










แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็น “ยูทูบเบอร์ (YouTuber)” 

 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเป็น 
ยูทูบเบอร์ 
(YouTuber) 

สามารถอธิบาย
ความหมายของการ
เป็นยูทูบเบอร์ 
(YouTuber)  

ความหมายของการ
เป็นยูทูบเบอร์ 
(YouTuber) 

- การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 
ใบความรู้ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น  
“ยูทูบเบอร์ (YouTuber)” 
- การฝึกปฏิบัติ  
ใบงาน เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น 
“ยูทูบเบอร์ (YouTuber)” 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเป็น “ยูทูบ
เบอร์ (YouTuber)” 

30 นาที - 

2 เป้าหมายของ 
การเป็นยูทูบเบอร์ 

สามารถอธิบาย
เป้าหมายของการเป็น
ยูทูบเบอร์ 

เป้าหมายของการ
เป็นยูทูบเบอร์ 

- การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 
ใบความรู้ เรื่อง เป้าหมาย
ของการเป็นยูทูบเบอร์ 
- การฝึกปฏิบัติ  
ใบงาน เรื่อง เป้าหมายของ
การเป็นยูทูบเบอร์ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อเป้าหมายของ
การเป็นยูทูบเบอร์ 

30 นาที - 

3 การวางแผนเพ่ือ
จัดทำเนื้อหา 
คลิปวิดีโอ 

สามารถวางแผนเพ่ือ
จัดทำเนื้อหาคลิป
วิดีโอ 

1. หลักการเลือก
เนื้อหา (Content) 
ที่จะจัดทำคลิปวิดีโอ 
2. แนวคิด (Idea) 
การทำยูทูบปี 2021 

- การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 
ใบความรู้ เรื่อง การ
วางแผนเพื่อจัดทำเนื้อหา
คลิปวิดีโอ 

1 - 

2



3 
 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

- การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง การวางแผนเพ่ือ
จัดทำเนื้อหาคลิปวิดีโอ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อการวางแผนเพ่ือ
จัดทำเนื้อหาคลิปวิดีโอ 

4 การสร้างคอนเทนต์
สำหรับการจัดทำ
คลิปวิดีโอลงยูทูบ 

สามารถสร้างคอนเทนต์
สำหรับการจัดทำคลิป
วิดีโอลงยูทูบ 

1. หัวใจสำคัญของ
การทำคอนเทนต์
สำหรับการจัดทำ
คลิปวิดีโอลงยูทูบ 
2. การหาคอน 
เทนต์อย่างง่าย 

- การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 
ใบความรู้ เรื่อง การสร้าง
คอนเทนต์สำหรับการ
จัดทำคลิปวิดีโอลงยูทูบ 
- การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง การสร้างคอนเทนต์
สำหรับการจัดทำคลิป
วิดีโอลงยูทูบ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อการสร้างคอน
เทนต์สำหรับการจัดทำ
คลิปวิดีโอลงยูทูบ 

1 - 

5 การจัดทำคลิป
วิดีโอลงยูทูบ 

1. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทำคลิปวิดีโอลง 
ยูทูบ 
2. อธิบายขั้นตอนถ่าย
วิดีโอด้วยมือถือ 
3. อธิบายเทคนิคการ
จัดทำคลิปวิดีโอให้
น่าสนใจ 
4. อธิบายเทคนิคการ
พูดหน้ากล้อง 
5. บอกแหล่งคลิป
วิดีโอฟรีที่ไม่มีลิขสิทธิ์ 

1. อุปกรณ์เบื้องต้น
การทำคลิปวิดีโอลง
ยูทูบ 
2. 10 ขั้นตอนถ่าย
วิดีโอด้วยมือถือ 
3. 3 เทคนิคการ
จัดทำคลิปวิดีโอให้
น่าสนใจ 
4. 5 เทคนิคการพูด
หน้ากล้อง 
5. แหล่งคลิปวิดีโอ
ฟรีที่ไม่มีลิขสิทธิ์ 

- การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 
ใบความรู้ เรื่อง การจัดทำ
คลิปวิดีโอลงยูทูบ 
- การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง การจัดทำคลิปวิดีโอ
ลงยูทูบ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อการจัดทำคลิป
วิดีโอลงยูทูบ 

7 18 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

6. บอกแหล่งรูปภาพที่
ไม่มีพ้ืนหลัง 
7. สามารถตัดต่อวิดีโอ
ด้วยแอปพลิเคชัน 
8. สามารถออกแบบ
ปกคลิปวิดีโอที่
น่าสนใจ 
9. สามารถจัดทำปก
คลิปวิดีโอด้วยแอป
พลิเคชัน 
10. อธิบายเทคนิค
การทำคลิปวิดีโออย่าง
ต่อเนื่อง 

6. แหล่งรูปภาพที่ไม่
มีพ้ืนหลัง 
7. พ้ืนฐานการตัด
ต่อคลิปวิดีโอด้วย
แอปพลิเคชัน 
8. การออกแบบปก
คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ 
9. การจัดทำปก
คลิปวิดีโอด้วยแอป
พลิเคชัน 
10. เทคนิคการทำ
คลิปวิดีโออย่าง
ต่อเนื่อง 

6 การเปิดช่องยูทูบ 
และการอัปโหลด
คลิปวิดีโอ 

1. สามารถเปิดช่องยู
ทูบ และการอัปโหลด
คลิปวิดีโอ 
2. สามารถยืนยัน
ตัวตนในช่องยูทูบ 
3. อธิบายหลักการตั้ง
ชื่อคลิปวิดีโอให้
น่าสนใจ 
4. สามารถตั้งค่า 
อัปโหลดยูทูบที่ถูกต้อง 
5. สามารถตั้งค่าวิดีโอ
แนะนำช่องยูทูบที่
อัพเดทล่าสุด 
6. สามารถใส่ End 
Screen ท้ายคลิป
วิดีโอ 
7. อธิบายเทคนิคการ
เพ่ิมผู้ติดตามในช่องยูทูบ 

1. การเปิดช่อง การ
เปลี่ยนชื่อ และการ
เพ่ิมช่องยูทูบ 
2. การยืนยันตัวตน
ในช่องยูทูบ 
3. หลักการตั้งชื่อ
คลิปวิดีโอให้
น่าสนใจ 
4. การตั้งค่า
อัปโหลดยูทูบที่
ถูกต้อง 
5. วิธีการตั้งค่าวิดีโอ
แนะนำช่องยูทูบที่
อัพเดทล่าสุด 
6. การเพ่ิมยอดวิว
ด้วย End Screen 
7. เทคนิคการเพ่ิม
ผู้ติดตามในช่องยูทูบ 

- การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 
ใบความรู้ เรื่อง การเปิด
ช่องยูทูบและการอัปโหลด
คลิปวิดีโอ 
- การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง การเปิดช่องยูทูบและ
การอัปโหลดคลิปวิดีโอ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อการเปิดช่องยู
ทูบและการอัปโหลดคลิป
วิดีโอ 

5 9 
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5 
 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

8. สามารถตรวจสอบ
สถิติผู้ชมคลิปวิดีโอใน
ช่องยูทูบ 
9. อธิบายเทคนิคการ
เชิญชวนให้ติดตาม
ช่องยูทูบ 
10. สามารถแก้ไข
ปัญหาคอมเมนต์   
เชิงลบ 
11. อธิบายแนวทาง
การเพ่ิมผู้ติดตามช่อง 
ยูทูบ ปี 2021 

8. วิธีการตรวจสอบ
สถิติผู้ชมคลิปวิดีโอ
ในช่องยูทูบ 
9.เทคนิคการเชิญชวน
ให้ติดตามช่องยูทูบ 
10. การแก้ไขปัญหา
คอมเมนต์เชิงลบ 
11. 7 แนวทางการ
เพ่ิมผู้ติดตามช่อง   
ยูทูบ ปี 2021 

รวม 15 27 
รวมทั้งสิ้น 42 
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ตารางสรุปสื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็น “ยูทูบเบอร์ (YouTuber)” 

 

เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

1 1.1 ความหมายของการเป็นยูทูบเบอร์ 
(YouTuber) 

1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น  
“ยูทูบเบอร์ (YouTuber)” 
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเป็น “ยูทูบเบอร์ 
(YouTuber)” 
3. แนวคำตอบ 

8 
 
 

10 
 
 

11 
2 1.2 เป้าหมายของการเป็นยูทูบเบอร์ 1. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง เป้าหมาย

ของการเป็นยูทูบเบอร์ 
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง เป้าหมายของ
การเป็นยูทูบเบอร์ 
3. แนวคำตอบ 

12 
 

13 
 

14 
3 3.1 หลักการเลือกเนื้อหา (Content) ที่จะ

จัดทำคลิปวิดีโอ 
3.2 แนวคิด (Idea) การทำยูทูบปี 2021 

1. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การวางแผน
เพ่ือจัดทำเนื้อหาคลิปวิดีโอ 
2. ใบงานที่ 3 เรื่อง การวางแผน
เพ่ือจัดทำเนื้อหาคลิปวิดีโอ 
3. แนวคำตอบ 

15 
 

17 
 

18 
4 4.1  หัวใจสำคัญของการทำคอนเทนต์สำหรับ

การจัดทำคลิปวิดีโอลงยูทูบ 
4.2  การหาคอนเทนต์อย่างง่าย 

1. ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้าง
คอนเทนต์สำหรับการจัดทำคลิป
วิดีโอลงยูทูบ 
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง การสร้าง   
คอนเทนต์สำหรับการจัดทำคลิป
วิดีโอลงยูทูบ 
3. แนวคำตอบ 

19 
 
 

20 
 
 

21 
5 5.1 อุปกรณ์เบื้องต้นการทำคลิปวิดีโอลงยูทูบ 

5.2  10 ขั้นตอนถ่ายวิดีโอด้วยมือถือ 
5.3   3 เทคนิคการจัดทำคลิปวิดีโอให้
น่าสนใจ 

1. ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การจัดทำ
คลิปวิดีโอลงยูทูบ 
2. ใบงานที่ 5 เรื่อง การจัดทำคลิป
วิดีโอลงยูทูบ 

22 
 

71 
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เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

5.4   5 เทคนิคการพูดหน้ากล้อง 
5.5 แหล่งคลิปวิดีโอฟรีที่ไม่มีลิขสิทธิ์ 
5.6 แหล่งรูปภาพที่ไม่มีพ้ืนหลัง 
5.7 พ้ืนฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยแอป
พลิเคชัน 
5.8 การออกแบบปกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ 
5.9 การจัดทำปกคลิปวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน 
5.10 เทคนิคการทำคลิปวิดีโออย่างต่อเนื่อง 

3. แนวคำตอบ 73 

6 6.1 การเปิดช่อง การเปลี่ยนชื่อ และการเพ่ิม
ช่องยูทูบ 
6.2 การยืนยันตัวตนในช่องยูทูบ 
6.3 หลักการตั้งชื่อคลิปวิดีโอให้น่าสนใจ 
6.4 การตั้งค่าอัปโหลดยูทูบที่ถูกต้อง 
6.5 วิธีการตั้งค่าวิดีโอแนะนำช่องยูทูบที่
อัพเดทล่าสุด 
6.6 การเพ่ิมยอดวิวด้วย End Screen 
6.7 เทคนิคการเพ่ิมผู้ติดตามในช่องยูทูบ 
6.8 วิธีการตรวจสอบสถิติผู้ชมคลิปวิดีโอใน
ช่องยูทูบ 
6.9 เทคนิคการเชิญชวนให้ติดตามช่องยูทูบ 
9.10  การแก้ไขปัญหาคอมเมนต์เชิงลบ 
9.11   7 แนวทางการเพ่ิมผู้ติดตามช่องยูทูบ 
ปี 2021 

1. ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง การเปิดช่อง
ยูทูบและการอัปโหลดคลิปวิดีโอ 
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง การเปิดช่องยู
ทูบและการอัปโหลดคลิปวิดีโอ 
3. แนวคำตอบ 

76 
 

100 
 

101 
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ใบความรู้ที่ 1 
เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น “ยูทบูเบอร์ (YouTuber)” 

 

ความหมายของ “ยูทูบเบอร์ (YouTuber)” 
ยูทูบเบอร์ หรือ YouTuber หมายถึง ผู้ที ่ผลิตสื่อโดยมีช่องยูทูบเป็นของตนเอง ซึ่งคำว่า ยูทูบ เป็น

เว็บไซต์อัปโหลดสื่อวีดิทัศน์ที่สามารถแบ่งปันกันได้ [1] 
YouTuber คือ อาชีพที่คนหรือกลุ่มคนที่มีความสนใจและเชี่ยวชาญในเรื่องใด เรื ่องหนึ่ง โดยเป็นผู้

สร้างสรรค์ บอกเล่าเรื ่องราว หรือแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องราวนั้น ๆ ออกมาเป็นวิดีโอ ทำให้คนที่มี
ความชอบเหมือนกันเกิดความสนใจ และติดตามชมผลงานโดยจะมีหน่วยวัดความนิยมจากยอดผู้เข้าชม (View) 
หรือยอดผู้ติดตาม (Subscribe) [2] 

ซึ ่ง ยูทูบเบอร์ (YouTuber) คือคนที ่สามารถสร้างรายได้จากการเป็นผู ้สร ้างสรรค์บนเว ็บไซต์ 
Youtube.com โดยการอัปโหลดคลิปวิดีโอลงในช่อง Youtube ของตัวเอง จนมีผู ้ติดตามเป็นสมาชิกเพ่ือ 
ชมผลงาน ซึ ่งถ้าหากมีผู ้ติดตามจำนวนมาก ๆ จะยิ ่งมีโอกาสที่จะมีชื ่อเสียงหรือมีรายได้สูงขึ ้นตามไปด้วย              
แต่การเป็น YouTuber ก็มีหลากหลาย หลายสไตล์ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล [3] 

สรุป ยูทูบเบอร์ หรือ YouTuber หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถผลิต หรือจัดทำคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ 
แล้วนำไปอัปโหลดไว้ใน Youtube ของตัวเอง จนทำให้มีผู้ติดตาม ซึ่งหากมีผู้ติดตามจำนวนมาก ๆ จะทำให้บุคคล
ดังกล่าวมีรายได้ เกิดข้ึน 

 
 

