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CHAPTER 1 

สมัคร GMAIL แบบง่ายๆ ใช้มือถือ  
สร้างช่อง YOUTUBE  

 

“สร้างช่อง YouTube ยังไงให้เหมาะกับการใช้งาน  
สร้างผิดประเภทชีวิตเปลี่ยนเลยนะ” 

การมีช่องยูทูปเป็นของตนเองนั้นนอกจากจะสามารถเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการสร้างรายได้ สามารถสร้างความเพลิดเพลิน ความ
สะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานเป็นอย่างมากแล้วนั้น ทางยูทูป 
ยังได้อำนวยความสะดวกในการใช้งานโดยเราสามารถบันทึก
คลิปวีดีโอที่เราชื่นชอบไว้ดูในภายหลังหรือสามารถแสดงความ 
คิดเห็นให้กำลังใจแก่ช่องที่เราชื่นชอบ ทางช่องยูทูปยังสามารถ
แนะนำคลิปวีดีโอหรือช่องที่เราคลิกดูบ่อยๆ หรือมีเนื้อหา 
ที่สอดคล้องกับคลิปที่เราสนใจได้อีกด้วย 

            ซึ่งในการสร้างจะสร้างช่องยูทูปเป็นของตนเองนั้น สิ่งที่
สำคัญคือ จะต้องมีบัญชี Google ก่อน สำหรับคนที่ยังไม่มี  
การสมัครในปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเพราะในปัจจุบันที่เป็น
ยุคของเทคโนโลยีทำให้สามารถสมัครผ่านโทรศัพท์มือถือได้ 



โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและใช้เวลาเพียงแค่ไม่ก่ีนาทีและเมื่อ
สมัครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะสามารถสร้างช่องบนยูทูปได้ 
โดยในขั้นตอนการสร้างช่องยูทูปนั้นจะมีประเภทของช่องที่เรา
ต้องการสร้างให้เลือกอยู่ 2 ประเภทได้แก่

-      ช่องแบบบัญชีบุคคล 

-      ช่องแบบบัญชีแบรนด์หรือบัญชีธุรกิจ 

 

ใครที่มีช่องยูทูปแบบบัญชีบุคคลอยู่แล้วแต่ต้องการเปลี่ยน
ประเภทช่องเป็นแบบบัญชีแบรนด์หรือบัญชีธุรกิจก็สามารถทำได้
เช่นเดียวกัน เพียงแต่มีบางส่วนที่จัดการแตกต่างกัน ถ้าช่อง
ใหญ่ๆ มีคนจัดการจำนวนมากอาจจะใช้แบบบัญชีแบรนด์จัดการ
จะสะดวกกว่าแบบบัญชีบุคคล | วิธีสร้างช่อง

https://www.yookung.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%9B


CHAPTER 2 

ต้องยืนยันช่อง YOUTUBE  2 ขั้นตอน  
ก่อนเปิดสร้างรายได้ไม่ได้  

 

“เพื่อความปลอดภัยให้คุณทำการเปิด 2 step verification 
ยืนยัน 2 ขั้นตอนก่อนช่องโดนแฮก” 

YouTube ถือเป็นแพลตฟอร์มที่มีบัญชีผู้ใช้งานมากมาย  
การป้องกันข้อมูลและใส่ใจกับความปลอดภัยของบัญชีเป็นสิ่ง 
ที่ YouTube ให้ความสำคัญอย่างมาก จึงมีวิธีง่าย ๆ ในการรักษา
ช่องให้ปลอดภัยมาแนะนำกัน คือการ ยืนยัน 2 ขั้นตอน (2-step 
verification) โดยเริ่มต้นจากกดเปิดใช้งานการยืนยันแบบ 2 ขั้น

         จากนั้นระบบจะให้กรอกรหัสผ่านของบัญชีนั้น ๆ เมื่อ 
กดแล้วจะต้องระบุอุปกรณ์สำหรับการยืนยันในการเข้าสู่ระบบ  
ซึ่งอุปกรณ์ที่เลือกไว้ควรลงชื่อเข้าใช้ก่อนหน้านี้ด้วย จากนั้นระบบ
จะเด้งขึ้นบนหน้าอุปกรณ์ที่ระบุไว้ให้คลิก ใช่ (Yes) เพ่ือเริ่มขั้น
ตอนต่อไป และจะมีให้กรอกเบอร์โทรศัพท์สำรองไว้ อาจในกรณี
โดนแฮกขึ้นมาหรือไม่มีอุปกรณ์นั้น ๆ ติดตัวอยู่  



จากนั้นเลือกระหว่างให้ระบบโทรซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษ  
หรือส่งข้อความเพ่ือนำรหัสไปกรอก เป็นอันเสร็จ 

 

 

การยืนยัน 2 ขึ้นตอน สมัยก่อนไม่ได้มาเป็นเงื่อนไขในการสร้าง
รายได้ แต่เนื่องจากหลายๆ ช่องโดนแฮกขโมยช่องไป จึงต้องให้
ทุกช่องที่จะเปิดสร้างรายได้ทำการยืนยันก่อน เพ่ือความปลอดภัย
แนะนำว่าให้รีบทำการยืนยันตรงนี้ก่อน | วิธียืนยัน 2 ขั้นตอน 

https://www.yookung.com/2-step-verification


CHAPTER 3 

เพิ่มวิวยูทูปจาก THUMBNAIL  
ปกคลิปดีๆ มีคนหยุดนิ้วชม 

 

“การออกแบบปกคลิปสำคัญมากๆ เพิ่มโอกาสคนคลิกได้
ง่ายๆ สามารถวัดผลได้จาก CTR” 

 ปกคลิป YouTube มีผลต่อการที่ผู้คนจะเข้าชมคลิปเรามาก 

ถึง 90% เลยทีเดียว เพราะฉะนั้นการออกแบบหน้าปกให้เป็นที่ 
น่าสนใจจะสามารถช่วยให้ YouTuber เราได้หลายอย่างเลย  
การที่เรามีปกคลิปสวย ๆ สามารถช่วยเพ่ิมยอดวิวเราได้ด้วย 
เหมือนกับ First impression เมื่อเราค้นหา หรือมองอะไร สิ่งแรก
ที่เราเลือกดูก็ คือ รูปลักษณ์ หน้าตาของสิ่งนั้นถูกไหม สำหรับ
คลิปวิดีโอก็เช่นกัน ปกคลิปจึงมีส่วนช่วยดึงดูดให้ผู้ชมเลือกดูคลิป
ของเราได้ อย่างเช่น เมื่อเราทำการค้นหาคำคำนึงใน YouTube  
ก็จะปรากฏคลิปต่าง ๆ ที่มีคีย์เวิร์ดที่เราค้นหาขึ้นมามากมายแล้ว
เราจะทำอย่างไรให้ปกคลิป หรือ Thumbnail ของเรานี้ไปสะดุด
ตาของผู้ชมและเลือกที่จะดูคลิปเรา ซึ่งในการทำปกคลิปนี้สิ่งที่
ต้องมีอันดับแรกเลยคือรูปคนหรือจะเป็นวัตถุที่เราต้องการให้เห็น
เด่นๆ แต่ก็จะต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ประเภทของคลิป



