสินค้าคุณสมบัติและประโยชน์ ถ้า 

sponsor ต้องการแบบ Product Experience ก็จะต้องทำให้กลมกลืนกันกับรายการมากท่ีสุด ทำให้

คนดูไม่รู้สึกว่าขายจนเกินไป แต่ความสำคัญของสินค้าจะต้องยังคงอยู่ ไม่เช่นน้ันอาจผิดใจกับ 

Sponsor ได้ “สุรพล” กล่าวว่าการตลาดและความบันเทิงต้องควบคู่กันไปอย่างแนบเนียน สินค้าท่ีจะ 

Tie-in จะต้องเข้ากันได้กับเน้ือหา ไม่ขัดต่อกฎหมาย และต้องมีเง่ือนไขกับเจ้าของสินค้าว่าต้องไม่เข้า

มาแทรกแซงในการถ่ายทำ 

 

2.3 พฤติกรรมการรับชมวิดีโอบน Youtube ของคนไทย 

เวลาการรับชมวิดีโอบน Youtube ของคนไทยปัจจุบันน้ี มีเพ่ิมข้ึนกว่า 20% เม่ือเทียบกับปี

ก่อนหน้าน้ี Youtube ของประเทศไทยมีช่องท่ีมีผู้ติดตามเกิน 1 ล้าน อีกกว่า 450 ช่อง การเพ่ิมข้ึน

อย่างมากก็จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการสร้าง Content ท่ีแตกต่างและหลากหลายให้ผู้ชม  
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YouTube ประเทศไทย จัดงานใหญ่ประจำปี “Brandcast Delivered” เพ่ืออัปเดตข้อมูล

และเทรนด์ท่ีสำคัญ ๆ ให้กับนักการตลาดท่ัวประเทศไทย โดยมีการปรับเน้ือหาตามความสนใจเฉพาะ

ของแต่ละบุคคล คนไทยในระหว่างเดือนมกราคม 2563-มิถุนายน 2563 มีการเลือกรับชมวิดีโอ

ประเภทตลกเพ่ิมข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา 90% และการค้นหาคำว่า การทำอาหาร การออกกำลังกาย มี

เพ่ิมกว่า 80% รองลงมาด้วย วิดีโอท่ีเก่ียวกับการเงิน วิดีโอท่ีเก่ียวกับการซ่อมแซมตกแต่งบ้าน 70% 

และสุดท้ายวิดีโอเก่ียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีผู้รับชมเพ่ิมข้ึน 40% (“เปิดพฤติกรรมการรับชม

วิดีโอของคนไทยบน YouTube”, 2563) 

Youtube หมายถึง เว็บท่ีมีไว้สำหรับแลกเปล่ียนภาพวิดีโอ โดยผู้ใช้งานสามารถอัปโหลด

ภาพวิดีโอ และผู้ใช้งานสามารถเปิดดูวิดีโอท่ีมีอยู่บนเว็บได้ตลอดเวลาท่ีใช้งาน และผู้ใช้งานสามารถ

แบ่งปันภาพวิดีโอกันได้ (“YouTube”, 2556) 

YouTube มีการให้บริการฟรีและมีหลากหลายหมวดหมวดให้เลือกชม เช่น สารคดี กีฬา 

ภาพยนตร์ การ์ตูน รายการทีวี/วิดีโอเพลง เป็นต้น จึงเป็นท่ีนิยมของคนทุกเพศ ทุกวัย และนอกจาก 

Youtube ยังสนับสนุนให้ผู้ใช้งานสามารถเป็น Creator นักสร้างสรรค์วิดีโอบน Youtube หรือท่ีนิยม

เรียกกันว่า “ยูทูบเบอร์ (Youtuber)” เพ่ือสร้างช่อง (Channel) อัปโหลดวิดีโอให้ผู้คนได้เข้าชม

ติดตาม และสร้างรายได้ให้กับผู้สร้างคลิปวิดีโออีกด้วย ปัจจุบัน Youtube มีผู้ใช้งานท่ัวโลกมากกว่า 

2,000 ล้านคน และมีสถิติมีผู้เข้าชมคลิป YouTube รวมมากถึง 1 ล้านกว่าช่ัวโมงต่อวัน และมากกว่า 

1,000 ล้านคร้ังต่อเดือน โดยส่วนใหญ่เป็นการรับชมเน้ือหาเพ่ือความบันเทิง อาทิ เพลง การ์ตูน Vlog 

รายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์ เป็นต้น (“YouTube คืออะไร”, 2564) 

กชพร อนันตศานต์ (2564) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมวิดีโอออนไลน์

บนแพลตฟอร์มยูทูบอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต ปัจจัยด้านรูปแบบการ

นำเสนอเน้ือหา ปัจจัยทางสังคมด้านกลุ่ม อ้างอิง และปัจจัยด้านทัศนคติต่อสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก รับชมวิดีโอออนไลน์บนแพลตฟอร์มยูทูบอย่างมี

นัยสำคัญ 

ผลการวิจัยพบว่า วัตถุประสงค์ในการใช้งานส่ือเว็บไซต์ยูทูบของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าเฉล่ีย 

สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เพ่ือความบันเทิง เช่น ใช้เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลิน มีค่าเฉล่ียอยู่ใน ระดับ

มากท่ีสุด เท่ากับ 4.84 เพ่ือฆ่าเวลา เช่น ใช้เม่ือมีเวลาว่าง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด เท่ากับ 4.70 

เพ่ือหลีกหนีจากส่ิงต่าง ๆ เช่น ใช้เม่ือต้องการผ่อนคลาย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด เท่ากับ 4.50 

เพ่ือแสวงหาข้อมูล เช่น ใช้เม่ือต้องการหาข้อมูลท่ีต้องการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.14 

และเพ่ือสร้างมิตรภาพ เช่น ใช้เม่ือต้องการคลายเหงา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.91 (วรเดช 

ผุดผ่อง, 2558) 
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วิน รัตนาธีราธร (2553) กล่าวว่า ผู้ใช้ Youtube ส่วนใหญ่ในประเทศไทยท่ีมีการส่งต่อวิดีโอ 

คือเน้ือหาในวิดีโอน้ันจะต้องมีความเหมาะสมในการส่งต่อ รวมถึงการเป็นผู้นำทางความคิดหรือจะมี

ภาพลักษณ์อย่างไรหากส่งต่อวิดีโอน้ัน ๆ แต่ไม่ได้คำนึงถึงข้ันจะต้องมีภาพลักษณ์ในแง่บวกแต่คำนึงถึง

ความเหมาะสมเป็นหลัก โดยส่วนมากจะหลีกเล่ียงการส่งต่อวิดีโอท่ีมีความเส่ียงจะทำให้ภาพลักษณ์

ของตนเองเป็นไปในทางลบ  

พรทิพย์ กิมสกุล (2553) การใช้ Youtube ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ไม่มีบัญชี Account ของ 

Youtube เพ่ือล็อคอินเข้าดูวิดีโอ เพ่ือเน่ืองด้วยไม่จำเป็นจะต้องมี บัญชี Account ก็สามารถเข้าใช้

งานรับชมวิดีโอได้ การให้บริการของ Youtube ไม่จำเป็นจะต้องสมัครสมาชิกก็สามารถเข้าใช้บริการ

ได้ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน 

ผู้ใช้งานท่ีมีบัญชี Account Youtube จะมีจุดประสงค์ดังน้ี เพ่ือทำการอัปโหลดวิดีโอ เพ่ือ

แสดงความคิดเห็น เพ่ือเข้าชมวิดีโอท่ีจำกัดให้เพียงผู้ท่ีมีบัญชีเท่าน้ัน แต่ผู้ใช้งานหลักในประเทศไทย 

ไม่มีความสนใจหรือต้องการท่ีจะสร้างเคร่ืองข่ายบน Youtube จากพฤติกรรมหารใช้งานสะท้องให้

เห็นว่า กลุ่มผู้ใช้ในประเทศไทย เป็นเพียงแค่ Passive User เท่าน้ัน 

 

2.4 แนวคิดการเกิดข้ึนของส่ือใหม่ 

ยง ภู่วรวรรณ (2564) กล่าวว่าพัฒนาการทางด้านส่ือเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยี เร่ิมจาก

การใช้เว็บ (World Wide Web-WWW) ในปี ค.ศ. 1994 ทำให้เปล่ียนแปลงจากส่ือกระดาษ และการ

รับรู้ข่าวสารแบบเดิม เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เปล่ียนมาเป็นส่ือใหม่แบบอิเล็กทรอนิกส์มาก

ข้ึน การแทนข้อมูลข่าวสารในรูปแบบท่ีแสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้การส่ือสาร ส่งข้อมูลดิจิทัล ได้

เร็วและสะดวก พัฒนาการทางนิเวศดิจิทัลด้านส่ือจึงมีผลต่อวิถีชีวิต การใช้ส่ือดิจิทัลก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมท้ังทางด้านบวกและลบ ทำให้เกิดสังคมใหม่ท่ีเรียกว่า สังคมไซเบอร์ สังคมแห่ง

โลกเสมือนจริง หรือโลกไซเบอร์ 

เม่ือมีการรวมกันของผู้คนผ่านโลกออนไลน์ ท่ีอยู่ในไซเบอร์ ทำให้เกิดเครือข่ายสังคม (Social 

network) ดังตัวอย่างท่ีเห็นกันในทุกวันน้ี ไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ กลุ่มสนทนา การสร้างกลุ่มและ

เครือข่ายสังคมอ่ืน ๆ ในไซเบอร์สเปซ รวมถึงการใช้ออนไลน์ทำงาน การโพสข้อความ การส่งภาพ 

คลิปแบบต่าง ๆ การสร้างห้องคุย เป็นต้น 

ช่วงปี ค.ศ. 2007 เร่ิมมีการพัฒนาการส่ือสารโต้ตอบกันบนเว็บ การส่ือสารบนโลก

อินเทอร์เน็ตจึงเปล่ียนไปอีกระดับหน่ึง ระบบส่ือสารแบบออนไลน์ บวกกับแนวคิดใหม่ ใช้การ

ออกแบบเชิงนวัตกรรม และสังคม รวมกันเป็นส่ือสังคม ส่ือใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบของส่ือเดิม จน

มีความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน และมีผลต่อชีวิตวิถีใหม่ ส่ือแบบด้ังเดิมเป็นการส่งข่าวสารสู่มวลชน 
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ใช้วิธีการกระจายข่าว เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ ทีวี ข่าวสารแบบน้ี เป็นข่าว “เราบอกคุณว่า….” ผู้รับ

ข่าวสารจะเป็นผู้รับข่าวสารทางเดียว บางข่าว 

ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน (2556) กล่าวว่า เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเปล่ียนแปลง

วิธีการคิด มุมมองในการมองสังคมและตนเองของเยาวชน ซ่ึงตรงกับแนวความคิดของกลุ่มเทคโนโลยี

เป็นตัวกำหนด (Powerful Technological Determinism) ท่ีมองว่าปรากฏการณ์และการ

เปล่ียนแปลงท้ังหลายด้านเทคโนโลยีจะ ส่งผลต่อสังคม วัฒนธรรม ประเพณี รูปแบบการดำเนินชีวิต 

รวมท้ังทัศนคติและการมองโลกของคนในแต่ละยุคสมัย เยาวชนในยุคดิจิทัล (Digital Generation) มี

ความใกล้ชิดกับส่ือใหม่ เทคโนโลยีของส่ือดิจิทัลสมัยใหม่จึง ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวิธีการมองโลก 

รวมท้ังค่านิยมและการเรียนรู้ทางสังคมของเยาวชนดังท่ีกล่าวมาจะผ่านไปอย่างเร็ว เหมือนเราดู

โทรทัศน์ ฟังวิทยุ หากไม่ได้ดู หรือรับรู้ขณะน้ัน การเรียกกลับคืนทำได้ยาก 

ต่อมาเม่ือการส่ือสารดีข้ึน มีการโต้ตอบกลับจากผู้รับข่าวสารได้บ้าง เช่น การโฟนอิน การส่ง

เอสเอ็มเอส การโต้ตอบกลับทางอินเทอร์เน็ต สถานีโทรทัศน์และวิทยุหลายแห่งใช้วิธีให้ผู้รับฟังโต้ตอบ

กลับ การกระจายข่าวแบบน้ีจึงเป็น “บอกเราว่าคุณคิดอย่างไร ตามท่ีเราบอกคุณ” 

เม่ือมาถึงยุคออนไลน์ การรับรู้ข่าวสารเปล่ียนไปมาก มีการสร้างเครือข่ายสังคม การเช่ือมโยง

ระหว่างกันจนเป็นกลุ่ม เปล่ียนวิธีการรับข่าวสารมาเป็นวิธีการบอกซ่ึงกันและกัน สนทนากัน และ

พูดคุยรับข่าวสารแบบด่วนทันใจ ในยุคเครือข่ายสังคมจึงเป็นวิธีการรับข่าวสารแบบ “บอกซ่ึงกันและ

กันว่า….” ท่ีข่าวสารกระจายได้ทุกทิศทาง และยากท่ีจะปิดก้ันได้การพูดคุย และบอกซ่ึงกันและกัน 

เป็นธรรมชาติของผู้คน ท่ีทุกคนอยากคุยกับคนท่ีตนเองรู้จัก และเข้าใจกัน สนใจหรือรับรู้ในเร่ืองท่ีมี

ความไว้วางใจระหว่างกัน ซ่ึงจะกระจายข่าวสารแบบ ปากต่อปาก จึงสร้างกลุ่มเพ่ือน กลุ่มผู้สนใจร่วม

ได้มาก เห็นได้ชัดว่า การรวมกลุ่มของคนในสังคมใหม่จึงแตกต่างจากเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

ภาพท่ี 2.1: พฤติกรรมการใช้ Youtube ท่ีเพ่ิมมากข้ึนของประเทศไทย 

 

 
 

ท่ีมา: เปิดพฤติกรรมการรับชมวิดีโอของคนไทยบน YouTube.  (2563).  สืบค้นจาก 

https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/youtube-behavior-thai-

2020/ 
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ในยุคชีวิตวิถีใหม่ ผู้คนท่ีอยู่อาคารชุดเดียวกัน อยู่หน่วยติดกัน อาจไม่เคยคุยกันเลย กับพบว่า 

ผู้คนพูดคุยหรือรู้จักกับคนท่ีอยู่ห่างไกลผ่านทางเทคโนโลยีมากกว่า เพราะต้องการคนพูดคุยในกลุ่มท่ีมี

ความคิดแนวเดียวกัน หรือเป็นเพ่ือนกันในโลกไซเบอร์มากกว่า สังคมสมัยใหม่จึงแตกต่างจาก

สมัยก่อน ซ่ึงสมัยก่อน ไม่มีทางเลือกท่ีจะให้ติดต่อกับคนท่ีห่างไกลแบบบนโลกไซเบอร์ได้ ต้องพูดคุย

เห็นหน้ากัน ต้องใกล้ชิดจึงจะคุยกันได้ ตัวอย่างของส่ือสังคมในยุคปัจจุบัน เช่น เฟซบุ๊ก ทวีตเตอร์ ไลน์ 

อินสตราแกรม ยูทูบ ต๊ิกต๊อก ฯลฯ ท่ีเช่ือมโยงกลุ่มคน เป็นเครือข่ายสังคม ส่ือสังคมได้รับการพัฒนา

มาในรูปแบบแพลตฟอร์ม ผู้พัฒนาเข้าใจความรู้สึก นึกคิด ความนิยมของผู้คน ใช้การตอบสนองต่อ

พฤติกรรมของผู้ใช้ ให้ตรงใจ ตรงกับรสนิยมผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้อยากใช้ โดยเข้าใจหลักจิตวิทยา และ

ธรรมชาติของการส่ือสารท่ีผู้คนจะส่ือสารระหว่างกัน เก็บข้อมูลการใช้ในอดีต มาวิเคราะห์ เช่น ใคร

ชอบดู หรือพูดคุย กดไลก์ ในเร่ืองใด ก็จะนำเสนอในเร่ืองน้ันมาให้มากข้ึน ผู้คนจึงสนทนากันในกลุ่มท่ี

ตนเองสนใจได้ตรงใจมากกว่า หรือชอบร่วมกิจกรรมในกลุ่มกันเอง โดยให้นำเสนอ หรือโต้ตอบ 

รองรับเน้ือหาท่ีเป็นท้ังข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ทำให้ผู้ใช้สามารถคุยกัน ส่งข่าวสารระหว่างกันในส่ิงท่ี

เข้าใจกันได้ง่ายกว่า 

เม่ือส่ือใหม่ ส่ือสังคม มีลักษณะเป็นแพลตฟอร์ม ท่ีทุกคนอยู่บนแพลตฟอร์ม เป็นท้ังผู้ส่ือข่าว 

และผู้รับข่าวสาร ซ่ึงต่างจากในอดีตอย่างมาก ท่ีประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้รับข่าวสาร มีสถาบัน 

หน่วยงาน หรือองค์กร เป็นผู้ส่ือข่าว หาข่าว แล้วมานำเสนอ เม่ือส่ือใหม่ เป็นแพลตฟอร์ม การ

นำเสนอข่าวสาร ข้อมูลของผู้คนบนโลกออนไลน์ จึงมีแนวโน้มเอียงท่ีเสนอในส่ิงท่ีตนเองช่ืนชอบ หรือ