ความหมายของคลิปวิดีโอ หรือวิดีโอคลิป  
 วิดีโอคลิป หรือคลิปวิดีโอ คือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุเนื้อหาเป็นภาพยนตร์สั้น มักจะตัดตอนมาจาก
ภาพยนตร์ทั้งเรื่องซึ่งมีขนาดความยาวปกติ คลิปมักจะเป็นส่วนที่สำคัญ หรือต้องการนำมาแสดง มีความขบขัน 
หรืออาจเป็นเร ื ่องความลับที ่ต ้องการนำมาเผยแพร่ จากต้นฉบับเดิม แหล่งของวิดีโอคลิป ได้แก่ ข่าว  
ข่าวกีฬา มิวสิกวิดีโอ รายการโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ปัจจุบันมีการใช้วิดีโอคลิปแพร่หลาย เนื่องจากไฟล์คลิปนี้มี
ขนาดเล็ก สามารถส่งผ่านอีเมล หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้สะดวก ในประเทศตะวันตก เรียกการแพร่หลายของ
วิดีโอคลิปนี้ว่า วัฒนธรรมคลิป (Clip Culture) [4] 
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วิดีโอเป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิตอล
สามารถนำเสนอข้อความหรือรปูภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงไดส้มบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบ
ชนิดอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ปญัหาหลักของการใชว้ิดีโอในระบบมัลติมีเดีย คือ การสิน้เปลืองทรพัยากรของพ้ืนที่บน
หน่วยความจำเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการนำเสนอวิดโีอด้วยเวลาที่เกิดขึ้นจรงิ (Real-Time) จะต้องประกอบด้วย
จำนวนภาพไม่ต่ำกว่า 30 ภาพต่อวินาที (Frame/Second) ถา้หากการประมวลผลภาพดังกล่าวไม่ได้ผ่านกระบวนการ
บีบอัดขนาดของสญัญาณมาก่อน การนำเสนอภาพเพียง 1 นาทีอาจต้องใช้หน่วยความจำมากกว่า 100 MB ซึ่งจะทำให้
ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินขนาดและมีประสิทธิภาพในการทำงานทีด่้อยลง ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถบีบอัด
ขนาดของภาพอย่างต่อเนื่องจนทำให้ภาพวิดโีอสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้และกลายเป็นสื่อที่มี
บทบาทสำคัญต่อระบบมลัติมีเดีย (Multimedia System) 

ทั้งนี้ คลิปวิดีโอที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 
1. วิดีโออนาล็อก(Analog Video) เป็นวิดีโอที่ทำการบันทึกข้อมูลภาพและเสียงให้อยู่ในรูปของ

สัญญาณอนาล็อก (รูปของคลื่น) สำหรับวิดีโอประเภทนี้ เช่น VHS (Video Home System) ซึ่งเป็นม้วนเทป
วิดีโอที่ใช้ดูกันตามบ้าน เมื่อทำการตัดต่อข้อมูลของวิดีโอชนิดนี้ อาจจะทำให้คุณภาพลดน้อยลง 

2. วิดีโอดิจิตอล (Digital Video)  เป็นวิดีโอที่ทำการบันทึกข้อมูลภาพและเสียงที่ได้มาจากกล้อง
ดิจิตอล ให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอล คือ 0 กับ 1 ส่วนการตัดต่อข้อมูลของภาพและเสียงที่ได้มาจากวิดีโอ
ดิจิตอลนั้น ซึ่งจะแตกต่างจากวิดีโออนาล็อก เพราะข้อมูลที่ได้จะยังคงคุณภาพความคมชัดเหมือนกับข้อมูล
ต้นฉบับ การพัฒนาของวิดีโอดิจิตอลส่งผลให้วิดีโออนาลอกหายไปจากวงการมัลติมีเดีย เนื่องจากสัญญาณดิจิตอล
สามารถที่จะบันทึกข้อมูลลงบนฮาร์ดดสิก์ ซีดีรอม ดีวีดี หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่น ๆ และสามารถแสดงผลบน
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการผลิตมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์ สามารถเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณ
อนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอลได้ เพียงแต่ผู้ผลิตมีทรัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเท่านั้น [5] 
 สรุป วิดีโอคลิป หรือคลิปวิดีโอ คือ ไฟล์มัลติมีเดีย ที่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวและเสียงพร้อมกันได้ 
ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ วิดีโออนาล็อก(Analog Video) และวิดีโอดิจิตอล (Digital Video) 
 
--------------------- 

1 ยูทูบเบอร ์.วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี[ออนไลน]์.เข้าถึงไดจ้าก http://1ab.in/bfno (วันทีส่ืบคน้ข้อมลู 23 มถิุนายน 2564) 
2 ชุลีกร วงศ์ฟั่น. (2560). การศึกษาข้ันตอนการสร้างแบรนดบ์ุคคล (Personal Branding) วิธีการสร้างและรักษา

ผู้ติดตามของ YouTuber และเหตผลในกาติดตาม YouTuber ของผู้บริโภค. การศึกษาอิสระหลักสตูรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ 
สาขาการบริหารการตลาด, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 5 

3 Krungsri GURU. “ทำความรูจ้ักกับอาชีพ YouTuber ว่าคืออะไร?” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/passive-income-youtuber (วันท่ีสืบค้นข้อมลู 23 มิถุนายน 2564) 

4 คลิปวิดีโอ หรือวิดโีอคลิป. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก http://1ab.in/kIg  (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 
มิถุนายน 2564) 

5  Krungsri GURU. “ทำความรู้จกักับอาชีพ YouTuber ว่าคืออะไร?” [ออนไลน์]. เขา้ถึงได้จาก 
https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/passive-income-youtuber (วันท่ีสืบค้นข้อมลู 23 มิถุนายน 2564)  
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ใบงานที่ 1 
เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น “ยูทบูเบอร์ (YouTuber)” 

 
คำชี้แจง หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น “ยูทูบเบอร์ (YouTuber)” แล้ว  

ให้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้  
 

1. จงบอกความหมายของยูทูบเบอร์ (YouTuber) มาพอสังเขป 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
 

2. จงบอกความหมายของวิดีโอคลิป หรอืคลิปวิดีโอ มาพอสังเขป 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น “ยูทูบเบอร์ (YouTuber)” 

1. ตอบ ยูทูบเบอร์ หรือ YouTuber หมายถึง บุคคลที ่มีความสามารถผลิต หรือจัดทำวิดีโอที ่น ่าสนใจ  
แล้วนำไปอัปโหลดไว้ยูทูบ (YouTube) ของตัวเอง จนทำให้มีผู้ติดตาม ซึ่งหากมีผู้ติดตามจำนวนมาก ๆ ก็จะทำให้
บุคคลดังกล่าวมีรายได้เกิดขึ้น 

2. ตอบ วิดีโอคลิป หรือคลิปวิดีโอ คือ ไฟล์มัลติมีเดีย ที่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวและเสียงพร้อมกันได้  
ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ วิดีโออนาล็อก(Analog Video) และวิดีโอดิจิตอล (Digital Video) 
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ใบความรู้ที่ 2  
เร่ือง เป้าหมายของการเป็นยูทูบเบอร์  

  

  อาชีพยูทูบเบอร์ หมายถึง บุคคลที่สามารถผลิตหรือจัดท าคลิปวิดิโอแล้วน าไปเผยแพร่ในช่อง    
ยูทูบ และมีผู้เข้าชมเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการเป็นยูทูบเบอร์สามารถสร้างให้เกิดรายได้
จาก 3 ช่องทาง ได้แก่  [1] 

      
 

  1. การหารายได้จาก YouTube แบบโฆษณา ซึ่งรายได้จากค่าโฆษณาจะได้เมื่อผ่านกฎยูทูบ คือ 
มีผู้ติดตามช่องยูทูบ 1,000 คน มียอดวิวรวมในช่อง 4,000 ชั่วโมง เมื่อผ่านกฎยูทูบแล้ว ยูทูบจะท าการตรวจสอบ
โดยจะสแกนช่องยูทูบว่าเคยมีประวัติท าผิดกฎของยูทูบหรือไม่ ถ้าไม่เคยท าผิดกฎยูทูบ ยูทูบจะส่งอีเมลแจ้งผลการ
ผ่านตามกฎ ซึ่งจะท าให้มีสิทธิ์เปิดสร้างรายได้จากการโฆษณาได้ หลังจากนั้นจะมีโฆษณาเริ่มเข้ามา เมื่อมีรายได้
ครบ 10 ดอลลาร์ แล้ว  google จะแจ้งอีเมลมาให้ทราบ และจะส่งเป็นจดหมายแจ้งว่ามีรายได้ 10 ดอลลาร์  
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ เมื่อยูทูบอนุมัติให้เปิดสร้างรายได้แล้ว จะต้องเข้าไปกรอกข้อมูล โดยจะมีช่อง
ให้ใส่เลขที่บัญชีในอีเมลซึ่งจะต้องระบุเลขท่ีบัญชีตามประเทศที่ระบุในอีเมล เช่น อีเมลระบุประเทศไทย เลขที่บัญชี
ต้องเป็นธนาคารในประเทศไทย หลังจากนั้น ก็ท าคลิปลงในยูทูบเรื่อย ๆ จนยอดเงินครบ 100 ดอลลาร์  
พอยอดเงินครบ 100 ดอลลาร์ ยูทูบจะโอนเงินเข้าบัญชีตามที่แจ้งไว้ในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 
  2.  การหารายได้จากสปอนเซอร์ ซึ่งสปอนเซอร์ หมายถึง การที่มีคนติดต่อให้น าสินค้ามาอยู่ในคลิป 
ที่เผยแพร่ในยูทูบ เช่น การน าสินค้ามาถืออยู่ในคลิปหรือพูดชื่อสินค้าในคลิป ซึ่งรายได้ประเภทนี้จะแปรผัน 
ตามจ านวนคนติดตามและประเภทของสินค้า ยิ่ งมีคนติดตามมากเท่าไหร่ก็สามารถเรียกเงินที่ จะได้  
รับได ้หรืออีกรูปแบบหนึ่งคือการไปถ่ายคลิปที่ร้านนั้นๆ หรือการถ่ายรีวิวโรงแรม ฯลฯก็จะได้เงินจากการว่าจ้างให้ไปถ่าย 
  3.  รายได้จากการขายสินค้า คือ การท าคลิปโปรโมทสินค้า โดยท าเป็นคลิปสั้น ๆ เข้าใจง่าย  
บอกจุดเด่นของสินค้าชัดเจน ซึ่งสินค้าที่ขายต้องไม่เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ยังมีการท าคลิปซึ่งอาจจะไม่ได้เงิน 
แต่การท าคลิปนี้เป็นการให้ความรู้เพ่ือสร้างแบรนด์ให้คนรู้จัก ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เงิน แต่เราจะได้ชื่อเสียง มีคนติดตาม
มากขึ้น ซึ่งในอนาคตหากเรามีการขายสินค้า โอกาสการขายจะง่ายขึ้น เพราะมีคนติดตามเรามากซ่ึงอาจจะเป็น
เพราะว่ามีคนเชื่อถือและไว้ใจเรา 
 
---------------------------------------- 

1 เสกสรร เทิดสิริภัทร. (2564) “ก าหนดเป้าหมายการท ายูทูบ” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564). 
จาก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541527095892977/ 
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ใบงานที่ 2 
เร่ือง เป้าหมายของการเป็นยูทูบเบอร์  

 
ค าชี้แจง หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเป้าหมายของการเป็นยูทูบเบอร์ แล้ว ให้ตอบค าถาม ดังต่อไปนี้  
 
1. รายได้ของการเป็นยูทูบเบอร์ มาจากช่องทางใดบ้าง 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวค าตอบ ใบงานที่ 2 เร่ือง เป้าหมายของการเป็นยูทูบเบอร์  
 
1. ตอบ รายได้ของการเป็นยูทูบเบอร์มาจาก  3  ช่องทาง ดังนี้ 

1) จากค่าโฆษณา 
2) จากสปอนเซอร์  
3) รายได้จากการขายสินค้า 
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ใบความรู้ที่ 3  
เร่ือง การวางแผนเพื่อจัดทำเนื้อหาคลิปวิดีโอ 

 
การจัดทำวิดีโอเพ่ือลงในยูทูบควรมีการวางแผนในการเลือกเนื้อหาที่จะนำมาจัดทำเพ่ือให้มีความ

ถูกต้องเป็นไปตามกฎของยูทูบและได้รับความสนใจในการเข้าชมอย่างกว้างขวาง โดยมีวิธีการเลือกคอนเทนต์ และ
แนวคิดหรือไอเดียในการจัดทำ ดังนี้ 

 
1. หลักการเลือกเนื้อหา (Content) ที่จะจัดทำคลิปวีดีโอ [1] 
  การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำลงในยูทูบ มีวิธีการพิจารณา ดังนี้  
   1.1  เลือกหัวข้อที่เรามีความถนัด สามารถทำได้ด้วยตนเองคนเดียว เพ่ือจะได้ไม่ต้องพ่ึง
คนอ่ืน เราสามารถตั้งกล้องถ่ายและพูดได้เลยไม่ต้องรอคนอ่ืน 
   1.2  เลือกหัวข้อที่ลงทุนน้อยที่สุด 
   1.3  เลือกหัวข้อที่จะทำเองที่บ้านได้เพ่ือประหยัดค่าเดินทาง  หากออกนอกบ้านอาจจะ
เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ เช่น ฝนตก รถเสีย เป็นต้น 
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2. แนวคิด (Idea) ในการทำยูทูบ ปี 2021[2]  
 

 
 

  การที่จะตัดสินใจเลือกเนื้อหาที่จะทำลงในยูทูบ ควรใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้  
  2.1  ต้องเป็นเนื้อหาที่คิดด้วยตนเองไม่เอาเนื้อหามาจากเว็บไซต์จากแหล่งอ่ืน ๆ เพราะจะทำให้
ไม่เกิดความยั่งยืน ต้องพึ่งพาคนอื่น ๆ ตลอดเวลา และอาจจะมีโอกาสที่จะมีเนื้อหาซ้ำหรือเป็นเนื้อหาที่ไม่เกิด
ประโยชน์ ดังนั้น เนื้อหาทุกอย่างเราจะต้องคิดเอง ซึ่งจะมาจากความรู้และประสบการณ์ท่ีถ่ายทอดออกมาจากตัวเรา 
  2.2  เนื้อหาที่จะทำไม่ผิดกฎของยูทูบคือ เรื่องลิขสิทธิ์ คลิปเพลง รูปภาพ อย่าเอามาทำ เพราะ
เสี่ยงต่อการผิดกฎของยูทูบ ซึ่งจะมีการตรวจสอบเข้มข้นขึ้นทุกปี 
  2.3  เลือกเนื้อหาที่เป็นที่ชื่นชอบของคนในปีหน้าหรือในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องหลัก ๆ ได้แก่  1) 
อาหาร เพราะหลายคนทำอาหารกันเองเพื่อความปลอดภัย 2) การออกกำลังกาย เพราะคนเราอยากมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป 3) DIY (Do it Yourself คือ ทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ)  ซึ่งมีข้อดีคน
อ่ืนลอกเลียนแบบได้ยาก และ 4) การเกษตร 
  สำหรับการเลือกเนื ้อหา หรือ แนวคิดหรือไอเดียในการจัดทำวิดีโอเพื ่อลงยูทูบ ควรให้
ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้การกำหนดหัวข้อหรือเลือกเนื้อหามีความทันสมัย
สอดคล้องตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 
---------------------------------------- 

1 เสกสรร เทิดสิรภิัทร. (2564) “แนวทางการเลือกเนื้อหาท่ีจะทำวิดโีอ” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 
2564). จาก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541531885892498 

