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Video เป็นผลดีต่อธุรกิจในหลาย 
Platform 

นอกจากวิดีโอจะเป็นส่ือที่ผู้คนในปัจจุบันชอบเสพ เพราะความสะดวกและสามารถรับชมได้ครบทั้ง 

ภาพเคล่ือนไหว เสียง ซบับรรยาย วิดีโอยังเป็นส่ือทีห่ลายๆ Platform ในยุคปัจจบุนัช่ืนชอบด้วย ในปัจจบุนั 

ไม่ว่าจะท�าการตลาดผ่าน Platform ใดกต็าม การใช้ส่ือแบบวิดีโอมักจะท�าให้เราได้เปรียบตัวหนังสือ หรือ

รูปภาพธรรมดาๆ อยู่เสมอ

จะเห็นว่า Video กลายเป็นที่โปรดปรานของหลาย Platform ส�าหรับธุรกิจและแบรนด์ต่างๆ ถ้าคุณ 

ยังไม่มีวิดีโอในอนาคต คุณก�าลังจะเสียเปรียบคู่แข่ง เพราะพ้ืนที่ในการเข้าถึงลูกค้าก�าลังปรับตัวและ 

หมุนเข้ามาหาวิดีโอกันมากขึ้น การปรับตัวเพื่อสร้าง Video Content จึงเป็นเรื่องที่นักการตลาดควรให้

ความส�าคัญเป็นอย่างมาก

Facebook ชอบสื่อในแบบวิดีโอมาก และมักจะแสดงวิดีโอมากเป็นพิเศษ 
เพราะวิดีโอมี Engagement จากผู้ชมท่ีดี ผู้ชมมักจะกดถูกใจ แสดง 
ความคิดเห็น และแชร์โพสต์ที่เป็นวิดีโอกันเป็นจ�านวนมาก

Google เองก็ชอบแสดงผลการค้นหาเป็นวิดีโอเหมือนกัน ในปัจจุบัน 
ถ้าเราสังเกตการท�างานของ Google มันมักจะแสดงผลลัพธ์เป็นวิดีโอ 
จาก YouTube โดยเฉพาะถ้าเป็นการค้นหาที่เกี่ยวกับ How to ต่างๆ

Twitter เองก็ชอบสื่อในรูปแบบวิดีโอถึงขนาดท่ีเคยพัฒนาระบบวิดีโอท่ี
แสดงใน Twitter ขึ้นมาเลย

การท�า SEO ในเว็บไซต์ถ้ามีการใช้ Video ในเว็บไซต์ด้วยก็จะเป็นผลดี
ต่ออันดับของเว็บ เนื่องจากเว็บไซต์ใดท่ีมีวิดีโอฝังอยู่จะช่วยดึงให้ผู้ชม
อยู่ในเว็บไซต์นานยิ่งข้ึน ส่งผลให้อันดับของเว็บไซต์ในผลการค้นหาของ 
Google ดียิ่งขึ้น
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ตอนน้ีผู้อ่านกน่็าจะเข้าใจความส�าคญัของวิดีโอทีมี่ต่อการตลาดกนัแล้ว แต่ก่อนทีเ่ราจะลงลึกเน้ือหา 

ผู้เขียนอยากจะพาคณุผู้อ่านไปดูสถติิทีน่่าสนใจของการเข้าชมวิดีโอในประเทศไทย ทีถ่กูเกบ็รวบรวมจาก 

Google และน�าข้อมูลมาเปิดเผยให้ผู้ทีส่นใจเข้าไปค้นดูได้ ผ่านเคร่ืองมือฟรีทีมี่ช่ือว่า Consumer Barometer 

เราไปดูกันว่ามีสถิติเกี่ยวกับวิดีโอออนไลน์อะไรบ้างที่น่าสนใจ

จากภาพด้านล่าง สถิติที่เก็บรวบรวมโดย Google Consumer Barometer ที่แสดงให้เราเห็นจ�านวน

ความถี่ในการเปิดวิดีโอของผู้ชม พบว่ามีผู้ชมที่เปิดวิดีโอออนไลน์ดูทุกวันมากถึง 57% และอีก 27% 