แนวคิด ทัศนคติของตนเองมากกว่า ทำให้ข้อมูลข่าวสารมีมากมายหลากหลาย และมีท่วมท้น แต่การ

บริโภคข่าวสาร ผู้คนก็จะเลือก หรือบางแพลตฟอร์มก็ใช้เอไอ วิเคราะห์ความชอบและนำข่าวสารป้อน

ให้ในหน้าจอ (Feed) ของผู้บริโภค ส่ือใหม่ ส่ือสังคม จะให้ความสำคัญในการตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้ชอบให้คนเยินยอ หรือชมชอบ ก็จะมีปุ่มให้กดไลก์ แน่นอนคงไม่ต้องการให้มีปุ่มกด

ไม่ชอบ ส่ือใหม่จะมีบทบาทสำคัญในยุคชีวิตวิถีใหม่ เพราะเป็นการกระจายข่าวได้อย่างรวดเร็ว มีการ

ส่งต่อ หรือส่งข่าวได้ด้วยตนเอง 

บุญวรา สุมะโน และอาชวิน อัศวพิสิฐกุล (2563) กล่าวว่า ปัจจุบันเร่ิมมีการทำช่องรายการ

ของตนเอง ผ่าน Platform ท้ัง Facebook และ Youtube Platform ท่ีกล่าวมาสามารถทำให้คน

รู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมกับรายการมากกว่าส่ือเก่า เช่น โทรทัศน์ อีกท้ังยังสามารถแสดงความคิดเห็น

ส่วนตัวลงไปในวิดีโอ กดติดตามเพ่ือทราบถึงข่าวสารของรายการ และการแชร์เผยแพร่ โดยผู้ท่ีรับชม

น้ันจะต้องรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตเท่าน้ัน และยังสามารถรับชมได้ทุกท่ีทุกเวลา ท้ังรายการย้อนหลัง 

และรายการสด 
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2.5 แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์ 

วิบูลย์ จุง (2559) แนวคิดเชิงกลยุทธ์ เร่ิมจากแนวคิดท่ีนำมาใช้ในการศึกสงคราม และ ได้

นำเข้ามาสู่วงการธุรกิจ ซ่ึงจะเห็นว่า แนวคิดเชิงกลยุทธ์เหล่าน้ี มีมาต้ังแต่อดีต ก่อนสมัย ซุนวู หรือ

สามก๊ก เสียด้วยซ้ำ ท้ังน้ี ทางยุโรป และ อเมริกา ได้มีการศึกษาเพ่ิมเติม และได้รวมรวมแนวคิดเชิงกล

ยุทธ์ไว้มากมาย หลากหลายรูปแบบ แต่ท่ีน่าสนใจและสามารถนำไปต่อยอดแนวความคิดได้

หลากหลาย 

Game Theory 

Game Theory ของ John Nash เป็นวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ท่ีได้รับรางวัลโนเบลถึง 2 คร้ัง 

หลักการแนวคิดเชิงกลยุทธ์ ท่ีคำนึงถึง บุคคล ส่วนได้ ส่วนเสีย ผลกระทบอ่ืน ๆ เพ่ือมองให้เห็นถึง

ความเป็นจริง ในความต้องการ เช่น ความต้องการของลูกค้า การทำตัวเป็นลูกค้า ประเมินความ

ต้องการของท้ังสองฝ่าย เพ่ือท่ีจะหาจุดท่ีสามารถตกลงกันได้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี นักบริหาร จำเป็นท่ีจะต้อง

สร้างให้มีข้ึนในแนวความคิดของตนเองท้ังส้ิน เพ่ือใช้ท้ังในการ วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ 

ท้ังตัวเอง และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือท่ีจะทราบว่า เราควรท่ีจะทำอย่างไรเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด

กลับเข้ามา ทฤษฎีเกม แบ่งออกเป็น 3 แบบ  

1. Zero Sum Game มุมมองของความคิด มีคนได้ ก็มีคนเสีย หรือ มากท่ีสุดก็เสมอกัน เช่น 

การเล่นฟุตบอล จะมีทีมใดทีมหน่ึงท่ีจะชนะ เม่ือมีคนชนะ ก็จะมีคนแพ้ และท่ีสำคัญ ไม่มีใครท่ีอยาก

เป็นคนพ่ายแพ้ ดังน้ัน ทุกคนจึงพยายามหลีกเล่ียงความพ่ายแพ้ เพ่ือให้เป็นฝ่ายชนะ 

ความหมายในดิกชันนารี ให้ความหมายของ Zero-sum game ไว้ว่า หมายถึง สถานการณ์ท่ี

สองฝ่ายแข่งขันกันในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เม่ือฝ่ายหน่ึงชนะ อีกฝ่ายก็จะสูญเสีย หรืออีกนัยหน่ึงเม่ือเรา

เป็นฝ่ายได้ อีกฝ่ายจะเป็นฝ่ายเสีย โดยส่ิงสำคัญคือจำนวน (เงินหรือผลประโยชน์) ท่ีฝ่ายหน่ึงได้รับน้ัน

จะเทียบเท่ากับจำนวนท่ีอีกฝ่ายหน่ึงต้องสูญเสียไป อาจจะไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่าเป็นชัยชนะบนความ

สูญเสียของคนอ่ืน ซ่ึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า Last man standing game 

นักบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีดี จะพยายามหลีกเล่ียง Zero Sum Game เพราะอาจจะส่งผลเสียใน

อนาคต ยกเว้น เขาเช่ือม่ันว่าตนเองจะเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอน ถึงได้เข้าไปเล่นใน Zero Sum 

Game (Win-Lose) 

2. Negative Sum Game หากมีเกมใดท่ีจะเข้าไปแล้วทำให้ผู้เล่นเสียผลประโยชน์ หรือ ใคร

ก็ตามเข้ามาในเกมน้ี ก็จะเสียหาย ผู้เล่นท่ีเข้าเล่นในเกมส์น้ีเหมือนคนบ้า ท่ีจะนำท้ังตัวเองและผู้เล่น

อีกฝ่ายไปสู่การสูญเสีย ไม่มีใครได้ประโยชน์ ทุกคนเสียประโยชน์เท่ากัน เช่น ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

ญ่ีปุ่นใช้ปฏิบัติการ Kamikaze หรือเรียกอีกอย่างว่า Special Attack Force ท่ีทหารญ่ีปุ่นใช้

เคร่ืองบินรบพลีชีพเพ่ือถล่มเรือรบอีกฝ่าย สถานการณ์แบบน้ี มีแต่สูญเสียแข่งกัน หรือถ้าเทียบเป็น

ธุรกิจ คือการเกิด Price War ลดราคาจนทำให้ราคาตลาดเสีย ทำให้ทุกคนเสียผลประโยชน์หมด ซ่ึง
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ถ้ามองในมุมของผู้ขาย ก็จะพบว่า ต่างฝ่ายต่างขายตัดราคา เพ่ือพยายามยึดครองลูกค้าให้มากท่ีสุด 

แต่ไม่ได้คำนึงถึงกำไร-ขาดทุน จนบางคร้ังขายขาดทุนไปจำนวนมาก เพ่ือเอาชนะอีกฝ่าย และหาก

ชนะ แต่ลูกค้าก็อยากท่ีจะได้ราคาถูกเช่นเดิม อาจจะหาคู่แข่งรายใหม่มาเป็นเพ่ือนเล่นกับเราได้ ดังน้ัน 

เกมท่ีเล่นแล้วมีแต่เสีย นักบริหารเชิงกลยุทธ์จะหลีกเล่ียงเกมเหล่าน้ี (Lose-Lose) 

3. Positive Sum Game เป็นเกมท่ีผู้เล่นทุกคนได้ผลประโยชน์ จะมากหรือน้อยก็ยังได้ผล

ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ราคาน้ำมัน ประเทศผู้ผลิตน้ำมันยอมท่ีจะฮ้ัวกำลังการผลิต

ไม่ให้เกินโควต้าของแต่ละประเทศเพ่ือควบคุมราคาน้ำมันในตลาดโลก มากกว่าท่ีจะเร่งกำลังการผลิต

ของตัวเองให้มากท่ีสุด เพราะการกระทำเช่นน้ัน แม้ว่าตนเองจะขายน้ำมันได้มากข้ึน แต่ประเทศอ่ืนก็

จะทำตามและส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกท่ีอาจจะลดลง ผู้ชนะในเกมส์คือประเทศท่ีมีน้ำมัน

เหลืออยู่เป็นประเทศสุดท้ายท่ีอาจจะกลายเป็นประเทศท่ีขายน้ำมันเป็นเจ้าสุดท้ายของโลก ดังน้ันทุก

ประเทศท่ีผลิตน้ำมันจึงรวมหัวกันกำหนดโควต้าเพ่ือควบคุมราคาและยอมรับผลประโยชน์ท่ีแน่นอน

แต่ไม่ได้มากท่ีสุดของแต่ละประเทศ 

นักบริหารเชิงกลยุทธ์ จะพยายามเล่นเกมน้ีมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน แบบ 

Win-Win แต่ท้ังน้ี คนท่ีฉลาดกว่า และมองเห็นลู่ทางท่ีดีกว่า ก็จะได้รับผลประโยชน์จากเกมน้ีมากกว่า

อยู่ดี 

ศรัณย์เจษ ประเสริฐสุวรรณ (2563) กล่าวว่า การส่ือสารกลยุทธ์ต้องมีเป้าหมายชัดเจน คน

อ่ืนจะต้องรู้ว่าเราทำอะไร กลยุทธ์คือการเช่ือมโยงกันระหว่างแนวคิดและการลงมือทำ 

1. กลยุทธ์ต้องอยู่บนฐานของเหตุผล  

2. สร้างคุณค่าให้กับส่ิงท่ีทำ คนจะนึกถึงหากหายไป  

3. ต้องรู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ  

4. ต้องเปล่ียนจากแค่แนวคิดเป็นลงมือทำ  

5. จะต้องวัดผลได้ 

 

2.6 แนวคิดเก่ียวกับผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) 

กิติยา สุริวรรณ พิชามน พวงสุวรรณ และอุรพี จุลิมาศาสตร์ (2559) กล่าวว่า ความสัมพันธ์

ระหว่าง สินค้า ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) และผู้บริโภคจะต้องพ่ึงพาอาศัยกัน โดยมี

ตัวเช่ือมคือผู้มีอิทธิพลทางความคิดท่ีเป็นตัวกลางระหว่างสินค้าและผู้บริโภค ผู้มีอิทธิพลทางความคิด 

(Influencer) ได้รับประโยชน์จากรายได้ท่ีผู้ผลิตสินค้ามอบให้ สินค้าได้รับประโยชน์จากความเช่ือม่ัน

ของผู้บริโภค ผู้บริโภคได้รับข้อมูลสินค้า ก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าให้ตรงกับความต้องการ จาก

ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) จากคำกล่าวข้างต้นแบ่งแง่คิดแยกออกได้เป็น 2 ประการ 
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1. ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ต้องเข้าใจว่าจุดเร่ิมต้นของตนน้ัน เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ท่ีไม่มีความเช่ือการโฆษณาจากช่องทางท่ีสินค้าบอกกล่าว และ

ให้ความสำคัญกับผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ท่ีผู้บริโภคเช่ือม่ัน ดังน้ันหากผู้มีอิทธิพลทาง

ความคิด (Influencer) เลือกท่ีจะให้ข้อมูลท่ีดีของสินค้าท่ีไม่เป็นความจริง และไม่นำเสนอถึงข้อเสีย

ของสินค้า ผู้บริโภคก็สามารถท่ีจะหนีไปติดตามผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) คนใหม่ ท่ี

ผู้บริโภครู้สึกว่าให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และจริงใจกว่าผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) คนเดิม 

เพ่ือท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

2. ถ้าผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) มีความเป็นกลางให้กับผู้บริโภคแต่เกิดความ

คิดเห็นทางด้านลบ แบรนด์สินค้าและผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) เองก็จะต้องร่วมกัน

จัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามมา (Crisis Management) ให้ได้ ในโลกโซเชียลมีเดียท่ีผู้มีอิทธิพลทาง

ความคิด (Influencer) มีอำนาจต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคน้ัน จะเห็นการมีส่วนร่วม 

(Engagement) ของผู้บริโภคออกมาให้ออกมาทาง ไลค์ แชร์ แสดงความคิดเห็น ซ่ึงควบคุมได้ยาก ถ้า

เกิดความคิดเห็นทางด้านลบข้ึน ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) และแบรนด์สินค้า จะต้อง

ร่วมกับจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างเหมาะสม การปิดก้ันความคิดเห็นทางด้านลบเป็นทางเลือกท่ี

เลวร้ายท่ีสุด เพราะถ้าย่ิงมีกระแสข่าวหลุดออกไปในวงกว้างแล้ว การจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนย่ิงยาก

ตามไปด้วย กลับกัน ถ้าตอบกลับความคิดเห็นทางด้านลบด้วยความจริงใจและรับฟังสินท่ีเกิดข้ึนจาก

ผู้บริโภค จากพ้ืนท่ีท่ีเป็นการแสดงความคิดเห็นทางด้านลบ จะเปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีโฆษณาตามไปด้วย 

ท้ังสองแง่คิดมีจุดร่วมคือ การสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้บริโภคมากท่ีสุด เพราะการนำ

ผู้บริโภคไปสู่ความภัคดีต่อสินค้า (Loyalty) เป็นเป้าหมายสูงสุดท่ีทุกแบรนด์สินค้าต้องการ 

พรรณวดี ประยงค์ (2559) กล่าวว่า การสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ สะท้อนให้เห็น

ข้อจำกัด ท่ีเกิดจากบริบททางสังคม วัฒนธรรม และค่านิยมท่ีถูกส่งผ่านระหว่างโลกความเป็นจริง 

ตัวตนท่ีแสดงออกมาในโลกโซเชียลมีเดียจึงใกล้เคียงกันกับตัวตนจริง ๆ เน่ืองจาก ความสัมพันธ์ท่ี

เช่ือมโยงกัน ระหว่างโลกความเป็นจริงและโซเชียลมีเดีย จึงต้องทำให้ผู้ใช้งานต้องคอยระวังการถูก

จับผิดบนโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ บนโซเชียลมีเดียจะถูกมองว่าเป็นโลกส่วนต่อขยายจากโลกแห่งความ

จริงเท่าน้ัน กลยุทธ์ท่ีผู้ใช้งานเลือกเพ่ือใช้ถ่ายทอดตัวเองตามปรารถนา เสริมคุณสมบัติเชิงบวก เพ่ือ

นำไปสู่ตัวตนท่ีน่าประทับใจ มีดังน้ี 

1. การสร้างหรือนำเสนอโปรไฟล์ผ่านตัวเลือกบุกคลท่ีเจ้าของโปรไฟล์อยากนำเสนอเท่าน้ัน 

2. การเลียนแบบจากผู้อ่ืน  

3. การบริหารจัดการ การเข้าถึงของผู้รับสาร เพ่ือไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบ  

4. จัดการรับมือกับผู้รับสารท่ีคาดเดาไม่ได้ 

5. การเพ่ิมเพ่ือน 
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Influencer คือผู้ท่ีมีอิทธิพลในส่ือโซเชียลมีเดีย โดย Influencer จะทำการสร้างคอนเทนต์

มาเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ย่ิงมีผู้ติดตามมากก็จะย่ิงมีอิทธิพลมากตามไปด้วย ผู้ติดตามส่วนใหญ่จะมี

ต้ังแต่เด็กไปจนถึงวัยทำงาน และมักจะคล้อยตามส่ิงท่ี Influencer พูดโน้มน้าวใจได้ง่าย เพราะรู้สึกถึง

ความจริงในและใกล้ชิดกว่าส่ือโฆษณาของแบรนด์สินค้าเอง 

การแบ่งประเภทของ Influencer แบ่งได้ดังน้ี  

1. Celebrity หรือ Mass Publisher กลุ่มน้ีจะมีผู้ติดตามมากท่ีสุด ต้ังแต่ 100,000 คน ข้ึน

ไป มักจะเป็นดารา หรือผู้ท่ีเคยมีช่ือเสียงมาก่อน 

2. Key Opinion Leaders (KOL) หรือProfessional Publishers กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีมี

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จึงสามารถดึงดูดคนได้เฉพาะกลุ่ม แต่อาจมีคนท่ัวไปมาติดตามด้วยเช่นกัน 

จำนวนผู้ติดตามของกลุ่มน้ี จึงไม่แน่นอน 

3. Micro Influencer กลุ่มน้ีจะมีผู้ติดตามประมาณ 10,000-100,000 คน กลุ่มน้ีมักจะเป็น

คนสร้างคอนเทนต์ในเร่ืองท่ัว ๆ ไป อย่างเช่น ไลฟ์สไตล์ อาหาร ท่องเท่ียว และการรีวิวสินค้าต่าง ๆ 

4. Nano Influencer กลุ่มน้ีผู้ติดตามจะอยู่ท่ีประมาณหลักพันคน เป็นผู้มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้าน มีฐานผู้ติดตามท่ีเหนียวแน่น และสร้างความน่าเช่ือถือได้เป็นอย่างดี 

Influencer Marketing คือการทำการตลาดผ่านการใช้ Influencer โดยเร่ิมจากการใช้ 

Influencer ในกลุ่ม Celebrity เพ่ือใช้ในการโฆษณารีวิวสินค้า ต่อมากลุ่ม Blogger และ Youtuber 