คลิปแต่ละอย่างมีจะมีจุดเด่นหรือจุดขายที่ต่างกันออกไป แต่หาก
ใช้รูปคนประกอบด้วยก็จะเป็นการช่วยเพ่ิมอารมณ์ในการสื่อสาร
ได้มากขึ้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบและไอเดียของแต่ละคนด้วย  
สิ่งที่สองที่ต้องมี คือ คำ หรือ คีย์เวิร์ดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับคลิป
เรา โดยส่วนตัวจะแนะนำให้ใส่ลงไปในหน้าปกด้วย 

 

การออกแบบหน้าปก แนะนำว่าให้ดูแล้วมีจุดเด่น 3 อย่าง เช่น รูป
คนหรือวัตถุที่ต้องการให้เห็นเด่นๆ คีย์เวิร์ด คำสั้นๆ ไม่เกิน 3 
บรรทัด และสุดท้ายคือดูแล้วมีอารมณ์ร่วมน่าคลิก สามารถดู
ตัวอย่างได้ที่ www.blasteronline.com | วิธีออกแบบหน้าปก

https://www.yookung.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%9B-thumbnail/


CHAPTER 4 

แอพตัดต่อวีดีโอ KINEMASTER ง่ายๆ  
ใช้มือถือเพียงเครื่องเดียว 

 

“การออกแบบปกคลิปสำคัญมากๆ เพิ่มโอกาสคนคลิกได้
ง่ายๆ สามารถวัดผลได้จากอัตราการคลิก” 

 Kinemaster ถือเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันด้านการตัดต่อที ่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องด้วยรูปแบบการ 
ใช้งานที่หลากหลาย สามารถใช้งานได้ค่อนข้างเข้าใจง่าย ไม่ซับ
ซ้อนและที่สำคัญคือ สามารถทำคลิปวีดีโอของเราออกมาได้อย่าง
สวยงามและดูเป็นมืออาชีพอย่างมาก โดยแอปพลิเคชันนี้เป็น 
แอปสำหรับการตัดต่อ ตกแต่งและปรับปรุงคลิปวีดีโอที่เปิดให้ใช้
บริการโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ใช้งาน
ด้านตัดต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ มือสมัครเล่นหรือแม้กระทั่ง
มืออาชีพ โดยมีการออกแบบหน้าจอและรูปแบบการทำงาน 
ของโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกบนโทรศัพท์มือถือ
เพียงเครื่องเดียวซึ่งในการใช้งานแอปพลิเคชันในคลิปนี้ได้อธิบาย
ถึงวิธีในการดาวน์โหลด ติดตั้งและขั้นตอนต่างๆ ในการใช้งานไว้
อย่างละเอียด



            สำหรับใครที่สนใจอยากจะทำคลิปวีดีโอหรืออยากจะเป็น
ยูทูปเบอร์ แต่ยังใหม่มากสำหรับการตัดต่อวีดีโอ ยังไม่รู้ว่าจะต้อง
เริ่มยังไง เริ่มตรงไหนหรือตัดต่อแบบไหน Kinemaster ช่วยได้ 

 

การตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆ ที่สามารถทำได้ดีด้วยแอพผ่านมือถือ
แนะนำว่าสำหรับคนที่ทำคลิปควรมีแอพนี้ิติดเครื่องไว้เลย บางที
เราไปเที่ยวแล้วอยากลงคลิปแบบเร่งด่วน อาจจะจำเป็นต้องใช้
หรือใครที่เก่งๆ สามารถใช้งานแบบมืออาชีพได้เลย Kinemaster 
มีทั้งแบบฟรีและจ่ายเงิน ทดลองใช้ได้เลย | สอนตัดต่อวิดีโอ  
 

https://www.yookung.com/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD


CHAPTER 5 

ทำยูทูป ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี  
(YOUTUBE FOCUS) มีคำตอบ 

 

“อยากทำ Youtube ไม่รู้จะเริ่มยังไง หรือทำไปแล้วไม่รู้ว่า
ใช่ตัวเองไหม สุดท้ายเลิกทำเพราะเหตุนี้” 

 การเริ่มต้นทำช่องยูทูป สิ่งที่เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่พบเจอก็คือ 
ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง เริ่มจากตรงไหน ต้องมีการวางแผนหรือการจัด
ระเบียบยังไงและปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ในวันนี้เราจึง 
ได้รวบรวมคำแนะนำในการเริ่มต้นและแนวทางในการค้นหา 
ตัวตนหรือที่เรียกว่า Youtube Focus เพ่ือให้การทำช่องยูทูป
ของคุณสามารถทำได้ง่ายย่ิงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะประสบความ
สำเร็จได้ง่ายย่ิงขึ้นอีกด้วย โดยสำรวจจาก

-      งานที่ทำเป็นประจำในทุกๆ วันคืออะไร หรือความถนัด

ส่วนบุคคล ซึ่งถือเป็นสิ่งที่เริ่มต้นที่ง่ายที่สุดโดยเริ่ม
สังเกตจากตัวเราเอง ถ้าเป็นบริษัทก็ลองดูที่เก่ียวกับ
ธุรกิจของเรา



-      3 สิ่งที่หลงใหลมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ กีฬา เครื่อง
ดนตรี แนวทางการใช้ชีวิต ไลฟ์สไตล์และอื่นๆ อีก
มากมาย

-      3 เว็บไซต์ที่เลือกเข้าชมบ่อยที่สุดมีเนื้อหาหรือเรื่องราว
เก่ียวข้องกับอะไร

-      3 ยูทูปเบอร์ที่เราชื่นชอบหรือเข้าชมบ่อยที่สุด
-      3 เพจ Facebook, IG, Tiktokและ Twitter  
ที่เราเลือกเข้าชมบ่อยที่สุด

จากการสำรวจ 5 เช็คลิสต์นี้สามารถนำไปปรับใช้เพ่ือให้การทำ
ช่องยูทูปนั้นไม่น่าเบื่อและสามารถทำควบคู่ไปกับการใช้ชีวิต 
เป็นประจำวันได้โดยที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด 

 

การเริ่มต้นวางแผนให้ชัดเจน เป็นเส้นทางลัดสู่เป้าหมายที่ดีกว่า
เสมอ การทำ YouTube Focus จะช่วยทำให้เรารู้ว่าจริงๆ แล้วเรา
อยากทำช่องอะไรดี | วางแผนทำช่อง YouTube 

https://www.yookung.com/youtube-plan/


CHAPTER 6 

ไอเดียทำช่อง ไม่อยากออกหน้ากล้อง  
แล้วต้องทำช่องอะไรดี 

 