2 เสกสรร เทิดสิรภิัทร. (2564) “ไอเดียทำช่องยูทูบปี 2021” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564). 
จาก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541539632558390 
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ใบงานที่ 3 
เร่ือง การวางแผนเพื่อจัดทำเนื้อหาคลิปวิดีโอ 

 
คำชี้แจง หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลการวางแผนเพ่ือจัดทำคลิปวิดีโอ แล้ว ให้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้  
 
1. ผู้เรียนมีหลักการเลือกเนื้อหา (Content) ในการจัดทำคลิปวิดีโอลงยูทูบอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .....................................................
......................................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ............................................ 
2. ผู้เรียนมีการตัดสินใจเลือกเนื้อหาที่จะทำคลิปวิดีโอลงยูทูบอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .....................................................
................................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
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แนวคำตอบใบงานที่ 3 เร่ือง การวางแผนเพ่ือจัดทำเนื้อหาคลิปวิดีโอ 
 
1. ตอบ การเลือกคอนเทนต์ ในการจัดทำคลิปวิดีโอลงยูทูบมี ดังนี้ 

1.1 เลือกหัวข้อที่เรามีความถนัด สามารถทำได้ด้วยตนเองคนเดียว เพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งคนอื่น เรา
สามารถตั้งกล้องถ่ายและพูดได้เลยไม่ต้องรอคนอ่ืน 
 1.2 เลือกหัวข้อที่ลงทุนน้อยที่สุด 
 1.3 เลือกหัวข้อที่จะทำเองที่บ้านได้เพ่ือประหยัดค่าเดินทาง หากออกนอกบ้านอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิด
ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ เช่น ฝนตก รถเสีย เป็นต้น 
 
2. ตอบ การตัดสินใจเลือกเนื้อหาที่จะทำคลิปวิดีโอลงยูทูบมี ดังนี้ 

2.1 ต้องเป็นเนื้อหาที่คิดด้วยตนเองไม่เอาเนื้อหามาจากเว็บไซต์จากแหล่งอื่น ๆ 
2.2 เนื้อหาที่จะทำไม่ผิดกฎของยูทูบ 
2.3 เลือกเนื้อหาที่เป็นที่ชื่นชอบของคนในปีหน้าหรือในอนาคต  
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ใบความรู้ที่ 4  
เร่ือง การสร้างคอนเทนต์ส าหรับการจัดท าคลิปวิดีโอลงยูทูบ 

 
1. หัวใจส าคัญของการท าคอนเทนต์ส าหรับการจัดท าคลิปวิดีโอลงยูทูบ[1] 

หัวใจส ำคัญของกำรท ำคอนเทนต์ส ำหรับกำรจัดท ำคลิปวิดีโอลงยูทูบ มีหลักกำรส ำคัญ ดังนี้ 
  1.1 สิ่งที่เรำมีแต่คนอ่ืนไม่มี คือ ควำมสำมำรถเฉพำะตัวที่เรำมีแต่คนอ่ืนไม่มี อันอำจจะเกิดจำก
กำรฝึกฝนหรือมีติดตัวมำแต่ก ำเนิด จะเป็นควำมสำมำรถเฉพำะตัวไม่มีใครเลียนแบบได้ 
  1.2 สิ่งที่เรำมีคนอ่ืนไม่มี คือ วัตถุ สิ่งของ หรือสถำนที่ที่เรำมีแต่คนอ่ืนไม่มี เช่น มีของเล่น
โบรำณ 
  1.3 สิ่งที่เรำมีคนอ่ืนไม่มี คือ ควำมสัมพันธ์เรำรู้จักกับใครบำงคนที่เรำมีสิทธิพิเศษที่จะถ่ำยคลิป
อะไรบำงอย่ำง ควำมสัมพันธ์กับคนดัง ดำรำ เรำอำจชวนมำช่วยถ่ำยคลิปด้วยกัน ท ำให้ยอดวิวมำกขึ้น เพรำะเป็น
สิ่งที่เรำมีคนอ่ืนไม่ม ี
  ดังนั้น สิ่งที่เรำมีคนอ่ืนไม่มีด้ำนควำมสำมำรถเฉพำะตัว วัตถุสิ่งของ และด้ำนควำมสัมพันธ์  
ถ้ำใครมีท้ัง 3 สิ่งนี้ ก็จะสำมำรถชนะคู่แข่งไปแล้ว 50% 
  ทั้งนี้ ถ้ำหำกไม่มีทั้ง 3 หัวข้อ ข้ำงต้น เรำสำมำรถใช้วิธีกำรท ำคอนเทนต์แบบที่เรำมีคนอ่ืนก็มี  
แต่เรำมีดีกว่ำคนอ่ืน ๆ คือ 1) ควำมอดทนในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ท ำให้เป็นปัจจัยที่เรำมีคอนเทนต์ชนะคู่แข่ง  
ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญ 2) ควำมตั้งใจ เรำอำจจะไม่เก่ง ไม่รู้จักใคร แต่เรำมีควำมตั้งใจ ซึ่งแม้เรำจะไม่มีควำมรู้  
ด้ำนไหน อะไรเลย แต่มีควำมอดทนค่อย ๆ เรียนรู้ไปก็จะท ำให้เก่งขึ้น ประสบควำมส ำเร็จได้ 
 
2. การหาคอนเทนต์อย่างง่าย [2] 
  กำรหำคอนเทนต์เพ่ือท ำยูทูบที่ง่ำยที่สุด มี 3 ประกำร ดังนี้ 
  2.1 บ้ำนเรำมีกิจกำร/ธุรกิจ ซึ่งสำมำรถน ำมำถ่ำยคลิปได้ เช่น บ้ำนเรำเปิดร้ำนขำยผักอยู่  
เรำท ำคอนเทนต์เกี่ยวกับผักและประโยชน์ของผักแต่ละชนิด ซึ่งหำกจะถ่ำยคลิปที่ใดไม่ต้องไปขออนุญำตเพรำะ
เป็นบ้ำนเรำเอง 
  2.2 บ้ำนญำติ พ่ีน้องท ำกิจกำร/ธุรกิจอะไร เรำขอเข้ำไปมีส่วนร่วม ขอไปถ่ำยคลิปกำรท ำธุรกิจ
ของญำติ สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เรำไม่ยุ่งยำกในกำรขออนุญำตกับบุคคลภำยนอก เพรำะก่อนถ่ำยคลิปเรำควร  
ขออนุญำตก่อนถ่ำยคลิป 
  2.3 สถำนที่ใกล้บ้ำนมีแหล่งที่น่ำสนใจ แหล่งแถวบ้ำนเรำก็จะมีคนที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว เวลำ
ติดต่อถ่ำยท ำคลิปก็ง่ำย ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ประหยัดเวลำ 
---------------------------------------- 

1 เสกสรร เทิดสิริภัทร. (2564) “หัวใจท ำคอนเทนต์ลงยูทูปที่ใช้ได้ตลอดกำล” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เมื่อวันที่ 24 
มิถุนำยน 2564). จำก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541544485891238/ 

2                    “3 ไอเดีย หำคอนเทนต์ท ำยูทูบที่ง่ำยที่สุด” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2564). 
จำก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541551255890561/ 
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ใบงานที่ 4 

เร่ือง การสร้างคอนเทนต์ส าหรับการจัดท าคลิปวิดีโอลงยูทูบ 

 
ค ำชี้แจง หลังจำกที่ผู้เรียนได้ศึกษำข้อมูลกำรสร้ำงคอนเทนต์ส ำหรับกำรจัดท ำคลิปวิดีโอลงยูทูบแล้ว ให้ตอบ

ค ำถำม ดังต่อไปนี้  
 
1. ผู้เรียนบอกหัวใจส ำคัญของกำรท ำคอนเทนต์เพ่ือจัดท ำคลิปวิดีโอลงยูทูบ 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................... ............................................................................................................... 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
2. ผู้เรียนบอกวิธีกำรหำคอนเทนต์อย่ำงง่ำยเพ่ือท ำคลิปวิดีโอลงยูทูบ
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
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แนวค าตอบใบงานที่ 4 เร่ือง การสร้างคอนเทนต์ส าหรับการจัดท าคลิปวิดีโอลงยูทูบ 
 
1. ตอบ หัวใจส ำคัญของกำรท ำคอนเทนต์เพ่ือจัดท ำคลิปวิดีโอลงยูทูบมี ดังนี้ 

1.1 สิ่งที่เรำมีแต่คนอ่ืนไม่มี คือ ควำมสำมำรถเฉพำะตัวที่เรำมีแต่คนอ่ืนไม่มี  
1.2 สิ่งที่เรำมีคนอ่ืนไม่มี คือ วัตถุ สิ่งของ หรือสถำนที่ที่เรำมีแต่คนอื่นไม่มี 
1.3 สิ่งที่เรำมีคนอ่ืนไม่มี คือ ควำมสัมพันธ์เรำรู้จักกับใครบำงคนที่เรำมีสิทธิพิเศษท่ีจะถ่ำยคลิปอะไร

บำงอย่ำง ควำมสัมพันธ์กับคนดัง ดำรำ  
 

2. ตอบ วิธีกำรหำคอนเทนต์อย่ำงง่ำยเพ่ือท ำคลิปวิดีโอลงยูทูบดังนี้ 
2.1 บ้ำนเรำมีกิจกำร/ธุรกิจ ซึ่งสำมำรถน ำมำถ่ำยคลิปได้ 
2.2 บ้ำนญำติ พ่ีน้องท ำกิจกำร/ธุรกิจอะไร เรำขอเข้ำไปมีส่วนร่วม 
2.3 สถำนที่ใกล้บ้ำนมีแหล่งที่น่ำสนใจ แหล่งแถวบ้ำนเรำก็จะมีคนที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว 
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ใบความรู้ที่ 5 
เร่ือง การจัดท าคลิปวิดีโอลงยูทูบ 

 
1. อุปกรณ์เบื้องต้นการท าคลิปวิดีโอลงยูทูบ [1] 
  อุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรับท ำคลิปวิดีโอ ซึ่งในหลักสูตรนี้จะน ำเสนออุปกรณ์กำรท ำคลิปในสไตล์  
มินิมอล คือ ลงทุนน้อย ใช้เฉพำะสิ่งที่จ ำเป็น มีดังนี้ 
  1. สมำร์ทโฟน ส ำหรับใช้ถ่ำยวิดีโอ ซึ่งสมำร์ทโฟนมีข้อดีคือไม่ต้องลงทุน เพรำะทุกคนมีสมำร์ทโฟน
ที่มีควำมคมชัด และสำมำรถถ่ำยคลิปได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพ่ึงพำคนอ่ืน และข้อดีอีกข้อคือ ใช้สมำร์ทโฟนสำมำรถ
ตัดต่อคลิปได้ทันทีโดยใช้แอปพลิเคชันที่มีอยู่ในสมำร์ทโฟนได้เลย 
 

 
รูปสมำร์ทโฟน 

 
  2. ไมโครโฟน ซึ่งกำรใช้ไมโครโฟน เช่น กำรพูดคนเดียวควรใช้ไมโครโฟนแบบติดปกเสื้อ เพรำะ
จะมีควำมชัด มีเสียงรบกวนน้อย กรณี มีผู้พูด 2 คน ควรใช้ไมโครโฟนแบบ 2 หัว คือ ไมโครโฟนที่สำมำรถเสียบ
เข้ำไปที่สมำร์ทโฟนอันเดียวซึ่งสำมำรถแยกออกเป็น 2 ตัว แล้วก็ใช้งำนได้ดีด้วย และถ้ำหำกมีคนมำกกว่ำ 2 คน 
ควรใช้ไมโครโฟนแบบ shotgun mic 
 

+  
รูปไมโครโฟน 
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  3. ขำตั้งกล้อง  ขำตั้งกล้องมีควำมจ ำเป็นมำกในกำรถ่ำยคลิป ซี่งกำรใช้ขำตั้งกล้องจะท ำให้เรำได้
มุมที่สวย ๆ ในกำรท ำคลิป รำยละเอียดของขำตั้งกล้อง ประกอบด้วย 
   3.1 ขำตั้งกล้องตัวเล็ก ส ำหรับตั้งบนโต๊ะ ซึ่งใช้ส ำหรับตอนนั่งถ่ำยคลิป 
 

 
รูปขำตั้งกล้องตัวเล็ก  ส ำหรับตั้งบนโต๊ะ 

 
   3.2 ขำตั้งกล้องตัวใหญ่ ส ำหรับใช้ถ่ำยนอกสถำนที่ ใช้ส ำหรับยืนถ่ำยข้ำงนอก ซึ่งจะต้อง
สูงระดับสำยตำเรำ 
 

 
รูปขำตั้งกล้องตัวใหญ่  ส ำหรับถ่ำยนอกสถำนที่ 

 
  ทั้งนี้ ขำตั้งกล้องทั้งตัวใหญ่และตัวเล็ก จะต้องมีตัวหนีบส ำหรับหนีบสมำร์ทโฟนซึ่งวำงไว้บนขำ
ตั้งกล้อง ซึ่งจะช่วยยึดสมำร์ทโฟนให้ตั้งอยู่บนขำตั้งกล้องได้แน่น 
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รูปตัวหนีบส ำหรับหนีบสมำร์ทโฟน 

 

  4. หลอดไฟ LED สิ่งที่จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ำมีจะท ำให้เวลำถ่ำยคลิปจะท ำให้เรำหน้ำใส  
ซึ่งถ้ำหำกจะใช้หลอดไฟช่วยในกำรถ่ำยคลิป ควรใช้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 12 นิ้ว ก็พอ 
 

 
รูปหลอดไฟ LED 

 

