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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 รายงานการค้นคว้าอิสระเรื่อง “กลยุทธ์การบริหาร SPOKE DARK TV : กรณีศึกษารายการโมเม
พาเพลิน” จะเป็นวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของกลยุทธ์การบริหารองค์กรสื่อทีวีออนไลน์ ซึ่งได้น า
องค์กร SPOKE DARK TV มาเป็นองค์กรสื่อ และได้ยกรายการโมเมพาเพลินมาใช้เป็นกรณีศึกษาที่ใช้ใน
การวิเคราะห์เนื้อหาที่ทาง SPOKE DARK TV เลือกทีจ่ะน าเสนอเพ่ือให้มีความแตกต่างผสมผสานกับการท า
กลยุทธ์การบริหารทั้งด้านการจัดการภายในองค์กรและการท าการตลาดขององค์กรเพ่ือความอยู่รอดของ
องค์กรสื่อสารมวล ชน รวมไปถึงการศึกษาปัจจัยทั้งภายในและภายในที่มีผลกระทบต่อการบริหารของ
องค์กร SPOKE DARK TV ของผู้บริหาร อีกทั้งยังท าให้เห็นความส าคัญของสื่อใหม่ที่เป็นสื่อที่ก าลังมาแรง
ในยุคโลกาภิวัฒน์ดังตัวเลขสถิติที่ผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างมาข้างต้น นอกจากนี้ยังได้น ากรณีศึกษารายการโมเม
พาเพลินมาวิเคราะห์กลยุทธ์เพ่ือการเอาชนะคู่แข่งในตลาดโทรทัศน์ออนไลน์อีกด้วย ท้ายที่สุดจะได้ค าตอบ
ว่าสื่อโทรทัศน์ออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อ “NEW MEDIA” หรือ “สื่อใหม่” เข้ามามีผลกระทบต่อวงการ
สื่อสารมวลชนอย่างกว้างขวางอย่างไร จึงท าให้ผู้ผลิตรายการซึ่งเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนต่างๆ ต้องมีการ
พัฒนารูปแบบรายการและการบริหารองค์กรในด้านกลยุทธ์เพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งได้อย่างมีชั้นเชิงนั่นเอง 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การบริหาร SPOKE DARK TV 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร SPOKE DARK TV 
3. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การบริหารรายการโมเมพาเพลิน 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ผู้ศึกษามุ่งเน้นการศึกษาในเรื่องของกลยุทธ์การบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน โดยผู้ศึกษาได้
ท าการศึกษากลยุทธ์ของบริหารองค์กรของ SPOKE DARK TV นอกจากนีผู้้ศึกษาได้มุ่งเน้นศึกษารูปแบบ
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รายการและสิ่งที่เป็นผลของการวางกลยุทธ์ของการบริหาร ซึ่งก็คือรายการโมเมพาเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่
ได้รับความนิยมมากท่ีสุดของ SPOKE DARK TV โดยรายการโมเมพาเพลินนั้นก็จะมีกลยุทธ์การบริหาร
รายการในระดับย่อยอีกที  

 
ข้อจ ากัดทางการศึกษา 

ข้อมูลบางอย่างที่ผู้ศึกษาท าการค้นคว้าจะเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับเงินในการลงทุนของบริษัท ซ่ึง
บริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ศึกษาได้ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าน่าจะได้รับ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์การบริหารช่องโทรทัศน์ออนไลน์ ผ่านการศึกษากลยุทธ์การบริหาร 

SPOKE DARK TV เป็นกรณีศึกษา 
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารช่องโทรทัศน์ออนไลน์ ผ่านการศึกษากลยุทธ์การ

บริหาร SPOKE DARK TV เป็นกรณีศึกษา 
3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์การบริหารรายการของช่องโทรทัศน์ออนไลน์ ผ่านการศึกษากลยุทธ์

การบริหารรายการโมเมพาเพลิน 
4. มีความรู้เข้าใจได้ถึงรูปแบบกลยุทธ์ของการบริหารโทรทัศน์ออนไลน์และสามารถน าไปปรับใช้ได้จริงใน

การท างาน 

 
รายงานผลการศึกษา 

การศึกษารายงานการค้นคว้าอิสระเรื่อง “กลยุทธ์การบริหาร SPOKE DARK TV : กรณีศึกษา
รายการโมเมพาเพลิน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การบริหารองค์กรสื่อทีวีออนไลน์ ซึ่งได้น าองค์กร 
SPOKE DARK TV มาเป็นองค์กรสื่อ และได้ยกรายการโมเมพาเพลินมาใช้เป็นกรณีศึกษาท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่ทาง SPOKE DARK TV เลือกที่จะน าเสนอเพ่ือให้มีความแตกต่างผสมผสานกับการท ากล
ยุทธ์การบริหารการตลาดขององค์กรเพ่ือความอยู่รอดขององค์กรสื่อสารมวลชน รวมไปถึงการศึกษาปัจจัย
ทั้งภายในและภายในที่มีผลกระทบต่อการบริหารขององค์กร SPOKE DARK TV ของผู้บริหาร อีกท้ังยังท า
ให้เห็นความส าคัญของสื่อใหม่ที่เป็นสื่อที่ก าลังมาแรงในยุคโลกาภิวัฒน์ดังตัวเลขสถิติที่ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่าง
มาข้างต้น จะสามารถสรุปได้ว่าสื่อโทรทัศน์ออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อ “NEW MEDIA” หรือ “สื่อใหม่” เข้ามามี
ผลกระทบต่อวงการสื่อสารมวลชนอย่างกว้างขวาง ท าให้ผู้ผลิตรายการซึ่งเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนต่างๆ 
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ต้องมีการพัฒนารูปแบบรายการและการบริหารองค์กรในด้านกลยุทธ์เพ่ือที่จะเอาชนะคู่แข่งได้อย่างมีชั้น
เชิง โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 กลยุทธ์การบริหาร SPOKE DARK TV 
1.1 กลยุทธ์การบริหารของ SPOKE DARK TV 
การศึกษากลยุทธ์การบริหาร SPOKE DARK TV ประกอบด้วยการศึกษาการวางรูปแบบโครงสร้าง

องค์กรและการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร ซึ่งการศึกษาปรากฎดังนี้ 

 การวางกลยุทธ์การบริหารของ SPOKE DARK TV นั้น มีการวางแผนไว้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ค านึงถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง โอกาสทางธุรกิจ และอุปสรรคต่าง ๆ เช่น คู่แข่งทางธุรกิจโทรทัศน์ออนไลน์ 
ทั้งนี้เพ่ือน ามาพัฒนากลยุทธ์ของตนเองในการเป็นอับดับ 1 ของวงการโทรทัศน์ออนไลน์ของประเทศไทย 
ซ่ึงธุรกิจโทรทัศน์ออนไลน์ SPOKE DARK TV มีวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรคือ “กล้าคิด กล้าท า กล้าพูด 
และแตกต่าง” หมายถึงธุรกิจโทรทัศน์ออนไลน์ของ SPOKE DARK TV สามารถท าในสิงที่คนอ่ืนไม่กล้าท า 
คนอ่ืนไม่กล้าแสดงออก คนอ่ืนไม่กล้าที่จะแตกต่าง แต่ด้วยความแตกต่างของ SPOKE DARK TV ก็สามารถ
ท าให้ SPOKE DARK มีชื่อติดอันดับต้นๆ ของโทรทัศน์ออนไลน์ในประเทศไทย 