“อยากทำ Youtube แต่ขี้อายไม่กล้าออกหน้ากล้อง มี
ตัวอย่างช่องคลิปล้านวิวไปชมกันได้” 

 ที่ใครๆ ไม่ชอบออกหน้ากล้อง แล้วอยากทำช่องยูทูป ผมได้รวม
ไว้แล้ว แต่ละช่องจะมีแนวทางแตกต่างกัน ใครชอบแบบไหน 
ก็ลองนำไปปรับใช้ทำ YouTube กัน สิ่งสำคัญคือ พยายาม 
ลงสม่ำเสมอ ศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะการทำยูทูป
เหมือนการปั่นจักรยาน คุณจะต้องปั่นมันอย่างต่อเนื่อง มันถึง 
จะทรงตัวได้ เคล็ดลับเริ่มต้นสร้างรายได้จากยูทูป มาฝากไว้ที่
ช่อง ครูยู ดูแล YouTube  ตัวอย่างช่องไม่ออกหน้ากล้องเช่น  
 
@5MinuteCraftsYouTube ช่องเก่ียวกับเทคนิคต่างๆ ในการทำ 
ต่อยอดหรือซ่อมแซมของใช้ต่างๆ ด้วยตัวเองโดยใช้เทคนิคง่ายๆ 
จากการเลือกใช้สิ่งของรอบตัวเรา 
 
 

https://www.youtube.com/@kruyoo


@MinutePhysics เก่ียวกับการใช้เครื่องมือการวาดภาพ เป็นช่อง
เก่ียวกับการเล่าเรื่องราวผ่านการวาดภาพและเพ่ิมเสียงบรรยาย
เข้าไปเพ่ือเพ่ิมอรรถรสระหว่างการรับชมมากย่ิงขึ้น 
 
@NinosHome เก่ียวกับการทำอาหาร ซึ่งหากใครที่มีทักษะใน 
การทำอาหารหรือขนมก็สามารถนำมาเป็นรายได้ได้ โดยสามารถ
อัดคลิปเป็นมุมมองบุคคลแรก เพ่ือสอนการทำอาหารหรือเคล็ด
ลับการทำอาหารให้น่าทานมากย่ิงขึ้นได ้

 

สำหรับคนที่ไม่กล้าออกหน้ากล้องหรือเนื้อหาที่ไม่จำเป็นต้องออก
ก็สามารถดูเป็นแนวทางได้ มีอีกหลายช่องที่สามารถทำเงินยูทูป
ได้แบบยาวๆ  | 9 ไอเดีย ไม่ออกหน้ากล้อง

https://www.yookung.com/youtube-ideas-without-showing-your-face/


CHAPTER 7 

เพิ่มโอกาสค้นเจอง่าย ยอดขายเพิ่ม  
มีอะไรที่ต้องปรับแต่งบ้าง 

 

“ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเจอคลิปทั้งทางตรงและทาง
อ้อม ลองทำตามนี้ดูแล้วจะรู้ว่า เจ๋งดี” 

 Channel Name : การตั้งชื่อช่อง หรือ Channel Name ควรตั้งชื่อ
ผ่านการวิเคราะห์คำหลัก หรือ ตามแบรนด์ที่เราต้องการก็ได้  
เช่น ครูยู ดูแล YouTube อาจจะเป็นชื่อร้าน ชื่อผลิตภัณฑ์ ก็ได้  
 
Video Title : การตั้งชื่อหัวข้อ (Title) ต้องตื่นเต้น น่าสนใจ ดูแล้ว
ว๊าว เป็นคำถามก็ได้อาจจะมีชื่อแบรนด์ด้วย หัวข้อควร 
มี Keyword ที่ผ่านการวิเคราะห์ หรือจะใช้แบบมีตัวเลขก็ช่วยดี 
 
Video Description : การเขียนคำอธิบาย (Description)  
ต้องเขียนให้มากกว่า 300 คำ และ ควรเขียนบรรยาย 
ให้มี Keywords และให้วาง Links อยู่ใน 3 บรรทัดแรก พร้อมทั้ง
วาง Links ให้อยู่ภายในช่องเรา แนะนำว่าอาจจะสร้าง Links  
เป็น Playlist ไว้ด้วย แถมอีกนิดใส่ Time Stamp ก็ดี 



Video Tags : การใส่แท็ก (Tags) ไม่ควรใส่เยอะจนเกินไป 
แนะนำว่าใส่ประมาณ 10-20 Tags และไม่ควรใส่แท็กที่ 
นอกเหนือจากคลิปวีดีโอ อาจจะทำให้ Youtube มองว่าเป็น
สแปมหลอกหลวงและจะทำให้ส่งผลลบมากกว่า  แท็กที่ดีควร
ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว ปัจจุบันอาจจะไม่มีผลมากแต่เครื่องมือ
จัดอันดับก็ยังใช้ Tags ในการวิเคราะห์ติดตามได้ 

 

 

เน้นไปที่ทำให้ผู้ชมชื่นชอบ ผ่านสัญญาณกดชอบ การกดแชร์  
การแสดงความคิดเห็น (Engagement) ซึ่งเราควรรู้จักและเข้าใจ
ผู้ชมของเราให้มากที่สุด  | ค้นเจอง่าย ยอดขายเพ่ิม

https://www.yookung.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3-seo-youtube-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/


CHAPTER 8 

5 เครื่องมือสำหรับยูทูปเบอร์ 
ทำ YOUTUBE SEO ด้วยตนเองได้ 

 

“แม้ว่าการทำ YouTube เนื้อหาจะสำคัญสุดๆ แต่เหนือสิ่ง
อื่นใด ถ้าเรามีเครื่องมือเหล่านี้ก็จะไปได้เร็วขึ้น” 

 สำหรับเหล่ายูทูปเบอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือ 
สมัครเล่นก็สามารถทำ Youtube SEO ได้ด้วยตนเองโดยอาศัย 
ชุดเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมด ได้แก่  

-  Google trends เราสามารถทำการเปรียบเทียบคีย์เวิร์ด
หรือคำต่างๆ ที่เราสนใจโดยจะแสดงผลออกมาเป็น
กราฟเปรียบเทียบระหว่างคำที่เราสนใจหรือสามารถ
แสดงผลออกมาเป็นช่วงพ้ืนที่ โดยสามารถกำหนด 
ช่วงเวลาตามที่เราสนใจได้ 

-   Tubebuddy เครื่องมือที่ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การค้นหาของ Youtube ดูอันดับ Ranking ได้ให้ได้
ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจมากย่ิงขึ้น ถ้าใช้แบบเต็มๆ  
ลองใส่ส่วนลด ได้อีก 20%  Code : youtubedigital  

https://www.tubebuddy.com/youtubedigital


-  Keywordtool.io เป็นการค้นหาสำหรับยูทูบ โดยจะแสดง
ผลการค้นหาหรือไอเดียที่ มีความเ ก่ียวข้องและ
สอดคล้องกับคำที่เราทำการค้นหาทั้งหมด 