ได้พัฒนาคอนเทนต์ให้น่าสนใจ ทำให้มีผู้ติดตามเพ่ิมข้ึน จึงเร่ิมมีอิทธิพลเพ่ิมข้ึน แบรนด์ต่าง ๆ จึงเร่ิม

หันมาใช้ Influencer กลุ่มน้ีมากข้ึน เพราะเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย แต่เม่ือ 

Influencer กลุ่มน้ีเร่ิมรับงานโฆษณามากข้ึน ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่า Influencer กลุ่มน้ีไม่ได้ใช้สินค้า

จริง ๆ จึงหันไปเลือกท่ีจะเช่ือกลุ่ม Influencer ท่ีมีผู้ติดตามน้อยกว่าอย่าง Micro Influencer และ 

Nano Influencer มากกว่า เพราะดูเป็นการรีวิวจากการใช้จริง ทำให้แบรนด์เร่ิมหันไปสนใจ 

Influencer กลุ่มน้ีมากข้ึน 

ข้อดีของการทำ Influencer Marketing 

1. เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ผู้บริโภคจะรู้สึกถึงความใกล้ชิดมากกว่าโฆษณาท่ีมาจากแบรนด์ 

ไม่ว่าจะเป็นทาง ทีวี วิทยุ หรือแบนเนอร์ต่าง ๆ เพราะผู้บริโภครู้สึกว่ามีผู้ท่ีใช้สินค้าน้ีจริง ๆ และย่ิงถ้า

เป็นบุคคลท่ีตนเองรู้จัก และย่ิงเป็น Influencer ท่ีมีความสนใจท่ีตรงกับสินค้าและบริการก็จะย่ิงเพ่ิม

ความน่าเช่ือถือให้กับผู้บริโภคได้มากย่ิงข้ึน 

2. มีผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ การเลือกใช้ Influencer ท่ีเหมาะสมจะย่ิงทำให้

ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดูดีมากย่ิงข้ึน และอาจจะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เพ่ิมด้วย เช่น สินค้ายาสีฟัน

สมุนไพร ท่ีมีกลุ่มผู้บริโภคเดิมเป็นผู้สูงอายุ แต่ต้องการเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายไปยังวัยรุ่นด้วย การใช้ 
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Influencer ท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มวัยรุ่น ก็จะสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของกลุ่มวัยรุ่น

ได้ 

3. การวัดและประเมินผล สามารถทำได้ง่าย โดยวัดจากจำนวน Reach, Engagement, 

Share และยังสามารถติด Tracking เพ่ือติดตามลูกค้าท่ีเข้าชมเว็ปไซต์ 

กลยุทธ์ในการทำ Influencer Marketing ต้องมีกลยุทธ์ท่ีทำให้แบรนด์ดูมีเอกลักษณ์

น่าเช่ือถือผ่านหลังการ SEED 

S Sincere (ความจริงใจ) ในปัจจุบันผู้บริโภครู้เท่าทันส่ือมากข้ึน และมีความเข้าใจทางด้าน

การตลาดเพ่ิมมากข้ึนด้วย ไม่ควรอวยเกินไปให้พูดถึงข้อเท็จจริงด้วย แต่ก็ไม่ใช่การพูดถึงข้อเสียของ

สินค้า  

E Expertise (ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน) การทำการตลาดท่ีดีคือการทำการตลาดท่ีจริงใจ 

ดังน้ันถ้าจะต้องหา Influencer ควรจะต้องเลือกอย่างเหมาะสมมีความเช่ียวชาญตรงกับแบรนด์  

E Engagement (การมีส่วนร่วม) การทำการตลาดผ่าน Influencer อย่างมีประสิทธิภาพจะ

ไม่ได้ดูจากยอดติดตามเพียงอย่างเดียว แบรนด์จำเป็นท่ีจะต้องดูจำนวนการมีส่วนร่วมด้วยของ

ผู้ติดตาม Influencer ด้วย เช่น ยอดไลก์ แชร์ คอมเมนต์ 

D Different (ความแตกต่าง) ในปัจจุบันมี Influencer จำนวนมาก ควรเลือก Influencer ท่ี

มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากคนอ่ืน ๆ แต่จะต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วย 

ส่ิงท่ีจะต้องระวังท่ีสุดในการทำ Influencer Marketing คือการเลือก Influencer ให้

เหมาะสมกับแบรนด์สินค้าท่ีควรจะขาย อย่าดูแค่เพียงยอดผู้ติดตามเพียงอย่างเดียว เพราะถ้าเลือกไม่

ตรงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าก็จะเป็นการทำการตลาดท่ีเสียเปล่า หรือถ้าเลือกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่ดี

ไม่น่าเช่ือถือ ก็จะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ (“Influencer Marketing คืออะไร”, 2563) 

ประณาลี เหมเวช (2560) รูปแบบการนำเสนอเน้ือหา มีอิทธิพลต่อความต้ังใจมีส่วนร่วมของ

ผู้ใช้โซเชียลมีเดีย Youtube ในช่องส่วนตัวของยูทูบเบอร์ ท้ังน้ีในส่วนของรูปแบบการนำเสนอเน้ือหา 

แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการนำเสนอเน้ือหาในรูปแบบของเพลง (Music) ด้านการนำเสนอ

เน้ือหาในรูปแบบของรีวิว (Review) ด้านการนำเสนอเน้ือหาในรูปแบบของตลก (Comedy) ด้านการ

นำเสนอเน้ือหาในรูปแบบของวาไรต้ี/บันเทิง (TV show) และด้านการนำเสนอเน้ือหาในรูปแบบของ

แนะนำวิธีการ (How-to) 

การนำเสนอเน้ือหาในรูปแบบของเพลง (Music) 

การนำเสนอเน้ือหาในรูปแบบของรีวิว (Review)  

การนำเสนอเน้ือหาในรูปแบบของตลก (Comedy)  

การนำเสนอเน้ือหาในรูปแบบของแนะนำวิธีการ (How-to) 
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ท้ัง 4 ข้อ มีอิทธิพลต่อความต้ังใจมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย Youtube ในช่อง

ส่วนตัวของ Youtuber 

 

2.7 แนวคิด Content Marketing 

ณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม (2560) กล่าวว่า Content Marketing ไม่ได้เป็นเพียงเคร่ืองมือ และ

ไม่ได้เป็นบทความท่ีเราคิดว่าจะต้องผลิตออกมาโดยเน้นจำนวนให้มากท่ีสุดเพียงอย่างเดียว แต่ต้อง

มองว่า Content เป็นอีกหน่ึงส่ิงสำคัญท่ีเราจะต้องออกแบบกลยุทธ์ในการสร้างคอนเทนต์ให้

เหมาะสมกับธุรกิจ 

Content Marketing คือการส่งสารต่อผ่านการเล่าเร่ืองท่ีมีจุดประสงค์ในการให้ประโยชน์แก่

ผู้ติดตาม และลูกค้า มีหน้าท่ีเสมือน Presenter หรือตัวแทนขององค์กรน้ัน ในการเล่าเร่ืองท่ีทำให้คน

แปลกหน้า กลายเป็นกลุ่มคนท่ีสนใจ และจากกลุ่มคนท่ีสนใจกลายเป็นลูกค้า จากลูกค้ากลายเป็น

แฟนพันธ์ุแท้ท่ีคอยบอกต่อ หลังจากท่ีโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นส่ิงหน่ึงในชีวิตประจำวัน ทำให้ 

Content Marketing มีหน้าท่ีและบทบาทท่ีสำคัญตามมาด้วย วิธีการพัฒนา Content สามารถทำได้

ดังน้ี  

1. Creative และ Quantity เน้นเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ และจำนวนของ Content ท่ีต้อง

ส่ือสารออกมาให้ได้มากท่ีสุด แปลกใหม่ท่ีสุก เพ่ือจะได้รู้ถึงความต้องการของผู้บริโภค แต่ก็ต้องต้ัง 

KPI ให้ถูกจุด อย่าง Content ท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือให้เกิดเป็นไวรัล คือการสร้างกระแส ก็ต้องต้ัง KPI ไป

ท่ี Awareness มากกว่ายอดขาย การมียอดขายน้ันถือเป็นผลพลอยได้ และอีกสินหน่ึงหลังจากท่ีสร้าง

ไวรัลเพ่ือชักชวนผู้บริโภคให้เข้ามารู้จักแบรนด์แล้ว ผู้บริโภคต้องการจะซ้ือ แต่แบรนด์ไม่มีช่องทางการ

ขาย หรือมีช่องทางการขายเพียงไม่ก่ีช่องทาง ก็จะทำให้แบรนด์พลาดโอกาสในการขายไปในทันที แต่

ก็ถือว่าเป็นช่วงพัฒนาเพ่ือเข้าใจ และรู้จักผู้บริโภคให้มากข้ึน 

2. Quality และ Strategy เน้นเร่ืองการพัฒนา ออกแบบกลยุทธ์ Content ให้เป็นเหมือน

แม่เหล็กดึงดูดความสนใจของลูกค้า ตลอดการเดินทางของ Customer Journey ต้องต้ังด้วย

เป้าหมายท่ีชัดเจนว่าต้องการอะไร และต้ังกลยุทธ์เพ่ือไปให้ถึงเป้าหมาย ในแต่ละ Customer 

Journey จะสามารถส่ือสารกับลูกค้าได้ด้วย Content ท่ีแตกต่างกันออกไปอยู่เสมอ หากไม่

วางเป้าหมายต้ังแต่แรกก็อาจจะทำให้ สร้าง Content ท่ีไม่ตรงกับเป้าหมาย และจะไม่เห็นผลลัพธ์ 

โดยปกติการวางแผนกลยุทธ์ของ Digital Marketing จะต้องวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า แต่การสร้าง 

Content จะต้องเจาะลึกไปถึงวิธีการใช้คำท่ีจะเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกค้าเร่ิมมีความไว้วางใจในแบรนด์

ของเรา เน้ือหา Content จะต้องสร้างมาเพ่ือตอบปัญหาท่ีลูกค้ามีอยู่จริง ไม่ใช่เพียงแค่นำเสนอในส่ิง

ท่ีแบรนด์บอกเพียงเท่าน้ัน คุณภาพของ Content ท่ีดีเหมาะสมกับท่ีลูกค้าต้องการ รวมกับการ

เลือกใช้ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร จะสามารถท่ีจะสร้างฐานของผู้ท่ีสนใจให้เพ่ิมมากข้ึนและมี
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คุณภาพย่ิงข้ึน ย่ิงมีฐานข้อมูลของลูกค้าท่ีมาจาก Content มากข้ึน ย่ิงทำให้มีโอกาสท่ีจะสร้างความ

สนใจให้กับลูกค้ารายต่อไปง่ายย่ิงข้ึน 

3. Strategize more and make it be business model การผลิต Content ท่ีมีคุณภาพ

ตรงกับความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบท่ีใช่ เวลาท่ีใช่ จะทำให้ Content น้ันกลายเป็นระบบสร้าง

ฐานลูกค้าแบบอัตโนมัติ และเราสามารถสร้างธุรกิจอีกโมเดลท่ีเป็นธุรกิจในด้านการให้บริการและ

จำหน่ายข้อมูล ท่ีจะช่วยให้ลูกค้าสามารถต่อยอดได้มากข้ึน หรือบางธุรกิจสามารถพัฒนาไปถึงการ

เป็นส่ือมีเดียได้อีก การพัฒนา Content ในแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกัน แต่ท้ัง 3 แบบก็ต่อยอด

ผลลัพธ์ให้กับธุรกิจผ่าน Content Marketing 

 

2.8 ข้อมูลเก่ียวกับรายการคนหลงรส 

รายการคนหลงรสลงวิดีโอใน Youtube Channel DJ Poom เดิมทีก่อนท่ีจะเกิดเป็น

รายการคนหลงรส คุณต้ัม หรือ สาระต้ัม มาร่วมเป็นพิธีกรในรายการ “คนหัวครัว” เป็นบางตอน ซ่ึง

รายการ คนหัวครัว เป็นรายการหลักของ DJ Poom Channel โดยมี คุณภูมิ ภูมิใจ ต้ังสง่า หรือดีเจ

ภูมิ เป็นพิธีกรหลัก ในรายการจะมีกลุ่มเพ่ือน ๆ ของดีเจภูมิ มาร่วมออกรายการด้วยเป็นบางคร้ัง และ

คุณต้ัม หรือสาระต้ัม ก็เป็นหน่ึงในน้ันด้วย เน้ือหาของรายการ คนหัวครัว เป็นรายการท่ีเน้นสนุก ตลก 

เล่าเร่ือง Lifestyle รายการ คนหัวครัว น้ันเข้าถึงกลุ่มผู้ชายวัยกลางคนได้เป็นอย่างดี เพราะด้วยมุก

ตลกท่ีเล่นจะเป็นมุกท่ีผู้ชายชอบเล่น และมีการด่ืมแอลกอฮอล์ ในรายการทำให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วม

ด้วย เหมือนอยู่กับเพ่ือน ทำให้ช่องว่างระหว่างพิธีกรกับผู้ชมแคบลง ประเภทของรายการ คนหัวครัว 

เป็นรายการผจญภัยออกท่องเท่ียว และมีการทำอาหารบ้างบางคร้ัง โดยมีคุณต้ัม หรือสาระต้ัมให้

ความรู้ประกอบด้วย 

การทำรายการ Youtube สามารถเพ่ิมยอดขายให้กับร้าน Vapor และสามารถสร้าง 

Awareness ให้กับ ธุรกิจท่ีคุณต้ัมดูแลอยู่ จึงเร่ิมมีความสนใจเข้าไปศึกษาเพ่ือท่ีจะสร้างรายการเป็น

ของตัวเอง จากตอนแรกธุรกิจของคุณต้ัมคือ ธุรกิจท่ีรับช่วงต่อมาจากคุณพ่อและคุณแม่ ซ่ึงไม่เคยทำ

การตลาดมาก่อนเลย แต่ Youtube สามารถสร้าง Awareness ให้กับธุรกิจท่ีดำเนินอยู่ได้ จึงเร่ิมมี

การทำอย่างจริงจัง ถือว่าเป็นการตลาดแนวใหม่ ท่ีมีน้อยคนท่ีทำ (รายการ Youtube ท่ีทำไม่ใช่

การตลาดแบบใช้ Influencer จ้างให้มารีวิว แต่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มาเป็น Influencer ซะเอง) 

การท่ีเป็น First Mover ก็มีความได้เปรียบทางธุรกิจเป็นอย่างมาก และด้วยเน้ือหาสารของรายการท่ี

ทำ เป็นส่ิงท่ีชอบอยู่แล้วก็จะสามารถทำออกมาได้โดยไม่เบ่ือ คุณต้ัม หรือสาระต้ัม อยากสร้างรายการ

ท่ีมีสาระและให้ความรู้เก่ียวกับวัตถุดิบ หรืออาหารต่าง ๆ จึงเกิดเป็นรายหารคนหลงรสข้ึนมา 
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คุณต้ัมจะมองเสมอถึง Barrier of Entry เสมอ ในการจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม รายการบน 

Youtube ก็เช่นกัน ถือว่าเป็นธุรกิจอย่างหน่ึง เพราะมีการเสียเงินจ้างทีมงาน เพ่ือแลกกับผลลัพธ์คือ

การสร้าง Awareness  

Barrier of Entry 

Barrier of Entry ของธุรกิจน้ันมีหลายรูปแบบ มีต้ังแต่เงินทุนจำนวนมาก เช่น ธุรกิจการ

ส่ือสารท่ีไม่ค่อยมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรม เน่ืองจากต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก หรือ

กฎหมายท่ีค่อนข้างเข้มงวดและการขอใบอนุญาต หรืออย่างธุรกิจธนาคารท่ีมีผู้เล่นเข้ามาใหม่น้อย 

เน่ืองจากภาครัฐมีการต้ังเง่ือนไขเป็นจำนวนมากในการเร่ิมจัดต้ังกิจการธนาคาร และไม่ค่อยออก

ใบอนุญาตจัดต้ังธนาคารใหม่ 

คนส่วนมากทำธุรกิจท่ีอยากทำ ดังน้ัน ธุรกิจท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดี ก็จะมีนักธุรกิจเข้ามาแย่งชิง

เค้กในอุตสาหกรรมน้ันเป็นจำนวนมากตามไปด้วย บางธุรกิจก็ได้รับความนิยมจนมีการเปล่ียนผู้เล่น

รายวัน อย่างเช่นธุรกิจกาแฟ ในช่วงสมัยหน่ึง หลาย ๆ คนก็คงฝันว่าอยากลาออกไปเปิดร้านกาแฟ 

จริง ๆ ความฝันไม่ได้ผิดเลย แต่ดันมีคนฝันเหมือนกันเป็นจำนวนมาก ทำให้จำนวนผู้เล่นหน้าใหม่ไหล

เข้ามาในธุรกิจกาแฟอย่างไม่หยุดหย่อน จนสามารถเรียกว่าเป็นธุรกิจยอดฮิตของคนรุ่นใหม่ไปและ 

และก็มีแบรนด์กาแฟเกิดข้ึนทุกวันไม่หยุดหย่อน 

ถ้ามองในมุมของธุรกิจของคุณต้ัม คือธุรกิจหมู่บ้าน เหล่ียมของธุรกิจหมู่บ้านก็ทำงาน

แบบเดิมไป แต่เพ่ิมช่องทางการตลาดเข้าไปคือ ช่องทางการส่ือสารกับลูกค้า โดยใช้ Youtube เป็น