ส�าหรับคนทีดู่วิดีโอออนไลน์ทกุสัปดาห์ ส่วนคนทีไ่ม่เคยดูวิดีโอออนไลน์เลยมีเพียงแค่ 3% เท่าน้ัน ตัวเลข

จ�านวนความถี่ของผู้ใช้จะมากขึ้นตามการพัฒนาของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ใช้ในปัจจุบัน

คราวน้ีเรามาดูกันต่อว่า จ�านวนผู้ชมที่เปิดดูวิดีโอออนไลน์น้ัน ส่วนใหญ่จะชมวิดีโอออนไลน์จาก

เว็บไซต์ประเภทไหน จากสถติิที ่Google ส�ารวจมา ท�าให้เราพบว่าผู้ชมจ�านวนมากถงึ 77% เข้าชมวิดีโอ

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แชร์วิดีโอออนไลน์อย่าง YouTube มากกว่าการดูวิดีโอออนไลน์ผ่าน Social Network 

อย่าง Facebook, Twitter, Instagram เกอืบ 3 เท่า และยังทิง้ห่างเว็บไซต์ประเภทอืน่จนแทบจะไม่เห็นฝุ่น 

YouTube จึงเป็นช่องทางที่หลีกเล่ียงไม่ได้ส�าหรับนักการตลาด หรือบรรดาส่ือที่ต้องการเข้าถึงกลุ่ม 

เป้าหมายด้วยวิดีโอ

11

CHAPTER 01
YouTube Marketing Overview

01_Youtube.indd   11 2/4/2564 BE   4:36 PM



สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้
การใช้งาน YouTube ในเชิงธรุกจิและการตลาดมีหลากหลายรูปแบบมาก จากหนังสือใน Edition แรก 

มีผู้อ่านทั้งที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME, พนักงานในองค์กรขนาดใหญ่, ฟรีแลนซ์ และนักเรียนนักศึกษา 

ค�าถามคือ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมเนื้อหาในส่วนไหนบ้าง เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่าง

เต็มที่ ผู้เขียนจึงขออนุญาตอธิบายภาพรวมของหนังสือก่อนว่า อะไรบ้างที่จะพูดถึงในหนังสือเล่มนี้และ

อะไรบ้างที่จะไม่พูดถึงในหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้จะเน้นไปที่การใช้ YouTube เป็นช่องทางการตลาดเพื่อท�าให้กลุ่มเป้าหมายของคุณได้

รู้จักสินค้าและบริการของคุณ โดยการหยิบเอาเคร่ืองมือที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการท�าการตลาด

ให้มากที่สุด 

การยิงโฆษณา 

ไปยังกลุ่ม 

เป้าหมาย

การใช้งานฟีเจอร ์

ในมุมของการโฆษณา

การท�าวิดีโอให้ติดอันดับ

เมื่อมีคนค้นหา

การวางกลยุทธ ์

ใน YouTube

การวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย

เน้ือหาของหนังสือเล่มน้ีจะเหมาะกับนักการตลาด หรือคนที่งานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องและต้องการที่จะ

สร้างการรับรู้ให้กับสินค้า, กระตุ้นให้ลูกค้าให้ท�าการส่ังซื้อ, โน้มน้าวให้ลูกค้าลงทะเบียน, ส่ือสารเพ่ือ

สร้างความเช่ือม่ันจากลูกค้า, สร้างภาพลักษณ์ทีดี่ให้กบัแบรนด์ของคณุ และทีส่�าคญัคอื ปิดการขายผ่าน 

วิดีโอให้ได้
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ใช้วิดีโอท�าการตลาดได้อย่างไรบ้าง
แต่ละธรุกจิ แต่ละแบรนด์ มีวิธกีารใช้งานวิดีโอเพ่ือท�าการตลาดทีแ่ตกต่างกนัไป มีทัง้ความสร้างสรรค์

และรูปแบบทีน่่าสนใจเป็นจ�านวนมาก ผู้เขียนได้รวบรวมเอารูปแบบต่างๆ ของวิดีโอการตลาดทีน่่าสนใจ