2. ข้ันตอนถ่ายวิดีโอด้วยมือถือ[2] 
  ขั้นตอนกำรถ่ำยวิดีโอด้วยมือถือ ด้วยวิธีง่ำย ๆ มีดังนี้  
  1.  เตรียมเนื้อหำที่จะพูด เมื่อเตรียมเนื้อหำที่จะพูดแล้วควรฝึกซ้อมพูดให้คล่อง 
  2.  กำรเลือกพ้ืนหลัง (background) ต้องโล่ง สบำยตำ  
  3.  ตั้งกล้องให้อยู่ในระดับสำยตำ  ไม่ตั้งมุมต่ ำหรือมุมสูงกว่ำระดับสำยตำ 
  4.  กรณีที่เริ่มถ่ำยคลิปวิดีโอให้เปิดมือถือให้อยู่ในโหมดเครื่องบิน เพรำะถ้ำหำกก ำลังถ่ำยวิดีโอ
อยู่แล้วมีสำยเข้ำมำจะท ำให้ถูกตัดไปที่สำยโทรศัพท์ทันที ท ำให้ไม่สำมำรถถ่ำยวิดีโอต่อเนื่องได้ แต่ถ้ำ  
มือถืออยู่ในโหมดเครื่องบินแล้วมีสำยโทรเข้ำมำ จะกลำยเป็นสำยไม่ว่ำง ท ำให้ถ่ำยวิดีโอได้ต่อเนื่องจนเสร็จ 
  5.  ให้ตั้งถ่ำยวิดีโอในแนวนอน เพรำะจะได้เห็นองค์ประกอบภำพได้ครบถ้วน ชัดเจน ไม่ควรตั้งใน
แนวตั้งแบบถ่ำยเซลฟ่ี เพรำะจะท ำให้เห็นเป็นขอบด ำด้ำนข้ำงในคลิปวิดีโอ 
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  6.  กำรติดไมโครโฟน ควรติดไมโครโฟนให้มีระยะห่ำงจำกปำกประมำณ 1 คืบ ไม่ควรติด
ไมโครโฟนใกล้ปำกเกินไป เพรำะจะท ำให้เสียงแตก แต่ถ้ำหำกติดห่ำงไปก็จะท ำให้เสียงเบำ กำรติดไมโครโฟนสำย
ของไมโครโฟนควรสอดเข้ำไปในเสื้อ จะท ำให้สวยงำม ดูดี 
  7.  กำรจัดองค์ประกอบภำพก่อนถ่ำยคลิปวิดีโอ ควรจัดให้อยู่ตรงกลำง หรือจะจัดอยู่ในมุม  
  8.  ต้องจัดแสงช่วย ถ้ำมีแสงเพียงพอจะท ำให้ผู้พูดหน้ำใส  
  9.  กำรเลือกโฟกัส ปรับแสงเป็นแบบ manual  
  10.  ต้องมีกำรทดสอบเสียงไมโครโฟนก่อนจะเริ่มอัดคลิปว่ำมีเสียงอยู่ในคลิปหรือไม่ 
 
3. เทคนิคการจัดท าคลิปวิดีโอให้น่าสนใจ[3] 
  เทคนิคกำรท ำคลิปให้ดูน่ำสนใจ ต้องมีกำรแบ่งข้อมูลออกเป็นตอน ๆ และมีกำรเปลี่ยนมุมกล้อง
หลำย ๆ ที่ เพื่อไม่ให้เกิดควำมเบื่อของผู้ชม เทคนิคดังกล่ำว มีดังนี ้ 
  1.  ตอนแรกของกำรท ำคลิป ต้องมีกำรเกริ่นน ำก่อน 
  2.  กำรใส่ข้อควำมหรือสติ๊กเกอร์หรือรูปภำพประกอบคลิป โดยใช้วิธีกำรตัดต่อช่วยให้คลิป  
มีควำมน่ำสนใจ ดึงดูดให้มีผู้เข้ำมำชมคลิปมำกขึ้น โดยใช้แอปพลิเคชันส ำหรับกำรตัดต่อดังกล่ำว 
  3.  กำรมีส่วนประกอบเสริม เช่น เสียง กำรใช้ Sound effect  ต่ำง ๆ ประกอบในคลิป ซึ่งเป็นกำร
ดึงดูดควำมสนใจได ้
   
4. เทคนิคการพูดหน้ากล้อง[4] 
  เทคนิคกำรพูดหน้ำกล้องให้ดูดี มีคนชอบ ควรมีดังต่อไปนี้  
  1.  ต้องมองไปที่กล้องตลอดเวลำ ซึ่งจะเป็นกำรเปรียบเสมือนว่ำเรำมองที่คนดูตลอดเวลำ  
ซึ่งจะท ำให้วิดีโอของเรำเกิดควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น 
  2.  ต้องแม่นเนื้อหำ ควรน ำเอำเนื้อหำมำท ำกำรซ้อมบทพูดให้เป็นประจ ำ ถ้ำเนื้อหำมีควำมยำว
มำก ควรจ ำเนื้อหำหลัก ๆ หรือค ำส ำคัญ ไม่ควรท่องเป็นแบบนกแก้วนกขุนทอง 
  3.  พูดให้เป็นธรรมชำติ ควรมีเสียงสูงเสียงต่ ำ พูดให้มีจังหวะจะโคน ซึ่งจะท ำให้คนดูแล้ว  
ไม่ง่วง ไม่น่ำเบื่อ 
  4.  เวลำพูดควรพูดไปยิ้มไป ซึ่งรอยยิ้มจะท ำให้เรำดูดี มีเสน่ห์ 
  5.  เวลำพูดหน้ำกล้องอย่ำท ำตัวแข็ง ควรแสดงออกถึง Body language ซึ่งจะท ำให้ดูเป็น
ธรรมชำติ 
 
5. แหล่งคลิปวิดีโอฟรีที่ไม่มีลิขสิทธิ์[5] 
  แหล่งคลิปวิดีโอฟรีที่ไม่มีลิขสิทธิ์ สำมำรถดำวน์โหลดมำใช้ในกำรท ำคลิปวิดีโอ ซึ่งมีเว็บไซต์  
ที่แนะน ำ 7 เว็บไซต์ ดังนี้  
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1. www.clipcanvas.com/free-footage 
 

 
 

  เว็บไซต์นี้จะมีวิดีโอให้เลือกดำวน์โหลดมำกมำย เรำสำมำรถเลือกดำวน์โหลดได้ ดังนี้ 
1) เลือกคลิปที่จะดำวน์โหลด  เช่น เลือกดำวน์โหลดคลิปแมว  ดังภำพ 

 

 
 
  2)  จำกนั้นหน้ำเว็บไซต์จะเปลี่ยนมำเป็นหน้ำดำวน์โหลด กด Freedownload ดังภำพ 
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  2.  www.videos.pexels.com 

 
 

  เว็บไซต์นี้จะมีวิดีโอให้เลือกดำวน์โหลดมำกมำย เรำสำมำรถเลือกดำวน์โหลดได้ ดังนี้ 
  1) เลือกคลิปที่จะดำวน์โหลด  เช่น เลือกดำวน์โหลดคลิปวิดีโอ ดังภำพ 

 
 
  2)  จำกนั้นหน้ำเว็บไซต์จะเปลี่ยนมำเป็นหน้ำดำวน์โหลด กด Freedownload ดังภำพ 
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  3.  www.videvo.net 

 
 

  เว็บไซต์นี้จะมีวิดีโอให้เลือกดำวน์โหลดมำกมำย เรำสำมำรถเลือกดำวน์โหลดได้ เช่น  
จะค้นหำคลิปเกี่ยวกับ nature  มีวิธีกำรดังนี้ 

1) จำกช่อง Search   
 

 
   

2) ให้พิมพ์ค ำว่ำ “nature” 
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   3) จำกนั้นกดปุ่ม Search ด้ำนขวำมือ จะปรำกฏ ดังภำพ   

 
 
  4) เลือกคลิปที่ต้องกำรดำวน์โหลด จะปรำกฏ ดังภำพ แล้วเลือก FreeDownload 

 
   

4.  www.pixabay.com 
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เว็บไซต์นี้จะมีวิดีโอให้เลือกดำวน์โหลดมำกมำย เรำสำมำรถเลือกดำวน์โหลดได้ เช่น  
จะค้นหำคลิปเกี่ยวกับ cantus มีวิธีกำรดังนี้ 
  1) จำกช่อง Search  พิมพ์ค ำว่ำ “cactus” 

 
   

2)  จำกนั้นหน้ำเว็บไซต์จะปรำกฏคลิปที่เป็น “cactus” ให้เลือกดำวน์โหลด ดังภำพ 

 
 

3) เลือกคลิปที่ต้องกำรดำวน์โหลด จะปรำกฏ ดังภำพ แล้วเลือก FreeDownload 
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  5.  www.vimeo.com/groups/freehd 

 
  

เว็บไซต์นี้จะมีวิดีโอให้เลือกดำวน์โหลดมำกมำย เรำสำมำรถเลือกดำวน์โหลดได้ เช่น  
จะค้นหำคลิปเกี่ยวกับ apple  มีวิธีกำรดังนี้ 
  1) จำกช่อง Search  ให้พิมพ์ค ำว่ำ “apple” 

 
   

2) จำกนั้นหน้ำจอจะปรำกฏคลิปที่เก่ียวข้องกับ “apple” ให้เรำเลือกดำวน์โหลด ดังภำพ 
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3) เลือกคลิปที่ต้องกำร แล้วเลือกปุ่ม Download ซึ่งเว็บไซต์นี้สำมำรถเลือกขนำดของคลิป 
ที่จะดำวน์โหลดได้ 

 
 

  6.  www.pond5.com/free 

 
 
 
  เว็บไซต์นี้ให้เลือกดำวน์โหลดคลิปวิดีโอโดยเลือกปุ่ม Footage จะปรำกฏคลิปวิดีโอแนวโบรำณให้
เลือกดำวน์โหลดได้ ดังภำพ 
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  7.  www.lifeofvids.com 

 
  

เว็บไซต์นี้จะมีคลิปให้เลือกดำวน์โหลดได้มำกมำย ซึ่งเรำสำมำรถเลือกคลิปที่ต้องกำรดำวน์โหลด 
ที่ปรำกฏอยู่บนเว็บไซต์ได้  โดยมีวิธีกำรดังนี้ 

 
  

1) เลือกคลิปที่ต้องกำรดำวน์โหลด 
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2) เลือก “Vimeo” เพ่ือดำวน์โหลด 

 
 
  3) จะปรำกฏหน้ำส ำหรับดำวน์โหลด  แล้วกดปุ่ม Download เพ่ือดำวน์โหลดคลิปที่เรำต้องกำร 

 
 
 
6. แหล่งรูปภาพที่ไม่มีพื้นหลัง[6] 

แหล่งรวมรูปภำพที่ไม่มีพ้ืนหลังส ำหรับน ำไปใช้ท ำวิดีโอได้เลย ซึ่งเรำไม่ต้องเสียเวลำตัดฉำกหลังออก ซึ่งมี
เว็บไซต์ที่แนะน ำ 3 เว็บไซต์ ดังนี้  
  1.  www.flaticon.com  ในกำรค้นหำรูปภำพต้องค้นหำโดยใช้ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ซึ่งในแต่ละ
รูปภำพจะปรำกฏอักษร ตัว “s” จะเป็นรูปภำพที่สำมำรถดำวน์โหลดมำใช้ แต่ต้องมีกำรให้เครดิตเว็บไซต์ในกรณี
ที่น ำรูปภำพไปใช้ด้วย 
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กำรดำวน์โหลดรูปภำพมำใช้ มีวิธีกำรดังนี้ 
  1) ช่อง Search ค้นหำค ำว่ำ rocket  จะได้ดังภำพ 

 
 
 

2) จำกนั้นหน้ำจอจะแสดงภำพ ดังภำพ 
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  3) สำมำรถเลือกดำวน์โหลดรูปที่ มีตัว “S” แสดงอยู่ ซึ่งจะเป็นรูปฟรี แต่ถ้ำรูปไหนมีรูปมงกุฏ
อยู่จะเป็นรูปภำพที่ต้องจ่ำยเงินส ำหรับซื้อรูปภำพนั้น 
 

 
 

4) กดเลือกดำวน์โหลดรูปเป็นไฟล์ PNG 
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5) สำมำรถเลือกสีของภำพได้ ดังนี้ 
 

 
 

6) สำมำรถเลือกควำมละเอียดของภำพได้ตำมต้องกำร เช่น ต้องกำรควำมละเอียดที่ 512 pixel 
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7) เมื่อเลือกสี และขนำดแล้ว จะได้ดังภำพ แล้วเลือก FreeDownload 
  

 
 

8) จำกนั้นไปที่โฟลเดอร์ส ำหรับเก็บรูปภำพที่เรำต้องกำร 

 
 

9) เลือก Save  

 

38



40 
 

10) เมื่อได้ภำพที่ต้องกำรแล้ว เมื่อจะน ำไปใช้ก็ควรใส่เครดิตรูปภำพ ดังภำพ ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอไว้ด้วย 
  

 
 

  2.  www.freepngs.com ซึ่งจะมีรูปภำพที่จัดเป็นหมวดหมู่ สำมำรถเลือกรูปได้ง่ำย 
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วิธีการดาวน์โหลดภาพมาใช้ 
  1)  สำมำรถเลือกรูปภำพได้จำกหน้ำเว็บไซต์ ซึ่งได้แบ่งหมวดหมู่ของรูปภำพไว้ ดังภำพ 

 
 

  2)  เลือกหมวดหมู่ เช่น เลือก หมวด Insect จะแสดงภำพ ดังนี้ 

 
 

  3) เลือกแมลงที่ต้องกำร ดังภำพ 
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  4)  เลือกรูปผีเสื้อที่ต้องกำรจำกภำพท้ังหมด 
 

 
 

  5)  เลือก รูปผีเสื้อที่ต้องกำร พร้อมทั้งดำวน์โหลด 
 

 
 

  6)  จะได้ภำพผีเสื้อที่ไม่มีพ้ืนหลัง ดังภำพ 
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7)  วิธีกำรบันทึกภำพคลิกขวำ เลือก Save Image as…ดังภำพ 
 

 
 

  8)  จำกนั้นหน้ำจอจะปรำกฏโฟลเดอร์ที่เรำต้องกำรเก็บรูปภำพ  เลือก Save 

 
 

  3.  www.freepngimg.com กำรค้นหำรูปภำพสำมำรถค้นหำในช่อง Search ได้เลย แต่ถ้ำ
เลื่อนลงมำดูภำยในเว็บไซต์ ก็จะมีกำรจัดหมวดหมู่รูปภำพไว้เช่นกัน 
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  วิธีการดาวน์โหลดภาพมาใช้ 
  1)  สำมำรถค้นหำรูปภำพได้จำกหน้ำเว็บไซต์ จำกช่อง Search ดังภำพ 

    

2)  สำมำรถหำภำพได้จำกหน้ำเว็บไซต์ ดังภำพ 

 
 

  3)  เลือกรูปภำพที่ต้องกำร ดังภำพ 
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  4)  สำมำรถดำวน์โหลดรูปภำพ โดยเลือก Free Download PNG ดังภำพ 

 
 
  5)   จะปรำกฏโฟลเดอร์ที่เรำต้องกำรเก็บรูปภำพ  เลือก Save 

 
 

  ทั้งนี้ ในกำรดำวน์โหลดรูปภำพหรือคลิปวิดีโอของแต่ละเว็บไซต์ ควรอ่ำนกฎกติกำกำรใช้เว็บไซต์
ต่ำง ๆ ให้เข้ำใจก่อนกำรใช้งำนในเว็บไซต์นั้น ๆ ด้วย 
 
7. พื้นฐานการตัดต่อวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน 

การตัดต่อวิดีโอง่าย ๆ สามารถตัดต่อด้วยแอปพลิเคชัน KINEMASTER [7] 
กำรตัดต่อคลิปวิดีโอง่ำย ๆ ด้วยแอปพลิเคชัน KINEMASTER สำมำรถใช้สมำร์ทโฟนทั้งระบบ 

Android และระบบ iOS ซ่ึงในกำรติดต้ังแอปพลิเคชัน ลงในสมำร์ทโฟน ระบบ Android เข้ำไปที่ google play 
store ส่วนระบบ iOS เข้ำไปที่ App Store ในกำรยกตัวอย่ำงครั้งนี้ เป็นกำรใช้สมำร์ทโฟนที่เป็นระบบ Android 
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การติดตั้งแอปพลิเคชัน KINEMASTER  
1. เข้ำไปที่ google play store เพ่ือติดตั้งแอปพลิเคชัน KINEMASTER 