ส่ือกลาง ก็นับว่าเร่ิมได้เปรียบคู่แข่งในมุมของธุรกิจแล้ว และการเข้ามาในช่องทาง Youtube ก่อน ทำ

ให้มีการพัฒนารายการ บริการต้นทุนในการผลิตรายการ จะมีประสบการณ์ในการผลิตรายการ 

มากกว่าธุรกิจหมู่บ้านท่ีกำลังจะเข้ามาใช้ช่องทางการส่ือสารน้ี ก็ถือว่าเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจอีก

ทางหน่ึง 

 

 

 



 
 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธ์ท่ีใช้ในการสร้างเน้ือหาของรายการ คนหลงรส และความคิดเห็น

ของผู้ท่ีรับชมรายการ คนหลงรส และผู้ท่ีเคยชมรายการคนหลงรส คร้ังแรก หลังจากได้รับชมรายการ 

คนหลงรส ใน Youtube แบ่งวิธีการทำวิจัยดังน้ี 

3.1 ประเภทการวิจัย 

3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

3.4 วิธีการรวบรวมข้อมูล 

3.5 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือวิจัย 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.7 วิธีการนำเสนอข้อมูล 

 

3.1 ประเภทการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์ท่ีใช้ในการสร้างเน้ือหาของรายการ 

คนหลงรส และความคิดเห็นของผู้ท่ีรับชมรายการคนหลงรส ใน Youtube โดยใช้การสัมภาษณ์ 

(Interview) เพ่ือเก็บข้อมูลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 

 

3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือสาระต้ัม พิธีกรรายการ

คนหลงรส และกลุ่มผู้รับชม โดยกลุ่มผู้รับชมจะแบ่งออกเป็นอีก 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มผู้ท่ีเคยรับชม

รายการคนหลงรสต้ังแต่ 10 EP ข้ึนไป และผู้ท่ีเคยรับชมรายการคนหลงรสเป็นคร้ังแรก โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

3.2.1 พิธีกรรายการคนหลงรส  

คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือสาระต้ัม 

3.2.2 ผู้ชมรายการคนหลงรสต้ังแต่ 10 EP ข้ึนไป จำนวน 5 คน ท้ังเพศชายและหญิง อายุ 

20-35 ปี เกณฑ์ในการเลือกผู้สัมภาษณ์ คือ เลือกผู้ท่ีเข้ามาแสดงความคิดเห็น ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ

สาระต้ัม ได้แก่ 

นาย A อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษา  

นาย B อายุ 35 ปี อาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย  
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นาย C อายุ 35 ปี อาชีพ นักดนตรี  

นาย D อายุ 29 ปี อาชีพ พนักงานการไฟฟ้า  

นาย E อายุ 27 ปี อาชีพ ช่างภาพอิสระ 

3.2.3 ผู้ท่ีเคยชมรายการคนหลงรสคร้ังแรก จำนวน 5 คน ท้ังเพศชายและหญิง อายุ 25-35 

ปี เกณฑ์ในการเลือกผู้สัมภาษณ์ ใช้บุคคลท่ีผู้วิจัยรู้จักและไม่เคยรับชมรายการคนหลงรสมาก่อน 

ได้แก่ 

นางสาว F อายุ 35 ปี อาชีพ พนักงานขายวัสดุส่ือส่ิงพิมพ์ 

นางสาว G อายุ 33 ปี อาชีพ พนักงานจัดซ้ือวัสดุส่ิงพิมพ์  

นาย H อายุ 27 ปี อาชีพ เซลล์ขายรถยนต์ 

นางสาว I อายุ 32 ปี อาชีพ พนักงานขายคลินิกเสริมความงาม  

นาย J อายุ 25 ปี อาชีพ ช่างภาพประจำกองถ่ายภาพยนตร์ 

ผู้วิจัยจะทำการเลือกคลิปให้กับกลุ่มผู้ท่ีเคยรับชมรายการคนหลงรสคร้ังแรก โดยใช้เกณฑ์ใน

การเลือกคลิปคือให้รับชมยอดวิว 250k ข้ึนไป และมีการพูดถึงคลิปน้ีใน Comment ของ IG คุณต้ัม 

คลิปท่ีเลือกให้ผู้สัมภาษณ์รับชม มีดังน้ี 
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ภาพท่ี 3.1: ภาพตัวอย่างตอนของรายการคนหลงรสท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ “นางสาว F” พิจารณาเลือก

 รับชม: ตกหมึกบนยอร์ชสุดหรู ทำหมึกเรืองแสงสด ๆ ท่ีแรกในโลก!! [คนหลงรส] Ep.62 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 
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ภาพท่ี 3.2: ภาพตัวอย่างตอนของรายการคนหลงรสท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ “นางสาว G” พิจารณาเลือก 

 รับชม: พาน้องเพียว เพียวรินทร์ล่าปลาอีคุดจันทบุรี ทำซาซิมิผัดเผ็ดสด ๆ !! [คนหลงรส 

 EP.71] 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/ 

DJPoom 
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ภาพท่ี 3.3: ภาพตัวอย่างตอนของรายการคนหลงรสท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ “นาย H” พิจารณาเลือกรับชม 

 ล่าสัตว์ยักษ์ ท่ีปลิดชีวิต สตีฟ เออร์วิน!! Feat. DJPOOM,Parplearn [คนหลงรส EP.83] 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 
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ภาพท่ี 3.4: ภาพตัวอย่างตอนของรายการคนหลงรสท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ “นางสาว I” พิจารณาเลือก

รับชม: ล่าปลาตาปีศาจ ยามค่ำคืน กลางอ่าวไทย!!! [คนหลงรส EP.74] 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 
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ภาพท่ี 3.5: ภาพตัวอย่างตอนของรายการคนหลงรสท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ “นาย J” พิจารณาเลือกรับชม:  

 คร้ังแรกในชีวิต! พาสามครัวหัวสุพรรณ ออกทะเล แข่งตกปลาทำอาหาร!! [คนหลงรส EP.  

 67] 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

งานวิจัยช้ินน้ีดำเนินการเก็บบันทึกข้อมูล ต้ังแต่วันท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2564-15 มิถุนายน 

พ.ศ. 2564 ระยะเวลาในการสัมภาษณ์เฉล่ีย 1-2 ช่ัวโมง โดยมีรายละเอียดการสัมภาษณ์ ดังน้ี 

1. พิธีกรรายการ คนหลงรส: คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว พิธีกรรายการคนหลงรส ใช้การ

สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ท่ีร้านอาหาร Vapor สัมภาษณ์ วันท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2564 ใช้เวลาใน

การสัมภาษณ์โดยประมาณ 2 ช่ัวโมง 

2. ผู้ท่ีรับชมรายการคนหลงรสมากกว่า 10 EP ข้ึนไป ใช้การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ใช้

เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 1 ช่ัวโมง 

3. ผู้ท่ีรับชมรายการคนหลงรสคร้ังแรก ใช้การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ และการสัมภาษณ์

แบบเผชิญหน้า ใช้เวลาในการสัมภาษณ์โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 
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3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

งานวิจัยช้ินน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงเลือกการวิจัยแบบสัมภาษณ์ (Interview) และ

วิดีโอรายการ คนหลงรส เข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย การสัมภาษณ์จะมี 3 กลุ่ม คือ  

1. กลยุทธ์ในการสร้างเน้ือหาของรายการคนหลงรส  

2. ความคิดเห็นของผู้ท่ีรับชมรายการคนหลงรส  

3. ความคิดเห็นของผู้ท่ีเคยชมรายการคนหลงรสคร้ังแรก 

 การสัมภาษณ์คำถามท่ีใช้จะเป็นคำถามแบบปลายเปิด เพ่ือเปิดกว้างให้ตอบคำถามได้อย่าง

อิสระ 

กลุ่มท่ี 1 (ผู้ผลิตรายการ)  

 จะเป็นคำถามท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตรายการบนยูทูบ สร้างเน้ือหาในแต่ละตอนจากอะไร 

ความเข้าใจในแพลตฟอร์มยูทูบ อุปสรรค์ในการสร้าง ความเข้าใจท่ีมีต่อผู้รับชม และอยากให้ผู้ชม

ได้รับอะไรจากรายการ 

กลุ่มท่ี 2 (ผู้รับชมรายการ) 

จะแบ่งคำถามออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ  

  ส่วนท่ี 1 จะเป็นคำถามเก่ียวกับความชอบของผู้รับชม และการเลือกรับชมรายการ

ประเภท รายการทำอาหาร เพราะเหตุผลใด เช่น ดูเพ่ือจดสูตรอาหารไปทำตาม หรือดูเพราะช่ืนชอบ

ทำอาหารแต่ไม่ได้ทำตาม เป็นต้น 

  ส่วนท่ี 2 จะเป็นคำถามสำหรับการพัฒนาเน้ือหารายการ  

กลุ่มท่ี 3 (ผู้ท่ีเคยชมรายการคนหลงรส คร้ังแรก) 

 คำถามจะคล้ายกับส่วนท่ี 1 แต่จะแตกต่างกันตรงท่ีหลังจากเปิดรายการให้ดูแล้วมีความรู้สึก

ว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรบ้าง 

 

3.4 วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) จากแหล่งท่ีมาดังน้ี บุคคลท่ีเป็นแหล่งข้อมูล

หลัก ได้แก่ พิธีกรรายการ บุคคลท่ีเป็นผู้รับชมรายการ จำนวน 5 ท่าน และผู้ท่ีเคยชมรายการคนหลง

รส คร้ังแรก จำนวน 5 ท่าน 

ในระหว่างท่ีสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะจดบันทึกและบันทึกเสียง พร้อมกับสรุปประเด็นท่ีได้รับจาก

ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ข้อมูลท่ีได้จะถูกบันทึกและนำกลับมาทบทวนความถูกต้องของข้อมูลอีกคร้ังก่อนท่ีจะนำ

ข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์หลังจากน้ี 
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3.5 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือการวิจัย 

หลังจากรวบรวมข้อมูลท้ังหมดแล้วจะมีการนำไปตรวจสอบเพ่ือความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีได้

รับมาดังน้ี 

3.5.1 ผู้สัมภาษณ์จะต้องสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในระหว่างการสัมภาษณ์ เพ่ือให้เกิดความ

ไว้วางใจ  

3.5.2 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผลของการสัมภาษณ์

จะต้องตรวจสอบเพ่ือให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้รับมา เพ่ือนำไปใช้ต่อได้  

3.5.3 การตรวจสอบว่าข้อมูลสามารถไว้วางใจได้ นำผลลัพธ์ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ให้กับ

อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์ว่าถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์

หรือไม่  

3.5.4 ความสามารถในการนำผลวิจัยไปใช้ นำข้อมูลมาเขียนวิเคราะห์ เพ่ือเพ่ิมความ

น่าเช่ือถือของผลวิจัย บริบทต้องคล้ายกัน  

3.5.5 การยืนยันผลการวิจัย การวิจัยจะเก็บเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยไว้เป็นอย่างดี 

พร้อมรับการตรวจสอบเพ่ือให้เห็นว่าข้อมูลท่ีได้ไม่มีอคติหรือมีความคิดของนักวิจัยแฝงอยู่ 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ใช้การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พิธีกรรายการคนหลงรส  

ส่วนท่ี 2 ใช้การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ท่ีรับชมรายการคนหลงรส 10 ตอนข้ึนไป 

จำนวน 5 คน 

ส่วนท่ี 3 ใช้การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ท่ีเคยชมรายการคนหลงรส คร้ังแรกคน

หลงรส จำนวน 5 คน 

เม่ือได้ข้อมูลมา จะนำข้อมูลท่ีได้จากการถอดเสียงสัมภาษณ์มาอ่านทบทวนเพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจในประเด็นสำคัญ และได้มาตีความ แบ่งกลุ่มความคิดเห็นเป็นส่วน ๆ และวิเคราะห์ควบคู่กับ

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการผลิตรายการบนยูทูบ งานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง หลังจากวิเคราะห์แก่น

สาระท่ีได้จากการสัมภาษณ์ จะนำข้อมูลมาเขียนข้อสรุปอย่างละเอียด 
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3.7 การนำเสนอข้อมูล 

ผู้วิจัยจะนำข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิง

พรรณนา โดยจะแบ่งประเด็นออกไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวิจัย ผลสรุปของการวิจัยเชิงคุณภาพจะนำ

ความคิดเห็นประเด็นสัมภาษณ์ท่ีน่าสนใจ พร้อมท้ังเหตุผลสนับสนุนและตัวอย่างประกอบ เพ่ือสร้าง

ความน่าเช่ือถือให้กับการวิจัย 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 4  

ผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาการวิจัยเร่ืองกลยุทธ์ในการสร้างเน้ือหารายการ คนหลงรส ใน Youtube 

Channel DJ Poom และความคิดเห็นของผู้ท่ีรับชม และไม่ได้รับชมรายการ โดยวัตถุประสงค์ในการ

วิจัยเพ่ือท่ีจะศึกษาถึงกลยุทธ์ในการสร้างเน้ือหารายการ และนำความคิดเห็นของผู้ท่ีรับชมรายการ

และผู้ท่ีเคยชมรายการคนหลงรส คร้ังแรก ไปพัฒนาเน้ือหาของรายการ ให้ตอบโจทย์ผู้ชมมากท่ีสุด ใน

การวิจัยน้ีใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ (Interviews) การวิจัย

น้ีจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

4.1 กลยุทธ์ในการสร้างเน้ือหารายการ คนหลงรส ใน Youtube Channel DJ Poom  

4.2 ความคิดเห็นของผู้ท่ีรับชมบน Youtube รายการ คนหลงรส 

 

4.1 กลยุทธ์ในการสร้างเน้ือหารายการ คนหลงรส ใน Youtube Channel DJ Poom 

ผู้ท่ีให้ข้อมูลหลัก นาย ณฐกร แจ้งเร็ว หรือสาระต้ัม พิธีกรรายการ คนหลงรส และพิธีกรร่วม

รายการคนหัวครัว ผลจากการวิเคราะห์ มีดังน้ี 

4.1.1 กลยุทธ์การสร้างตัวตน (Identity) 

ตัวตนของพิธีกรเป็นจุดเด่นท่ีคุณต้ัมมอง เพราะตัวตนน้ียากท่ีจะเรียนแบบได้ และตัวตนใน

รายการท่ีส่ือออกมา ก็เป็นตัวตนจริง ๆ ของคุณต้ัมด้วย ยากท่ีจะได้เห็นผู้บริหาร ออกมาลุย หรือทำ

อะไรเองแบบน้ี เช่น ขับรถหรูออกไปจับปูนามาทำส้มตำ 
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ภาพท่ี 4.1: ภาพตัวอย่างประกอบของกลยุทธ์การสร้างตัวตน รายการคนหลงรส ขับเฟอร์ราร่ีจับปู

 นามาทำส้มตำปูปลาร้า !!! [คนหลงรส] EP.6 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

 “ผมยังไม่เห็นใครท่ี เรียกว่าเป็นผู้บริหาร มีธุรกิจระดับน้ี ท่ีพร้อมจะไปนอนบนเรือตังเกให้

แมลงสาบกัดหู และแต่ละคนท่ีพร้อมจะให้แมลงสาบกัดหูก็ไม่ได้ขับ Ferrari หรือมีธุรกิจอย่างผม ผม

เจอจุดเด่นของผมละ ท่ีผมว่าอีกนาน กว่าจะมีใครเหมือนสาระต้ัมได้ ลองเล่นดูสักต้ังละกัน เพราะว่า

เรามี Charater ท่ีแตกต่างละ น่ีคือ Identity (ตัวตน) ท่ีเรียกว่าลอกเรียนแบบยาก และเราก็เป็นตัว

ของตัวเองในขณะเดียวกัน เราไม่ได้ Make อะไรข้ึนมาเลย ท้ังหมดท่ีเป็นอยู่ก็คือ ผมก็ชอบ เรียกว่าทำ

ธุรกิจ ผมก็ชอบเสพความสำเร็จ ผมก็ชอบ Supercar จริง ๆ ผมก็ชอบลุย ชอบลูกทุ่ง ชอบไป Enjoy 

life และก็บวกกับมันนัดเดียวได้นกหลายตัวอะครับ” (คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือสาระต้ัม, พิธีกร 

รายการ คนหลงรส, 14 เมษายน 2564) 
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ภาพท่ี 4.2: ภาพตัวอย่างประกอบของกลยุทธ์การสร้างตัวตน รายการคนหลงรส ทอดแหบ้าน ๆ  ตาก

 ฝนทำอาหาร [คนหลงรส] EP.47 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

EP 47 จะเป็นการลุยฝนออกไปหาปลาเพ่ือมาทำอาหาร ถ้าดูจาก Comment ประกอบดังภาพ

ท่ี 22 ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการสร้างตัวตน เพราะผู้ชมเข้าใจและรับรู้ได้ถึงการสร้างตัวตน 

สามารถเข้าถึงผู้รับชมให้มีอารมณ์ร่วมไปกับวิดีโอได้ 
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ภาพท่ี 4.3: ภาพตัวอย่างประกอบของกลยุทธ์การสร้างตัวตน Comment จากรายการคนหลงรส 

 ทอดแหบ้าน ๆ ตากฝนทำอาหาร [คนหลงรส] EP.47 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

4.1.2 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง  

ความแตกต่าง สามารถแยกออกไปได้เป็นจำนวนมาก แต่ในท่ีน้ีผู้วิจัยจะเน้นถึง 3 ข้อดังน้ี 