-    Ubersuggest เป็นการค้นหาภายในเว็บไซต์โดยจะแสดง
ผลการค้นหาที่มีความเก่ียวข้องและสอดคล้องกับคำ 
ที่เราทำการค้นหาและยังแสดงผลออกมาในรูปของ
กราฟในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่คนได้ทำการค้นหา 

-  VidIQ for Youtube โดยจะบอกเก่ียวกับการปรับแต่ง
หลายๆ อย่างภายในช่องยูทูปของเราว่ามีการปรับแต่ง 
ที่ดีพอหรือไม่แล้วควรปรับแต่งอะไรเพ่ิมเติมอีกบ้าง 

 
 

 

เครื่องมือต่างๆ เป็นเพียงตัวช่วย สำหรับช่องที่ทำเนื้อหาออกมา
ดีแล้ว แต่ว่าต้องการดูข้อมูลการวิเคราะห์หลังบ้านเพ่ือปรับแต่งได้
ดีขึ้น แนะนำว่าศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ช่อง  | ครูยู ดูแล YouTube 

https://www.youtube.com/@kruyoo


CHAPTER 9 

วิธีใช้ UBERSUGGEST วิเคราะห์ คำค้นหลัก 
(KEYWORD) ช่วยในการทำ SEO 

 

“สิ่งสำคัญที่สุดในการค้นเจอ คงหนีไม่พ้น Keyword ” 

 การทำ seo YouTube เพ่ือให้ติดอันดับต้นๆ มีหลายวิธี ไม่ว่า 
จะเป็นการปรับ Onpage (การปรับภายในของ YouTube) และ
การทำ Offpage (การปรับภายนอกช่องของ YouTube) แล้ว 
มีส่วนสำคัญทั้งสิ้น แต่สิ่งสำคัญที่ควรรู้คือการวิเคราะห์คำเพ่ือ 
มาทำ SEO การดูปริมาณการค้นของคำต่างๆ ว่ามีปริมาณมาก
หรือน้อยแค่ไหน จะได้รู้ว่าเราจะใส่ keyword อะไรดี ด้วยคำ
ค้นหายอดนิยมอะไร และยังบอกถึงคำที่เก่ียวของเพ่ือจะได้นำมา
เชื่อมโยงสร้างบทความใส่ในคำอธิบายได้ Ubersuggest เป็น
เครื่องมีที่ดีสำหรับวิเคราะห์เบื้องต้น ในการวิเคราะห์คำปริมาณ
การค้น การดูอันดับของเว็บไซต์และยูทูปได้ด้วย และช่วยเพ่ิมไอ
เดียในการทำคลิปได้  



เบื้องต้นเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับคำเหล่านี้ก่อน  

Search Volume : บอกปริมาณการค้นต่อเดือน ทำให้รู้ว่ามีคนค้น
คำนี้ ก่ีครั้งในหนึ่งเดือน 
CPC หรือ Cost Per Click : ค่าที่บอกราคาที่ต้องจ่ายต่อคลิก 
สำหรับการยิงโฆษณา  
SD หรือ SEO Difficulty : ค่าที่บอกถึงความยากง่ายในการที่จะ
ทำ SEO กับ keyword นี้ 

 
 

เครื่องมือ Ubersuggest ช่วยวิเคราะห์ keyword ได้ดี แต่เราอาจ
จะต้องดูด้วยว่าปริมาณการค้น เหมาะกับการนำมาใช้กับช่องหรือ
เว็บไซต์หรือไม่ เราต้องเข้าใจบริบทช่องของเราก่อน 
 แนะนำว่าศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่  | สอนการใช้ Ubersuggest  

https://www.yookung.com/ubersuggest/


CHAPTER 10 

วิธีใช้ TUBEBUDDY เครื่องมือที่ช่วย 
คนทำ YOUTUBE โตได้เร็วขึ้น 

 

“Tubebuddy หนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดตอนนี้  
ใครไม่เคยใช้งานถือว่าพลาดมากๆ  ” 

 TubeBuddy คือ เครื่องมือที่เปิดให้ใช้บริการได้โดยมีทั้งตัวที่ 
ให้เราสามารถใช้งานได้ฟรีและตัวที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน
การบริการเป็นรายเดือน รายปี โดยจะเพ่ิมฟังก์ชันในการทำงาน
ต่างๆ มาเพ่ิมมากขึ้น โดยตัว TubeBuddy จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการค้นหาของ Youtube ให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่ 
น่าพอใจมากย่ิงขึ้นและยังช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน
ด้านต่างๆ  

    การติดตั้งใช้งานจะผ่าน TubeBuddy Extension และให้เรา 
ลงทะเบียนผ่านเว็บด้วย สำหรับใครต้องการใช้แบบมืออาชีพ 
แนะนำแบบจ่ายเงินเลยก็ดี เพราะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
ละเอียดมาก แถมฟรี ส่วนลด 20% ด้วย Code : youtubedigital 

https://www.yookung.com/what-is-tubebuddy/


 

 
 
 

Tubebudy เหมือนยาประจำบ้านของคนที่ทำช่องยูทูบ จริงๆ แล้ว
ช่วยเราได้เยอะเลย ลดเวลาในการปรับแต่งหลังบ้านได้ แถมยัง
ช่วยให้เราได้รู้ข้อมูลหลังบ้านที่ลึิกและสะดวกมากๆ ด้วย  
สำหรับใครที่อยากลองใช้ดูได้ที่ | ติดตั้ง และใช้งาน Tubebubddy 

https://www.yookung.com/what-is-tubebuddy/


CHAPTER 11 

เงื่อนไขการเปิดสร้างรายได้ YOUTUBE  
ที่ทุกคนต้องรู้ 

 

“ 4 ข้อต้องทราบก่อนที่เราจะรับเงินจาก YouTube  ” 

ออกแบบชีวิตในแบบที่ต้องการด้วยการสร้างสรรค์คอนเทนต์ 
รูปแบบวิดีโอ ผลิตสื่อวิดีโอลง YouTube แนวโน้มการเติบโต 
ของสื่อออนไลน์ยังคงเติบโตทั่วโลกเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะเทรนด์การตลาดวิดีโอ ที่มีการเติบโตของสื่อวิดีโอสูงสุด
กว่าหลายปีที่ผ่านมา ทำให้อาชีพ Youtuber หรือการหารายได้
จาก Youtube ยังคงเป็นอาชีพที่น่าสนใจและสร้างรายได้จำนวน
มหาศาล  จะมีการปรับตัวของสื่อดั้งเดิม คอนเทนต์รูปแบบเดิม 
ทุกอย่างที่ออฟไลน์ ไม่มีการทำสื่อออนไลน์ จะเข้าสู่ช่องทาง
ออนไลน์มากขึ้น เพราะผู้บริโภคเข้าถึงและใช้สื่อออนไลน์มากกว่า 
ใครไม่ปรับตัวตามจะอยู่ยากขึ้น เมื่อมีคนใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น 
งบโฆษณาและทุกอย่างจะเติบโตเข้าสู่ออนไลน์ทั้งหมด รวมถึง 
งบการตลาดทั้งหลายที่เป็นไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยม
เสพสื่อออนไลน์ ช้อปปิ้งออนไลน์และดูวิดีโอในยูทูป จึงเป็น 
การส่งผลดีต่ออาชีพยูทูปเบอร์และการสร้างรายได้จาก Youtube 