ซึ่งกลยุทธ์ “Do What Insight Need” ของ SPOKE DARK TV นั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
รูปแบบรายการและไม่ตายตัว ซึ่งจะผันแปรกลยุทธ์ไปตามกลุ่มผู้ชมและความต้องการของผู้ดูแลรายการ 
ตัวอย่างเช่นรายการโมเมพาเพลิน ก็จะมีกลุ่มผู้ชมเป็นกลุ่มผู้หญิงดังนั้น การคิดงานของผู้ดูแลรายการนี้
จะต้องค านึงถึงว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้หญิงที่ชื่นชอบการแต่งหน้าอยากจะดู แต่ในขณะเดียวกันการคิดงานการ
สร้างสรรค์รายการก็จะต้องค านึงถึงความต้องการของคุณโมเม นภัสสร ซึ่งเป็นผู้ด าเนินรายการและผู้
หัวหน้าผู้ดูแลรายการ (Project Owner) ด้วยว่าสิ่งที่คุณโมเม นภัสสร ต้องการที่จะสื่อสารกับคนดูคืออะไร 
หลังจากรู้ Insight ของทั้งสองฝ่ายแล้ว จึงจะน าสองสิ่งนี้มาพัฒนารูปแบบรายการเพ่ือให้รายการนั้นเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได่อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุด 

 ดังนั้นกลยุทธ์ “Do What Insight Need” จึงเป็นกลยุทธ์ที่เป็นการพบกันครึ่งทางของความ
ต้องการระหว่างองค์กร SPOKE DARK TV และผู้ชมรายการ ซึ่ง SPOKE DARK TV ได้น าสิ่งที่ทางองค์กร
ต้องการจะน าเสนอ ตามแนวคิด “กล้าคิด กล้าท า กล้าพูด และแตกต่าง” โดยถูกน าเสนอผ่านผู้ด าเนิน
รายการที่เป็นเจ้าของรายการ (Project Owner) แต่ทั้งนี้ความต้องการขององค์กรนั้นต้องเป็นสิ่งที่ผู้ชม
ต้องการที่จะรับชมเหมือนกัน ซึ่งการน าเสนอสิ่งที่ผู้ชมต้องการจะรับชมนั้น ท าให้เกิดการรักษาฐานผู้ชมได้
อย่างดี อีกท้ังองค์กร SPOKE DARK TV ก็ไม่สูญเสียความเป็นตัวตนขององค์กร 
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 1.2 การวางโครงสร้างองค์กรของ SPOKE DARK TV 

 องค์กร SPOKE DARK TV มีรูปแบบการจัดการโครงสร้างองค์กรตามแนวดิ่ง (Vertical 
Organization) มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรเป็นฝ่ายต่างๆ เป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายขาย และฝ่ายการผลิต ซึ่งแต่ละฝ่ายมีการกระจายอ านาจในการ
ด าเนินงาน (Decentralization) โดยมีการก าหนดต าแหน่งการท างาน การควบคุม การบังคับบัญชา และ
บทบาทหน้าที่ของส่วนต่างๆ 
 จากการศึกษาพบว่าองค์กร SPOKE DARK TV มีรูปแบบการท างานประสานกันในแต่ละฝ่ายโดยที่
การสั่งการนั้นจะเป็นลักษณะการสั่งการจากกรรมการผู้จัดการขององค์กร (Managing Director) ลงไปยัง
หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เพ่ือสั่งการไปยังพนักงานปฎิบัติการอีกครั้ง ซึ่งการแบ่งรูปแบบโครงสร้างหน้าที่ในการ
บริหารพบว่าเป็นการน าโครงสร้างองค์กรในแนวดิ่งมาประยถุกต์เข้าด้วยกันกับโครงสร้างองค์กรในแนวนอน 
หรือที่เรียกว่าโครงสร้างแบบ Matrix Organizationท าให้องค์กรสามารถใช้ความสามารถของบุคลากรแต่
ละคนอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าสรุปโครงสร้างองค์กร SPOKE DARK TV ดังรูปภาพประกอบที่ 4.3 
รูปภาพโครงสร้างองค์กร SPOKE DARK TV 

นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ได้ว่า SPOKE DARK TV นั้นให้ความส าคัญกับฝ่ายขายโฆษณาและ
ฝ่ายการผลิตรายการ เนื่องจากฝ่ายขายโฆษณานั้นมีอยู่ถึง 2 ทีม และฝ่ายผลิตรายการนั้นมีพนักงานจ านวน
มากที่สุดในทุกฝ่าย ซึ่งการให้ความส าคัญกับ 2 ฝ่ายนี้เป็นเรื่องที่ดี เป็นการเพ่ิมโอกาสในการได้งบโฆษณา
จากลูกค้า และมีโอกาสสูงในการได้ลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายในตลาดปัจจุบัน ส่วนฝ่ายผลิตรายการนั้นก็
เป็นอีกฝ่ายที่ต้องให้ความส าคัญเนื่องจาก เป็นฝ่ายที่ผลิตและสร้างสรรค์รายการทุกตอนของ SPOKE DARK 
TV ออกมา และยังต้องให้ความส าคัญในด้านเทคนิคในเรื่องของการผลิตสื่อออนไลน์ เนื่องจากต้องมีการ
ดูแลเว็บไซต์ www.SpokeDark.tv อีกด้วย การเสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องโครงสร้างองค์กรของ 2 
ฝ่ายนี้เป็นอีก 1 กลยุทธ์เพื่อบรรลุภารกิจขององค์กรในการเป็นองค์กรสื่อโทรทัศน์ออนไลน์อับดับ 1 ของ
ประเทศไทย 

 
1.3 ระบบปฎิบัติงานและทักษะของพนักงานของ SPOKE DARK TV 
องค์กร SPOKE DARK นั้นมีการแบ่งโครงสร้างหน้าที่การท างานค่อนข้างชัดเจนตามความ