1. ความต่างระหว่าง TV กับ Youtube คือความจริงท่ีเกิดตรงหน้า ไม่ได้มีบทพูด หรือมีการเซ็ต

ฉากเซ็ตไฟอะไรมากมายเหมือน TV ท่ีต้องมีการประดิษฐ์ฉาก เขียนบทพูด เตรียมเส้ือผ้าหน้าผม ฯลฯ 

 “ผมว่าโลก Youtube เน่ียท่ีมันแตกต่างจากโลก Mass Media ก็คือความ Real ตรงน้ีท่ีมัน

ไม่ได้ประดิษฐ์ ไม่ได้มีการแต่งหน้า ไม่ได้มีการท่ีแบบเป๊ะตลอด แต่มันก็ไม่ได้จริง 100% อันน้ียอมรับ 

มันก็มีการดำเนินรายการมีการเซ็ตบ้างนะครับ” (คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือสาระต้ัม, พิธีกร รายการ 

คนหลงรส, 14 เมษายน 2564) 
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2. ความแตกต่างของรายการคนหลงรสรายการคนหลงรส มีความแตกต่างจากรายการอ่ืน 

คือในรายการทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในรายการเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง และด้วยแรงผลักดันท่ี คุณต้ัมอยากจะยก

วัตถุดิบของประเทศไทย ไม่ว่าจะมาจากบนบกหรือในท้องทะเลประเทศไทยคุณต้ัมต้องการจะให้

วัตถุดิบจากประเทศไทยมีความทัดเทียมกับวัตถุดิบดี ๆ ต่างประเทศ ทำให้มี Content ท่ีสดใหม่ต่าง

จากคนอ่ืนอยู่เสมอ 

 “Content ท่ีอยู่ในหัวหลาย ๆ อย่าง ด้วยความท่ีต้ังแต่ไหนแต่ไร ก่อนท่ีจะเร่ิมทำ Youtube 

เน่ียผมเป็นคนท่ีแบบว่าชอบเดินทาง การท่ีจะมี Youtube เน่ียผมมี Passion (แรงผลักดัน) ท่ี

อยากจะยกระดับให้กับวัตถุดิบทะเลไทย อยากท่ีจะนำเสนอวิธีถนอมปลา มี Know How เร่ืองการ

ทำอาหารพอสมควร ก็เลยรู้สึกว่าเห้ย พอเห็นจุดเน้ีย รู้สึกว่าคนอ่ืนเป็น Youtuber ต้องว่ิงหา 

Content แต่เรา มี Content ในมือ” (คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือสาระต้ัม, พิธีกร รายการ คนหลง

รส, 14 เมษายน 2564) 

 

ภาพท่ี 4.4: ภาพตัวอย่างประกอบของกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง จากรายการคนหลงรส จับ ปลา

 ดุกนาทำซูชิ!!! [คนหลงรส] EP.42 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 
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จากภาพท่ี 4.4 เน้ือหาในวิดีโอจะพาไปจับปลาดุกแล้วเอามาสร้างสรรค์เป็นเมนู ซูชิปลาดุก

สไตล์ญ่ีปุ่น เห็นได้ชัดว่าคุณต้ัมต้องการท่ีจะยกวัตถุดิบของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับวัตถุดิบต่างชาติ 

ประกอบกับการให้ความรู้ทางด้านวัตถุดิบท่ีนำมาใช้ จึงเป็นการนำเสนอเน้ือหาท่ีมีความแตกต่างจาก

รายการอ่ืนเป็นอย่างมาก 

3. ความแตกต่างของรายการท่ีถ่ายทำโดยมีองค์ประกอบหลักคือธรรมชาติ กับการถ่ายทำท่ีมี

องค์ประกอบหลักคือคน รายการคนหลงรส เลือกใช้ธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลัก เช่นการตกปลา

ในทะเล รายการจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะมีปลาอะไรข้ึนมา หรือจะได้ปลาหรือไม่ จึงถือว่าเป็นเร่ือง

ยากในการถ่ายทำ และยากในการแก้ปัญหา แต่วิธีการแก้ปัญหาของรายการ คนหลงรส ก็คือการใช้

การตัดต่อสลับหน้าหลังเข้ามาช่วย ในระหว่างการถ่ายทำจะมีการวางแผนประชุมการทำ Content 

แบบ Real-time ด้วยความท่ีการออกทะเลไม่สามารถคาดเดาสถานการได้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้าง 

และก็พร้อมท่ีจะเปล่ียนเน้ือเร่ืองได้ตลอดเวลา 

 

ภาพท่ี 4.5: ภาพตัวอย่างประกอบของกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง รายการคนหลงรส ล่า !! ปลา

 ดาบฝ่าพายุกลางทะเล [คนหลงรส] EP.46 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 
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จากภาพอุปสรรคของรายการคนหลงรสใน EP.46 คุณต้ัม ต้องการท่ีจะออกเรือไปหาปลา

ดาบ แต่เจอกับพายุกลางทะเลลูกใหญ่ ส่งผลให้คล่ืนลมแรง เป็นเวลาหลายช่ัวโมง และคุณต้ัมก็มี

อาการเมาเร่ือ แต่ก็ตัดสินใจท่ีจะอยู่ต่อเพ่ือหาปลาให้ได้จนจบ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน คุณต้ัมสามารถ

เลือกท่ีจะกลับเลยก็สามารถทำได้ แต่ด้วยความท่ีเป็นรายการก่ึง Reality ทำให้ทุกการตัดสินใจส่งผล

ต่อเน้ือหา ถ้าคุณต้ัมเลือกท่ีจะกลับ ช่ือวิดีโอในตอนน้ีอาจจะไม่ใช่ ล่า !! ปลาดาบฝ่าพายุกลางทะเล 

หรือถ้าแย่กว่าน้ัน อาจจะไม่มีวิดีโอน้ีเลยก็เป็นได้ 

อุปสรรคคือส่ิงท่ีต้องเจอในการทำรายการ Youtube แต่ก็สามารถแก้ไขได้ ข้ึนอยู่กับว่าเรา

เลือกท่ีจะทำ Content กับอะไร ถ้าทำ Content ท่ีใช้คนเป็นส่วนประกอบหลักของเน้ือหา ก็จะ

สามารถแก้ไขได้ง่ายกว่า การท่ีทำ Content โดยใช้ธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลักของ Content 

เพราะการท่ีจะควบคุมธรรมชาติน้ันเป็นไปได้ยาก 

 “ผมว่าความลำบากของช่องพวกผมเน่ียท่ีชัดกว่าช่องอ่ืนเลยเน่ียคือเราทำงานกับธรรมชาติ 

เราไม่สามารถกำหนดได้ บางคร้ังเน่ียเราก็ใช้เหล่ียมการทำรายการ หลาย ๆ คร้ังเน่ีย เราจะไม่พูดว่า

เราได้ปลาอะไร เพราะบางคร้ังต้ังใจไปตามหามันไม่เจอ แล้วย่ิงบางอย่างมันไม่ได้มี เรียกว่าวิธีการ 

Target แบบ 100% เราก็เลยต้องมาน่ังหาเหล่ียมในการนำเสนอ หรือบางที Clip Fail ก็ท้ิงเหมือนกัน 

คือช่องอ่ืนเขามาร้านอาหารเขามาร้านอาหารยังไงก็เจอร้านอาหาร เน่ียผมอยู่กลางทะเล กูจะเจอ

อะไร กูไม่รู้ ก็ต้องมาน่ังเปล่ียนเหล่ียม หรือคิดสด หรือว่า บางทีก็มีเหล่ียมท่ีเรียกว่า เราบอกว่าเรา

นำเสนอ Lifestyle ในการตามหาวัตถุดิบ อ้า แต่ว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึน Reality ไหม ตกปลา ตกจริง แต่ไม่ได้

ตกตามเน้ือเร่ือง” (คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือสาระต้ัม, พิธีกร รายการ คนหลงรส, 14 เมษายน 

2564) 

4.1.3 กลยุทธ์สร้างความน่าสนใจทางด้านภาพ และความต่อเน่ืองในการลงวิดีโอ 

การถ่ายทำและตัดต่อท่ีใช้ มีการวางแผนการถ่ายทำท่ีสามารถพลิกแพลงได้ตลอด และใช้การ

ตัดต่อเข้ามาเรียบเรียงเน้ือหาท่ีต้องการส่ือสารเพ่ือให้ผู้รับชมสามารถเข้าใจเน้ือหาได้ง่ายมากข้ึน 
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ภาพท่ี 4.6: ภาพตัวอย่างประกอบของกลยุทธ์สร้างความน่าสนใจทางด้านภาพ ออกเรือล่าวัตถุดิบ 

 มาทำโอมากาเสะ Feat.Chef Jah [คนหลงรส] EP.35 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

ภาพท่ี 4.7: ภาพตัวอย่างประกอบของกลยุทธ์สร้างความน่าสนใจทางด้านภาพ ออกเรือล่าวัตถุดิบ 

 มาทำโอมากาเสะ Feat.Chef Jah [คนหลงรส] EP.35 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 
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ภาพท่ี 4.8: ภาพตัวอย่างประกอบของกลยุทธ์สร้างความน่าสนใจทางด้านภาพ ออกเรือล่าวัตถุดิบ 

 มาทำโอมากาเสะ Feat.Chef Jah [คนหลงรส] EP.35 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

จะเห็นว่าท้ัง 3 ภาพ เป็นคนละช่วงเวลา แต่ใช้วิธีการใส่ชุดเดียวกันตลอด เพ่ือให้ง่ายต่อการ

เรียบเรียงตัดต่อวิดีโอ 

 “บางทีอย่างตอนหลัง ๆ คนถามผมก็พูดตรง ๆ ว่าผมใช้วิธีใส่ชุดเหมือกันทุกวัน วันแรกไม่

ถ่ายเลย ใส่ตกปลาคือตากล้องเก็บไปไม่ได้ดำเนินรายการ ตกให้เต็มท่ี แล้ววันท่ี 2 คือคืนวันท่ี 1 ค่อย

มาประชุมว่าเห้ย เราได้ปลาตัวไหนมา ปลาตัวไหนน่าจะเป็น Content ท่ีคนจะสนใจ แล้ววันท่ี 2 ก็มา

เปิดรายการ ว่าเราจะตามหาตัวน้ี และเอาท่ีตกเม่ือวานมาใส่ตรงกลางแล้วก็ทำอาหาร ถ้าถามตกปลา

จริงไหม ก็ตกจริง ทำอาหารจริงไหม ก็ทำจริงแต่เรียกว่า ระยะเวลาจริงไหม อันน้ีเน่ีย จริงบ้างไม่จริง

บ้าง” (คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือสาระต้ัม, พิธีกร รายการ คนหลงรส, 14 เมษายน 2564) 

การลง Content อย่างต่อเน่ือง และในวิดีโอท่ีลงไปจะต้องมี Engagement จากผู้ท่ีรับชม

ด้วย เพ่ือป้องกันการปิดก้ันการมองเห็นของ Platform และแก่นท่ีสำคัญคือการรักษาตัวตนของเรา

เอาไว้ แต่ถ้าย่ิงมีทรัพยากรหนุนหลังด้วยก็จะย่ิงทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่าย 
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ภาพท่ี 4.9: ภาพตัวอย่างประกอบของกลยุทธ์ในการลงวิดีโอ 
 

 

 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

 ความต่อเน่ืองในการลงวิดีโอในรายการคนหลงรส อยู่ท่ี 1 คลิป ต่อ 1 อาทิตย์ 

 “ผมคิดว่าความเสถียรน่ีสำคัญมากครับ เท่าท่ีสังเกตมาก็คือ ถ้าเกิดมันเสถียร มันมียอด 

Engagement ท่ีดี ยอดวิวก็มีผลเหมือนกัน ถ้าเกิดลงคลิปม่ัว ๆ ซ่ัว ๆ ไป Engagement ช่องมัน 

Drop มันก็ปิดการมองเห็น และย่ิงตอนน้ีการแข่งขันหนักข้ึนมันก็ต้องคิดเร่ืองน้ีเยอะเหมือนกัน เราก็

ต้องหาจุดแก่น สุดท้ายเน่ียก็ กลับมาเร่ืองเดิมว่า มันก็อยู่ท่ีทรัพยากร และ Charater Identity” (คุณ

ต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือสาระต้ัม, พิธีกร รายการ คนหลงรส, 14 เมษายน 2564) 

4.1.4 กลยุทธ์ การ Collaborations ระหว่างรายการ 

ผู้มีอิทธิพลบนส่ือโซเชียล (Influnecer) สามารถใช้ Brother โดยการใช้คิวของเราเข้าไปแลก 

“พ่ีมาเป็นแขกรับเชิญให้ผมเทปนึง ผมไปเป็นแขกรับเชิญให้พ่ีเทปนึง” เพ่ือเป็นการสร้างสีสันแปลก ๆ

ใหม่ ๆ ให้กับรายการ และยังเป็นการแลกเปล่ียนช่องทางในการเข้าถึงอีกด้วยปัจจุบันเม่ือ Youtube 

มีช่องให้ติดตามเป็นจำนวนมากทำให้ผู้รับชมอยู่กระจัดกระจายไปในหลายช่อง ผู้ชมบางคนก็อาจจะ
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ลืมไปว่าเคยติดตามช่องไว้ การ Collaboration ก็สามารถดึงคนดูให้กลับมาอยู่ท่ีช่องดังเดิมก็ได้ ด้วย

เหตุน้ีเอง Youtuber จึงหันมาใช้วิธีการ Collaboration กันมากข้ึน เพราะท้ังสองฝ่ายไม่มีฝ่ายใดเสีย

ผลประโยชน์ แต่ได้รับผลประโยชน์กันท้ังสองฝ่าย 

 

ภาพท่ี 4.10: ภาพตัวอย่างประกอบของกลยุทธ์การ Collaborations ระหว่าง รายการคนหลงรส 

 ท้าพ่ีพีชอีทแหลก กินปลาอินทรียักษ์ 8 กิโล!!! [คนหลงรส] EP.6 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 
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ภาพท่ี 4.11: ภาพตัวอย่างประกอบของกลยุทธ์การ Collaborations ระหว่าง รายการ PEACH  EAT 

LAKE พีชบุก Kaijin ทำเมนูพิเศษ จานยักษ์!! แบบท่ีไม่มีท่ีไหนอีกแล้ว | PEACH 

 EAT LAEK 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

 “ปกติปัจจุบันร้านอาหารเอง ก็ต้องจ้าง Influencer เราก็ไม่ได้จ้าง แต่เราเป็น Influencer 

ซะเอง แล้วปัจจุบันเราอยากได้ Peach eat Lake, หม่อมถนัดแดก, BearHug ใครมาเราไม่ใช้เงินละ 

ใช้คิวตัวเองไปแลก พ่ีผมไปให้พ่ีเทปนึง พ่ีมาให้ผมเทปนึง อ่าประหยัด แล้วมันก็ WinWin ก็เป็นการ

เปล่ียน Energy” (คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือสาระต้ัม, พิธีกร รายการ คนหลงรส, 14 เมษายน 

2564) 

4.1.5 กลยุทธ์การจัดการกับลูกค้าท่ีเข้ามาเป็น Sponsor  

หลังจากท่ีเร่ิมมีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้ว ก็จะมี Sponsor เข้ามาติดต่อขอให้รีวิวสินค้าหรือ

บริการ จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

1. Brother คือการต่อรอง อย่างเช่น ทำ Youtube นะ จะไปท่ีจังหวัดน้ี อยากจะได้ท่ีพักฟรี 

แลกกับการโฆษณาให้ในคลิป เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 
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ภาพท่ี 4.12: ภาพตัวอย่างประกอบของกลยุทธ์การจัดการกับรายการคนหลงรส หลอกน้องเพียว 

 กินพยาธิทะเล!!! [คนหลงรส EP.75] 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

 “พอเราเร่ิมมี Branding มากข้ึน เราก็ Brother ได้ เราเดินทางไปติดต่อโรงแรม Brother 

ไหม ผมโปรโมทให้ อะพักฟรี อะประหยัด Cost ไปละ Sponsor เข้า ก็คือเท่ียวฟรีเลย ผมไม่ได้กะว่า

ผมต้องรวยจาก Youtube แต่ผมว่า Youtube เน่ียเป็น Platform ท่ีผมสามารถต่อยอดธุรกิจในมุม

อ่ืน แล้วก็ผมประหยัดงบประมาณให้ธุรกิจผมเยอะ” (คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือสาระต้ัม, พิธีกร 

รายการ คนหลงรส, 14 เมษายน 2564) 

2. Sponsor แบบจ่ายเงินเพ่ือให้โฆษณาสินค้าหรือบริการ การต่อรองในการดำเนินงาน

เพ่ือให้โฆษณา เข้ากับเน้ือหาของรายการจะทำได้ยากกว่าแบบ Brother เพราะแบรนด์จะมีภาพส่ิงท่ี

ต้องการในหัวอยู่แล้ว จึงต้องเจรจาต่อรองกันให้ดีก่อนท่ีจะรับเงิน 

การเลือก Sponsor ก็เป็นส่ิงสำคัญ การเลือกจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละ Character 

เพ่ือท่ีจะให้ผู้ท่ีได้รับชมจะได้เข้าใจว่าเราเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์น้ีจริง ๆ และผลิตภัณฑ์น้ีจะต้องดู