 

 
 

4 ข้อสำคัญ คือ ผู้ติดตามครบ 1000 คน, เวลาในการรับชมเกิน 
4,000 ชั่วโมงภายใน 1 ปี, ผ่านการยืนยันแบบ 2 ขั้น  
และไม่ละเมิดหลักเกณฑ์ชุมชน   | วิธีเปิดสร้างรายได้

https://www.yookung.com/adsense


CHAPTER 12 

ปัญหายอดฮิต ของ ADSENSE และ PIN 
ที่ทำให้คนเลิกทำ YOUTUBE  

 

“ Adsense และ PIN ที่คนทำยูทูป ต้องรู้ก่อนพลาด  ” 

บัญชี Adsense เราต้องสมัครก่อนเพ่ือใช้จัดการเรื่องการรับ 
รายได้จาก YouTube เน้นย้ำ !!!  1 คน จะสามารถสร้างบัญชีได้
เพียง ชื่อบัญชีเดียวเท่านั้น ถ้าเราย่ืนสมัครซ้ำ อาจจะโดนปิดสร้าง
รายได้ (เจอปัญหานี้จากคนทำ YouTube บ่อยมากๆ) ส่วนอีก
เรื่องคือปัญหาเรื่อง PIN  ทาง Google จะส่งหมายเลขประจำตัว
ส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่าหมายเลข PIN ไปตามที่อยู่ที่ได้ใส่ไว้ 
ในระบบของทาง Adsense ซึ่งตามปกติแล้วคุณจะได้รับ
หมายเลข PIN ภายใน 2 – 4 สัปดาห์แต่อาจจะล่าช้ากว่านั้นตาม
แต่ละพ้ืนที่ โดยทาง Google จะไม่ส่งหมายเลข PIN ให้ซ้ำจนกว่า
จะได้รับการยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเกิดกรณีไม่ได้
รับหมายเลข PIN หรือทำหายสามารถอ่านข้อปฏิบัติและวิธี 
ในการแก้ไขโดยละเอียดได้ 



เมื่อคุณได้รับหมายเลข PIN เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ป้อนลง 
ใน Adsense เพ่ือยืนยันซึ่งขั้นตอนจะอธิบายละเอียดในขั้นตอน
ถัดไป โดยอายุการใช้งานของหมายเลข PIN จะอยู่ที่ประมาณ  
4 เดือน ภายหลัง 4 เดือนหากไม่มีการยืนยันตัวตนทาง Google 
จะระงับ และหากไม่ได้รับให้รีบแจ้งทางทีมงานอีกท ี

 
 
 

เรื่องราว Adsense กับ PIN เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาด โปรดศึกษา
อย่างละเอียด เพราะหลายช่อง เจอปัญหาถึงกับท้อและเลิกทำไป
เลยก็มี   | แหล่งเรียนรู้ Adsense และ PIN  

https://www.yookung.com/pin-youtube/


CHAPTER 13 

สิ่งที่มือใหม่ควรรู้ ก่อนลงมือทำช่อง 
YOUTUBE  

 

“ สำหรับมือใหม่ในการเริ่มต้น แนะนำว่าศึกษาขั้นตอนการ
เริ่มต้นไปจนถึงการสร้างรายได้ให้ดี  ” 

ใครที่เพ่ิมเริ่มต้นแนะนำว่าศึกษาให้ตอนต่างๆ ให้ดีก่อน เริ่มจาก
สมัครบัญชี Gmail แล้วสร้างช่อง YouTube ระหว่างนี้ก็หมั่นลง
คลิปให้สม่ำเสมอ หลายคนมักจะถามว่าลงคลิปเท่าไรดี จริงๆ 
แล้วถ้าเริ่มต้น จากประสบการณ์ แนะนำว่า 2-3 คลิปต่อสัปดาห์
สำหรับคลิปยาว ส่วนคลิปสั้นหรือ Shorts อาจจะลงทุกวันก็ได้ 
แรกๆ เน้นให้คนรู้ว่าเราจะทำจริงๆ ก่อน แล้วเรื่องผ่านกฏสร้าง 
รายได้เดี๋ยวก็ตามมาเอง เพียงคนติดตาม 1000 คน และจำนวน
ชั่วโมง 4000 ชั่วโมงในหนึ่งปี เน้นจำนวนคลิปเยอะๆ เดี๋ยว 
ก็ผ่านกฏการสร้างรายได้ หลังจากนั้นก็รอ email ประมาณ 1 
สัปดาห์จะมีแจ้งเรื่องเราผ่านกฏแล้ว (ดีใจด้วย) แต่อย่าลืมเชื่อม
บัญชี Adsense เดี๋ยวไม่ได้รับเงิน โดยให้เราเชื่อมบัญชี Adsense 
กับช่อง YouTube รอประมาณ 1 เดือน พอรายได้ถึงเกณฑ์ คือ 
10$ รอรับ PIN เมื่อเราได้ PIN มาแล้วให้รีบกรอกรหัส PIN ด่วนๆ 



สมัคเมื่อยอดถึง 100$ ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ประมาณวันที่ 21 - 26 ของเดือน เราก็จะมีเงินเข้ากระเป๋าแล้ว 

 
 
 

ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ เราจำเป็นต้องเรียนรู้และศึกษา  
ไม่งั้นอาจจะพลาด ถึงแม้ว่าจะทำคลิปมาอย่างดีแล้ว เรียนรู้เพ่ิม
เติมได้ที่  | ครูยู ดูแล YouTube 

https://www.youtube.com/@kruyoo


CHAPTER 14 

เสียงเอฟเฟค โหลด SOUND EFFECT ฟรี 
100% ไม่ติดลิขสิทธิ์  

 

“ ปัญหาใหญ่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์  
ทำคลิปมาอย่างดี เสียดายที่โดนปิดสร้างรายได้ ” 