 
   

2. เมื่อเข้ำ google play store แล้ว ค้นหำแอปพลิเคชัน KINEMASTER โดยกำรพิมพ์  
Kinemaster  แล้วเลือก ดังภำพ 

 

 
 

  3. จำกนั้นเลือกติดตั้ง เสร็จแล้วจะได้ดังภำพ 
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  4. เปิดเลือก เปิดโปรแกรม แล้ว จะพบค ำถำม “วิเครำะห์ประสิทธิภำพฮำร์ดแวร์” ให้เลือกตอบ 
“Remind me later” 

 
 

การตัดต่อวิดีโอง่าย ๆ ด้วย แอปพลิเคชัน KINEMASTER เริ่มด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ต่อไปนี้ 
1) การน าเข้าไฟล์วิดีโอ 
1.1 กดเข้ำ App KINEMASTER และกดไปที่วงกลมสีแดงที่มีเครื่องหมำยบวก ดังภำพ 

 
 

1.2 จำกนั้นกดไปที่วงกลมสีแดง โครงกำรว่ำง 
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1.3 หน้ำจอจะปรำกฏหน้ำต่ำง ดังภำพ 

 
 

1.4 จำกนั้นกดไปที่ มีเดีย 

 
 

1.5 กดไปที่ Camera เพ่ือเลือกไฟล์วิดีโอหรือไฟล์ภำพ 
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1.6 จำกนั้นเลือกไฟล์วิดีโอหรือไฟล์ภำพตำมต้องกำร ซึ่งสำมำรถเลือกไฟล์ใส่ได้หลำยไฟล์ และไฟล์ที่
เลือกจะลงมำอยู่ที่ด้ำนล่ำงของหน้ำจอ ดังภำพ 

 
 
1.7 จำกนั้นกดเครื่องหมำยถูก √ ที่มุมบนด้ำนขวำมือ 

 
 

1.8 ถ้ำต้องกำรจะดู Preview ตรงไหน สำมำรถกดตรงนั้น แล้วกด Preview ตรงรูปสำมเหลี่ยม ▷ 
ทำงด้ำนขวำมือ  
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2) การลบไฟล์วิดีโอ 
2.1 ต้องกำรจะลบไฟล์วิดีโอไฟล์ใด สำมำรถกดไปที่ไฟล์นั้นให้กรอบเป็นสีเหลือง 

 
 
2.2 จำกนั้นกดรูปถังขยะทำงด้ำนซ้ำยมือ 

 
 

2.3 ถ้ำอยำกให้ไฟล์วิดีโอที่ลบไปแล้วนั้นกลับมำใหม่ให้กด Undo ทำงด้ำนมุมบนซ้ำยมือ ซึ่งเป็น
เครื่องหมำยค ำสั่งย้อนกลับ  
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3) การย้ายไฟล์วิดีโอ 
3.1 ต้องย่อหน้ำจอลงมำก่อน เพ่ือที่จะได้สลับไฟล์ได้ง่ำยขึ้น โดยกำรใช้นิ้วบีบไฟล์วิดีโอทั้งหมดเข้ำหำกัน 

เพ่ือให้ไฟล์เล็กลง และสำมำรถมองเห็นไฟล์ทั้งหมดได้ 

 
 

3.2 จำกนั้นกดท่ีไฟล์นั้นค้ำงไว้ 2 วินำที ให้วิดีโอมีกำรเคลื่อนไหว จำกนั้นเลื่อนไปต ำแหน่งที่ต้องกำรวำง 
และปล่อยมือเพ่ือวำง 

 
 

4) การตัดไฟล์วิดีโอ  
4.1 กำรตัดไฟล์ด้วยตนเอง 

1) ต้องกำรตัดไฟล์วิดีโอไฟล์ใด สำมำรถกดไปที่ไฟล์นั้นให้กรอบเป็นสีเหลือง 
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2) จำกนั้นกดและลำกที่ขอบด้ำนซ้ำยมือหรือขวำมือ เพ่ือตัดไฟล์ที่ไม่ต้องกำรทิ้งไป 
 

  
 
3) กรณีเป็นไฟล์รูปภำพจะไม่สำมำรถตัดไฟล์ได้ แต่จะสำมำรถกดที่ขอบทำงด้ำนขวำมือเพ่ือปรับ

ควำมยำวของภำพได้เท่ำนั้น 
 

 
 

4.2 กำรตัดไฟล์จำกค ำสั่งของแอพ 
1) ต้องกำรตัดไฟล์วิดีโอใด สำมำรถกดไปที่ไฟล์นั้นให้กรอบเป็นสีเหลือง 
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2) กดค ำสั่งรูปกรรไกร จะขึ้นค ำสั่งเพ่ิมเติมขึ้นมำ ดังนี้ 
- ตัดไปทำงซ้ำยของหัวอ่ำน 

- ตัดไปทำงขวำของหัวอ่ำน 

- แยกท่ีหัวอ่ำน 

- แยกเสียงออกมำ 

 
 

2.1) ตัดไปทำงซำ้ยของหัวอ่ำน คือ ไฟล์ด้ำนซ้ำยของไฟล์ที่เรำเลือกจะถูกตัดออกไป ดังภำพขวำมือ 

  
 

2.2) ตัดไปทำงขวำของหัวอ่ำน คือ ไฟล์ด้ำนขวำของไฟล์ที่เรำเลือกจะถูกตัดออกไป ดังภำพขวำมือ 

  
 

2.3) แยกที่หัวอ่ำน คือ ไฟล์ที่เรำเลือกจะแยกออกเป็น 2 ไฟล์ ดังภำพขวำมือ 
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2.4) แยกเสียงออกมำ คือ กำรแยกเสียงออกจำกไฟล์วิดีโอ ถ้ำลบแต่ไฟล์ภำพ ไฟล์เสียงยังคงอยู่ 
ดังภำพขวำมือ 

  
 
8. การออกแบบปกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ [8] 
  ปกคลิปวิดีโอ เป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรที่จะท ำให้มีคนติดตำมและดูคลิป ซี่งมี 3 องค์ประกอบ  
ดังนี้ 

1. รูปภำพประกอบที่มีอยู่ในเนื้อหำ  
2. ข้อควำมที่จะสื่อถึงคลิปนั้น ซึ่งอำจะเป็นข้อควำมหลัก ๆ และจะต้องเป็นตัวหนังสือที่อ่ำนง่ำย 
3. น ำรูปเจ้ำของช่องไปใส่ไว้ที่หน้ำปกคลิป เพ่ือที่จะท ำให้คนจ ำได้และสนใจเข้ำมำดูในคลิปต่อ ๆ ไป 

 
9. การจัดท าปกคลิปวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน [9] 
  กำรจัดท ำปกคลิปวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน KineMaster  ซึ่งสำมำรถใช้สมำร์ทโฟนทั้งระบบ 
Android และระบบ iOS มีวิธีกำรดังนี้ 

 1.  ถ่ำยรูปตัวเองที่ก ำลังท ำคลิปวิดีโอไว้ โดยถ่ำยรูปให้ชิดมุมใดมุมหนึ่ง โดยถ่ำยรูปเป็นแนวนอน 
เนื่องจำกจะต้องใช้พื้นที่ว่ำงในกำรท ำหน้ำปกคลิป 

 
 
 2.  ติดตั้งแอปพลิเคชัน KineMaster  สำมำรถใช้สมำร์ทโฟนทั้งระบบ Android และระบบ iOS 

ซึ่งในกำรติดตั้งแอปพลิเคชันลงในสมำร์ทโฟน ระบบ Android เข้ำไปที่ google play store ส่วนระบบ iOS เข้ำ
ไปที่ App Store (สามารถทบทวนการติดตั้งแอปพลิเคชัน KINEMASTER  ได้จากหัวข้อ 7. พื้นฐานการตัดต่อ
คลิปวิดีโอ) 
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3. วิธีกำรท ำหน้ำปกคลิปวิดีโอ 
1) เริ่มต้นโดยกำรเลือกปุ่มตรงกลำง 

 
 

2)  ก ำหนดขนำดหน้ำปกคลิป ขนำด 16:9 
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3)  เลือกรูปที่เรำได้ถ่ำยไว้ในสมำร์ทโฟน 

 
 

 4)  จำกนั้นเลือกเครื่องหมำย  ตรงมุมขวำ 

 
 

 5)   สำมำรถจัดมุมใหม่ได้ โดยกดท่ีรูปภำพ แล้วจะขึ้นแถบเครื่องมือด้ำนขวำมือ ให้
เลือกเครื่องมือ แพนแอนด์ซูม ปุ่มตรงกลำง  ดังภำพ 
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  6)  กำรย่อขยำยรูปภำพ กดเครื่องหมำย = ก่อนย่อขยำยรูปภำพ เพ่ือไม่ให้รูปภำพ
เคลื่อนที ่

 

 
 

  7)  ท ำกำรย่อขยำยรูปภำพ โดยกำรใช้นิ้วย่อขยำยรูปภำพตำมต้องกำร โดยควร
ระมัดระวังไม่ให้มีขอบด ำด้ำนข้ำงของรูป ควรย่อขยำยรูปให้เต็มหน้ำจอ 
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  8)  ย่อขยำยเสร็จแล้ว กด  มุมขวำ ดังภำพ 
 

 
 

  9)  กำรตกแต่งตัวหนังสือ กดเลือกเลเยอร์ 
 

 
   

10)  เลือก ตัวอักษร รูป T ส ำหรับพิมพ์ชื่อหน้ำปกคลิปวิดีโอ 
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  11)  พิมพ์ตัวหนังสือที่เป็นคีย์เวิร์ด หรือค ำหลัก ๆ ส ำหรับใช้บนหน้ำปกคลิป เสร็จแล้ว
เลือก “ตกลง” ดังภำพ 

 

 
 

  12)  พิมพ์ตัวอักษร แล้วเลือก ตกลง จะปรำกฏดังภำพ 
 

 
 

  13)  หำกต้องกำรแก้ไขชื่อคลิปที่เรำพิมพ์ไว้ สำมำรถแก้ไขได้โดยเลือกปุ่มคีย์บอร์ด 
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  14) กำรขยำยตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นสำมำรถขยำยได้จำกลูกศรมุมล่ำงขวำ ดังภำพ 
 

 
 

  15)  เมื่อขยำยตัวอักษรและจัดต ำแหน่งตำมที่ต้องกำรแล้ว แต่ตัวอักษรไม่ชัดเจนดังภำพ  
 

 
   

16)  สำมำรถตกแต่งตัวอักษรได้ โดยกำรเลื่อนค ำสั่งทำงขวำมือลง เลือก “สีพ้ืนหลัง” 
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17)  กำรเลือกสีพื้นหลัง เลือก Enable ให้เป็นสีแดง แล้วเลือกสีพื้นหลัง ดังภำพ 

 
 

17.1  เลือกสีพื้นหลังตำมท่ีเรำต้องกำร โดยสีที่เลือกคือ “สีแดง” ดังภำพ 
 

 
 

17.2  หลังจำกนั้น เลือกปรับควำมโปร่งใส เป็น 100 ดังภำพ 
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17.3 เสร็จแล้วกดเครื่องหมำย    ดังภำพ 
 

 
 

17.4 หน้ำจอจะปรำกฏ ดังภำพ 
 

 
 
18)  เมื่อเสร็จแล้วสำมำรถกดย้อนหลัง เพ่ือปรับแต่งรูปภำพต่อไปได้โดย เลือก ปุ่ม < 

ดังภำพ 
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19) กำรเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือ สำมำรถเลือกฟอนต์ตัวหนังสือ โดยกดที่ปุ่ม Aa  
ดังภำพ 

 

 
 

20)  เลือกฟอนต์ Thai (ไทย) แต่ถ้ำยังไม่มีฟอนต์ไทย ให้ไปที่ร้ำนค้ำเพ่ือดำวน์โหลด
ฟอนต์ไทย ดังภำพ 
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21) วิธีกำรดำวน์โหลดฟอนต์ไทย ส ำหรับฟอนต์ที่มีค ำว่ำ PREMUIM ต้องเป็นสมำชิก
ก่อนถึงจะดำวน์โหลดได้ ในที่นี้จะยกตัวอย่ำงกำรดำวน์โหลดฟอนต์ ธนมำศ 

21.1 เลือกฟอนต์ ธนมำศ 

 
 
21.2 เลือก “ดำวน์โหลด”  เสร็จแล้ว  เลือก x ดังภำพ 
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21.3 หลังจำกนั้นกลับมำหน้ำฟอนต์ Thai เลือกฟอนต์ที่เรำต้องกำร เช่น เลือกฟอนต์ 
Sarabun Light เสร็จแล้วเลือก  ดังภำพ 

 

 
 

 
 
21.4 จะได้รูปแบบอักษรดังภำพ 
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22)  กำรเพ่ิมชื่อปกคลิปวิดีโอ อีก 1 บรรทัด สำมำรถท ำได้ดังนี้ 
22.1 เลือกปุ่ม จุด 3 จุด แล้วเลือก “คัดลอก”  ดังภำพ 

 
 

 
 
22.2  จะมีเลเยอร์ตัวอักษร เกิดข้ึนมำอีก 1 รูปด้ำนล่ำง จำกนั้นลำกตัวอักษรสีพ้ืน

สีแดงลงมำอีก 1 รูป ดังภำพ 
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22.3  กำรแก้ไขตัวอักษร บรรทัดที่ 2  
1) เริ่มจำก กดเลือก คีย์บอร์ด แล้วจะเปลี่ยนเป็นหน้ำส ำหรับแก้ไขตัวอักษร 

เช่น แก้ไขเป็น “ไปเรียน” แล้วเลือก “ตกลง” ดังภำพ 
 

 
 

2) จะเปลี่ยนเป็นหน้ำส ำหรับแก้ไขตัวอักษร เช่น แก้ไขจำก “ออกแว้น” 
เป็น “ไปเรียน” แล้วเลือก “ตกลง” ดังภำพ 
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3) แล้วเลือก “ตกลง” เสร็จแล้วข้อควำมจะเป็น “ไปเรียน” ดังภำพ 
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22.4  เนื่องจำกบรรทัดที่ 2 มีสีพื้นหลังเหมือนบรรทัดที่ 1 เพ่ือควำมแตกต่ำง  
เรำต้องเปลี่ยนสีพ้ืนหลัง ซึ่งบรรทัดที่ 2 จะเปลี่ยนสีพ้ืนหลังเป็นสีด ำ โดยสำมำรถท ำตำมขั้นตอนที่ 17.1 – 17.4 
เมื่อเปลี่ยนสีพ้ืนหลังบรรทัดที่ 2 แล้ว จะได้ดังภำพ 

 

 
 