มาเป็นตัวอย่าง ผู้อ่านสามารถใช้เป็นไอเดียในการใช้วิดีโอ เพ่ือท�าการตลาดให้กับแบรนด์และธุรกิจ 

ของคุณได้เช่นกัน

ใช้บอกเล่าเรื่องราวของ
ธุรกิจและสินค้า

ใช้ส�าหรับสอนใช้งานสินค้า

ใช้ส�าหรับ Hard Sale เช่น
บอกโปรโมชัน ส่วนลด

ใช้ส�าหรับอธิบายสินค้า มันคือ
อะไร ใช้ท�าอะไร มีข้อดีอย่างไร

ใช้ส�าหรับน�าเสนอฟีดแบ็ค 

ผู้ใช้งานสินค้า พึงพอใจอย่างไรบ้าง

ใช้เล่าเบื้องหลังของธุรกิจ
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Customer Journey กับ YouTube
YouTube ได้กลายมาเป็นช่องทางที่มีบทบาทต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้คนในยุคปัจจุบันเป็น 

อย่างมาก โดยเฉพาะเม่ือเราน�าเอา Customer Journey ของลูกค้า มาแสดงจะเห็นได้ว่า สามารถใช ้

YouTube ไปช่วยการตลาดได้ในทุก Stage ที่เขาเกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณ 

 Customer Journey คือ แผนภาพที่แสดงกระบวนการเดินทางของลูกค้า ก่อนที่เขาจะส่ังซื้อสินค้า

จากแบรนด์

Awareness : คือ ช่วงเวลาท่ีลูกค้ายงัไม่รู้จกัสินค้าของคุณ 
หน้าท่ีของนักการตลาดคือ การสร้าง Content ท่ีสามารถ
ท�าให้ลูกค้าเข้าใจได้ว่า สนิค้าของเราสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการ หรือช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้

Purchase : หลังจากเปรียบเทียบสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
ตอนนีล้กูค้าก็จะตดัสินใจได้ว่า จะสัง่ซือ้สนิค้ากับแบรนด์อะไร 
เป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า

Advocacy : แต่มันยงัไม่จบเท่านัน้ เม่ือลกูค้าเกิดประสบการณ์
กันแบรนด์แล้ว ถ้าผูกพันในตัวแบรนด์เขาจะท�าหน้าที่เป็นสาวก
ให้กับแบรนด์ เป็นกระบอกเสียงให้กับแบรนด์นั้นๆ เอาเรื่องของ
แบรนด์ไปบอกต่อกับเพ่ือนๆ แนะน�าให้คนอ่ืนมาลองใช้สนิค้าและ
บริการของแบรนด์ เช่นเดียวกัน ถ้าเขาไม่ประทับใจสินค้าของ
แบรนด์เขาก็พร้อมที่จะบอกต่อในเรื่องไม่ดี

Consideration : พอลูกค้าเร่ิมรู้จักสินค้าแล้ว รู้ว่า
มันช่วยแก้ปัญหาของเขาได้ เขาจะเร่ิมค้นหาข้อมูลของ
สนิค้า หรือเปรียบเทียบสนิค้ากับแบรนด์อ่ืนๆ เพือ่เลอืก
หาตัวที่ดีที่สุด

Loyalty : เม่ือใช้งานแล้วรู้สึกว่าสินค้ามีประโยชน ์
ใช้แล้วประทับใจ ลูกค้าก็จะกลายมาเป็นสาวกของ
แบรนด์ ในทางกลับกันถ้าใช้สินค้าแล้วไม่ประทับใจ 
ก็จะไม่กลับมาซื้อสินค้ากับแบรนด์อีก

YouTube and Video Marketing 
เพิ่มยอดวิวและยอด Subscribe ได้ทั้งแบรนด์ ได้ทั้งเงิน
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จะเห็นว่าในแต่ละ Stage ของ Customer Journey สามารถทีจ่ะเกดิข้ึนบน YouTube ได้ หรือจะบอกว่า 

สามารถน�าเอา YouTube ไปประยุกต์ใช้กับการท�าการตลาดออนไลน์ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า