รับผิดชอบของงาน ซึ่งบางครั้งแต่ละฝ่ายก็จะเอ้ือประโยชน์ในการท างานให้แก่กัน และด้วยความท่ีเป็น
บริษัทขนาดเล็ก มีทรัพยากรบุคคลที่จ ากัด ดังนั้นการคัดเลือกบุคลากรเขาท างานนั้นจึงต้องเลือกคนที่
เหมาะสมและสามารถท างานได้มากกว่า 1 หน้าที่ 
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การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของการท างานในลักษณะนี้ เป็นความตั้งใจของผู้บริหารองค์กรใน
การวางแผนให้แต่ละฝ่ายจะต้องมีการส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะองค์กร SPOKE DARK TV นั้น
เป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่ ทุกคนจึงต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้มากกว่า 1 อย่าง
นั่นเอง ซึ่งการมีบุคลากรที่มีทักษะในด้านการท างานมากกว่า 1 อย่างนี้เอง ท าให้องค์กร SPOKE DARK TV 
มีความเข้มแข็งในทั้งในการการบริหารและการผลิตรายการให้โดดเด่นกว่าองค์กรโทรทัศน์ออนไลน์บริษัท
อ่ืน โดยสามารถสรุปการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างและระบบปฎิบัติงานของ SPOKE DARK TV ได้ดัง
ตารางที่ 4.2 สรุปวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างและระบบปฎิบัติงานของ SPOKE DARK TV 

 
1.4 ทรัพยากรบุคคลของ SPOKE DARK TV 
ผู้บริหารองค์กรในที่นี้หมายถึง ต าแหน่งระดับกรรมการผุ้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายกายตลาด ผู้จัดการ

ฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่าย Business Development ผู้จัดการฝ่าย Broadcasting และ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ซึ่ง
เกือบทุกต าแหน่งจะมาจากการคัดเลือกโดยลักษณะการเชิญชวน หรือ การทาบทาม ของทีมผู้บริหาร ซึ่ง
เป็นเรื่องปกติของแวดวงธุรกิจสื่อ บุคลากรเหล่านี้จะมีคุณสมบัติเด่นในด้านความมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารงานในสายงานด้านสื่อ ด้านโทรทัศน์ หรือสายงานที่คล้ายคลึงและใกล้เคียงกัน แต่ความแตกต่างของ
บริหารของ SPOKE DARK คือทุกคนจ าเป็นต้องเป็นหุ้นส่วนในการท าธุรกิจโทรทัศน์ออนไลน์และมีส่วนได้
ส่วนเสียในการได้รับผลตอบแทนจากบริษัทนั่นเอง 

เมื่อพิจารณาบุคลากรข้างต้นพบว่า ผู้บริหารแต่ละท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ด้านการท างาน

และความเชี่ยวชาญในสายงานธุรกิจต่างๆ ในวงการบันเทิงอยู่แล้ว ถึงแม้ว่ามีความช านาญในสื่อที่ไม่ใช่สื่อ

โทรทัศน์ แต่ก็เป็นธุรกิจที่มีความคลายคลึงกันในการท างานและการบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ส าหรับการ

ท างานในระดับผู้บริหารของ SPOKE DARK TV เงินไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน

ของผู้หาร เนื่องจากผู้บริหารเหล่านี้ต้องการสร้างสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของตนเอง และต้องการที่ส่ง

ต่อความต้องการเหล่านั้นไปยังคนดูในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ออนไลน์ และมีก าไรจากการขายโฆษณา

ผ่านรายการเพื่อน ามาหมุนเวียนเพื่อการผลิตรายการและเป็นรายได้ให้กับพนักงานทุกคนในบริษัท ก็ถือว่า

บรรลุเป้าหมายในการบริหารงานส าหรับผู้บริหารแล้ว 

นอกจากนี้การคัดเลือกฝ่ายที่ส าคัญและต้องการผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก็คือฝ่ายผลิต

รายการ ซึ่งส าหรับ SPOKE DARK TV นั้น ผู้ผลิตรายการจะรวมไปถึงฝ่ายเทคนิคด้านออนไลน์เพราะ

เกี่ยวข้องกับการออกอากาศและการน าวิดีโอไปเผยแพร่บนหน้าเวปไซต์ www.SpokeDark.tv ซึ่งทุกคนใน
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ฝ่ายนี้จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการผลิตชิ้นงานโฆษณาและรายการรวมไปถึงการท าให้ชิ้นงานเหล่านั้นไป

อยู่บน Platform ของออนไลน์เพื่อส่งต่อรายการที่ผลิตขึ้นมาไปถึงผู้รับสารได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จึงไม่

สามารถรับเด็กจบใหม่เข้ามาท างานในแผนกนี้ได้ 

การวัดมาตรฐานของพนักงานในองค์กร SPOKE DARK TV นั้นพนกังานทุกระดับได้มีความเห็นที่

ตรงกนัว่า องค์กรมรีะดับการประเมนิศกัยภาพและความสามารถของพนักงานที่ไม่สูงมากมากหาก

เปรียบเทียบก อาจเป็นเพราะด้วยสาเหตุทีอ่งค์กร SPOKE DARK เป็นองค์กรขนาดเล็ก อีกท้ังพนักงานทุก

คนเป็นเพื่อนกันมาก่อน แต่ก็ต้องมีการประเมิณประจ าปีเกิดขึ้นเนื่องจากผู้บริหารองคก์รเองต้องการกระตุ้น

ให้พนักงานทุกคนมีความกระตือรือร้นในการแข่งขนัด้านการท างาน และหมัน่พฒันาศกัยภาพของตนเองให้

ไปถงึเปา้หมายคะแนนที่ตนเองบริษัทคาดหวังเอาไว้ 

 

1.5 รูปแบบการบริหารองค์กรของผู้บริหาร SPOKE DARK TV 
แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของ

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่า ความเป็นผู้น าขององค์กรจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อความส าเร็จหรือ

ล้มเหลวขององค์กร ผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการเชื่อมโยง

ระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้น โดยรูปแบบการบริหารจัดการของผู้น าเป็น

สิ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างมาก พราะเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานท างานด้วย

ความเต็มใจ ซึ่งการบริหารงานของผู้บริหารของ SPOKE DARK TV นั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบ

รายการและไม่ตายตัว ซึ่งจะผันแปรกลยุทธ์ไปตามกลุ่มผู้ชมและความต้องการของผู้ดูแลรายการ (Project 

Owner) 

องค์กร SPOKE DARK TV บริหารงานแบบงานมากแต่คนน้อย ซึ่งพนักงานของ SPOKE DARK มี
ทั้งหมดเพียงแค่ 26 คน แต่กลับมีการออนแอร์ตอนใหม่ๆ ของทุกรายการทุกสัปดาห์ ทุกคนจึงต้อง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้มากกว่า 1 อย่างนั่นเอง ซึ่งการมีบุคลากรที่มีทักษะใน
ด้านการท างานมากกว่า 1 อย่างนี้เอง ท าให้องค์กร SPOKE DARK TV มีความเข้มแข็งในทั้งในการการ
บริหารและการผลิตรายการให้โดดเด่นกว่าองค์กรโทรทัศน์ออนไลน์บริษัทอ่ืน โดยสามารถสรุปการ
วิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างและระบบปฎิบัติงานของ SPOKE DARK TV นอกจากนีใ้นแง่ของการท างาน
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ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละแผนก ผู้บริหารผลักดันให้บุคลากรภายในองค์กรมีการท างานเป็นทีม 
และส่งเสริมให้มีความรักใคร่กลมเกลียวกันภายในบริษัทเนื่องจากเป็นองค์กรขนาดเล็ก ทุกคนจึงต้องมีส่วน
ร่วมในการท างาน ซึ่งเป้าหมายในการสร้างบรรยากาศการท างานขององค์กรคือการท าบริษัทให้เป็น
ครอบครัว เพ่ือความสามัคคีในการท างานเพ่ือน ามาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะน ามาเสนอผ่านรายการต่างๆ 
ของ SPOKE DARK TV 