23)  กำรน ำปกคลิปไปใช้ สำมำมำรถเลือกเมนูทำงซ้ำยมือได้ แล้วเลือกเมนู “จับภำพ

และบันทึก” ซึ่งจะปรำกฏข้อควำมบอกว่ำรูปภำพที่บันทึกอยู่ที่ไหน ดังภำพ 
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24)  สำมำรถกลับไปดูหน้ำปกคลิปวิดีโอได้ในคลังรูปภำพที่บันทึกไว้ใน 
สมำร์ทโฟนได้เลย ดังภำพ 

 
 
25) หน้ำปกคลิปวิดีโอที่ท ำเสร็จแล้ว ด้วยแอปพลิเคชัน KineMaster 
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10. เทคนิคการท าคลิปวิดีโออย่างต่อเนื่อง 
  เทคนิคกำรท ำคลิปวิดีโอส ำหรับลงยูทูบอย่ำงต่อเนื่อง มีดังนี้ [10] 

1. ระบุให้ชัดเจนว่ำจะท ำคลิปที่สถำนที่ไหน เวลำเมื่อไหร่ เพ่ือที่จะได้เป็นค ำมั่นสัญญำกับ
ตนเอง 

2. กำรท ำคลิปให้น่ำดึงดูดใจ  เช่น กำรเข้ำร่วมกลุ่ม ชมรม กิจกรรม ในเรื่องที่เรำจะท ำ 
3. ท ำให้เป็นเรื่องง่ำย 
4. ท ำให้น่ำพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------- 

1 เสกสรร เทิดสิรภิัทร. (2564) “อุปกรณ์ท ำยูทูปสไตลเ์สกสรร” [ถอดคลิปวิดโีอ]. (เมื่อวันท่ี 24 มิถุนำยน 2564). 
จำก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541596699219350/ 

2                     . (2564) “ถ่ำยแบบเซียนเหมือนเรยีนมำ 10 ขั้นตอนถ่ำยวีดีโอด้วยมือถือ” [ถอดคลิปวิดีโอ]. 
(เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2564). จำก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541608049218215/ 

3                      . (2564) “3 เทคนิค ท ำคลิปยังไงให้น่ำสนใจ” [ถอดคลิปวิดโีอ]. (เมื่อวันท่ี 24 มิถุนำยน 
2564). จำก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541611465884540/ 

4                     . (2564) “5 เทคนิค พูดหน้ำกล้องยังไง ให้ดูดี มแีต่คนชอบ” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เมื่อวันท่ี 24 
มิถุนำยน 2564). จำก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541615399217480/ 

5                     . (2564) “แหล่งหำคลิปวิดีโอฟรี ไมม่ีลิขสิทธ์ิ” [ถอดคลิปวิดโีอ]. (เมื่อวันท่ี 24 มิถุนำยน 
2564). จำก https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541634709215549/ 

6                     . (2564) “แหล่งหำรูปไมม่ีพื้นหลัง” [ถอดคลิปวิดโีอ]. (เมื่อวันท่ี 24 มิถุนำยน 2564). จำก 
https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541626249216395/ 

7                    . (2564) “พื้นฐำนตัดต่อวิดโีอด้วยแอพ Kinemaster” [ถอดคลิปวิดโีอ]. (เมื่อวันท่ี 24 มิถุนำยน 
2564). จำกhttps://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541646112547742/ 

8                    . (2564) “ออกแบบปกคลิปยังไง ให้คนอยำกคลกิดู” [ถอดคลิปวิดโีอ]. (เมื่อวันท่ี 24 มิถุนำยน 
2564). จำกhttps://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541655002546853/ 

9                     . (2564) “กำรท ำคลิปลงยูทูบได้ทุกวัน” [ถอดคลิปวิดีโอ]. (เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2564). จำก
https://www.facebook.com/100001071638967/videos/3541588295886857/ 
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ใบงานที่ 5 
เร่ือง การจัดท าคลิปวิดีโอลงยูทูบ  

 
ค ำชี้แจง หลังจำกที่ผู้เรียนได้ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดท ำคลิปวิดีโอลงยูทูบ แล้ว ให้ผู้เรียนตอบค ำถำม               
หรือฝึกปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

 
1. จงบอกอุปกรณ์เบื้องต้นส ำหรับกำรท ำคลิปวิดีโอลงยูทูบมีอะไรบ้ำง 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .....................................................
................................................................. .........................................................................................................  
 

2. จงบอกขั้นตอนกำรถ่ำยวิดีโอด้วยมือ มำโดยสังเขป 
..................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ..........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................. 
 

3. จงบอกเทคนิคกำรจัดท ำคลิปวิดีโอให้น่ำสนใจ มำ 3 ข้อ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ............................................. 
 

4. จงบอกเทคนิคกำรพูดหน้ำกล้องส ำหรับถ่ำยคลิปวิดีโอ มำ 5 ข้อ 
...................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... .................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .....................................................
.......................................................................... ................................................................................................  
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5. จงระบุแหล่งค้นหำคลิปวิดีโอฟรีที่ไม่มีลิขสิทธิ์ มำ 4 แหล่ง 
................................................................................................ .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................. 
6. จงระบุแหล่งค้นหำรูปภำพที่ไม่มีพ้ืนหลัง มำ 3 แหล่ง 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................... ........................................... 
 
7. จงบอกวิธีกำรออกแบบปกคลิปวิดีโอที่น่ำสนใจมีอะไรบ้ำง 
............................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................ ..................................
................................................................................................. ......................................................................... 
 
8. จงบอกเทคนิคกำรท ำคลิปวิดีโออย่ำงต่อเนื่องมีอะไรบ้ำง 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ............................................. 
 
9. ให้ผู้เรียนศึกษำเรื่อง พื้นฐำนกำรตัดต่อวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน แล้วทดลองฝึกปฏิบัติ 
 
10. ให้ผู้เรียนศึกษำเรื่อง กำรจัดท ำปกคลิปวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน แล้วทดลองฝึกปฏิบัติ 
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แนวค าตอบใบงานที่ 5 เร่ือง การจัดท าคลิปวิดีโอลงยูทูบ  

 
 
1. ตอบ  1. สมำร์ทโฟน 

2. ไมโครโฟน 
3. ขำตั้งกล้อง มี 2 ประเภทคือ 1) ขำตั้งกล้องตัวเล็ก ส ำหรับตั้งบนโต๊ะ ซึ่งใช้ส ำหรับตอนนั่งถ่ำยคลิป 

และ 2) ขำตั้งกล้องตัวใหญ่ ส ำหรับใช้ถ่ำยนอกสถำนที่ ใช้ส ำหรับยืนถ่ำยข้ำงนอก ซึ่งจะต้องสูงระดับสำยตำเรำ ซ่ึง
ขำตั้งกล้องทั้ง 2 ประเภทจะต้องมีตัวหนีบส ำหรับหนีบสมำร์ทโฟนซึ่งวำงไว้บนขำตั้งกล้อง ซึ่งจะช่วยยึดสมำร์ท
โฟนให้ตั้งอยู่บนขำตั้งกล้องได้แน่น 

4. หลอดไฟ LED ควรใช้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 12 นิ้ว  
 
2. ตอบ  1. เตรียมเนื้อหำที่จะพูด เมื่อเตรียมเนื้อหำแล้วควรฝึกซ้อมพูดให้คล่อง 

2. กำรเลือกพื้นหลัง (background) ต้องโล่ง สบำยตำ  
3. ตั้งกล้องให้อยู่ในระดับสำยตำ  ไม่ตั้งมุมต่ ำหรือมุมสูงกว่ำระดับสำยตำ 
4. กรณีท่ีเริ่มถ่ำยคลิปวิดีโอให้เปิดมือถือให้อยู่ในโหมดเครื่องบิน เพรำะถ้ำหำกก ำลังถ่ำยวิดีโออยู่แล้วมี

สำยเข้ำมำจะท ำให้ถูกตัดไปที่สำยโทรศัพท์ทันที ท ำให้ไม่สำมำรถถ่ำยวิดีโอต่อเนื่องได้ แต่ถ้ำมือถืออยู่ ในโหมด
เครื่องบินแล้วมีสำยโทรเข้ำมำ จะกลำยเป็นสำยไม่ว่ำง ท ำให้ถ่ำยวิดีโอได้ต่อเนื่องจนเสร็จ 

5. ให้ตั้งถ่ำยวิดีโอในแนวนอน เพรำะจะได้เห็นองค์ประกอบภำพได้ครบถ้วน ชัดเจน ไม่ควรตั้งใน
แนวตั้งแบบถ่ำยเซลฟ่ี เพรำะจะท ำให้เห็นเป็นขอบด ำด้ำนข้ำงในคลิปวิดีโอ 
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6. กำรติดไมโครโฟน ควรติดไมโครโฟนให้มีระยะห่ำงจำกปำกประมำณ 1 คืบ ไม่ควรติดไมโครโฟน
ใกล้ปำกเกินไป เพรำะจะท ำให้เสียงแตก แต่ถ้ำหำกติดห่ำงไปก็จะท ำให้เสียงเบำ กำรติดไมโครโฟนสำยของ
ไมโครโฟนควรสอดเข้ำไปในเสื้อ จะท ำให้สวยงำม ดูดี 

7. กำรจัดองค์ประกอบภำพก่อนถ่ำยคลิปวิดีโอ ควรจัดให้ตรงกลำง หรือจะจัดอยู่ในมุม  
8. ต้องจัดแสงช่วย ถ้ำมีแสงเพียงพอจะท ำให้ผู้พูดหน้ำใส  
9. กำรเลือกโฟกัส ปรับแสงเป็นแบบ manual  
10. ต้องมีกำรทดสอบเสียงไมโครโฟนก่อนจะเริ่มอัดคลิปว่ำมีเสียงอยู่ในคลิปหรือไม่ 

 
3. ตอบ  1. ตอนแรกของกำรท ำคลิป ต้องมีกำรเกริ่นน ำก่อน 

2. กำรใส่ข้อควำมหรือสติ๊กเกอร์หรือรูปภำพประกอบคลิป โดยใช้วิธีกำรตัดต่อช่วยให้คลิป  
มีควำมน่ำสนใจ ดึงดูดให้มีผู้เข้ำมำชมคลิปมำกขึ้น โดยใช้แอปพลิเคชันส ำหรับกำรตัดต่อดังกล่ำว 

3. กำรมีส่วนประกอบเสริม เช่น เสียง กำรใช้ Sound effect  ต่ำง ๆ ประกอบในคลิป ซึ่งเป็น 
กำรดึงดูดควำมสนใจได ้

 
4. ตอบ  1. ต้องมองไปที่กล้องตลอดเวลำ ซึ่งจะเป็นกำรเปรียบเสมือนว่ำเรำมองที่คนดูตลอดเวลำ ซึ่งจะท ำให้
วิดีโอของเรำเกิดควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น 

2. ต้องแม่นเนื้อหำ ควรน ำเอำเนื้อหำมำท ำกำรซ้อมบทพูดให้เป็นประจ ำ ถ้ำเนื้อหำมีควำมยำวมำก 
ควรจ ำเนื้อหำหลัก ๆ หรือค ำส ำคัญ ไม่ควรท่องเป็นแบบนกแก้วนกขุนทอง 

3. พูดให้เป็นธรรมชำติ ควรมีเสียงสูงเสียงต่ ำ พูดให้มีจังหวะจะโคน ซึ่งจะท ำให้คนดูแล้วไม่ง่วง  
ไม่น่ำเบื่อ 

4. เวลำพูดควรพูดไปยิ้มไป ซึ่งรอยยิ้มจะท ำให้เรำดูดี มีเสน่ห์ 
5. เวลำพูดหน้ำกล้องอย่ำท ำตัวแข็ง ควรแสดงออกถึง Body language ซึ่งจะท ำให้ดูเป็นธรรมชำติ 

 
5. ตอบ  1. www.clipcanvas.com/free-footage 

2. www.videos.pexels.com 
3. www.videvo.net 
4. www.pixabay.com 
5. www.vimeo.com/groups/freehd 
6. www.pond5.com/free 
7. www.lifeofvids.com 

 
6. ตอบ  1. www.flaticon.com 

2. www.freepngs.com 
3. www.freepngimg.com 
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7. ตอบ  1. รูปภำพประกอบที่มีอยู่ในเนื้อหำ  

2. ข้อควำมที่จะสื่อถึงคลิปนั้น ซึ่งอำจจะเป็นข้อควำมหลัก ๆ และจะต้องเป็นตัวหนังสือที่อ่ำนง่ำย 
3. น ำหน้ำของเจ้ำของช่องไปใส่ไว้ที่หน้ำปกคลิป เพ่ือที่จะท ำให้คนจ ำได้ และสนใจเข้ำมำดูในคลิปต่อ ๆ ไป 

 
8. ตอบ  1. ระบุให้ชัดเจนว่ำจะท ำคลิปที่สถำนที่ไหน เวลำเมื่อไหร่ เพ่ือที่จะได้เป็นค ำมั่นสัญญำกับตนเอง 

2. กำรท ำคลิปให้น่ำดึงดูดใจ  เช่น กำรเข้ำร่วมกลุ่ม ชมรม กิจกรรม ในเรื่องที่เรำจะท ำ 
3. ท ำให้เป็นเรื่องง่ำย 
4. ท ำให้น่ำพึงพอใจ 
 

9.  ตอบ ให้ผู้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ จำกชิ้นงำน ซึ่งผู้เรียนต้องสำมำรถตัดต่อคลิป
วิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน ได้ 
 
10.  ตอบ ให้ผู้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ จำกชิ้นงำน ซึ่งผู้เรียนต้องสำมำรถจัดท ำปก
คลิปวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน ได้ 
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ใบความรู้ที่ 6 
เร่ือง การเปิดช่องยูทูบและการอัปโหลดคลิปวิดีโอ 

 
1. การเปิดช่อง การเปลี่ยนชื่อ และการเพิ่มช่องยูทูบ [1] 
  การเปิดช่องยูทูบกับการเปิดช่องเพื่อหารายได้นั้นมีความแตกต่างกัน การเปิดช่องยูทูบเป็นการ
สมัครยูทูบเพื่อจะอัปโหลดวิดีโอ ส่วนการสมัครเปิดสร้างรายได้ เป็นการสมัครเพื่อที่จะมีโฆษณาเข้า และเกิด
รายได้ขึ้น การสมัครยูทูบนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร โดยอาจจะใช้อีเมลเดียวกันในการเปิดช่องยูทูบหลายช่อง  
ก็ได้ หรือจะใช้คนละอีเมลในการเพิ่มช่องได้ แต่มีเงื่อนไขในการเปิดช่องเพื่อสร้างรายได้ คือจะต้องผ่านกฎของ  
ยูทูบ ดังนี้  
1) ช่องต้องมีผู้ติดตาม 1,000 คน 
2) ต้องมีคนดูคลิปอย่างน้อย 4,000 ชั่วโมง ไม่ว่าจะกี่คลิปก็ตาม  

1.1 วิธีการเปิดช่องยูทูบ  
ก่อนอื่นต้องมีบัญชีอีเมลของ Google ถ้ายังไม่มีให้สมัครก่อน จากนั้นให้นำอีเมลและ