ได้ในทุกๆ Stage

ส่ิงที่หลายคนเข้าใจผิด ส่ิงที่หลายๆ แบรนด์ยังท�าผิดก็คือ ท�าวิดีโอออกมาตัวเดียวแล้วใช้ยิงไปยัง

กลุ่มเป้าหมายทุก Stage ซึ่งไม่ใช่เร่ืองที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น คนที่ซื้อสินค้าไปแล้วไม่มีความจ�าเป็น

ที่จะต้องดูวิดีโอโปรโมชัน เพราะเขามีสินค้าอยู่ในมือแล้ว วิดีโอที่เขาควรจะได้ดูควรเป็นวิดีโอเกี่ยวกับ

เทคนิคการใช้งาน หรือวิธีการซ่อมอุปกรณ์เมื่อเกิดปัญหามากกว่า

Awareness : อัพโหลดวิดีโอใน YouTube เพ่ืออธิบายเก่ียวกับสินค้าและบริการให้กลุ่ม 
เป้าหมายที่อาจจะยังไม่รู้จักแบรนด์ได้รู้ว่า “สินค้าชิ้นนี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร” เป็นการ
ท�า Awareness Campaign

Purchase : เป็นการท�าวดีิโอเพือ่กระตุน้ให้เกิดการสัง่ซือ้ เช่น วดีิโอเพือ่แจ้งโปรโมชัน เป้าหมาย 
ของการท�าวิดีโอแบบนี้ เพ่ือโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายท่ีรู้จักแบรนด์สินค้าของเรา แล้วสั่งซื้อ
สินค้ากับเรา

Advocacy : เม่ือกลุ่มเป้าหมายได้กลายเป็นสาวกของแบรนด์แล้ว กลุม่เป้าหมายจะเร่ิมกลาย
เป็นกระบอกเสียงให้กับแบรนด์ ดังที่เราจะเห็นบรรดา Influencer และ Blogger หลายคน
ที่ท�า Video Content รีวิวการใช้งานสินค้าใน YouTube หรือท�า Content เพื่อแชร์เทคนิค
การใช้งานสินค้า บางคนอาจจะสร้างเป็น Community เลยด้วยซ�้า

Loyalty : การท�าการตลาดที่ดี จะต้องค�านึงถึงช่วงหลังจากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าไปแล้วด้วย 
ท�าอย่างไรให้เขาเกิดความผูกพันกับแบรนด์

Consideration : ถ้ากลุ่มเป้าหมายเริ่มรู้จัก หรือเกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการขึ้นมา 
แล้ว เขาจะเร่ิมท�าการค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาเก่ียวกับสินค้าเพ่ิมเติม หรือเปรียบเทียบ 
สนิค้ากับแบรนด์อ่ืน นอกจากการค้นหาผ่าน Google แล้ว การศึกษาข้อมูลเพิม่เตมิ เช่น การ
ดูรีววิจากใน YouTube เป็นอีกหนึง่วธิท่ีีกลุม่เป้าหมายนยิมเป็นอย่างมาก เช่น การดูรีววิของ
สินค้า การดูตัวอย่างการใช้งานจริง
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Content Marketing กับการใช้วิดีโอ
ส่ิงทีส่�ำคญัทีสุ่ดของงำนวิดีโอทกุช้ินกค็อื เน้ือหำทีอ่ยู่ภำยในวิดีโอจะสำมำรถกระตุ้นให้ผู้รับชมตัดสินใจ 

สั่งซื้อสินค้ำและบริกำรได้หรือไม่ 

กิจกรรมทำงกำรตลำดที่ส�ำคัญส�ำหรับทุกแบรนด์ในยุคปัจจุบันคือ กำรสร้ำง Content เข้ำไปในโลก

ออนไลน์ให้มำก เพรำะกลุ่มเป้ำหมำยจะเข้ำมำดู Content เหล่ำนี้แล้วใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ 

ส่ังซือ้สินค้ำ และ Content ในรูปแบบวิดีโอเป็นรูปแบบหน่ึงทีก่�ำลังได้รับควำมนิยมจำกกลุ่มเป้ำหมำย กำร