 

1.6 ค่านิยมร่วมขององค์กร SPOKE DARK TV  
เนื่องจากบริษัทให้ความส าคัญกับทัศนคติในการด ารงชีวิตของพนักงานว่ามีทัศนคติที่สามารถใช้

ชีวิตร่วมกันกับคนในบริษัทอีก 26 คนได้หรือไม่ เนื่องจากการที่ SPOKE DARK TV ต้องการนั้นคือการท า
ให้สถานที่ท างานเป็นเสมือนบ้านของพนักงานทุกคน ซึ่งค่านิยมร่วมที่เป็นพฤติกรรมของคนในองค์กร คือ 
“กล้าคิด กล้าท า กล้าพูด และแตกต่าง” ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของบริษัท แต่ในแง่ของค่านิยมร่วมจะถูตีความ
เป็นพฤติกรรมและการกระท าของคนแทน 

สรุปได้ว่า SPOKE DARK นั้นให้ความส าคัญกับความเป็นปัจเจก ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องมี
ทัศนคติแบบปัจเจกนิยม ซึ่งจะน าไปสู่ค่านิยมร่วมที่เป็นพฤติกรรมของคนในองค์กร คือ “กล้าคิด กล้าท า 
กล้าพูด และแตกต่าง” ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ซึ่งการด ารงอยู่ของบริษัทที่มีพนักงานที่มีการ
ด ารงชีวิตแบบปัจเจกนิยมนี้เอง ท าให้การพัฒนาในด้านการสร้างสรรค์ผลงานไม่ถูกจ ากัดทางความคิด 
ส่งผลไปยังรูปแบบการบริหารงานของผู้บริหารที่ให้อิสระแก่ผู้ดูแลรายการนั่นเอง 

 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหาร SPOKE DARK TV 

 SPOKE DARK TV เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) และดูแล
บริหารงานด้านการตลาดเพ่ือสร้างก าไรให้แก่บริษัทและเพ่ือตอบสองความต้องการขององค์กรที่จะส่งต่อ
ความต้องการให้แก่ผู้รับสาร ซึ่งปัจจัยในการบริหารงานองค์กรมีท่ังปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งในเรื่อง
ของวัตถุดิบ ทรัพยกรบุคคล รวมไปถึงปัจจัยเรื่องของการเมืองการปกครอง ทุกปัจจัยล้วนส่งผลต่อการ
บริหารองค์กรที่มาจากความต้องการของสมาชิกผู้ก่อตั้ง SPOKE DARK TV ทั้งสิ้น 

 
1.1 ปัจจยัภายในที่เป็นแรงผลักดันในการบริหาร SPOKE DARK TV  

ปัจจัยด้านการจัดการ 
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SPOKE DARK นั้นมคีอนเทนต์รายการทีมี่ความหลากหลายของรูปแบบเป็นจ านวนมาก รายการวา

ไรตี้ไลฟ์สไตล์วัยรุ่นและคนท างาน วาไรตี้คอมเมดี้ หรอื แมแ้ตร่ายการสาระเกีย่วกบัการเมือง ซ่ึงจุดนี้เป็น

จดุแข็งที ่ SPOKE DARK เล็งเห็นแล้วว่าสามารถน ามาตอ่ยอดธุรกจิบันเทงิครบวงจรของบริษัทฯได้ 

ประกอบทั้งบริษทัมีความพร้อมในทุกๆด้านจึงผลักดนัให้เกดิธุรกจินี้ขึ้นมา ท าให้ SPOKE DARK ให้

ความส าคัญกับการผลิตรายการมาก ซึ่งเนื้อหาของแต่ละรายการจะต้องมีความโดดเด่น และสามารถ

เอาชนะคู่แข่งที่เป็นโทรทัศน์ออนไลน์เหมือนกันได้ ซ่ึงปจัจุบัน ทางบรษัิท SPOKE DAR TV ไดผ้ลิตรายการ

สาระและวาไรตี้ความบันเทิงเพ่ือออกอากาศ 

 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 

เนื่องจากธุรกจิโทรทัศน์ออนไลน์นั้นเป็นธุรกจิใหม่ของวงการและการลงทุน ดังนั้นการเลือก

ผู้รว่มงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมแีนวโน้มว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียหรือ

ผิดพลาดให้น้อยลงได อีกทัง้ยังสามารถลดเรื่องความเสียเวลาในการด าเนินธุรกจิได้อีกด้วย ซ่ึงในการคัดสรร

บุคลากรนั้น บุคลากรที่ถูกคัดเลือกจะต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้และความสามารถในธุรกจิสื่อเป็นอันดับแรก 

และสามารถตอบโจทย์ของธุรกจิโทรทศันห์รอืวงการธุรกิจที่มีลักษณะการท างานทีค่ลายคลึงกัน อย่างเช่น 

ธุรกิจเคเบิ้ลทีวี เป็นต้น ด้านการออกอากาศออนไลน์ (Online Broadcasting) ทีมผู้บริหารองค์กรก็ได้

คัดเลือกบุคลากรทีมี่ประสบการณ์ในดา้นเทคนิค อย่างเช่น บุคลากรทีมี่ความรู้ความสามารถและเคยท างาน

ในส่วนของการ Online Broadcast ของบริษัท iHERE TV จ ากัด บุคลากรเหล่านี้มีส่วนช่วยให้การท างาน

สามารถลุล่วงไปอย่างรวดเร็ว เกดิความผิดพลาดน้อยและสามารถด าเนินธุรกจิไปอย่างไม่ติดขดั อีกท้ัง

บุคลากรเหล่านี้ยังสามารถช่วยแนะน าด้านการจดหาอุปกรณ์ทีท่างบริษทัฯมคีวามจ าเป็นจะต้องลงทุนใน

เรื่องการออกอากาศได้เป็นอย่างด ี 

บุคลากรดา้นสื่อที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นปจัจยับวกท่ีผลักดนัให้การบริหาร

องค์กรสามารถด าเนินไปอย่างรวดเร็ว สามารถผลักดนัให้ธุรกจินี้เป็นทีย่อมรับและรู้จกัในสังคม ในแงข่อง

การสร้างสรรคร์ายการการน าเสนอในรูปแบบทีโ่ดดเด่นและมีความแตกตา่งจากสถานโีทรทัศนช์่องอ่ืน
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เพราะบุคลากรสวนใหญ่เป็นผู้ทีมี่ประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนและด้านเทคนคิการออกอากาศสัญญาณ

โทรทศันเ์พราะมาจากหลากหลายองค์กรสื่อ ซ่ึงมารวมตัวกันอยูใ่นองค์กร SPOKE DARK TV แล้วหลอม