การทำคลิปวิดีโอ ไม่ว่าจะเพ่ืองานใดก็ตามเสียงเอฟเฟค ถือว่า
เป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ อย่างหนึ่งเลยทีเดียว การทำวิดีโอเพ่ือ 
อัปโหลดทาง YouTube เป็นช่องทางการทำคอนเทนต์ที่สำคัญ 
ในยุคนี้ไม่ว่าจะเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจในการแนะนำสินค้า  
เพ่ือนำเสนอผลงานของตัวเอง สำหรับผู้ที่มีความสามารถด้าน
ดนตรี หรือเพ่ือใช้เป็นช่องทางในการทำสื่อ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า 
YouTube มีผลในการสร้างการรับรู้มากจริง ๆ ในกระบวนการ
ผลิตวิดีโอไม่ว่าจะเพ่ือวัตถุประสงค์ใดก็ตาม มีองค์ประกอบ 
ที่สำคัญๆ ในการทำงาน คือ การถ่ายทำที่ต้องมีกล้องและอุปกรณ์
บันทึกเสียง ในส่วนของการตัดต่อเรื่องของเทคนิควิธีการหรือ 
ลูกเล่นในการตัดต่อก็แล้วแต่แนวทางของแต่ละคนเช่นกันว่าจะ
สะดวกหรือต้องการนำเสนอแบบไหน แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่จะทำ
วิดีโอคอนเทนต์ต้องตระหนักเหมือนกัน คือ เรื่องของเพลง 



หรือ Sound Effect ที่จะใช้ในวิดีโอ จะต้องตรวจสอบเรื่องของ
ลิขสิทธ์ิให้ดี YouTube จึงเปิดในส่วน YouTube Audio 
Library ให้คุณสามารถใช้ได้บน YouTube ก็สามารถใช้ได้ในส่วน
นี้   รวมถึง sound effect ในการใช้ประกอบเสียงในวีดีโอ 

 
 
 

สำหรับเพลงที่เราได้อาจจะไม่ค่อยถูกใจ แต่ถูกต้อง 100% แต่ถ้า
ใครอยากได้เพลงที่ฮิตติดหู คงต้องติดต่อเว็บต่างๆ ที่บริการเพลง
ซึ่งต้องดูดีๆ เช่นกัน เรียนรู้เพ่ิมเติมได้ที่  | เรื่องเสียงเพลง

https://www.yookung.com/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%84/


CHAPTER 15 

เพิ่มวิว YOUTUBE ง่ายๆ เพียงแค่ทำสิ่งนี้ 

 

“ การเพิ่มยอดวิวที่ดีที่สุด คือ ทำเนื้อหาดีๆ แต่แนวทางนี้
เสริมทัพให้สำหรับคนอยากรู้เพิ่ม ” 

การปรับแต่งคลิปเราให้เป็น vdo แนะนำ เป็นวิธีที่สามารถเพ่ิมวิว
ได้ แต่อาจจะไม่ได้รวดเร็วมาก ขึ้นกับเนื้อหาเราด้วย การเลือก 
keyword หรือคำค้นหลัก เพ่ือใส่ Title, Desciption, Tags  
ให้ vdo ก็มีความสำคัญต่อการเพ่ิมการเข้าถึง ช่วยเพ่ิมวิวได้ด้วย
การทำคลิปที่ยาวและมีคุณภาพ เพ่ือที่จะให้เวลาที่ผู้ชมใช้ใน 
การชมมากขึ้น แนะนำว่าควรยาวกว่า 5 นาที หรือขึ้นกับเนื้อหา
เราด้วย แต่ก็ต้องขอเน้นย้ำว่า คลิปต้องมีคุณภาพด้วยเช่นกัน  
การเพ่ิมอัตราการคลิกด้วยการเพ่ิมลูกเล่นให้กับปกคลิป การที่จะ
มีผู้เข้าชมคลิปของเราปกคลิปถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะทุกคลิปที่ดูดี 
น่าสนใจ ผู้ชมก็จะเลือกดูคลิปของเรา  



 

 
 

 

หลายๆ คนมักจะพูดว่า ยอดวิวไม่สำคัญเท่ายอดขาย แต่จะดีกว่า
ไหม ถ้ามียอดวิวมากๆ เพราะแน่นอนคนก็มีโอกาสเห็นมากขึ้น  
ถ้าคนไม่เห็นคลิป เขาคงไม่รู้ข้างในของเราจะดีแค่ไหน ดังนั้น  
ถ้าเลือกได้ ก็เลือกให้ยอดวิวสูงๆ ก็จะดีกว่า| วิธีเพ่ิมวิว YouTube 

https://www.yookung.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7youtube/


CHAPTER 16 

เพิ่มผู้ติดตาม ( สายขาว 100% ) 

 

“ การเพิ่มผู้ติดตาม ก็มีผลต่อการเข้าชมช่องเราเช่นกัน ” 

เทคนิคต่างๆ ลองไปปรับๆ กัน นำคลิปยอดนิยมไว้ หน้าแรก ๆ 
การนำคลิปยอดนิยมมาไว้ ให้คนเห็นอย่างชัดจะดีมากเพราะ
เหมือนกับว่าถ้าคลิปไหนที่มีคนสนใจ แสดงให้เห็นว่าจะมีคนอีก
จำนวนมากที่อยากดู และชื่นชอบคลิปแนวนี้ ดังนั้นจึงแนะนำว่า
จัดลำดับการแสดงผลหน้าแรกของ Youtube ให้ดี ก็จะมีโอกาส
เพ่ิมคนติดตามได้ด้วยลายน้ำ เป็นปุ่ม กดติดตาม การเพ่ิม 
ปุ่มลายน้ำ หรือเปลี่ยนปุ่มนี้ให้เป็นปุ่มกดติดตาม โดยปกติแล้ว
หลายช่องจะใส่ Logo เล็ก หรือใครที่ไม่ใส่เลยอาจจะพลาดได้ 
Youtube ให้เราเลือกแสดงผลปุ่มนี้ ได้ทั้งแบบแสดงตลอด vdo 
และอาจจะแสดงตามที่เราเลือกก็ได้ สามารถใส่รูปเล็กๆ ที่เรา
ออกแบบมาได้เลย หรือจะใส่ปุ่มที่ชวนให้คนติดตามมากขึ้น 
เป็นการเพ่ิมผู้ติดตาม Youtube อีกหนึ่งช่องทาง ใส่ Link  
กดติดตามที่เก่ียวกับ หรือ about ปุ่มนี้ห้ามพลาดเลย เราสามารถ
กดแก้ไข about หรือเก่ียวกับได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการใส่คำอธิบาย
เก่ียวกับช่องเรา และใส่ข้อมูลต่างๆ ให้คนและหุ่นยนต์ google 



เข้ามาเก็บข้อมูลว่าช่องเราทำเก่ียวกับอะไร แถมยังใส่ Link  
เชื่อมโยงได้อีก ยกตัวอย่างก็มีทั้ง Link website ,Link Social 
ต่างๆ รวมทั้งใส่ปุ่มกดติดตาม Youtube ได้ด้วย การเพ่ิมการเข้า
ถึงด้วยโฆษณาบนยูทูป เพ่ิมยอดขายและการรับรู้แบรนด์ที่ดีเย่ียม
ที่สุด เพราะยูทูป Youtube เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมที่ครองใจ
ผู้คนทั่วโลก ทุกเพศและทุกวัย ทุกเรื่องราวเก่ียวกับสื่อวิดีโอยูทูป
เป็นแหล่งรวมวิดีโอมากที่สุด อาทิ ความบันเทิง ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร การ์ตูน ความสวยงาม การออกกำลังกาย อาชีพต่าง ๆ 
การสอนออนไลน์ หนังและเพลง ลองดูได้เพ่ิมการเข้าถึง เพ่ิมคน
ติดตาม 