รหัสผ่านของบัญชี Google มาลงชื่อเข้าใช้บน YouTube ได้เลย โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1) เข้าเว็บ https://www.youtube.com  ในเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ จะเห็นหน้าโฮม 

ของ YouTube 
 

 
 

 
2) คลิก ลงชื่อเข้าใช้ ถ้ายังไม่ได้ล็อกอิน Google Account ไว้ในเบราวเ์ซอร์ ตัวเลือกนี้จะ

อยู่มุมขวาบนของหน้าโฮมของ YouTube 
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3) กรอกอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่าน เพื ่อลงชื ่อเข้าใช้ Google Account 
จากนั้นกดปุ่มถัดไป 
 

 
 

4) จะมีข้อความปกป้องบัญชีให้กดยืนยัน เพ่ือเข้าสู่ Google Account จะมีหน้าโฮมเพจขึ้นมา 
 

 
 

จากนั้น เราจะได้ Channel เปล่า ๆ ขึ้นมาหนึ่งช่อง ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

 
 

- รูปโปรไฟล์ประจำตัว Channel คือรูปประจำช่องรายการที่จะแสดงให้ผู้ชมเห็นเมื่อเข้ามาดูคลิปวิดีโอ
ของเรา  
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- รูปหน้าปก Channel คือรูปที่มีลักษณะเป็นแบนเนอร์ ซึ่งคุณสามารถออกแบบเองหรือจะใช้บริการของ
เว็บไซต์ YouTube Banner Maker ในการออกแบบก็ได้ โดยเข้าไปที่ 
https://www.fotor.com/features/youtube.html  

- คำอธิบาย Channel คือ พ้ืนที่สำหรับใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ Channel เพ่ือให้ผู้ชมได้เข้าใจว่าช่องนี้
นำเสนอเก่ียวกับอะไรบ้าง  

ถ้าล็อกอินบัญชี Google ในเบราว์เซอร์ไว้แล้ว ก็แสดงว่า คุณล็อกอินบัญชี YouTube อยู่ด้วยก็ไม่ต้องทำ
ขั้นตอนอ่ืน ๆ อีก 

5) การสมัครยูทูบในสมาร์ทโฟน ซึ่งจะต้องมีอีเมลเป็นของ G-Mail อยู่แล้ว สามารถล็อคอิน
การเข้าใช้ระบบในแอปพลิเคชันยูทูบได้เลย แล้วไปที่แอปพลิเคชันยูทูบ จะปรากฏหน้าจอตามนี้ 

 
 

 
 

6) ยูทูบจะสมัครให้อัตโนมัติ เพราะเชื่อมตัวกับ G-mail จึงทำให้เรามีช่องยูทูบแล้ว 
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7) การเช็คอีเมลว่าเราใช้อีเมลอันไหน ทำได้ดังนี้ 
 

 
 

8) วิธีการเปลี่ยนอีเมลเพ่ือสร้างช่องใหม่ กดไปที่ Add Account แล้วเปลี่ยนชื่ออีเมลใหม่ 
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1.2  วิธีการเปลี่ยนชื่อช่องยูทูบมือถือสมาร์ทโฟน ไปที่แอปพลิเคชันยูทูบ กด Your channel 
 

 
 

กดท่ีการตั้งค่า 

 
 

ใส่ชื่อตามท่ีกำหนดไว้ ทั้ง 2 บรรทัด และจะใส่ชื่อซ้ำกันทั้ง 2 บรรทัดไม่ได้ 
 

 
 

ข้อควรจำ 
- เปลี่ยนชื่อช่องได้เพียง 3 ครั้งเท่านั้น ในทุก ๆ 90 วัน  
- หลังจากเปลี่ยนชื่อช่องแล้ว ระบบอาจใช้เวลา 2 -3 วันในการอัพเดตและแสดงชื่อใหม่บน YouTube  
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2.  การยืนยันตัวตนในช่องยูทูบ ประโยชน์ของการยืนยันตัวตนช่องยูทูบ มีดังนี้  [2] 

1. ใส่หน้าปกคลิปได้ 
2. สามารถอัปโหลดคลิปยาวเกิน 15 นาที ได้ 
3. สามารถ Stream สด ได้ 
4. สามารถอุทธรณ์อ้างอิงการแจ้งลิขสิทธิ์ได้  

 
วิธีการยืนยันตัวตนในช่องยูทูบ  

1) เข้าไปที่ www.google.com พิมพ์คำว่า youtube studio เลือกเว็บไซต์แรก แล้ว 
กดไปที่ Continue to studio 
 

 
 
 

2) กดท่ีการตั้งค่า 
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3) กดท่ี Channle ตามด้วย Feature eligibility และ Status and Features  
หลังจากนั้นกด Verify ดังภาพ 

 

 
 

 
 

4) ให้กรอกข้อมูลตามข้อ 1 – 4 แล้วกดส่ง 
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5) รอรหัสการยืนยันจากโทรศัพท์มือถือ แล้วนำไปใส่ ที่ Verify your account  กด  
Conitue เป็นการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อย 
 

 
 

 
 
3. หลักการตั้งชื่อคลิปวิดีโอให้น่าสนใจ  [3] 

หลักการตั้งชื่อคลิปวิดีโอให้น่าสนใจ มีดังนี้ 
1. ชื่อคลิปวิดีโอจะต้องมีคำท่ีอยากให้คนค้นหา  
2. ต้องมีหลักการตั้งคำถาม ที่จะทำให้คนสงสัยและสนใจอยากเข้ามาดูคลิป เช่น ใช้คำว่า “จะเกิดอะไรขึ้น….”  
3. ต้องแก้ปัญหาในคนดู เช่น  ชื่อคลิป “ 3 วิธีหาเงินจากยูทูบ โดยไม่ต้องถ่ายวิดีโอ” 
4. ต้องมีตัวเลขหรือสถิติในชื่อคลิป เช่น “แต่งรูปให้เป็นภายใน 5 นาที ด้วย Photoshop” 
5. ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
6. ตั้งชื่อคลิปที่เล่นกับความกลัว เพื่อให้มีความสนใจมากขึ้น เช่น “อย่าเพ่ิงเปิดสร้างรายได้ยูทูบ ถ้าคุณไม่

รู้สิ่งนี้” 
7. ไม่ควรเอาชื่อช่องของตนเองใส่เข้าไปด้วย  
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4. การตั้งค่าอัปโหลดยูทูบท่ีถูกต้อง  [4] 
 

1) การตั้งค่าวิดีโอสำหรับเด็ก หรือแบบจำกัดอายุ โดยเปิดแอปพลิเคชัน Youtube กดท่ี 
รูปวิดีโอ และเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการอัปโหลด ดังภาพ 
 

 
 

 
 

2) การตั้งชื่อวิดีโอ เราต้องตั้งชื่อคลิปตามที่ผู้ชมอยากค้นหา เช่น อยากค้นหาคำว่า “กล้วยตาก” ชื่อคลิป
เราก็จะต้องมีคำว่า “กล้วยตาก” ด้วย เพื่อง่ายต่อการค้นหา 
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3) เพิ่มคำอธิบาย โดยสรุปเนื้อหาจากคลิปวิดีโอที่เราอัปโหลดลงยูทูบ 

 

 
 

 
 

4) การตั้งค่า กรณีท่ีอยากให้มีคนมาดูคลิปเรา ต้องกดไปที่ส่วนตัว แล้วกดเลือกคำว่า “สาธารณะ” จะเป็น
การเปิดคลิปวิดีโอที่เป็นสาธารณะ เพ่ือให้ทุกคนสามารถค้นหาและดูคลิปของเราได้ แล้วกดถัดไป ดังภาพ 
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5) ถ้าคลิปวิดีโอของเรามีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเด็ก เช่น มีเด็กแสดง เป็นเพลงเด็ก มีแอนนิเมชั่นสำหรับเด็ก  
    เป็นต้น  ต้องเลือกเป็นวิดีโอสร้างมาข้ึนเพื่อเด็ก เพราะจะทำให้มีโฆษณาข้ึนน้อย หรือถ้าไม่มีเนื้อหา   
    เกี่ยวกับเด็ก ก็กด “ไม่ วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพ่ือเด็ก” ดังภาพ 
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6) กรณีเนื้อหาทั่ว ๆ ไป กดเลือก ไม่ต้องจำกัดวิดีโอไว้สำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) กรณีที่เนื้อหาในคลิปว่ามีความรุนแรงหรือไม่เหมาะสมกับเด็ก ต้องกดเลือก “ใช่ จำกัดวิดีโอของฉันไว้
สำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น” 
 

 
 

8) จากนั้นกดอัปโหลด เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 
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5. วิธีการตั้งค่าวิดีโอแนะนำช่องยูทูบที่อัพเดทล่าสุด [5] 

1) เข้าไปที่ www.google.com พิมพ์คำว่า youtube studio เลือกเว็บไซต์แรก แล้วกดไปที่  
Continue to studio 

 
 
 

2) กดท่ีสัญลักษณ์ ดังภาพ  และกด Add 

 
 

3) เลือกวิดีโอที่เราต้องการ  
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4) กดวิดีโอที่เราต้องการ แล้วตามด้วย Publish เป็นอันเสร็จสิ้น 

 
 

6. การเพิ่มยอดวิวด้วย End Screen [6] 
1) วิธีการใส่ End Screen ในยูทูบ 

 End Screen คือ ในช่วงเวลา 20 วินาทีตอนท้ายคลิป เราสามารถนำคลิปที่อยู่ของช่องเราหรือคลิปของ
ช่องคนอ่ืน เอามาใส่ไว้ในคลิปวิดีโอของเรา ซึ่งจะทำให้คนที่ดูคลิปวิดีโอจบ สามารถคลิกเข้าไปดูในคลิปวิดีโอถัดไปได้ 
เป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้ยอดวิวเพ่ิมมากขึ้น 

      
 

 
 

2) จากนั้นไปที่แอปพลิเคชัน Google Chrome (สำหรับระบบปฏิบัติการ Android)  หรือ 
Safari (สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS) พิมพ์คำว่า Youtube studio เลือกเว็บไซต์แรก จากนั้นกด Cotinue to 
studio  
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3) กดที่ไอคอนวิดีโอ Channel dasboard  

 
 

4) จากนั้นเลือกคลิปที่เราต้องการ หลังจากนั้นจะข้ึนรูปดินสอ ให้เรากดเลือกจะได้ 
หน้า End Screen ดังภาพ 
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5) เม ื ่อกด End Screen แล้ว ให ้เราเล ือกเทมแพลตตามที ่ต ้องการ ที ่กำหนดให้   
ว่าจะใส่กี่คลิป ใส่กดปุ่มติดตามตรงไหน 
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6) เมื่อเลือกเทมเพลตได้แล้ว End Screen จะเลือกคลิปให้เราอัตโนมัติ ซึ ่งเราสามารถ
เปลี่ยนได้ ดังภาพ 

 
 

7) การเปลี่ยนคลิป ให้เราเลือกคลิปวิดีโอที่กำหนดมาให้ที่ละ 1 คลิป แล้วกดที่รูปดินสอ 

 
 

8) จากนั้นเราสามารถเลือกคลิปที่เป็นของช่องเราเอง หรือจะเป็นคลิปของคนอ่ืน  
(เพ่ือโปรโมทช่องให้) หรือจะนำลิงค์มาใส่ก็ได้ ดังภาพ 
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9) ถ้าต้องการเพ่ิมคลิปให้กดท่ีเครื่องหมายบวกจะขึ้นดังภาพ ในกรณีท่ีมีสีแดง 
และมีข้อความสีแดงปรากฏคือช่องว่างระหว่างคลิปใกล้กันเกินไปดังภาพให้ขยับคลิป 
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10) ขั้นตอนสุดท้ายคือการบันทึกให้กด save ได้เลย เป็นอันเสร็จสิ้น 

 
 

* ข้อสังเกต ถ้าอยากใส่ End Screen ให้สวยงามใน 20 วินาทีสุดท้าย ควรหา background สีพื้น เช่น 
สีขาว สีดำ เป็นต้น มาใส่จะทำให้การวาง End Screen ของเราโดดเด่น และไม่ควรพูดเนื ้อหาในช่วง  
20 วินาทีสุดท้าย เพราะจะทำให้ผู้รับชมไม่สนใจคลิปที่ใส่ไว้ใน End Screen 

 
7. เทคนิคการเพิ่มผู้ติดตามในช่องยูทูบ [7] 
 การหาคนติดตาม การเพ่ิมคนติดตามในช่องยูทูบท่ีมีอยู่แล้ว สามารถดำเนินการ ได้ดังนี้ 
  1. การหาคนติดตามช่องยูทูบ เราสามารถหาได้จาก 3 แหล่ง ดังนี้ 

1.1 มาจากคนรู้จัก เช่น พ่อแม่ พ่ีน้อง หรือญาติ และกลุ่มเพื่อน  
1.2 มาจากการแนะนำ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ  

1.2.1 คนแนะนำที่เป็นคนที่รู้จักเรา ได้แก่ พ่อแม่พ่ีน้อง เพ่ือนเรา ซึ่งแนะนำช่องยูทูบเรา
ให้กับคนอื่น  
   1.2.2 คนที ่ ไม ่ร ู ้จ ักเราแต ่อยากให ้มาต ิดตามช ่องย ูท ูบเรา โดยที ่ เราต ้องทำ  
คอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับเขา ซึ่งถ้าหากเขาเห็นว่าช่องเรามีประโยชน์ต่อเขาก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ 

1.2.3 คนที่ตามเราจาก google หรือ youtube แนะนำคลิปของเราให้คนอ่ืนดู 
1.3 มาจากการเพ่ิมช่องทางของเราเองเพ่ือให้คนติดตามเรา โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ  

1.3.1 เพ่ิมช่องทางโดยไม่เสียเงิน โดยการนำลิงก์ช่องยูทูบเราไปโปรโมทในสื่อโซเซียล  
เช่น twitter , facebook และ line OA หรือโปรโมทใน web board เช่น พันธุ์ทิพย์  

1.3.2 การโปรโมทโดยการเสียเงิน โดยการลงโฆษณาเสียเงินค่าโปรโมทช่อง youtube  
  2. การเพิ่มผู้ติดตามในช่องยูทูบเปิดใหม่ 
 สำหรับคนที่เพิ ่งเริ ่มต้นทำช่องยูทูบ ครั ้งแรก ๆ จะมียอดวิวน้อย อาจจะเกิดจากคนดู  
หาคลิปเราไม่เจอ ดังนั้น สามารถแก้ปัญหายอดวิวน้อยได้ดังนี้  

2.1 การตั้งชื่อวิดีโอต้องมี keyword ที่น่าสนใจ ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ  
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2.2 แนะนำช่องยูทูบเราตามสื่อโซเซียลต่าง ๆ เช่น line, twitter, Facebook ฯลฯ  
2.3 ถ้าหากอยากให้มีคนติดตามเยอะ ต้องทำคลิปลงยูทูบเยอะ ๆ เป็นคลิปที่ดี มีประโยชน์ 