รวมประสบการณ์ความรู้ความสามารถภายใต้วัฒนธรรมของ SPOKE DARK ท าให้มีองค์กรมกีาร

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลายๆมุมมองจากหลายประสบการณ์และหลากหลายความคิดสร้างสรรค ์ ซ่ึง

เป็นขอ้ได้เปรียบของตัวองค์กรเอง 

 

ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 

SPOKE DARK TV ท าหนา้ทีใ่นการเป็นนายสถานีของตัวเองในการออกอากาศ คือเป็นผู้ผลิต

รายการ หรือ Content Provider ให้แก่ WWW.YOUTUBE.COM ซึ่งเป็นสื่อ Free Online Channel ที่

ทุกคนสามารถเข้าไปเป็น Content Provider ได้ และสามารถน ามาต่อยอดในการท าการตลาดเพื่อการ

ขายโฆษณาได้อีก ซ่ึงทางผู้บริหารไดพิ้จารณาและเล็งเห็นว่าเป็นจุดแข็งทีส่ามารถสร้างรายได้ให้แกบ่ริษัท 

เมือ่ SPOKE DARK TV สามารถผลิตเนื้อหาของรายการ ออกมาได้ตามแผนงานตามกลยุทธ์ของบริษัทแล้ว

ก็สามารถน าส่งภาพและเสียงออกอากาศผ่านช่องทาง www.youtube.com ไดแ้ล้ว ซึ่งโดยแง่ของการผลิต

นั้นทาง SPOKE DARK เองให้ความส าคัญกับการผลิตมา ถึงแม้ว่าการออกอากาศแต่ละรายการนั้นจะไม่

สามารถเทียบคุณภาพและความคมชัดได้เท่าช่องของฟรีทีวีทั่วไปได้ แต่ถ้าเทียบกับคุณภาพและมาตรฐาน

วิดีโอออนไลน์ด้วยกันแล้วนั้น ทาง SPOKE DARK TV สามารถรับประกันได้ว่างานที่ออกมานั้นมีคุณภาพไม่

แพ้บริษัทอ่ืน ซึ่งการออกอากาศบน YOUTUBE นั้นได้รับการประกาศและสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก

บริษัท Google ประเทศไทย จ ากัด หรือ Youtube ของประเทศไทยนั้นเอง ดังนั้นการที่ได้เป็นพันธมิตรกับ 

YOUTUBE อย่างเป็นทางการนั้นท าให้ชื่อของ SPOKE DARK มีความน่าเชื่อถือ ไม่ต่างกับสินค้าที่ผ่านการ

รับรองตามมาตรฐานสากล ดังนั้นการประกาศเป็น Official Partner นั้นส าคัญมาก การปล่อยคลิปรายการ

ต่างๆ ของ SPOKE DARK TV นั้นจึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปที่สามารถสร้าง Account 

Youtube และกดปุ่ม Upload วิดีโอของตัวเองเพ่ือเผยแพร่ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อยอดผู้ติดตามทาง

ช่องทาง Youtube อีกด้วย 
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1.2 ปัจจยัภายนอกที่เป็นแรงผลักดันในการบริหาร SPOKE DARK TV 

ปัจจยัดา้นเจ้าของทุน 

SPOKE DARK TV อยู่ภายใต้การบริหารงานกลุ่มผู้ก่อตั้งทีเ่ป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงอยู่

แล้ว เช่น จอห์น วิญญู และโมเม นภัสสร เป็นต้น การลงทุนเปิดองค์กรเพ่ือท าธุรกิจโทรทัศน์ออนไลน์นั้น

เกิดจากเงินทุนของผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนรวมกัน แต่การผลิตรายการในแต่ละตอนนั้นก็มีค่าใช้จ่ายในการเช่า

อุปกรณ์ สตูดิโอ และทีมงานที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท แรงผลักดันทางด้านเจ้าของทุนจึงท าให้ฝ่ายขาย

โฆษณาและผู้บริหารต้องช่วยกันหารายด้ายจากการโฆษณาผ่านรายการต่างๆ ที่ได้ถูกผลิตขึ้นมาให้

กลายเป็นก าไรด้านธุรกจิบันเทิงมีเงนิทนุหมนุเวียน 

SPOKE DARK ยังเป็นบรษัิททีมี่สภาพคล่องของเงินทนุหมุนเวียนภายในธุรกจิ แต่แรงผลักดันเรื่อง

ของค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องน ามาท าการผลิตรายการทุกตอนท าให้ SPOKE DARK  ต้องหาเงินทนุสนับสนุน

ในการลงโฆษณา และสามารถน าเงนิมาลงทนุในด้านของค่าใช้จา่ยต่างๆ คา่จ้างบุคลากร ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั

การถ่ายท ารายการ ค่าพิธีกร และค่าใช้จา่ยทางการตลาดอีกดว้ย และยังใช้บรรดาเหล่าคนในวงการบันเทิง

ที่อยู่ในองค์กรช่วยกันหาเงินทุนเข้าบริษัทอีกด้วย จึงสามารถกล่าวได้ว่า SPOKE DARK ใช้แรงผลักดันด้าน

ต้นทุนในการผลิตชิ้นงานในแต่ละตอนเป็นแรงผลักดันที่จะหาก าไรจากการลงโฆษณา 

 

ปัจจยัดา้นคู่แข่ง 

ปัจจบุันด้วยศักยภาพของตลาดที่เปิดกว้างจนเกดิการแข่งขันอยา่งเข้มข้นท าให้ธุรกิจนี้กลายเป็น

เวทกีารแข่งขนัของผู้ผลิตที่มีความพร้อมทกุด้าน ไมว่่าจะเป็นเนื้อหา บุคลากร กลยุทธ์การน าเสนอทีจ่ะ

เขา้ถงึความต้องการของผู้ชม อีกท้ังการลงทนุทีไ่มสู่งมากนัก ท าให้อุตสาหกรรมนี้เป็นที่น่าสนใจของ

ผู้ประกอบการ 

ผู้ผลิตทีถื่อเป็นคู่แข่งของ SPOKE DARK TV ได้แก่ VRZO และ เสือร้องไห้ แต่ SPOKE DARK มี

ความหลากหลายของรายการมากกว่า และเนื่องจากมีคนดังมาเป็นพิธีกรให้แต่ละรายการ แสดงให้เห็นว่า
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แตล่ะประเภทรายการของ VRRO และ เสือร้องไห้ มีคอนเทนต์เทยีบเท่ากบั SPOKE DARK TV ไมม่ากนกั 

ซ่ึงเปน็โอกาสขององค์กรทีจ่ะกา้วเป็นผู้น าในธุรกจินี้ได้ไม่ยาก  

ถึงแม้ว่าปัจจยัในด้านของคูแ่ข็งจะเปน็แรงผลักดันให้เกดิการแข่งขนัในธุรกจิโทรทัศน์ออนไลน์แต่

ด้วยความที่ SPOKE DARK TV มีคอนเท้นท์ที่มีความหลากหลายมากกว่า และสามารถเข้าถึงกลุ่มคนดูได้