ท�ำ Content ในรูปแบบวิดีโอจึงเป็นเรื่องที่ทุกแบรนด์ไม่สำมำรถมองข้ำมได้

ตัวอย่างที่ดีของการท� Content เพื่อการขาย
ปกติแล้วถ้ำเป็นวิดีโอขำยสินค้ำตรงๆ คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยดู หรือถ้ำเห็นโฆษณำแบบน้ี 

คนส่วนใหญ่จะกดปุม่ Skip ข้ำมไปอย่ำงรวดเร็ว เพรำะโดยธรรมชำติของมนุษย์แล้ว เรำมักจะป้องกนัตัว 

จำกกำรถูกขำยของ กำรสร้ำงวิดีโอเพ่ือท�ำกำรตลำดขำยสินค้ำจึงต้องหำวิธีกำรที่แนบเนียนกว่ำน้ัน 

ไม่ให้รู้สึกรุกล�้ำเกินไป เรำไปลองดูแบรนด์ที่สำมำรถใช้วิดีโอเป็นสื่อในกำรขำยที่ดีมำกกัน

ตัวอย่ำงแรกเป็นวิดีโอ Tasty เวลำที่ได้ดูวิดีโอจำก Channel น้ีแล้ว ท�ำให้รู้สึกอยำกท�ำอำหำรบ้ำง 

เพรำะอำหำรทั้งน่ำกินและวิธีที่แสดงในวิดีโอก็ไม่ได้ยำกจนเกินไป 

Tasty จะใส่ลิงค์เอำไว้ให้เปิดเข้ำไปดูในเว็บไซต์ต่อ เพื่อดูว่ำเมนูนี้มีส่วนผสมอะไรบ้ำง แหล่งรำยได ้

ช่องทำงหน่ึงของ Tasty กค็อื กำรขำยอปุกรณ์ท�ำอำหำรและหนังสือสอนท�ำอำหำร แน่นอนว่ำคนทีเ่คยเข้ำไป

ดูวิดีโอมำแล้วก็จะเห็นว่ำ ถ้ำอยำกท�ำอำหำรหรือขนมให้ดูน่ำกินเหมือนอย่ำง Tasty เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ 

ต้องพร้อม ถ้ำงั้นก็กดสั่งซื้อจำกในเว็บไซต์เลยแล้วกัน

Scan to watch
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Scan to watch

ตัวอย่ำงถัดมำ New York First Time วิดีโอนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่ำงที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวิดีโอ 

ทีมี่ต่อกำรขำยได้เป็นอย่ำงมำก คณุเบนซ์เจ้ำของวิดีโอ เอำชำวต่ำงชำติมำน่ังตอบค�ำถำม และเล่ำเร่ืองตลก 

จนวิดีโอกลำยเป็นกระแสอย่ำงรวดเร็ว มีคนเปิดเข้ำมำดูเป็นจ�ำนวนมำก และในตอนสุดท้ำยของวิดีโอกไ็ด้

แฝงขำยหนังสือเอำไว้ ท�ำให้คนที่รู้สึกสนุกกับวิดีโอนี้ (เกิดควำมประทับใจกับผู้จัดท�ำวิดีโอนี้) ตัดสินใจ

ไปซื้อหนังสือของผู้เขียนคนเดียวกันนี้มำอ่ำนต่อ จนท�ำให้หนังสือกลำยเป็นหนังสือขำยดีในช่วงเวลำนั้น 

เป็นอีกหน่ึงตัวอย่ำงที่ดีของกำรท�ำวิดีโอขำยสินค้ำแบบเจ๋งๆ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นบริษัทโฆษณำ 

ที่มีชื่อโด่งดัง ไม่จ�ำเป็นต้องมีงบประมำณสูง ถ้ำมีไอเดียดีก็สำมำรถท�ำวิดีโอจนกลำยเป็นกระแสออกมำ

สู่ตลำดได้
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5 วินาทีที่จะชี้ชะตาวิดีโอของคุณ
อย่างที่เรารู้กันดีว่าวิดีโอโฆษณาที่อยู่ใน YouTube ถูกกด Skip เพ่ือข้ามได้ เม่ือผู้ชมดูวิดีโอ 