และลงคลิปต่อเนื่อง ก็จะทำให้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นด้วย 
 
8. วิธีการตรวจสอบสถิติผู้ชมคลิปวิดีโอในช่องยูทูบ[8] 

การตรวจสอบสถิติผู้ชมคลิปวิดีโอยูทูบ สามารถทำได้ดังนี้  
1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน youtube studio และเข้าไปที่แอปพลิเคชันนั้น  
 

 
 

2. จากนั้นตรงช่อง Analytics กดท่ีดูเพ่ิมเติม และกดที่ช่องผู้ชม ดังภาพ จะเห็นสถิติการเข้าชม มีเพศ 
หญิง และชายกี่คน  มีช่วงอายุการเข้าชมคลิป ซึ่งจะทำให้เราทำคลิปได้ตรงใจกับผู้เข้าชมได้มากข้ึน 
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3. การวิเคราะห์ช่วงอายุของผู้ชมคลิป สามารถพิจารณาได้ ดังนี้  

 
 
9. เทคนิคการเชิญชวนให้ติดตามช่องยูทูบ [9] 
  การเชิญชวนให้มีคนมาติดตามช่องยูทูบ สามารถทำได้ดังนี้   
  1. การทำคลิป แล้วมีการพูดชักชวนให้มีการกดติดตามช่องเรา เริ่มต้นเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ 
  2. นำลิงก์ช่องยูทูบไปเผยแพร่ใน Facebook , twitter  พร้อมทั้งมีคำเชิญชวนให้กดติดตามช่อง
ยูทูบเรา 
  3. นำลิงก์ช่องยูทูบไปเผยแพร่ตาม web board ต่าง  ๆ เช่น พันธ์ทิพย์ หรือที่อ่ืน ๆ พร้อมทั้งมี
คำเชิญชวนให้กดติดตามช่องยูทูบเรา 
 
10. การแก้ไขปัญหาคอมเมนท์เชิงลบ  [10] 
  ปัญหาคอมเมนท์เชิงลบในช่องยูทูบเรา เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ดังนี้ 

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน youtube studio แอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะซ่อนคอมเมนท์ 
ได้เลย ซึ่งจะเห็นคอมเมนท์ท้ังหมดที่อยู่ในช่องของเรา 
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2. เลือกคอมเมนท์ท่ีต้องการซ่อน  
 

 
 

3. กดไอคอนตัวสุดท้ายและกดซ่อนความคิดเห็นดังภาพ เพ่ือซ่อนความคิดเห็นจาก user นั้น ๆ 
ซึ่งหมายความว่า ถึง user นี้ จะมาคอมเมนท์คลิปในช่องกี่คลิปก็ไม่มีใครเห็นความคิดเห็นของ user นี้ เป็นการ
เสร็จสิ้น 
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11.  แนวทางการเพิ่มผู้ติดตามช่องยูทูบ ปี 2021 
  แนวทางการเพ่ิมผู้ติดตามในช่องยูทูบ ในปี 2021 สามารถทำได้ดังนี้ 
  1. ต้องหาเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีคนติดตามจำนวนมาก ซึ่งถ้าเรามี contact กับคนกลุ่มนี้ก็จะทำ
ให้ช่องของเรามีผู้ติดตามเพ่ิมมากขึ้น มีข้อดีคือ ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือถ้าจะมีก็มีน้อยมาก ข้อเสียคือ เราต้องหาเพ่ือน
ที่มีคนติดตามแล้วเขาก็ต้องการช่วยเรา 
  2. เนื้อหาในคลิปวิดีโอที่เรานำเสนอต้องน่าสนใจ เป็นประโยชน์ ก็จะทำให้มีคนแชร์คลิปของเรา
ออกไปมากขึ้น ทำให้มีผู้ติดตามมากขึ้น ข้อดีคือถ้าเนื้อหาในคลิปเป็นที่สนใจ มีประโยชน์ก็จะมีคนช่วยแชร์คลิป
ของเราให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน  ข้อเสีย คือ เราต้องคิดเนื้อหาให้แตกต่างจากคนอ่ืน น่าสนใจมากกว่าคนอ่ืน ทำให้ใช้
พลังสมองมาก 
  3. การนำลิงก์ช่องยูทูบไปเผยแพร่ในสื่อโซเซียลต่าง ๆ เช่น Facebook, twitter, Line  เป็นต้น 
ข้อดี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ข้อเสีย เห็นผลช้า 
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  4. การปรับแต่งช่องยูทูบให้ติดอันดับ search ใน google หรือ youtube เวลามีคนพิมพ์ค้นหา
เรื่องท่ีเรานำเสนอจะมีโอกาสเจอคลิปเราได้ง่ายขึ้น ข้อดี ไม่มีค่าใช้จ่ายทำครั้งเดียวแล้วติดแบบยาว ๆ ข้อเสีย เห็น
ผลช้า 
  5. การโพสต์ในเว็บไซต์พันธ์ทิพย์ ข้อดี ไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อเสีย เวลาโพสต์ใช้เวลามาก 
  6. การลงโฆษณาช่องยูทูบใน google  หรือ Facebook ข้อดี ลงโฆษณามีโอกาสที่จะได้คน
ติดตามเพ่ิมมากข้ึน ข้อเสีย ต้องมีความรู้ในการลงโฆษณา  
  7. การจ้างโปรโมทช่องยูทูบ เช่น อาจจะทำคลิปโปรโมท ข้อดี ได้ผลดีมากๆ ข้อเสียคือ ค่าใช้จ่าย
สูง 
 
 
 
---------------------------------------- 
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ใบงานที่ 6  
เร่ือง การเปิดช่องยูทูบและการอัปโหลดคลิปวิดีโอ 

 
คำชี้แจง หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดช่องยูทูบและการอัปโหลดคลิปวิดีโอ แล้ว ให้ผู้เรียนตอบ

คำถาม หรือฝึกปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
 

1. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1.1 เปิดช่องยูทูบ และการอัปโหลดคลิปวิดีโอ 
1.2 ยืนยันตัวตนในช่องยูทูบ 
1.3 ตั้งชื่อคลิปวิดีโอ ตามหลักการตั้งชื่อคลิปวิดีโอให้น่าสนใจ 
1.4 ตั้งค่าอัปโหลดยูทูบที่ถูกต้อง 
1.5 ตั้งค่าวิดีโอแนะนำช่องยูทูบที่อัพเดทล่าสุด 
1.6 สามารถใส่ End Screen ท้ายคลิปวิดีโอ 
1.7 ตรวจสอบสถิติผู้ชมคลิปวิดีโอในช่องยูทูบ 
1.8 ฝึกแก้ไขปัญหาคอมเมนต์เชิงลบ 

 
2. จงบอกเทคนิคการเพ่ิมผู้ติดตามในช่องยูทูบ มา 3 เทคนิค 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................................................................ . 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
3. จงบอกเทคนิคการเชิญชวนให้ติดตามช่องยูทูบ มา 2 เทคนิค 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................... ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
4. จงบอกแนวทางการเพ่ิมผู้ติดตามช่องยูทูบ ปี 2021 อย่างน้อย 3 แนวทาง 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................  
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 6 เรื่อง การเปิดช่องยูทูบและการอัปโหลดคลิปวิดีโอ 
 
1. ตอบ ให้ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้จากชิ้นงานของผู้เรียน ดังนี้ 
 1.1 สามารถเปิดช่องยูทูบ และการอัปโหลดคลิปวิดีโอ 

1.2 สามารถยืนยันตัวตนในช่องยูทูบ 
1.3 สามารถตั้งชื่อคลิปวิดีโอ ตามหลักการตั้งชื่อคลิปวิดีโอให้น่าสนใจ 
1.4 สามารถตั้งค่าอัปโหลดยูทูบที่ถูกต้อง 
1.5 สามารถตั้งค่าวิดีโอแนะนำช่องยูทูบที่อัพเดทล่าสุด 
1.6 สามารถใส่ End Screen ท้ายคลิปวิดีโอ 
1.7  สามารถตรวจสอบสถิติผู้ชมคลิปวิดีโอในช่องยูทูบ 
1.8  สามารถแก้ไขปัญหาคอมเมนต์เชิงลบ  

 
2. ตอบ การหาคนติดตาม การเพ่ิมคนติดตามในช่องยูทูบท่ีมีอยู่แล้ว สามารถดำเนินการ ได้ดังนี้ 
 1. การหาคนติดตามช่องยูทูบ เราสามารถหาได้จาก 3 แหล่ง ดังนี้ 

1.1 มาจากคนรู้จัก เช่น พ่อแม่ พ่ีน้อง หรือญาติ และกลุ่มเพื่อน  
1.2 มาจากการแนะนำ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ  

1.2.1 คนแนะนำที่เป็นคนที่รู้จักเรา ได้แก่ พ่อแม่พี่น้อง เพื่อนเรา ซึ่งแนะนำช่องยูทูบเราให้กับ
คนอ่ืน  

1.2.2 คนที่ไม่รู้จักเราแต่อยากให้มาติดตามช่องยูทูบเรา โดยที่เราต้องทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์
กับเขา ซึ่งถ้าหากเขาเห็นว่าช่องเรามีประโยชน์ต่อเขาก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ 

1.2.3 คนที่ตามเราจาก google หรือ youtube แนะนำคลิปของเราให้คนอ่ืนดู 
1.3 มาจากการเพ่ิมช่องทางของเราเองเพ่ือให้คนติดตามเรา โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ  

1.3.1 เพิ่มช่องทางโดยไม่เสียเงิน โดยการนำลิงก์ช่องยูทูบเราไปโปรโมทในสื่อโซเซียล เช่น 
twitter, facebook และ line OA หรือโปรโมทใน web board เช่น พันธ์ทิพย์  

1.3.2 การโปรโมทโดยการเสียเงิน โดยการลงโฆษณาเสียเงินค่าโปรโมทช่องใน youtube  
 2. การเพิ่มผู้ติดตามในช่องยูทูบเปิดใหม่ 

 สำหรับคนที่เพิ่งเริ ่มต้นทำช่องยูทูบ ครั้งแรก ๆ จะมียอดวิวน้อย อาจจะเกิดจากคนดูหาคลิปเรา  
ไม่เจอ ดังนั้น สามารถแก้ปัญหายอดวิวน้อยได้ดังนี้  

2.1 การตั้งชื่อวิดีโอต้องมี keyword ที่น่าสนใจ ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ  
2.2 แนะนำช่องยูทูบเราตามสื่อโซเซียลต่าง ๆ เช่น line, twitter, Facebook  ฯลฯ  
2.3 ถ้าหากอยากให้มีคนติดตามเยอะ ต้องทำคลิปลงยูทูบเยอะ ๆ เป็นคลิปที่ดี มีประโยชน์ และลง

คลิปต่อเนื่อง ก็จะทำให้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นด้วย 
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3. ตอบ การเชิญชวนให้มีคนมาติดตามช่องยูทูบ สามารถทำได้ดังนี้ 
  1. การทำคลิป แล้วมีการพูดชักชวนให้มีการกดติดตามช่องเรา เริ่มต้นเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ 
  2. นำลิงก์ช่องยูทูบไปเผยแพร่ใน Facebook, twitter  พร้อมทั้งมีคำเชิญชวนให้กดติดตามช่องยูทูบเรา 
  3. นำลิงก์ช่องยูทูบไปเผยแพร่ตาม web board ต่าง ๆ เช่น พันธ์ทิพย์ หรือที่อ่ืน ๆ พร้อมทั้งมีคำเชิญชวนให้
กดติดตามช่องยูทูบเรา 
 
4. ตอบ แนวทางการเพ่ิมผู้ติดตามในช่องยูทูบ ในปี 2021 สามารถทำได้ดังนี้ 
 1. ต้องหาเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีคนติดตามจำนวนมาก ซึ่งถ้าเรามี contact กับคนกลุ่มนี้ก็จะทำให้ช่อง
ของเรามีผู้ติดตามเพ่ิมมากขึ้น มีข้อดีคือ ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือถ้าจะมีก็มีน้อยมาก ข้อเสียคือ เราต้องหาเพ่ือนที่มีคน
ติดตามแล้วเขาก็ต้องการช่วยเรา 
 2. เนื้อหาในคลิปวิดีโอที่เรานำเสนอต้องน่าสนใจ เป็นประโยชน์ ก็จะทำให้มีคนแชร์คลิปของเราออกไป
มากขึ้น ทำให้มีผู้ติดตามมากขึ้น ข้อดีคือถ้าเนื้อหาในคลิปเป็นที่สนใจ มีประโยชน์ก็จะมีคนช่วยแชร์คลิปของเราให้
เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น  ข้อเสีย คือ เราต้องคิดเนื้อหาให้แตกต่างจากคนอ่ืน น่าสนใจมากกว่าคนอ่ืน ทำให้ใช้พลังสมอง
มาก 
 3. การนำลิงก์ช่องยูทูบไปเผยแพร่ในสื่อโซเซียลต่าง ๆ เช่น Facebook, twitter, Line  เป็นต้น ข้อดี ไม่
เสียค่าใช้จ่าย ข้อเสีย เห็นผลช้า 
 4. การปรับแต่งช่องยูทูบให้ติดอันดับ search ใน google หรือ youtube เวลามีคนพิมพ์ค้นหาเรื่อง
ที่เรานำเสนอจะมีโอกาสเจอคลิปเราได้ง่ายขึ้น ข้อดี ไม่มีค่าใช้จ่ายทำครั้งเดียวแล้วติดแบบยาว ๆ ข้อเสีย เห็น
ผลช้า 
 5. การโพสต์ในเว็บไซต์พันธ์ทิพย์ ข้อดี ไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อเสีย เวลาโพสต์ใช้เวลามาก 
 6. การลงโฆษณาช่องยูทูบใน google หรือ Facebook ข้อดี ลงโฆษณามีโอกาสที่จะได้คนติดตาม 
เพ่ิมมากข้ึน ข้อเสีย ต้องมีความรู้ในการลงโฆษณา  
 7. การจ้างโปรโมทช่องยูทูบ เช่น อาจจจะทำคลิปโปรโมท ข้อดี ได้ผลดีมาก ๆ ข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่าย 
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8. นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย  นักวิชาการศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 
9. นางสาวขวัญฤดี  ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 
 

คณะบรรณาธิการ 
1. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นายเสกสรร  เทิดสิริภัทร  นักยูทูบเบอร์ 
4. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อำไพศร ี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวทิพวรรณ  วงค์เรือน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
6. นายจตุรงค์  ทองดารา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
7. นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย  นักวิชาการศึกษา 
8. นางสาวขวัญฤดี  ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา 
 

ศิลปกรรม ออกแบบกราฟิก ปก/รูปเล่ม  
นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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พิสูจน์อักษร 
นางสาวขวัญฤดี  ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา 
นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย  นักวิชาการศึกษา 

 
เอกสารวิชาการลำดับที่  10/2564 
เผยแพร่     สิงหาคม  2564 
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