ทุกเพศและทุกวัย ประกอบกับการที่มีรายการอันดับ 1 ด้านความสวยความงามอย่างรายการโมเมพาเพลิน 

ย้ายช่องจาก iHERE TV มาอยู่กับ SPOKE DARK ด้วยแล้วนั้น ท าให้ SPOKE DARK  มีความได้เปรียบ

คู่แข่งอยู่อย่างมากในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้แรงผลักดันในด้านคู่แข่งของ SPOKE DARK TV ก็ท าให้บริษัทไม่หยุด

ในการพัฒนารูปแบบรายการตามกลยุทธ์ “Do What Insight Need” ที่ท ารูปแบบคอนเท้นท์ที่ตอบโจทย์

ทั้งความต้องการของผู้ผลิตรายการและคนดู 

 

ปัจจยัดา้นสังคมการเมืองและเทคโนโลยี 

ผู้บริหารองค์กรในทุกระดับมีความเห็นว่าพฤติกรรมของสังคมทีเ่ป็นปจัเจกชน ท าให้บุคคลต้องการ

แสดงออกในความเทา่เทียมและตอ้งการเสพข่าวสารมากขึ้น จงึเปดิโอกาสให้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์

สามารถท า CONTENT ตอบสนองผู้ผลิตและผู้ชมมากขึ้น ทางผู้ร่วมก่อตั้ง SPOKE DARK ได้ถูกวิพากษณ์

วิจารณ์ในเรื่องของการเมืองเป็นอย่างมาก ซึ่งการตอบโต้ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นวิธีที่สามารถท าได้อย่าง

ง่ายดายและอิสระมากกว่าสื่อดั้งเดิม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ท าให้เกิด 

SPOKE DARK TV ขึ้นมา และได้เกิดรายการใหม่ที่ชื่อว่า “เจาะข่าวตื้น” ขึ้นมา เนื่องจาก SPOKE DARK 

มองว่าเป็นความรับผิดชอบของสื่อสารมวลชนที่ควรมีต่อสังคม 

การเติบโตของสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ของ SPOKE DARK TV ท าให้ทางบริษัท

ต้องมีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีของบริษัท การผลิตชิ้นงานทุกชิ้นต้องผ่านการทดลองให้รองรับการเข้า

รับชมได้ทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การเข้าอินเทอร์เน็ตต่างๆ เป็นต้น โดยการ

ผลิตชิ้นงานเพื่อรองรับการเข้ารับชมผ่าน www.SpokeDark.TV นั้นเรียกว่า “Responsive Design” คือ 

การออกแบบเว็บไซต์ด้วยแนวคิดใหม่ ที่จะท าให้เว็บไซต์ สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม บนอุปกรณ์ที่
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แตกต่างกัน โดยใช้ โค้ดร่วมกัน URL เดียวกัน เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ซ่ึง SPOKE DARK TV ก็ได้ใช้

แรงผลักดันในด้านนี้มาพัฒนาการท า Responsive Design ท าให้มีการเตรียมพร้อมที่จะรองรับ Mobile 

Internet Users 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยด้านการเมืองและเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ท าให้เกิด 

SPOKE DARK TV ขึ้นมา และยังไม่หยุดในเรื่องของการพัฒนาเนื้อหาของรายการ โดยเฉพาะรายการเจาะ

ข่าวตื้น ถึงแม้ว่ากฎหมายของประเทศไทยจะท าให้ไม่สามารถพูดเนื้อหาของรายการได้อย่างตรงไปตรงมา

มากนัก แต่เนื้อหาของรายการก็สามารถสื่อได้ถึงความต้องการของผู้ผลิตรายการ อีกท้ังการเติบโตของ

เทคโนโลยีด้านออนไลน์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องการเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันท าให้ SPOKE DARK ต้องมีการ

พัฒนาในเรื่องการผลิตด้านเว็ปไซต์เพ่ือรองรับการเข้าชมเว็ปไซต์เพ่ือดูรายการผ่านทางโทรศัพท์มือถืออีก

ด้วย 

 

ส่วนที่ 3 กลยุทธ์การบริหารของรายการโมเมพาเพลิน 
1. กลยุทธ์เพื่อการเป็นผู้น าอันดับ 1 ของรายการประเภทความสวยความงามในโทรทัศน์

ออนไลน์ 

SPOKE DARK TV เป็นองค์กรทีท่ าหนา้ทีดู่แลในด้าน การตลาด รายการโมเมพาเพลิน ซ่ึงในการ

ด าเนินงานนั้น จะตอ้งมีการวางกลยุทธ์ในการบริหารงานด้านการตลาด เพ่ือให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่าย

การตลาดและฝ่ายขาย เข้าใจในวัตถปุระสงค์และมุ่งเปา้หมายไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการก าหนดทิศทาง

ของกลยุทธ์จะมาจากผู้ด าเนินรายการซึ่งเป็นเจ้าของรายการและหุ้นส่วนของ SPOKE DARK TV ซึ่งก็คือ

คุณโมเม นภัสสร บุรณศิริ 

นโยบายหลักทางด้านการตลาดของ รายการโมเมพาเพลิน คือ การท าให้รายการเป็นผู้น าอันดับ 1 

ในของรายการประเภทความสวยความงามของประเทศไทย ซึ่งอันดับ 1 ในที่นี้ไม่ได้อยู่แค่ในรายการใน

โทรทัศน์ออนไลน์ แต่รวมไปถึงเป็นอันดับ 1 ของรายการความสวยความงามซึ่งต้องเป็นที่จดจ าของกลุ่ม

ผู้ชมทั้งในออนไลน์และสื่อดั้งเดิม ซ่ึงทาง SPOKE DARK TV ไดมุ้่งขยายฐานและสานต่อความนิยมของผู้ชม

ของรายการซึ่งส่งผลต่อฐานผู้ชมของช่อง SPOKE DARK TV ใน YOUTUBE อย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
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น าเสนอคณุภาพรายการในมาตรฐานเทียบเท่าฟรีทีวีด้วยแนวทางที่มีเอกลักษณ์ของผู้ด าเนินรายการในแต่

ละรายการ เพ่ือสร้างความพิเศษเหนือใคร 

แนวทางการสร้างความแตกต่าง ในเรื่องของช่องทางการขยายฐานผู้ชม ซ่ึงทาง SPOKE DARK TV 

ไดเ้ลือกขยายฐานผู้ชมไปยังกลุ่มทีเ่ป็นกลุ่มคนผู้เฉพาะ (Niche Market) คือ กลุม่ผู้ชมที่ต้องการรับชม

รายการทีแ่ตกตา่งและไม่เหมือนใคร มีคอนเทนต์ทีม่ากกว่า และบคุลกรทีมี่คุณภาพ จากคลังคอนเทนต์ 

และบคุลากรดา้นบันเทงิที่องคก์รมีอยู่ ควบคูกั่บแผนกลยุทธ์การโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการจัดกจิกรรม

พิเศษทัว่ประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้ในกลุม่ผู้ชมเป็นวงกว้าง ซ่ึงฝ่ายการตลาดของ SPOKE DARK TV มุง่

เป้าหมายในการท าให้รายการของเป็นทีรู่้จกัให้ไดม้ากท่ีสุด เมือ่กลุ่มลูกค้ารู้จักรายการต่างๆ ของ SPOKE 

DARK TV แล้ว ฝ่ายการตลาดจะต้องวางแผนต่อว่าจะท าอย่างไรให้กลุม่ลูกคาที่รู้จักธุรกจินี้กลายมาเปน็

ลูกค้าของ SPOKE DARK TV ซึ่งรายการโมเมพาเพลินเองก็ใช้กลยุทธ์นี้ในการบริหารงานและพัฒนากลยุทธ์ 

ดังนั้นหน้าทีห่ลักของโมเมในฐานะเจ้าของรายการและหุ้นส่วน SPOKE DARK TV คือ การรกัษา

ภาพลักษณ์ (Brand Image) ของ SPOKE DARK และความเป็นเจ้าแม่แห่งวงการ Make-Up Artist ไว้ 

รวมทัง้สร้างฐานผู้ชมใหม่ ๆ ให้เพ่ิมมากข้ึนตามการตัง้เป้า KPI ของผู้บริหาร และในการท าให้องค์กร 

SPOKE DARK TV และรายการโมเมพาเพลินกลายเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค และสามารถขายสินคา้ในตลาด

ไดน้ั้น ทางฝ่ายการตลาดได้มีแผนการแปรสินคา้ให้มีความน่าสนใจ โดยมีการสร้างมลูค่า (Value) ให้กับ

สินคา้ของตน ซ่ึงความได้เปรียบของหน่วยธุรกจิฯ คือ ความเป็นมือถือชีพของโมเมเองก็สามารถการันตรีได้

ในระดับหนึ่ง แต่ความเป็นคนดังของโมเมท าให้กลุ่มลูกค้ามั่นใจในเรื่องของภาพลักษณ์ และสุดท้ายท าให้

สินค้าท่ีลงโฆษณากับรายการโมเมพาเพลินเข้าไปถึงยังกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่ารายการอื่นๆ ทาง SPOKE 

DARK TV และโมเม จงึต้องวางแผนกลยุทธ์ทีจ่ะท าให้รายการโมเมพาเพลินเขา้ไปนั่งอยู่ในใจของผู้ชมได้โดย

ผ่านช่องทางการรับชมผ่าน YOUTUBE CHANNEL ซ่ึงผู้บริหารองค์กรและฝ่ายการตลาดได้รว่มกันวางกล

ยุทธ์ในการบริหารด้านการตลาด คือ 

SPOKE DARK TV ถูกวาง Positioning เป็นช่อง “Internet TV” เนื่องจาก ฝ่ายการตลาด

วิเคราะห์ว่า โดยธรรมชาติของผู้ชมคนไทยนั้น ไมช่อบการเสียคา่บริการรายเดือนหรือค่าสมาชิก และคน

ไทยคุน้เคยกับฟรีทีวี และปัจจุบันยงัดชู่องฟรีทีวีเป็นหลัก ระบบ Internet TV จึงท าให้เขา้ถงึผู้ชมได้ง่ายใน

ยุคโลกาภิวัฒน์ จดุแข็ง (Strength) คือ องค์กรมคีอนเทนต์ทีห่ลากหลาย มีบุคลากรด้านสื่อทีเ่ชี่ยวชาญ 
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และยงัมชีื่อศิลปิน ดารา นักร้อง การนัตีการเข้าถึงกลุ่มคนดูของรายการ ท าให้การเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าเพ่ือ

ท าให้ SPOKE DARK TV เป็นทีรู่้จกัไม่ยากนัก ถึงแมว้่าจุดอ่อน (Weakness) ของ SPOKE DARK คือ การ

ที่มาเริ่มด าเนินงานทีหลังจาก VRZO เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแล้ว และมีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง

ออนไลน์อย่างเดียวท าให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีก าลังซื้อสินค้าไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรายการของ 

VRZO นั้นก็ได้หยุดไปเนื่องจากผู้บริหารของ VRZO เกิดความต่างทางทัศนะคติและหยุดการเผยแพร่

รายการ และทาง SPOKE DARK TV เองก็ได้ด าเนินการกลยุทธ์ที่ใช้คนดังและ Tarketing Audieunce 

อย่างต่อเนื่องเพ่ือเปิดการรับรู้ของผู้ชมในต่างจังหวัดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการที่แม่นย า

ยิ่งขึ้น เพ่ือให้ SPOKE DARK TV และรายการต่างๆ เป็นที่รู้จักและเกดิความคุน้เคยเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมาย

ในการเป็นอันดับ 1 ของรายการประเภทความสวยความงามของรายการโมเมพาเพลิน และน าไปสู่

เป้าหมายในการเป็นอันดับ 1 ของธุรกจิโทรทัศนอ์อนไลน์ขององค์กร SPOKE DARK TV 

 

2. กลยุทธ์เพื่อการรักษาและขยายฐานผู้ชมรายการโมเมพาเพลิน 

ในการรักษาฐานผู้ชมเดมิและเพ่ิมฐานของผู้ชมใหม่ให้แก่รายการและองค์กรนั้น รายการโมเมพา

เพลินไดมี้การวางรูปแบบของแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอาศัยความแข็งแกร่งด้านอิทธพลทางความคิดและ

ความแตกต่างของคุณโมเม นภัสสร บุรณศิริ 

2.1 ความแข็งแกร่งด้านอิทธิพลของคุณโมเม นภัสสร บุรณศิริ ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่าง

กว้างขวางในวงการบินเทิงของประเทศไทยในฐานะนักร้องและนักแสดง จุดเริ่มต้นของการผันตัวมาเป็น

ผู้น าทางความคิดในโลกออนไลน์คือการชอบที่จะสอน โดยเริ่มจากการสอนภาษาอังกฤษในโทรทัศน์

ออนไลน์ Ihere TV ก่อน จึงได้เรียนรู้และน าสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ “ความเข้าใจ” หรือ “Insight” ซึ่งเป็นกล

ยุทธ์หลักของรายการโมเมพาเพลิน ด้วยความที่ผู้หญิงจะสามารถเข้าใจผู้หญิงด้วยกันได้ดีที่สุด คุณโมเมจึง

เลือกที่จะพัฒนากลยุทธ์เพื่อน ามาผลิตรายการโดยเริ่มจากการตั้งค าถามกับตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการคือ

อะไร อยากให้หน้าตาของตัวเองออกมาเป็นแบบไหน หลังจากนั้นจึงใช้ความรู้และวัตถุดิบที่มีทั้งหมด

ถ่ายทอดออกมาเป็นรายการโมเมพาเพลิน ซึ่งถูกถ่ายทอดโดยผู้มีอิทธิพลทางความคิดอย่างคุณโมเม นภัสสร 