โฆษณาจนครบ 5 วินาที ดังน้ัน มันจึงเป็นเหมือน 5 วินาทีที่จะช้ีขาดว่าวิดีโอของคุณจะมีคนดูหรือไม ่

ถ้าพวกเขากด Skip ข้ามไปแล้ว แม้แต่ View ก็จะไม่ถูกนับ เช่ือว่าผู้อ่านคงไม่อยากให้วิดีโอที่ตัวเอง 

ท�าข้ึนมาถกูกด Skip ข้ามไปอย่างแน่นอน แต่เราไม่สามารถบงัคบัผู้ชมให้อดทนดูวิดีโอจนจบได้ ส่ิงหน่ึงที ่

เราท�าได้ก็คือ การปรับแต่งช่วง 5 วินาทีแรกของวิดีโอนี้ให้ดีที่สุด

ใน 5 วินาทีคุณควรท�าอะไรบ้าง มีอยู่ 4 ไอเดียหลักที่ส่วนใหญ่นิยมท�ากัน

ดึงดูดความสนใจในช่วง 5 วินาทแีรก ช่วงแรกของวิดีโอโฆษณาต้องสร้างความน่าสนใจ 

หรือไม่ก็เซอร์ไพรส์ด้วยอะไรบางอย่าง หรืออาจจะเป็นการเร่ิมต้นวิดีโอด้วยอะไรท่ีท�าให้ 

ผู้ชมรู้สึกว้าว จนต้องอยู่ดูวิดีโอนานเกินกว่า 5 วินาที และถ้าเนื้อหาของวิดีโอดี ผู้ชมก็

อาจจะดูจนจบวิดีโอเลยก็ได้

เอา Key Message มาอยู่ในช่วงแรกของวิดีโอ ดูไม่จบไม่เป็นไร แต่ในช่วง 5 วินาทีแรก 

ก็เอาข้อความท่ีต้องการจะสือ่ไปยงักลุม่เป้าหมายออกมาเล่าก่อน ถ้าเขากด Skip ข้ามไป 

อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ส่ง Key Message ไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้ว

ท�า Personalized วิธีนี้ค่อนข้างได้ผลลัพธ์ที่ดี แต่ต้องอาศัยการท�า Targeting ของ

โฆษณาเข้ามาช่วย เช่น ถ้ากลุ่มเป้าหมายเปิดดูวิดีโอใน YouTube เพื่อฟังเพลง โฆษณา

ของคุณก็ควรเป็นโฆษณาแบบเพลง เพราะจะท�าให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าเป็นอะไรท่ี

กลมกลืนและไม่กดข้ามไป เป็นต้น

เปลีย่นไปใช้โฆษณาแบบ Non-skippable โฆษณาแบบท่ีไม่สามารถกดข้ามได้เราเรียกว่า

เป็น Non-skippable video Ads ผู้ชมจะถูกบังคับให้ดูวิดีโอจนจบ ข้อเสียของโฆษณา

แบบนีคื้อ สร้างความร�าคาญและอาจจะท�าให้ผูช้มเกิดความหงุดหงิดได้ ดังนัน้ ไม่ควรใช้ 

มันบ่อยๆ และโฆษณาอีกรูปแบบที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนั่นก็คือ Bumper Ads หรือ

โฆษณาแบบวิดีโอท่ีกด Skip ไม่ได้ แต่จะมีความยาวแค่ 6 วินาทีเท่านั้น ไม่สร้างความ

ร�าคาญมากจนเกินไป เด๋ียวจะกลับมาเล่าถึงประเภทของโฆษณาท้ังหมดให้ผู้อ่านได้ดู

กันอีกทีในบทที่ 5
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วิธีการสร้างโฆษณาวิดีโอแบบ 
Bumper Ads