ไม่ขัดกับ Character ด้วย 

 “หลังบ้านผม ผู้ชายดู IG ผู้ชาย 70% Youtube ผู้ชาย 80% กลุ่มอายุ 25-40 ผู้ชายกลางวัย 

ชอบลุย ๆ ชอบแอดเวนเจอร์ ชอบเร่ืองรสชาติ อะไรท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เร่ืองอาหาร ผมขายได้ อะไร
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ท่ีเก่ียวกับก่ึงฟิตเนส Lifestyle ดูแลสุภาพบุรุษ รองเท้า ผมขายได้ แต่ถ้าเกิดมีใครมาให้ผมรีวิวคลินิก 

รีวิวอะไรท่ี Branding มันไม่เข้ากับผู้บริหาร เช่น ยาเสริมสมรถนะทางเพศ อะไรอย่างเน้ียผมก็จะไม่

รับเลย ก็ปฎิเสธเลยดีกว่า จะได้ไม่รู้สึกแย่ต่อกันท่ีหลังนะ” (คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือสาระต้ัม, 

พิธีกร รายการ คนหลงรส, 14 เมษายน 2564) 

การโฆษณาจะต้องไม่เป็นการขายของเกินไป ให้แทรกสินค้าลงไปในสตอร่ีของรายการตอน

น้ัน ๆ เพ่ือท่ีจะให้สินค้ากลมกลืนไปกับเน้ือหาของรายการ แต่บางคร้ังก็ยากท่ีจะควบคลุม เน่ืองจาก

สปอนเซอร์ส่วนใหญ่จะมีภาพในหัวอยู่แล้ว จะต้องปรึกษากับสปอนเซอร์เพ่ือท่ีหาจุดกลางระหว่าง

เจ้าของช่องกับสปอนเซอร์ 

 “เราก็พยายามหาเหล่ียม Tie-in ท่ีมันรู้สึกว่าดูไม่หนักแน่นเกินไป ท้ังน้ีท้ังน้ันก็ข้ึนอยู่กับ

ความต้องการของลูกค้า เราก็ได้แต่แนะนำและ เพราะว่าก็มีท่ีลูกค้าเข้ามาแล้วเขาบอกเลยว่าอยากให้

ถือแบบน้ี อยากให้ทำแบบน้ี เราก็บอกว่าเราไม่คิดว่ามันจะ effective (มีประสิทธิภาพ) นะแต่ถ้าคุนอ

ยากได้เราทำให้ ก็ประนีประนอมครับเคสบายเคส ใน Youtube ผมก็ต้องไปหาเหล่ียมรายการ ทำ

ยังไงให้มันแบบเนียนเข้ามา เราอาจจะตากแดดมา เห้ยครีมกันแดด ตัวน้ีเน่ียทำให้.... อะไรอย่างน้ี เอา

ไปเล่าในสตอร่ีโดยท่ีเป็น Tie-in ไม่ก่ีนาที” (คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือสาระต้ัม, พิธีกร รายการ คน

หลงรส, 14 เมษายน 2564) 

 

4.2 ความคิดเห็นของผู้ท่ีรับชมรายการคนหลงรส และผู้ท่ีเคยชมรายการคนหลงรส คร้ังแรก บน 

Youtube 

4.2.1 Identity 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีรับชมอยู่ในปัจจุบัน รู้จักสาระต้ัม มาจากรายการ “คนหัวครัว” ใน DJ 

Poom Channel และด้วยความชอบในตัวตนของสาระต้ัม ทำให้ผู้ชมติดตามต่อใน รายการคนหลง

รส 

 ผู้ท่ีติดตามรับชมรายการคนหลงรสปัจจุบัน 

“ติดตามมานานมากต้ังแต่ช่องน้ีเปิดแรก ๆ เลยครับ แล้วก็มารู้รักพ่ีต้ัมใน รายการพ่ีภูมิอีกที

ครับ” (นาย A, นักศึกษา, อายุ 20 ปี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564) 

“ผมรู้จักพ่ีต้ัมก็จากรายการคนหัวครัวน่ีแหละครับแล้วก็ติดตามมา เร่ือย ๆ 2 รายการน้ีอยู่

ด้วยกันดีแล้วคับ” (นาย B, พนักงานรักษาความปลอดภัย, อายุ 35 ปี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 

มิถุนายน 2564) 

“เร่ิมแรก ติดตามจากคนหัวครัว แล้วค่อนข้างใช้ชีวิตกันแบบสนุก ก็เลยเลือกท่ีจะดูรายการ

คนหลงรสต่อครับ” (นาย C, นักดนตรี, อายุ 35 ปี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564)  
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“รู้จักสาระต้ัมเพราะไปกับดีเจภูมิบ่อย ๆ ในรายการคนหัวครัว” (นาย D, การไฟฟ้า, อายุ 29 

ปี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564) 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีเคยรับชมคร้ังแรก ส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินช่ือรายการ คนหลงรสมา ก่อน 

ด้วยเหตุผลท่ีว่าไม่ได้มีความสนใจด้านการตกปลาสักเท่าไหร่  

 ผู้ท่ีรับชมรายการคนหลงรสคร้ังแรก 

 “ไม่เคยได้ยินช่ือรายการเลย ตอนแรกคิดว่าเป็นการรถแข่ง ไม่ได้คิดว่า เป็นรสแบบรสชาติ” 

(นางสาว I, พนักงานขายคลินิกเสริมความงาม, อายุ 32 ปี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 

2564)  

 “ไม่เคยได้ยินนะ แต่ฟังช่ือก็รู้เลยว่าเป็นรายการอาการ แต่ก่อนดูคิดว่า เป็นรายการแบบต้ัง

โต๊ะทำอาหารแบบน่าเบ่ือ ๆ” (นาย H, เซลล์ขายรถยนต์, อายุ 27 ปี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 

มิถุนายน 2564) 

4.2.2 ความแตกต่างของรายการคนหลงรส กับรายการประเภทเดียวกัน  

จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นตรงกันว่ามีความต่างกับรายการอ่ืน ๆ ด้วย

การให้ความรู้ต่าง ๆ แฝงไปในรายการด้วยจึงเป็นข้อแตกต่างท่ีผู้ให้สัมภาษณ์เห็น แต่ก็มีผู้ให้สัมภาษณ์

บางคนกล่าวว่ารายการยังดำเนินเน้ือเร่ืองได้ยังไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร  

 ผู้ท่ีรับชมรายการคนหลงรสคร้ังแรก 

“รายการคนหลงรส มีการให้ความรู้ ในเร่ืองวัตถุดิบ ซ่ึงในรายการอ่ืน ๆ อาจจะไปท่ี

ร้านอาหารเลยหรือซ้ือของท่ีตลาดมาทำกับข้าวเลย ไม่มีท่ีมา ท่ีไปของวัตถุดิบว่าได้มายังไง” (นางสาว 

F, Sale, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564)  

“การดำเนินเร่ือง การตัดต่อ เสียง คุณต้ัมพยายามทำให้เป๊ะ ไม่มี ความ reality พอดูแล้ว

รู้สึกนานมากกว่าจะจบ แต่บทสรุปตอนสุดท้าย เหมือนเป็น Content รวม ๆ ไปไม่สุดสักทาง ไม่

เข้าใจแก่นของรายการ แต่การให้ความรู้ในวิดีโอก็น่าสนใจอยู่นะครับ อย่างตอนท่ีผมดูเป็น ตอนท่ีล่า

กระเบน ผมก็อยากดูต่อนะตอนท่ีอธิบายว่ากระเบนมีเข็มตรง ไหน ตรงไหนคือส่วนท่ีอันตรายของ

กระเบน” (นาย H, เซลล์ขายรถยนต์, อายุ 27 ปี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564) 
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ภาพท่ี 4.13: ภาพตัวอย่างของรายการตอนท่ี 83 นาทีท่ี 4.33 ตามท่ี “นาย H” ได้กล่าวไว้ 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

 ผู้ท่ีติดตามรับชมรายการคนหลงรสปัจจุบัน 

“อย่างรายการคนหลงรสจะมีความน่าสนใจตรงท่ี ไปออกหาวัตถุดิบแล้ว ก็ให้ความรู้ แล้วก็

ทำอาหาร มันดูแล้วเน้ือเร่ืองมันครบรสกว่ารายการอ่ืน ครับ รายการอ่ืนอาจจะมีพาไปตกปลา แต่มันก็

ไม่ได้น่าสนใจอะไร เพราะ แค่ตกปลา” (นาย D, การไฟฟ้า, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 

2564)  

“คนหลงรสจะเน้นไปทางทำอาการแล้วก็ให้ความรู้เก่ียวกับวัตถุดิบน้ัน ๆ บอกท่ีมาท่ีไปของ

วัตถุดิบ และท่ีทำให้ต่างจากรายการอ่ืนคือพ่ีต้ัม อธิบายทุกอย่างได้อย่างชัดเจน” (นาย C, นักดนตรี, 

การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564) 

4.2.3 ความรู้สึกของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีรับชมรายการคนหลงรส 

ความคิดเห็นของผู้รับชมรายการคนหลงรส จะแบ่งความคิดเห็นออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี  

1. ผู้ท่ีรับชมรายการคนหลงรสคร้ังแรก ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไป ในทาง

เดียวกันคือรู้สึกไม่ชอบกับรูปแบบรายการ การดำเนินเร่ือง ตัดต่อ ดูน่าเบ่ืออยู่บ้าง  
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ผู้ท่ีรับชมรายการคนหลงรสคร้ังแรก  

“เน้ือเร่ืองเช่นตอนน้องเพรียวรู้สึกเหมือนพยายามมากเกินไป การตัดต่อ ท่ีจะใส่อะไรข้ึนมา

มันรู้สึกเยอะเกินไป รู้สึกว่าสาระต้ัมดำเนินรายการคน เดียวยังเอารายการไม่ค่อยอยู่” (นางสาว G, 

พนักงานจัดซ้ือ, อายุ 33 ปี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564)  

“ถ้าอยากได้เร่ืองอาหารหรือวัตถุดิบแนะนำให้ดู แต่รายการมุกน้อยไป หน่อยเพราะรู้สึกไม่

ค่อยอินด้วยท่ีไม่ชอบทำอาหาร ดำเนินเร่ืองช้าไป หน่อย มีกรอบ้างเป็นบางช่วง ช่วงท่ีไม่มีอะไร

น่าสนใจ” (นางสาว I, พนักงานขายคลินิกเสริมความงาม, อายุ 32 ปี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 

มิถุนายน 2564)  

“ก็รู้สึกโอเคนะ ไม่ได้รู้สึกว่าแย่ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าว้าว จะมีก็แต่ตอนท่ีพ่ี ต้ัมพูดถึงเร่ืองท่ีเป็น

สาระก็รู้สึกชอบเพราะบางเร่ืองก็ไม่เคยรู้มาก่อน แต่ ถ้าตอนอยู่บนเรือเฉย ๆ น่ีมีกรออยู่นะ” (นาย J, 

กองถ่ายภาพยนตร์, อายุ 25 ปี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564) 

2. ผู้ท่ีติดตามรับชมรายการคนหลงรสปัจจุบัน ผู้ให้สัมภาษณ์เกือบท้ังหมดจะชอบ ทุกตอน 

เพราะรายการมีความเรียบง่าย และได้ความรู้ แต่มี “นาย E” ซ่ึงชัดเจนในความต้องการของตัวเอง 

ว่าต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ เท่าน้ัน ถ้าเป็นตอนท่ีไม่มีความแปลกใหม่ก็ จะไม่สนใจ  

ผู้ท่ีติดตามรับชมรายการคนหลงรสปัจจุบัน  

“ชอบหมดเลยครับ เพราะรายการเป็นแบบบ้าน ๆ ไม่ได้เวอร์วังอลังการ เกินไป แล้วท่ีบ้านก็

ทำธุรกิจร้านอาหารด้วยและเราก็ชอบทำอาหารด้วย ก่อนท่ีจะมาทำงานไฟฟ้าก็อยู่ในครัวของท่ีบ้าน

มาก่อน เลยชอบดูครับ บางทีก็ยังเอาความรู้พวกน้ีมาใช้ท่ีร้านอาหารของท่ีบ้านด้วย” (นาย D, การ

ไฟฟ้า, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564)  

“ชอบตอนท่ีไปญ่ีปุ่น เพราะมันไม่ได้อยู่ในไทย ได้เรียนรู้กฏวัฒนธรรม ของญ่ีปุ่นด้วย แต่ถ้าไม่

ชอบก็ตอนไล่จับกบ เพราะมันดูไม่สมเหตุสมผล อยากดูทำอาหารกับหาวัตถุดิบมาก” (นาย E, 

ช่างภาพ, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564) 

4.2.4 ผลกระทบของการเชิญแขกรับเชิญมารายการคนหลงรส 

แขกรับเชิญมีผลต่อการเลือกรับชมรายการของผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังความคิดเห็นจะถูกแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม จากการสัมภาษณ์พบว่าการนำแขกรับเชิญมาร่วมรายการ ก็เป็นส่ิงแปลกใหม่ท่ีทำให้ 

รายการมีสีสันมากข้ึน แต่ก็จะทำให้พิธีกรหลักดูไม่โดดเด่นและรูปแบบรายการจะดูเปล่ียนไป  

ผู้ท่ีรับชมรายการคนหลงรสคร้ังแรก  

“ดีนะ เพ่ิมสีสัน แต่ด้วยความท่ีไม่ได้ติดตาม เลยไม่รู้สึกว่าชอบ แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ชอบ” (นาย 

H, เซลล์ขายรถยนต์, อายุ 27 ปี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564)  
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“ทำให้อยากดูมากข้ึน เพราะว่าแขกรับเชิญมีความชอบไม่เหมือนกัน ถนัดไม่เหมือนกัน พอ

มาอยู่ในรายการจะใช้ชีวิตยังไง” (นางสาว I, พนักงานขายคลินิกเสริมความงาม, อายุ 32 ปี, การ

ส่ือสารส่วนบุคคล, 28 เมษายน 2564)  

“จริง ๆ ก็อยากดูนะถ้าเชิญมา แต่ต้องเป็นการจับคู่กันแบบแปลก ๆ นะ อย่างถ้าเอาเป่าเป้

มาสเตอร์เชฟมาลงเรือน้ีคงบันเทิงน่าดู” (นาย J, กองถ่ายภาพยนตร์, อายุ 25 ปี, การส่ือสารส่วน

บุคคล, 15 มิถุนายน 2564)  

ผู้ท่ีติดตามรับชมรายการคนหลงรสปัจจุบัน  

“ส่งผลมากเลยนะ จริง ๆ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ เหมือนพยายามอวยดารา เกินไป ดูช่องตก

ปลาก็อยากดูตกปลาไม่ใช่ดูดารา” (นาย E, ช่างภาพ, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564)  

“ก็ดีนะมันดูแปลก ๆ ดี แต่รูปแบบรายการก็เปล่ียนไป รายการคนหลงรส มีสาระอยู่แล้ว แต่

แขกรับเชิญมาอาจจะทำให้ ความน่าสนใจของพิธีกร หลักลดลงไปด้วย” (นาย D, การไฟฟ้า, การ

ส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564)  

“แขกรับเชิญมาก็ดีแต่ส่ิงท่ีผมอยากดูก็คือการทำอาหารของพ่ีต้ัมคับ และ การอธิบายท่ีมี

สาระ” (นาย B, พนักงานรักษาความปลอดภัย, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564) 

4.2.5 ผลกระทบของโฆษณากับผู้รับชมรายการคนหลงรส 

จากการสัมภาษณ์พบว่าเกือบท้ังหมดของผู้ให้สัมภาษณ์รู้สึกปกติกับโฆษณา สามารถสร้าง 

Awareness ให้กับกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ได้ แต่ก็มีกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์อีกส่วนนึง กล่าวว่าดูแล้วหงุดหงิด

โฆษณาไม่มีท่ีมาท่ีไป 

ผู้ท่ีรับชมรายการคนหลงรสคร้ังแรก  

“โฆษณาในรายการก็ส่งผลพอสมควร เพราะดูแล้วหงุดหงิด มันไม่มีท่ีมา ท่ีไป อย่างน้อย

เกร่ินก่อนนิดหน่อยก็ดี อันน้ีเหมือนกำลังต้ังใจดูอยู่ดี ๆ โฆษณามาแบบน้ีก็งงอยู่” (นางสาว F, Sale, 

การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564)  

“รู้สึกเฉย ๆ นะ มันก็ปกติท่ีรายการเขาจะต้องมีอยู่แล้ว” (นางสาว G, พนักงานจัดซ้ือ, อายุ 

33 ปี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564)  

“รู้สึกเฉย ๆ นะ มันก็ทำให้เราเห็นน่ีแหละแล้วก็แค่รู้จัก แต่ถ้าถามว่าอยากซ้ือเลยไหม ก็ไม่

เหมือนอารมดูละครอยู่แล้วมีโฆษณามาค่ัน อารม เดียวกันกับแบบน้ันเลย” (นาย J, กองถ่ายภาพ

ยนตร์, อายุ 25 ปี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564)  

ผู้ท่ีติดตามรับชมรายการคนหลงรสปัจจุบัน  

“ไม่ส่งผลอะไรเลย รู้สึกเฉย ๆ มาก อาจเพราะอยากดูต่อม้ังครับเลยไม่ได้ สนใจเท่าไหร่” 