 
 

 

การเพ่ิมคนติดตาม ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการวัดความสำเร็จของ 
การทำช่อง YouTube เพราะทางยูทูบเองก็มีมอบรางวัลสำหรับ
ช่องที่มีผู้ติดตามเกิน 100,000 คน 



CHAPTER 17 

การตลาดออนไลน์ YOUTUBE  
ขายยังไง ให้อยากปิดช่องหนี 

 

“ การตลาดแบบ VDO ที่บางทีเราก็ตั้งรับไม่ทันจริงๆ ” 

การตลาดออนไลน์โดยใช้ YouTube โดยกลยุทธ์การทำการตลาด
ออนไลน์ Youtube Funnel ให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จและ
เติบโตได้อย่างย่ังยืน  
การทําให้รู้จัก ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่เป็นข้อที่ได้เปรียบของการ
ทำการตลาดออนไลน์เนื่องจากการใช้สื่อออนไลน์ที่ได้รับความ
นิยมเพ่ือโฆษณาให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นนั้นมี
การใช้ต้นทุนที่ต่ำแต่ได้ผลลพธ์ที่ค่อนข้างมาก สำคัญ คือ  
ความสม่ำเสมอ 
ดึงดูความสนใจ ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจากที่ผู้คนได้รู้จักธุรกิจของเรา
จากการเห็นโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ แล้ว คนที่สนใจ
ในธุรกิจของเราก็จะเริ่มทำการค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ 
เพ่ิมเติมทางเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ยูทูปของเรา สำคัญคือ 
(Thumbnail) หน้าปกดึงดูดไหม? 
 



เริ7มรัก ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหลังจากที่ผู้บริโภคได้เริ่มทำการค้นหา
ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพ่ิมเติมแล้วเกิดข้อสงสัยซึ่งเป็น
หน้าที่ของทางเราแล้วว่าจะสามารถนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้มากน้อยเพียงใด 
สำคัญคือ สร้างกลุ่มก้อน 
เชื7อใจ ขึ้นตอนนี้เป็นการสร้างความเชื่อใจเมื่อคนเริ่มรักเราแล้ว
โดยการให้ความรู้ (Educate) แก้ปัญหาต่างๆ ตอนนี้แหละเราต้อง
ผลิตเนื้อหา (Conent) ให้ตอบโจทย์ผู้คน เมื่อเราช่วยเขาแล้ว  
จนกลายเป็นการเชื่อใจเกิดขึ้น 
รายได ้ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าเป็นการปิดการขายกับผู้บริโภค 
เนื่องจากผู้บริโภคมีความสนใจเป็นอย่างมากที่ต้องการที่ 
จะทำการซื้อขายกับธุรกิจของเรา 
สาวก ขั้นตอนนี้คือสุดยอดของการตลาด การสานสัมพันธ์กับ
ลูกค้าในฐานะสาวกที่กำลังติดตามเรานั่นเอง 

 
 
 

กรวยการตลาด หลายๆ ท่านที่ขายของออนไลน์คงเคยได้ยินคำนี้ 
ต่างประเทศใช้กันเยอะ   | กรวยการตลาด YouTube 

https://www.yookung.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/


CHAPTER 18 

หลักเกณฑ์ชุมชนที่คุณไม่รู้แล้ว 
อาจโดนปิดสร้างรายได้ยูทูป  

 

“ ทุกพื้นที่ จะอยู่ยืนยาวได้ด้วยกฏและหลักปฏิบัติร่วมกัน ” 

หากไม่มีการศึกษาข้อมูลที่ดี เราอาจโดนปิดสร้างรายได้ยูทูป มาดู
กันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้าง  การถูกปิดการสร้างรายได้  
อาจเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ การกระทำเหล่านี้อาจส่ง
ผลให้การชำระเงินถูกระงับได้ เช่น อาจมีการคัดลอกความหมาย
หรือเนื้อหาบางส่วนมาจากผู้อื่น  การใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธ์ิ อาจจะ
เป็นเนื้อหาของรายการทีวี ภาพยนตร์ ที่นำไปใช้ในด้านเชิง
พาณิชย์ หรือแม้แต่เนื้อหาที่ที่มีผู้อัพโหลดซ้ำๆ กันหลายครั้ง  
 หลักเกณฑ์ของชุมชนของยูทูป ข้อห้ามต่างๆ 
1. ุชุมชน YouTube เป็นชุมชนที่สร้างขึ้นมาจากความไว้วางใจ  
จึงไม่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่มีเจตนาหลอกลวง ทำให้ผู้อื่น
เข้าใจผิด เป็นสแปม หรือฉ้อโกงผู้ใช้รายอื่น  
2.การคุ้มครองผู้ชม ครีเอเตอร์ และโดยเฉพาะผู้เยาว์ เราจึงต้องมี
กฎเก่ียวกับการคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย รวมถึงกฎเก่ียวกับเรื่อง
เพศและภาพเปลือย ตลอดจนการทำร้ายตนเอง 



 
3.ไม่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่มีวาจาสร้างความเกลียดชัง 
พฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น ภาพที่มีความรุนแรง  
การโจมตีที่เป็นอันตราย และเนื้อหาที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็น
อันตรายหรือเป็นภัย 
4.ไม่อนุญาตให้ขายสินค้าบางรายการ สินค้าใดที่ไม่ได้รับอนุญาต 
เช่น สินค้าผิดกฏหมาย 
5.ไม่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาบางประเภทที่ทำให้เข้าใจผิดหรือ
เป็นการหลอกลวงซึ่งมีความเสี่ยงสูงว่าจะเป็นภัยร้ายแรง โดยรวม
ไปถึงการให้ข้อมูลบางประเภทที่ไม่ถูกต้องและอาจทำให้เป็นภัย
ในชีวิตจริง 

 
 

 

การผิดกฏนโยบาย และหลักเกณฑ์ทางชุมชน Youtube ถือว่าเรา
เองต้องรู้ สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้  | หลักเกณฑ์ชุมชน YouTube 

https://www.yookung.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%9B/


CHAPTER 19 

สร้างรายได้จาก YOUTUBE MEMBERSHIP  

 

“ สุดยอดระบบสมาชิก เพิ่มช่องทางสร้างรายได้  ” 