2.2 ความแตกต่างของคุณโมเม นภัสสร บุรณศิริ คือ การโต้ตอบตลอดเวลาของโมเมกับผู้ชม

รายการ ซึ่งโมเมถือเป็นพิธีกรที่เข้ามาท าการโต้ตอบ และตอบค าถามทุกค าถามของคนดูตลอดเวลา ซึ่งการ
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ท ากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือการตอบโต้ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือ 

Interaction นั่นเอง นี่เป็นข้อที่ได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของรายการโมเมพาเพลิน เนื่องจากผู้ชมจะมีความ

ภูมิใจมากกว่าปกติ เพราะโมเมเป็นคนดังซึ่งมาตอบค าถามของพวกเขาเหล่านั้น โดยในบางครั้งโมเมท าคลิป

วิดีโอมาเพ่ือตอบค าถามของคนดูโดยเฉพาะ 

ในแง่ความต่างในเรื่องของการท าการตลาดผ่านรายการโมเมพาเพลินนั้น ทางโมเมก็ได้คิดกลยุทธ์

ในเรื่องของการเผยแพร่รายการที่ลูกค้าเป็นผู้สนับสนุนหลักผ่านช่องทางส่วนตัวของตนเอง และยังใช้เงิน

ส่วนหนึ่งที่ได้มาจากการลงโฆษณาสนับสนุนของลูกค้าในการท า Online Media เพ่ือท าให้เข้าถึงคนในกลุ่ม

ที่กว้างมากข้ึนผ่านช่องทาง Facebook ของ SPOKE DARK TV เพราะนอกจากจะท าให้รายการโมเมพา

เพลินมีความแตกต่างจากรายการความสวยความงามอ่ืนๆแล้ว ยังท าให้ช่อง SPOKE DARK TV นั้นเข้าถึง

กลุ่มคนดูและมีฐานแฟนขยายมากขึ้นอีกด้วย จากการน า Online Media เข้ามาช่วยในเรื่องของการขยาย

ฐานผู้ชมของรายการโมเมพาเพลินนั้น จะสามารถประมาณการได้จากฐานผู้ชมปกติผ่านทาง website 

จ านวน 7,000,000 คน ผ่านช่องทาง facebook จ านวน 1,094,147 คน ผ่านช่องทาง youtube จ านวน 

607,418 ซ่ึง 3 ทางรายการโมเมพาเพลินและ SPOKE DARK TV ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมการเข้าถึงคนดู 

 

3.กลยุทธ์การส่งต่อวิดีโอผ่านเครือข่ายของสื่อสังคม 

เนื่องจากรายการโมเมพาเพลินนั้นเป็นรายการที่เผยแพร่ทางช่อง SPOKE DARK TV ใน Youtube 

Channel ดังนั้นวิธีคิดท่ีจะท ายังไงให้วิดีโอแต่ละตอนของโมเมพาเพลินถูกส่งต่อโดยการแชร์จากผู้ชมคน

แรกไปยังเครือข่ายของผู้ชมคนนั้นๆ เป็นเรื่องที่ต้องค านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นกลยุทธ์การส่งต่อวิดีโอใน

โซเชียลมีเดียจึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่โมเมน ามาใช้ ซึ่งการส่งต่อนั้นจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อเนื้อหา (Content) 

ของรายการโมเมพาเพลินในแต่ละตอนนั้นเกิดจากสิ่งที่ผู้ชมต้องการที่จะรับชม (Insight)  และท าให้ผู้คนที่

เข้ามาดูวิดีโอของรายการโมเมพาเพลินนั้นเกิดความต้องการที่จะส่งต่อวิดีโอนั้นไปยังเพ่ือนๆ ในเครือข่ายใน

โซเชียลมีเดียของตัวเอง เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น ซึ่งผู้ชมที่ท าการส่งต่อนั้นเรียกว่า 

“Initiator” ซึ่งผู้ชมที่ท าการส่งต่อนี้เองที่มีผลต่อยอดจ านวนการดู และก่อให้เกิดกระแสของการเป็นที่พูด

ถึง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการท าการตลาดออนไลน์ 
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นอกจากนี้โมเมยังให้ความส าคัญต่อการท าโฆษณาของสินค้าที่มาซื้อเวลาเพื่อท า Product 

Placement ผ่านรายการ ซึ่งโมเมได้ก็ยังคงใช้กลยุทธ์ “Do What Insight Need” ในการควบคุมดูแลการ

ผลิตในส่วนของการลงโฆษณาของลูกค้า ซึ่งสินค้าที่มาลงโฆษณาผ่านรายการนั้นจะต้องผ่านการคัดกรอง

และทดลองใช้จริงโดยโมเมก่อน ซึ่งถ้าสินค้าไม่ได้คุณภาพหรือมีการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง รายการโมเม

พาเพลินจะไม่ท าการรับลงโฆษณาสินค้านั้น นอกจากนี้ทางสินค้าจะต้องให้อิสระกับการสร้างสรรค์วิธีการ

ท า Product Placement ของโมเมเอง ถ้าเกิดลูกค้าไม่สามารถรับเงื่อนไขข้อนี้ ทางรายการโมเมพาเพลิน

จะไม่รับการลงโฆษณาสินค้าชิ้นนั้น 

ด้วยเหตุที่รายการโมเมพาเพลินมีการทดลองสินค้าและคัดกรองคุณภาพของสินค้าก่อนน ามา

ออกอากาศผ่านรายการโมเมพาเพลิน ท าให้ฐานคนดูของรายการโมเมพาเพลินยังคงอยู่และชื่นชมในตัวของ

ผู้ด าเนินรายการ อีกท้ังตัวผู้ด าเนินรายการก็สามารถถ่ายทอดสรรพคุณของสินค้าผ่านรายการอย่างเป็น

ธรรมชาติ เนื่องจากเป็นความต้องการของผู้ด าเนินรายการ จึงท าให้เนื้อหารายการของโมเมพาเพลินเกิด

การส่งต่ออย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการขยายฐานคนดูของรายการ 

จะเหน็ไดว้่า กลยุทธ์เพ่ือการรักษาและขยายฐานของรายการโมเมพาเพลินนั้น มีการวางแผนกล

ยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด โดยวางแผนครอบคลุมและเข้าถงึทุก ๆ ภาคส่วน ทั้งในกรุงเทพและ

ต่างจังหวัด รวมถึงการสร้าง Loyalty ท าให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายรู้สึกเหมือนรายการโมเมพาเพลินเป็นส่วน

หนึ่งทีข่าดไม่ไดใ้นชีวิตประจ าวัน เหล่านี้เป็นกลยุทธ์ทีท่ าให้ รายการโมเมพาเพลิน นั้นประสบความส าเร็จ

ในการรักษาและเพ่ิมฐานผู้ชมช่อง SPOKE DARK TV ให้มีจ านวนเพิม่มากข้ึน และสามารถขยายตลาดของ

ธุรกจิโทรทศันอ์อนไลน์ให้เติบโตดังเช่นปัจจุบัน 

 