(นาย C, นักดนตรี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564)  
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“ไม่ส่งผลอะไรครับ คือถ้าคนมันอยากดู มีโฆษณาก็ไม่เก่ียว เพราะคน มันอยากดู แต่ถ้าเข้า

ไปดูแล้วมันไม่มีอะไรต้ังแต่แรกก็เล่ือนผ่านไปดูตอน อ่ืน มันต้องทำให้เราอยากดูก่อนในวินาทีแรก ๆ 

นะ เราถึงจะไม่สนใจ โฆษณา เพราะง้ันโฆษณามันไม่ใช่ปัญหา ปัญหามันอยู่ท่ีทำยังไงให้น่า สนใจใน

ตอนแรกและอยากติดตามให้จบตอนน้ัน ๆ” (นาย D, การไฟฟ้า, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 

2564)  

“ตอนข้ึนเป็นโฆษณานิชดา หรือร้าน kaijin มันดูไม่เข้ากัน ขัดจังหวะการ ดู แล้วก็ไม่มีเกร่ิน

ก่อน นึกจะข้ึนก็ข้ึน แต่ถ้าไปเป็นสินค้า ขายตรง ๆ พูด ตรง ๆ ไปเลยจะดูดีกว่า” (นาย E, ช่างภาพ, 

การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564)  

4.2.6 ข้อเสนอแนะจากผู้รับชมรายการ  

“โฆษณา ให้ดูกลืนไปกับเน้ือเร่ืองไปเลยหรือเอาไว้ท้ายคลิปไปเลย ไม่ใช่ ดู ๆ อยู่ก็มาแทรก” 

(นางสาว F, Sale, การส่ือสารส่วนบุคคล, 27 เมษายน 2564)  

“ไม่ควรใช้เร่ืองจ้ินของน้องเพรียวมากเกินไป และก็ควรมีพิธีกรเพ่ิม เพ่ือช่วยกันแบกรายการ 

ต้องหาพิธีกรท่ีคล้าย ๆ ดีเจภูมิ ภาษาน่ีก็สำคัญ เพราะเป็นรายการท่ีคนไทยดู บางคร้ัง คำศัพท์หลาย

คำ ไม่เข้าใจความ หมายจริง ๆ” (นางสาว G, พนักงานจัดซ้ือ, อายุ 33 ปี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 

มิถุนายน 2564)  

“อยากให้ปรับปรุง ด้านการถ่ายทำนาทีท่ี 4.33 อันน้ีรู้สักวันมัน Real เกินไป นาทีท่ี 14.38 

โชว์มุมกล้องกับวิธีตัดต่อเกินไป ไม่เข้าใจว่า อยากจะส่ือถึงอะไร และทำให้ไม่รู้เร่ืองในแต่ละข้ันตอน

ของการทำ อาหาร ควรเอาไปไว้หน้าคลิปเป็นไฮไลด์ดีกว่า ด้านเน้ือหาและรูปแบบ ของรายการอยาก

ให้เป็นสาระไปเลยแบบสาระคดีเหมือนกับช่อง Spin9 อย่างตอนท่ีพูดเร่ืองสาระ มีแว๊บข้ึนมาว่าชอบ

ว่าอันน้ีเจ๋ง แต่พอกลับไป เร่ืองท่ีไม่มีสาระอันน้ีก็กลับไปรู้สึกคร่ึง ๆ กลาง ๆ เหมือนเดิม สาระก็สาระ 

ไม่สุด ตลกก็ตลกไม่สุด” (นาย H, เซลล์ขายรถยนต์, อายุ 27 ปี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 

2564) 
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ภาพท่ี 4.14: ภาพตัวอย่างของรายการตอนท่ี 83 นาทีท่ี 4.33 ตามท่ี “นาย H” ได้กล่าวไว้ 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 
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ภาพท่ี 4.15: ภาพตัวอย่างของรายการตอนท่ี 83 นาทีท่ี 14.38 ตามท่ี “นาย H” ได้กล่าวไว้  

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

“อยากให้ปรับเปล่ียนเทคนิคการตัดต่อให้ดูกระชับมากข้ึน และเพ่ิมแขก รับเชิญในรายการ

บางตอน อยากให้พ่ีต้ัมดูเด่นกว่าน้ี มีความเป็นผู้นำ รายการ ตอนน้ีน้ีเหมือนเป็นพิธีกร ร่วมเท่าน่ันท่ี

ตกปลามาได้ปุ๊บอธิบาย ๆ แล้วก็ตกปลาต่อ ไม่รู้สึกว่าเด่นเท่าไหร่ Sound effect ต้องสนุก กว่าน้ี 

พ่ีต้ัมต้องเอากล้องให้อยู่กว่าน้ี” (นางสาว I, พนักงานขายคลินิกเสริมความงาม, อายุ 32 ปี, การ

ส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564) 

“เร่ืองการดำเนินเร่ืองเลยครับ ตอนน้ีเหมือนแบบดู ๆ อยู่แบบใกล้จะหลับ แล้วพอสาระมา

ต่ืน แล้วก็พอกลับไปดำเนินเร่ืองก็ง่วงต่อ อยากให้เส้น เร่ืองมันมีรอยหยักมากกว่าน้ีครับ เทคนิคการ

ถ่ายกับการตัดต่อน้ีอาจจะ ต้องเปล่ียนครับ ถ่ายบางคร้ังรู้สึกเหมือนไม่ได้วางแผนมาก่อนเลย ตัด ต่อก็

ด้วย ผมรู้ว่าทีมตัดต่อมีของ แต่เทคนิคการตัดใส่เอฟเฟคลูกเล่น ต่าง ๆ มันก็รู้สึกว่าไม่เข้ากับเน้ือหา

ของรายการเลย ส่วนพิธีกรพ่ีต้ัมต้องสู้ กล้องให้มากข้ึนครับ ไม่ตลกก็ไม่เป็นไร เน้นสาระไปเลยก็ยัง

น่าดูครับ” (นาย J, กองถ่ายภาพยนตร์, อายุ 25 ปี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน 2564) 
 



 
 

บทท่ี 5  

บทสรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 

ศึกษากลยุทธ์ท่ีใช้ในการสร้างเน้ือหาของรายการคนหลงรส และความคิดเห็นของผู้ท่ีรับชม

รายการคนหลงรสคนหลงรส ใน Youtube และมีวัตถุประสงค์ดังน้ี  

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการสร้างเน้ือหาของรายการ คนหลงรส บน Youtube Channel 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ท่ีรับชมรายการ คนหลงรส และผู้ท่ีเคยชมรายการคนหลงรส 

คร้ังแรก บน Youtube 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้ท่ีรับชมรายการ 

คนหลงรส และผู้ท่ีเคยชมรายการคนหลงรส คร้ังแรก หลังจากได้รับชมรายการ คนหลงรส ใน 

Youtube และกลยุทธ์ท่ีใช้ในการสร้างเน้ือหาของรายการ คนหลงรส โดยใช้การสัมภาษณ์ 

(Interview) เพ่ือเก็บข้อมูลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยทำการสัมภาษณ์ คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือ

สาระต้ัม พิธีกรรายการ คนหลงรส และพิธีกรร่วมรายการคนหัวครัว ผู้ชมรายการ คนหลงรส ท่ีรับชม 

10 EP ข้ึนไป จำนวน 5 คน ผู้ท่ีเคยชมรายการคนหลงรส คร้ังแรก จำนวน 5 คน ผลการวิจัยท่ีจะ

นำเสนอดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลวิจัย 

5.1.1 สรุปผลการวิจัยเก่ียวกับกลยุทธ์ท่ีใช้ในการสร้างเน้ือหาของรายการ คนหลงรส บน 

Youtube Channel  

ตัวตนของพิธีกรเป็นจุดเด่นท่ีคุณต้ัมมอง เพราะตัวตนน้ียากท่ีจะเรียนแบบได้ และตัวตนใน

รายการท่ีส่ือออกมา ก็เป็นตัวตนจริง ๆ ของคุณต้ัมด้วย ยากท่ีจะได้เห็นผู้บริหาร ออกมาลุย หรือทำ

อะไรเองแบบน้ี จะต้องกล้าคิดกล้าทำในสิงท่ีคิด 

ความแตกต่าง สามารถแยกออกไปได้เป็นจำนวนมาก แต่ในท่ีน้ีผู้วิจัยจะเน้นถึง 3 ข้อดังน้ี 

1. ความต่างระหว่าง TV กับ Youtube คือความจริงท่ีเกิดตรงหน้า ไม่ได้มีบทพูด หรือมีการ

เซ็ตฉากเซ็ตไฟอะไรมากมายเหมือน TV ท่ีต้องมีการประดิษฐ์ฉาก เขียนบทพูด เตรียมเส้ือผ้าหน้าผม 

ฯลฯ 

2. ความแตกต่างของรายการคนหลงรสรายการคนหลงรส มีความแตกต่างจากรายการอ่ืน 

คือในรายการทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในรายการเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง และด้วยแรงผลักดันท่ี คุณต้ัมอยากจะยก

วัตถุดิบของประเทศไทย ไม่ว่าจะมาจากบนบกหรือในท้องทะเลประเทศไทยคุณต้ัมต้องการจะให้

วัตถุดิบจากประเทศไทยมีความทัดเทียมกับวัตถุดิบดี ๆ ต่างประเทศ ทำให้มี Content ท่ีสดใหม่ต่าง

จากคนอ่ืนอยู่เสมอ 
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3. ความแตกต่างของรายการท่ีถ่ายทำโดยมีองค์ประกอบหลักคือธรรมชาติ กับการถ่ายทำท่ีมี

องค์ประกอบหลักคือคน รายการคนหลงรส เลือกใช้ธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลัก เช่นการตกปลา

ในทะเล รายการจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะมีปลาอะไรข้ึนมา หรือจะได้ปลาหรือไม่ จึงถือว่าเป็นเร่ือง

ยากในการถ่ายทำ และยากในการแก้ปัญหา แต่วิธีการแก้ปัญหาของรายการ คนหลงรส ก็คือการใช้

การตัดต่อสลับหน้าหลังเข้ามาช่วย ในระหว่างการถ่ายทำจะมีการวางแผนประชุมการทำ Content 

แบบ Real-time ด้วยความท่ีการออกทะเลไม่สามารถคาดเดาสถานการได้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้าง 

และก็พร้อมท่ีจะเปล่ียนเน้ือเร่ืองได้ตลอดเวลา 

การถ่ายทำและตัดต่อท่ีใช้ จะต้องมีการวางแผนการถ่ายทำท่ีสามารถพลิกแพลงได้ตลอด 

และใช้การตัดต่อเข้ามาเรียบเรียงเน้ือหาท่ีต้องการส่ือสารเพ่ือให้ผู้รับชมสามารถเข้าใจเน้ือหาได้ง่าย

มากข้ึน 

การลง Content อย่างต่อเน่ือง และในวิดีโอท่ีลงไปจะต้องมี Engagement จากผู้ท่ีรับชม

ด้วย เพ่ือป้องกันการปิดก้ันการมองเห็นของ Platform และแก่นท่ีสำคัญคือการ รักษาตัวตนของเรา

เอาไว้ แต่ถ้าย่ิงมีทรัพยากรหนุนหลังด้วยก็จะย่ิงทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่าย  

ผู้มีอิทธิพลบนส่ือโซเชียล (Influencer) สามารถใช้ Brother โดยการใช้คิวของเราเข้าไปแลก 

“พ่ีมาเป็นแขกรับเชิญให้ผมเทปนึง ผมไปเป็นแขกรับเชิญให้พ่ีเทปนึง” เพ่ือเป็นการสร้างสีสันแปลก ๆ

ใหม่ ๆ ให้กับรายการ และยังเป็นการแลกเปล่ียนช่องทางในการเข้าถึงอีกด้วยปัจจุบันเม่ือ Youtube 

มีช่องให้ติดตามเป็นจำนวนมากทำให้ผู้รับชมอยู่กระจัดกระจายไปในหลายช่อง ผู้ชมบางคนก็อาจจะ

ลืมไปว่าเคยติดตามช่องไว้ การ Collaboration ก็สามารถดึงคนดูให้กลับมาอยู่ท่ีช่องดังเดิมก็ได้ ด้วย

เหตุน้ีเอง Youtuber จึงหันมาใช้วิธีการ Collaboration กันมากข้ึน เพราะท้ังสองฝ่ายไม่มีฝ่ายใดเสีย

ผลประโยชน์ แต่ได้รับผลประโยชน์กันท้ังสองฝ่าย 

หลังจากท่ีเร่ิมมีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้ว ก็จะมี Sponsor เข้ามาติดต่อขอให้รีวิวสินค้าหรือ

บริการ จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังน้ี 

1. Brother คือการต่อรอง อย่างเช่น ทำ Youtube นะ จะไปท่ีจังหวัดน้ี อยากจะได้ท่ีพักฟรี 

แลกกับการโฆษณาให้ในคลิป เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 

2. Sponsor แบบจ่ายเงินเพ่ือให้โฆษณาสินค้าหรือบริการ การต่อรองในการดำเนินงาน

เพ่ือให้โฆษณา เข้ากับเน้ือหาของรายการจะทำได้ยากกว่าแบบ Brother เพราะแบรนด์จะมีภาพส่ิงท่ี

ต้องการในหัวอยู่แล้ว จึงต้องเจรจาต่อรองกันให้ดีก่อนท่ีจะรับเงิน 

การเลือก Sponsor ก็เป็นส่ิงสำคัญ การเลือกจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละ Character 

เพ่ือท่ีจะให้ผู้ท่ีได้รับชมจะได้เข้าใจว่าเราเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์น้ีจริง ๆ และผลิตภัณฑ์น้ีจะต้องดู

ไม่ขัดกับ Character ด้วย 
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การโฆษณาจะต้องไม่เป็นการขายของเกินไป ให้แทรกสินค้าลงไปในสตอร่ีของรายการตอน

น้ัน ๆ เพ่ือท่ีจะให้สินค้ากลมกลืนไปกับเน้ือหาของรายการ แต่บางคร้ังก็ยากท่ีจะควบคลุม เน่ืองจาก

สปอนเซอร์ส่วนใหญ่จะมีภาพในหัวอยู่แล้ว จะต้องปรึกษากับสปอนเซอร์เพ่ือท่ีหาจุดกลางระหว่าง

เจ้าของช่องกับสปอนเซอร์ 

5.1.2 ความคิดเห็นของผู้ท่ีรับชมรายการ คนหลงรส และผู้ท่ีเคยชมรายการคนหลงรส คร้ัง

แรก บน Youtube 

จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีรับชมอยู่ในปัจจุบัน รู้จักสาระต้ัม มาจาก

รายการ “คนหัวครัว” ใน DJ Poom Channel และด้วยความชอบในตัวตนของสาระต้ัม ทำให้ผู้ชม

ติดตามต่อในรายการคนหลงรส และกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีเคยรับชมคร้ังแรก ส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินช่ือ

รายการ คนหลงรสมาก่อน ด้วยเหตุผลท่ีว่าไม่ได้มีความสนใจด้านการตกปลาสักเท่าไหร่ 

จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นตรงกันว่ารายการคนหลงรส มีความ

ต่างกับรายการอ่ืน ด้วยความโดดเด่นของรายการคนหลงรสเม่ือเทียบกับรายอ่ืนการประเภทเดียวกัน 

ผู้ท่ีรับชมรายการคนหลงรส พูดไปในทางเดียวกันว่ารายการคนหลงรสน้ันให้สาระ ความรู้ เทคนิค

วิธีการต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมากกว่ารายการอ่ืน ๆ ประเภทเดียวกัน 

จากการสัมภาษณ์ผู้กลุ่มท่ีรับชมรายการคนหลงรสคร้ังแรกพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นไปในทางเดียวกันคือรู้สึกไม่ชอบกับรูปแบบรายการ การดำเนินเร่ือง ตัดต่อ ดูน่าเบ่ืออยู่

บ้าง ยังรู้สึกไม่สามารถทำให้ดึงดูดให้อยากรับชมได้  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ท่ีติดตามรับชมรายการคนหลงรสปัจจุบันพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เกือบ

ท้ังหมดทุกคนจะชอบทุกตอน เพราะรายการมีความเรียบง่าย เข้าใจส่ิงท่ีส่ือสาร สามารถเข้าถึงได้ 

และได้สาระความรู้ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ชมพบว่า การเชิญแขกรับเชิญ (Influencer) มาในรายการ ทำให้มี

ผลต่อการเลือกรับชมรายการของผู้ให้สัมภาษณ์แบ่งความคิดเห็นเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 กล่าวว่าการเชิญแขกรับเชิญมาร่วมรายการ ก็เป็นส่ิงแปลกใหม่ทำให้รายการมีสีสัน

มากข้ึน  

กลุ่มท่ี 2 กล่าวว่าการเชิญแขกรับเชิญมา ทำให้พิธีกรหลักมีความโดดเด่นในรายการน้อยลง 

และรูปแบบรายการเปล่ียนไป 

จากความคิดเห็นท้ังสองกลุ่ม สรุปได้ว่า การเชิญแขกรับเชิญมาเป็นเร่ืองท่ีดี แต่ทีมงานจะต้อง

วางแผนการสร้างทำวิดีโอออกมาให้ลงตัว มีความโดดเด่นท้ังพิธีกรรายการ และแขกรับเชิญให้ได้ ส่วน