YouTube Membership ซึ่งฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เหล่า YouTuber 
สามารถที่จะเพ่ิมช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับช่องของตนเอง
ได้มากขึ้น นอกเหนือจากส่วนแบ่งจากโฆษณา การขายสินค้า 
การรับสปอนเซอร์จากสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยช่องทางในการ
สร้างรายได้ใหม่นี้คือ การสร้างระบบ Member หรือ ระบบสมาชิก
รายเดือน 
สำหรับฟีเจอร์มีประโยชน์ทั้งต่อผู้ผลิตคลิปหรือ YouTuber และ 
ผู้ชมเอง ซึ่งจะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย สำหรับผู้ชมที่เป็น
สมาชิกก็จะได้สิทธิพิเศษกว่าผู้ใช้งานทั่วไป เช่น สิทธ์ิในการได้รับ
ชมวิดีโอนี้ก่อนผู้ใช้งานทั่วไป ได้รับชมวิดีโอเนื้อหาพิเศษสำหรับ
สมาชิกนั้น การมีสิทธ์ิเข้าถึงเนื้อหาในระดับ Exclusive ที่เจาะจง 
ชัดเจน ที่ไม่สามารถหาชมได้ในเนื้อหาแบบฟรี สิทธ์ิในการเข้าถึง
ไลฟ์แชท หรือการเข้าชมไลฟ์สตรีมมิ่ง การกล่าวถึงชื่อสมาชิกใน
วิดีโอ การได้รับป้ายไอคอน หรือตราสัญลักษณ์แสดงระดับของ
การสนับสนุนช่อง สิทธ์ิในการจอง การรับสิทธ์ิส่วนลด สำหรับการ



ซื้อและบริการ สิทธ์ิในการเข้าเล่นเกม event กิจกรรมต่าง ๆ และ
สิทธิพิเศษอื่น ๆ ในส่วนของผู้ผลิตคลิป หรือ YouTube เองก็จะ
เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้สามารถหารายได้เพ่ิมเติมได ้

 
 
 

ระบบสมาชิก ถือว่าเป็นการพัฒนาทั้งทางทีม YouTube และ
เจ้าของช่อง เพราะต้องลงเนื้อหาพิเศษๆ อย่างสม่ำเสมอให้คนเข้า
มาชมคลิปเรา ติดตามข่าวสารเพ่ิมได้ที่   | ครูยู ดูแล YouTube 

https://www.youtube.com/@kruyoo


CHAPTER 20 

สร้างรายได้จาก YOUTUBE SHORTS  

 

“ เปิดสร้างรายได้จาก YouTube Shorts คลิปสั้น ทำเงิน ” 

การสร้างรายได้จาก YouTube Shorts  ทาง YouTube ได้มี 
การพัฒนาและปรับเปลี่ยนอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยได้เปิดช่องทาง
ใหม่เพ่ิมมากขึ้นในเดือนมกราคมปี 2023 ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยมี
การขยายสิทธ์ิในการเข้าถึง YouTube Partner Program (YPP) 
ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้เหล่าครีเอเตอร์ทั้งหลายได้สามารถ
สร้างรายได้จากการทำคอนเทนท์และจากค่าโฆษณาได้มากขึ้น
อีกด้วย โดยในการแบ่งรายได้จากโฆษณา Short จะเริ่มในเดือน
กุมภาพันธ์ปี 2023  โดยวีดิโอสั้นที่มีความยาวไม่เกิน 60 วินาทีซึ่ง
จากในอดีตที่จะสามารถสร้างรายได้จากการลงคลิปยาวเกิน  
60 วินาที เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งจากการสำรวจพบว่า  
จำนวนในการเข้ารับชม short-form video หรือวีดิโอสั้นมีมากขึ้น  
สำหรับวีดิโอแบบยาว (Long form video) มีจำนวนผู้ติดตามครบ 
1,000 คน และมียอดรับชมวีดิโอสาธารณะรวม 4,000 ชม.ในช่วง 
12 เดือนที่ผ่านมา 
 



สำหรับวีดิโอสั้น (Shorts video) มีจำนวนผู้ติดตามครบ  
1,000 คน และยอดรับชมวีดิโอสั้นเข้าเกณฑ์ครบ 10 ล้านครั้ง 
ในรอบ 90 วัน 

 
หลังจากที่ทางช่องได้สมัครเข้าร่วม YPP เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมี
การตรวจสอบช่องว่าเป็นไปตามนโยบายในการสร้างรายได้ของ
ช่อง YouTube หรือไม่ 

 
 
 

YouTube shorts คลิปสั้นไม่เกิน 60 วินาที เหมาะมากๆ กับยุคนี้ 
ทุกอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาไม่นาน ก็สามารถมีคลิปลงช่อง 
YouTube ได้ง่ายๆ   | สอนการทำ YouTube Shorts

https://www.yookung.com/youtube-shorts/


CHAPTER 21 

99 % ทำ YOUTUBE ไม่สำเร็จเพราะเลิกทำ  

 

“ สุดท้ายแล้ว ต่อให้อ่านเยอะแค่ไหน เรียนเยอะแค่ไหน  
ถ้าไม่ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง ก็ไม่สำเร็จ ” 

พบว่า 99 % ของคนที่ทำ YouTube ไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะว่า
เขาเหล่านั้นเลิกทำ ผมจึงมีแนวทาง Content เล็กๆ น้อยๆ มาฝาก 
 
- สร้าง Awareness อาจจะทำคลิป อะไรที่ว๊าวๆ แปลกใหม่ ดึงดูด
ใจ เล่นกับอารมณ์ผู้ชม  
- อยากเพ่ิม Subscribe อาจจะทำเนื้อหาที่ต่อเนื่องกัน ลงแบบ
สม่ำเสมอ เช่น Ep1.,..Ep2... เพราะถ้าผู้ชมกลัวพลาด จึงต้องรีบ
กดติดตามช่องเราไว้ก่อน  
- อยากให้คนค้น เราก็ต้องเน้นเนื้อหาที่ให้ความรู้ แก้ปัญหาคน 
และตอบคำถาม หรือ เก่ียวกับ How to ก็ได้  
การทำ Content ไม่มีอะไรที่ตายตัว เพราะเนื้อหาที่ดีเกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ใครที่คิดได้เร็วกว่า ปังกว่า ก็มีโอกาส
ทำให้ช่องนั้นดังข้ามคืนเลย 



 
 
 
แนวทางการทำ Content สำหรับมือใหม่ ลองนำหัวข้อ
เหล่านี้ไปสร้างเนื้อหาของตัวเองได้ เราได้รวบรวมไว้ 
เบื้องต้นเป็นไอเดียในการทำวิดีโอลง YouTube ให้แล้ว 

 
 
 

“ ทำ YouTube เหมือนการปั่นจักรยาน คุณจะต้องปั่นมันอย่าง 
ต่อเนื่อง มันถึงจะทรงตัวได้ "   | ครูยู ดูแล YouTube

https://www.youtube.com/@kruyoo


ครูยู ดูแล YOUTUBE 

 

www.youtube.com/@kruyoo 

www.tiktok.com/@kruyoo  
 

www.facebook.com/kruyootv 
 

https://line.me/R/ti/p/@kruyoo 
 
 
https://www.yookung.com

http://www.youtube.com/@kruyoo
http://www.tiktok.com/@kruyoo
http://www.facebook.com/kruyootv
https://line.me/R/ti/p/@kruyoo
https://www.yookung.com
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