02

03

04

01

01	 เปิดเครื่องมือ	Google	Ads	หรือเข้าไปที่	

URL	:	ads.google.com

02	 ในแถบเมนูด้านซ้ายให้คลิกเมน ู

Campaigns

03	 คลิกปุม่	+	แล้วคลิกเลือก	New	Campaign 

เพื่อสร้างแคมเปญโฆษณาอันใหม่ขึ้นมา

04	 ให้ผู้อ่านคลิกเลือก	Create	

your	campaign	without	a	

goal’s	guidance	เพื่อสร้าง

แคมเปญโดยไม่เลือก	Goal	

เหมือนเดิมจากน้ันเลือก	

Campaign	 subtype	 เป็น	

Custom	video	campaign

CHAPTER 05
ยิงแอดโฆษณาใน YouTube
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YouTube and Video Marketing 
เพิ่มยอดวิวและยอด Subscribe ได้ทั้งแบรนด์ ได้ทั้งเงิน

จะเข้าถงึกลุม่เป้าหมายเหล่านัน้ได้อย่างไร 
เม่ือเราก�าหนด Goal รวมถึง Topic ของวิดีโอที่กลุ่มเป้าหมายอยากจะดูแล้ว ข้ันตอนต่อไปก็คือ 

ผลิตและเผยแพร่วิดีโอของเรา ให้เข้าถึงสายตาของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ

ข้อความการตลาดที่เราแทรกเอาไว้ในวิดีโอ กระจายวิดีโอของเราไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าถือเป็น 

แก่นหน่ึงของการท�า YouTube Marketing เลยทีเดียว ในปัจจุบันน้ีมีอยู่ 6 วิธีที่เราจะพาวิดีโอของเรา 

ไปแสดงให้กลุ่มเป้าหมายเห็นใน YouTube ได้คือ

ท�ำให้คนค้นหำวดีิโอของเรำเจอ วธิกีารท่ีดีท่ีสดุท่ีจะเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้ก็คือ การท�า 

SEO ให้กับวดีิโอ เป็นกระบวนการปรับแต่งให้วดีิโอของเราแสดงในผลการค้นหา เม่ือมีผูช้ม 

ค้นหาด้วย Keyword (ค�าค้นหา) ท่ีเก่ียวข้องกับวิดีโอของเรา ถ้าเราสามารถท�า SEO 

จนวิดีโอของเราแสดงในผลการค้นหาได้แล้ว ก็จะช่วยให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็น

จ�านวนมาก รายละเอียดของการท�า SEO ให้กับวิดีโอ เราจะมาพูดถึงกันในบทถัดๆ ไป

ใช้ Tag ให้เป็นประโยชน์ ในระหว่างท่ีเราอัพโหลดวดีิโอข้ึนสูร่ะบบของ YouTube จะมี 

ฟีเจอร์ท่ีเรียกว่า Tag ซึ่งเป็นส่วนท่ีเราสามารถระบุได้ว่า “วิดีโอของเราเก่ียวข้อง 

กับ Keyword ค�าว่าอะไรบ้าง” การใส่ Tag เข้าไปในวิดีโอนอกจากจะช่วยให้วิดีโอ 

ถูกค้นหาเจอได้ง่ายขึ้นแล้ว Tag ยังช่วยให้ระบบเข้าใจวิดีโอของเรามากขึ้นอีกด้วย 

ท�าให้ระบบรู้ว่าวิดีโอของเราเก่ียวข้องกับเร่ืองอะไร พอมีผู้ชมเปิดดูวิดีโอท่ีเป็นเร่ือง

คล้ายกันกับวดีิโอของเรา ระบบก็จะแนะน�าวดีิโอของเราในแถบด้านข้าง ให้เขาเปิดดูต่อ 

หลังจากดูวิดีโอนั้นจบแล้ว

โปรโมทวิดีโอในช่องทำงอ่ืน นอกจากการท�าให้คนค้นหาวิดีโอของเราเจอแล้ว เรา

ควรน�าเอา YouTube Channel ของเราออกไปโปรโมทในช่องทางอ่ืนท่ีอยู่นอก 

YouTube ด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Line, Website เพราะการรอให้คน

ค้นหาวดีิโอของเราอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ค�าแนะน�าของทีมงาน YouTube เอง 