พิธีกรจำเป็นท่ีจะต้องมีความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉงให้ได้มากกว่าหรือเท่ากับแขกรับเชิญ 
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จากการสัมภาษณ์พบว่าเกือบท้ังหมดของผู้ให้สัมภาษณ์รู้สึกปกติกับโฆษณา และโฆษณา

สามารถสร้าง Awareness ให้กับกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ได้ แต่ก็มีกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์อีกส่วนนึงกล่าวว่าดู

แล้วหงุดหงิดโฆษณาไม่มีท่ีมาท่ีไป ดูแล้วไม่เข้ากับเน้ือเร่ือง 

สรุปได้ว่า การจะโฆษณาอะไรสักอย่างหน่ึงจำเป็นท่ีจะต้องมีความเข้ากันได้กับเน้ือเร่ือง หรือ

มีความแนบเนียน เพราะในปัจจุบัน ส่ือไม่ได้เลือกผู้รับชมอีกต่อไปแล้ว มีแต่ผู้รับชมท่ีเลือกรับชมส่ือ 

การท่ีรายการยัดเยียดเน้ือหาการโฆษณาเป็นส่ิงท่ีไม่ควรทำในปัจจุบัน  

   

5.2 การอภิปรายผลวิจัย 

ผลจากการศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของผู้ท่ีรับชมรายการ คนหลงรส ใน Youtube และ

กลยุทธ์ท่ีใช้ในการสร้างเน้ือหาของรายการ คนหลงรส โดยใช้การสัมภาษณ์ (Interview) เพ่ือเก็บ

ข้อมูลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ หลังจากสัมภาษณ์ คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือสาระต้ัม พิธีกรรายการ 

คนหลงรส มีหลายเร่ืองท่ีน่าสนใจและสามารถตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ดังน้ี 

กลยุทธ์การสร้างเน้ือหารายการคนหลงรส จากการสัมภาษณ์ คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือ

สาระต้ัม, พิธีกร รายการ คนหลงรสพบว่า รายการคนหลงรสต้ังเป้าหมายท่ีชัดเจนข้ึนมาคือต้องการ

ยกวัตถุดิบจากประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างชาติ โดยใช้ Youtube เป็นส่ือกลางในการส่ือสาร 

ตรงกันกับคำกล่าวของศรัณย์เจษ ประเสริฐสุวรรณ (2563) ท่ีกล่าวไว้ว่า การส่ือสารกลยุทธ์ต้องมี

เป้าหมายชัดเจน คนอ่ืนจะต้องรู้ว่าเราทำอะไร กลยุทธ์คือการเช่ือมโยงกันระหว่าง แนวคิดและการลง

มือทำ 

กลยุทธ์การใช้ Influencer เข้ามาทำการ Collaboration ถือว่าเป็นการได้ผลประโยชน์ท้ัง

สองฝ่ายตรงกับคำกล่าวของวิบูลย์ จุง (2559) ท่ีว่า Positive Sum Game เป็นเกมท่ีผู้เล่นทุกคนได้

ผลประโยชน์ จะมากหรือน้อยก็ยังได้ผลประโยชน์ กิติยา สุริวรรณ พิชามน พวงสุวรรณ และอุรพี จุ

ลิมาศาสตร์ (2559) 

ความแตกต่างของการสร้างเน้ือหาบน Youtube และเน้ือหาในรายการทีวีมีความแตกต่าง

กันค่อนข้างมาก การสร้างเน้ือหาบน Youtube จะกระชับ ฉับ ไว ไม่ต้องประดิษฐ์ ใช้ความเป็นตัว

ของตัวเองส่ือสารออกมาได้อย่างเต็มท่ี ทำให้ผู้ท่ีรับชมรู้สึกมีส่วนร่วมไปด้วย ต่างจากรายการทีวี ท่ี

จะต้องมีสคริป บทพูด รวมถึงการจัดฉาก การกำกับรายการ พิธีกรก็จะไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้

เต็ม 100% ถึงในปัจจุบันจะพอมีบ้างแล้วรายการท่ีพิธีกรมีความเป็นตัวของตัวเอง แต่ด้วยความเป็น

รายการทีวีผู้ชมจะมีความรู้สึกร่วมไปกับรายการด้วยน้อยกว่ารายการบน Youtube ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดบุญวรา สุมะโน และอาชวิน อัศวพิสิฐกุล (2563) Facebook และ Youtube สามารถทำให้

คนรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมกับรายการมากกว่าส่ือเก่า เช่น โทรทัศน์ อีกท้ังยังสามารถแสดงความคิดเห็น

ส่วนตัวลงไปในวิดีโอ กดติดตามเพ่ือทราบถึงขาวสารของรายการ และการแชร์เผยแพร่ โดยผู้ท่ีรับชม
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น้ันจะต้องรับชม ผ่านอินเทอร์เน็ตเท่าน้ัน และยังสามารถรับชมได้ทุกท่ีทุกเวลา ท้ังรายการย้อนหลัง 

และรายการสด 

รายการคนหลงรสมี Passion ท่ีชัดเจน คุณต้ัม ณฐกร แจ้งเร็ว หรือสาระต้ัม, พิธีกร รายการ 

คนหลงรส กล่าวไว้ว่า “ต้องการท่ีจะยกระดับให้กับวัตถุดิบของประเทศไทย อยากท่ีจะนำเสนอวิธี

ถนอมปลา และให้ความรู้เร่ืองการประกอบอาหาร” สอดคล้องกับแนวคิดของศรัณย์เจษ ประเสริฐ

สุวรรณ (2563) กล่าวว่า การส่ือสารกลยุทธ์ต้องมีเป้า หมายชัดเจน คนอ่ืนจะต้องรู้ว่าเราทำอะไร กล

ยุทธ์คือการเช่ือมโยงกันระหว่าง แนวคิดและการลงมือทำ กลยุทธ์ต้องอยู่บนฐานของเหตุผล สร้าง

คุณค่าให้กับส่ิงท่ีทำ จะต้องรู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ ต้องเปล่ียนจากแค่แนวคิดเป็นลงมือทำและ

จะต้องวัดผลได้  

Sponsor ส่วนใหญ่รายการคนหลงรสจะใช้วิธี Brother เพ่ือควบคุมเน้ือหาของรายการท่ี

ออกมา แต่การเป็น Sponsor ก็ต้องมีข้อแลกเปล่ียนท่ีได้รับผลประโยชน์ท้ังสองฝ่าย ฝ่ายแบรนด์ ได้

การโฆษณาเป็นส่ิงตอบแทน ฝ่ายรายการได้สถานท่ี หรือสินค้าเป็นส่ิงตอบแทน ตรงกับคำกล่าวของ 

(“การตลาดแบบ Sponsorship Marketing”, 2563) การเป็น Sponsor ก็คือการเป็น “ผู้สนับสนุน” 

เป็นได้หลากหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็น บุคคล, บริษัท, กองทุน, แบรนด์ ฯลฯ ซ่ึงจะให้การสนับสนุน 

ส่ิงท่ีใช้ในการสนับสนุนก็จะแตกต่างกันไปตามข้อตกลง เช่น รายได้, อุปกรณ์, สินค้า, สถานท่ี ฯลฯ 

โดยจะมีการแบ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับผู้ท่ีได้รับการสนับสนุนตามข้อตกลงท่ีท้ัง 2 ฝ่ังได้พูดคุยกัน 

การโฆษณา Tie-in รายการคนหลงรส พยายามเล่ียงการโฆษณา Tie-in แบบโดยตรง 

รายการคนหลงรสพยายามท่ีจะใช้การโฆษณาท่ีกลมกลืนและเรียบเนียนไปกับเน้ือหาของรายการ 

รายการคนหลงรสจะพยายามหลีกเล่ียงโฆษณาสินค้าท่ีไม่เข้ากับ Brand Identity เช่น คลินิกเสริม

ความงาม หรือยาเสริมสมรถนะทางเพศ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของสุรพล พีรพงศ์พิพัฒน์ 

(2551) ผู้จัดการการตลาดบริษัทเอ็กแซ็กท์ ท่ีกล่าวว่า การตลาดและความบันเทิงต้องควบคู่กันไป

อย่างแนบเนียน สินค้าท่ีจะ Tie-in จะต้องเข้ากันได้กับเน้ือหา ไม่ขัดต่อกฎหมาย และต้องมีเง่ือนไขกับ

เจ้าของสินค้าว่าต้องไม่เข้ามาแทรกแซงในการถ่ายทำ กิติยา สุริวรรณ พิชามน พวงสุวรรณ และอุรพี 

จุลิมาศาสตร์ (2559) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง สินค้า ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) 

และผู้บริโภค จะต้องพ่ึงพาอาศัยกัน โดยมีตัวเช่ือมคือผู้มีอิทธิพลทางความคิด ท่ีเป็นตัวกลางระหว่าง

สินค้าและผู้บริโภค ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ได้รับประโยชน์จากรายได้ท่ีผู้ผลิตสินค้า

มอบให้ สินค้าได้รับประโยชน์จากความเช่ือม่ังของผู้บริโภค ผู้บริโภคได้รับข้อมูลสินค้า ก่อนท่ีจะ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าให้ตรงกับความต้องการ จากผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) 

 ผู้ผลิตรายการคนหลงรสวาง Positioning ไว้คือจะทำให้ประเภทรายการอาหาร ท่ีผจญภัย

ตามหาวัตถุดิบ การให้ความรู้ทางด้านอาหาร และเทคนิคต่าง ๆ สำหรับผู้ท่ีรับชมก็สามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 
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 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ท่ีรับชมรายการคนหลงรส จำนวน 10 คน พบว่าเทคนิค

ทางด้านภาพและการดำเนินรายการ ส่งผลต่อการเลือกรับชมรายการของผู้ให้สัมภาษณ์ กัญญารัตน์ 

อาจชน (2559) กล่าวว่า แต่การสร้างกลยุทธ์ไม่ใช่ปัจจัยเดียวท่ีจะทำให้ช่องคงอยู่อย่างย่ังยืน 

มาตรฐานของช่องก็เป็นส่ิงท่ีจำเป็นไม่แพ้กัน การทำ Channel Youtube น้ันจำเป็นท่ีจะต้องมีความ

สม่ำเสมอ (Consistency) การอัปโหลดวิดีโอต้องสม่ำเสมอ (มีวิดีโอใหม่วันไหนบ้าง) และเน้ือหาก็ต้อง

สม่ำเสมอด้วยเช่นกัน (ตารางอัปโหลด, บุคลิกภาพ, รูปแบบรายการ, คุณภาพไฟล์วิดีโอ, โทนเสียง) ใน

การดำเนินรายการ เราจะต้องพูดกับคนดู (Conversation) ทำให้คนดูรู้สึกเหมือนกับว่าเราพูดกับคน

ดูจริง ๆ เข้าถึงได้ง่ายคนดูรู้สึกใกล้ชิดกับ Creator สุดท้ายส่ิงท่ีเราทำต้องเป็นส่ิงท่ีรักและมีความสุข 

สร้างตอนต่อเน่ืองง่าย ๆ ผลิตซ้ำได้ง่าย ท้ังหมดน้ีจะเป็นหนทางในการทำให้ช่องเกิดความย่ังยืน 

 

5.3 ข้อเสนอแนะกับรายการคนหลงรส 

5.3.1 การสร้างความน่าสนใจทางด้านภาพ ส่วนน้ีก็เป็นส่วนท่ีสำคัญเช่นกัน แต่ก็ไม่จำเป็น

จะต้องใส่เทคนิคให้ดูเวอร์มากเกินไป เพราะรายการคนหลงรสถือว่าเป็นรายการก่ึง Reality ในการทำ

วิดีโอจะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการถ่ายทำ และส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดเป็นอันดับแรก คือ

ไมโครโฟน เพราะถึงจะถ่ายสวยแค่ถ่ายดีแค่ไหน แต่ในวิดีโอฟังไม่รู้เร่ืองก็ไม่มีใครอยากดู  
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ตัวอย่าง 

ภาพท่ี 5.1: ภาพตัวอย่างประกอบของกลยุทธ์การสร้างตัวตน รายการคนหลงรส ทอดแหบ้าน ๆ 

 ตากฝนทำอาหาร [คนหลงรส] EP.47 

 

 
 

ท่ีมา: DJ POOM. (2564). ช่องยูทูบ DJ POOM [Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube. 

com/DJPoom 

 

รายการคนหลงรสในตอนท่ี 47 เน่ืองจากใช้กล้อง Gopro ถ่ายทำ ทำให้คุณภาพเสียงออกมา

ไม่ดีเท่าท่ีควร ทางรายการอาจจะต้องใช้เคร่ืองมืออัดเสียงแยกมากับวิดีโอ อาจจะใช้เป็น เคร่ือง 

Zoom หรืออาจจะอัดเสียงแยกผ่านโทรศัพท์ แล้วนำเสียงท่ีได้มา Mix กับวิดีโอท่ีถ่ายมาให้ได้คุณภาพ

เสียงท่ีดีข้ึน 

5.3.2 เทคนิคการตัดต่อมีส่วนสำคัญกับรายการคนหลงรส การท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวของ

รายการออกมาจำเป็นท่ีจะต้องเข้าใจในเน้ือหารายการก่อน ต้องรู้ว่าเน้ือหาของรายการต้องการท่ีจะ

ส่ือสารอะไร 

5.3.3 การเชิญแขกรับเชิญมาในรายการคนหลงรสต้องให้เน้ือหาหรือรูปแบบรายการยังคง

เดิมพิธีกรหลักจะต้องเด่นกว่าหรือเท่ากับแขกรับเชิญ 

5.3.4 พิธีกรรายการคนหลงรสจะต้องทำให้รายการออกมาให้น่าสนใจ ท้ังวิธีการพูด การ

นำเสนอเน้ือหาท่ีเข้าใจง่ายให้กับผู้ท่ีรับชม อย่างเช่นคำภาษาอังกฤษ ควรอธิบายเพ่ิมเติมว่า 

ภาษาอังกฤษท่ีพูดคำน้ีหมายถึงอะไร หรือจะเป็นการเพ่ิมคำอธิบายไปในวิดีโอ 



 

 

70 

5.3.5 รูปแบบรายการ จำเป็นจะต้องทำให้มีความน่าสนใจกว่าน้ี เพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 

ใหม่ ๆ เข้ามาให้รับชมรายการ จะต้องปรับช่วงรอปลาให้มีความน่าสนใจกว่าน้ี จะเป็นการแข่งเกมส์

ระหว่างรอ หรืออธิบายเก่ียวกับปลาพร้องกับ มี Insert ประกอบการเล่าเก่ียวกับปลาชนิดน้ัน ๆ ด้วย 

5.3.6 ควรมีการหาผู้ชมท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ แล้วสำรวจความต้องการของผู้ชม เพ่ือนำไป

ต่อยอดให้รายการคนหลงรส มีการพัฒนาต่อไปและสามารถเข้าใจความต้องการของผู้รับชมมากย่ิงข้ึน 

5.3.7 ควรคัดกรองเน้ือหาท่ีจะนำเสนอ เพราะเน้ือหาของรายการในแต่ละตอนมีความ

คล้ายคลึงกันมาก จึงจำเป็นท่ีจะต้องสร้างความแตกต่างเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ของรายการ 

5.3.8 ผู้ผลิตรายการคนหลงรส ควรศึกษาเก่ียวกับเร่ืองกฎเกณฑ์และลิขสิทธ์ิของแพลตฟอร์ม

ต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพ่ือท่ีจะไม่ได้มีปัญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิในอนาคต 

5.3.9 ควรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ เช่น อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ หรือ Tiktok เพ่ือให้

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ และสามารถขยายฐานผู้ชมได้อย่างรวดเร็วใช้เป็นช่องทางดังกล่าว เพ่ือ

การประชาสัมพันธ์รายการคนหลงรสให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง ผู้วิจัยได้จัดทำตัวอย่าง Campaign เพ่ือ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ดังน้ี 

Campaign: คนหลงเล่า 

Background: โดยพฤติกรรมการรับชมรายการท่ีต้องการความรู้เก่ียวกับเร่ืองเคล็ดลับ

เทคนิค ท้ังเร่ืองวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการให้ความรู้ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ 

ตามพฤติกรรมการรับชมของกลุ่มเป้าหมาย 

Objective: เพ่ือให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับวัตถุดิบ และอุปกรณ์  

Target: กลุ่มผู้ชายและผู้หญิง อายุ 25-45 ปี ท่ีมีความสนใจเร่ืองอาหาร และการตกปลา  

Concept: จากรุ่นสู่รุ่น (จากอดีตจนถึงปัจจุบัน)  

Key Massage: ความเข้าใจในวัตถุดิบ และอุปกรณ์  

Strategy: ใช้วิดีโอประกอบกับ Motion 2D ในการเล่าประวัติและวิธีการใช้ ของวัตถุดิบและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ความยาววิดีโอไม่เกิน 5 นาที โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่าง ๆ  

Content: เร่ืองเก่าเล่าปัจจุบัน (เล่าเร่ืองประวัติความเป็นของวัตถุดิบ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการ

ทำอาหารและตกปลา)  

Channel: Facebook/Instagram/Tiktok/Twitter  

Measurement: Reach/Engagement 

 

5.4 ข้อเสนอแนะการทำวิจัยในคร้ังต่อไป 

5.4.1 ควรเพ่ิมจำนวนของกลุ่มผู้ท่ีให้สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีแตกต่างหลากหลาย 

5.4.2 ควรศึกษาถึงความแตกต่างในการสร้างวิดีโอขอ Facebook และ Youtube 
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