ยังแนะน�าให้เจ้าของวิดีโอโปรโมทวิดีโอของตัวเองในช่องทางอื่นด้วย และ YouTube 

ก็ได้อ�านวยความสะดวก โดยการติดตั้งปุ่มแชร์เอาไว้ด้านล่างของวิดีโอทุกตัว
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ควำมต่อเนือ่งเป็นซีรีส์ อีกหนึง่เร่ืองท่ีส�าคัญไม่แพ้กันก็คือ ความต่อเนือ่ง การสร้าง

วดีิโอการตลาดท่ีดีข้ึนมา 1 ตวั อาจจะสร้างผลกระทบทางบวกให้กับแบรนด์และสนิค้า

ได้ก็จริง แต่มันจะดีมากกว่าถ้าแบรนด์ท�าวดีิโอออกมาอย่างต่อเนือ่ง ไม่ใช่แค่ท�าวดีิโอ

ออกมาตวัเดียวแล้วหายไปเลย แต่สร้างวดีิโอออกมาหลายตวัอย่างต่อเนือ่งจะเข้าถึง 

กลุ่มเป้าหมายแบบมีความถ่ี ซึ่งมันเป็นวิธีท่ีจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู ้

และจดจ�าในสินค้าตัวนั้นได้มากยิ่งขึน้ เราอาจจะใช้วิธีสร้าง Content ออกมาเป็นชดุ

หรือท�าเป็นซรีีส์ต่อกันเหมือนท่ี YouTuber หลายคนท�ากันก็ได้ เพราะเม่ือ Channel 

มีวดีิโอหลายตวัตามกันมาเร่ือยๆ ก็จะท�าให้เกิดการตดิตามจากกลุม่เป้าหมาย เม่ือเกิด

ผู้ติดตามก็จะส่งผลให้แบรนด์มีแฟนคลับมากยิ่งข้ึน บรรดาแฟนคลับเหล่านี้นี่แหละ 

ที่มีโอกาสกลายมาเป็นลูกค้าได้มากที่สุด

ยิงโฆษณำใน YouTube การท�าโฆษณาเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะโปรโมทวิดีโอการตลาด

ออกไปใน YouTube พอพูดถึงการท�าโฆษณาแล้ว หลายคนจะมีความคิดในเชิงลบ

เข้ามาทันที “มันต้องเสียเงิน มันจะคุ้มหรือไม่” “คนเขาไม่ดูกันหรอก เขากดข้ามกัน

หมด” “โฆษณามันยดัเยยีดนะ แพงด้วย” ถึงแม้ว่าประโยคเหล่านีจ้ะมีส่วนถูกอยูบ้่าง 

แต่ก็ไม่ทั้งหมด เพราะอันที่จริงแล้วโฆษณาใน YouTube สามารถช่วยนักการตลาด

เข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้ในราคาท่ีประหยดั ราคาเฉลีย่ต่อการท�าโฆษณาให้มีคนดูวดีิโอ 

1 ครั้ง (1 View) หลายครั้งต�่ากว่า 50 สตางค์ด้วยซ�้า หมายความว่าจ่าย 1 บาทจะม ี

คนดูวดีิโอ 2 คร้ัง (ราคาไม่คงท่ี เพราะการท�าโฆษณาเป็นระบบประมูล อาจจะแพงกว่านี ้

หรือถูกว่านี้ได้) และถ้าวิดีโอท�าได้น่าสนใจจริงๆ อัตราการกดข้ามเมื่อครบ 5 วินาที 

ก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย

วดีิโอทีดี่คนจะช่วยส่งต่อกนัเอง “สนิค้าท่ีดีจะขายตวัของมันเอง” เพราะสนิค้าท่ีดีจะ

สร้างความประทับใจให้ผูบ้ริโภค จนเกิดการบอกต่อกันแบบปากต่อปาก เช่นเดียวกัน

กับวดีิโอใน YouTube วดีิโอท่ีดีจะท�าให้ผูช้มรู้สกึชอบและแชร์ต่อไปให้เพือ่นๆ ของเขา 

หลายคร้ังท่ีกลุม่เป้าหมายของเราส่งต่อวดีิโอไปยงักลุม่เพ่ือนๆ ช่วยให้สามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก

CHAPTER 02
วางกลยุทธ์การทำา YouTube Marketing
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