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 ภัทริน สมอ๊อด: กลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่
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(มหาชน). อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์: อาจารย์ ดร.นุกูล แดงภูมี. 55 หน้า  
 สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ท า
ให้แต่ละบริษัทต้องปรับตัว ซึ่งบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) เองก็จ าเป็นต้องมีการ
พัฒนากิจกรรมการท าการตลาดเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวิธีปรับตัวด้านการตลาดของบริษัท โดยเฉพาะในยุคของการขยายตัวของดิจิทัล โดยมีจุดประสงค์ใน
การวิจัยคือ 1. เพื่อศึกษาวิธีการปรับตัวด้านการตลาดของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่
ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล 2. เพื่อศึกษามุมมองเกี่ยวกับการปรับตัวสู่การตลาดแบบดิจิทัลของธุรกิจ
สนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่  และ 3. เพื ่อหากลยุทธ์ทางการตลาดที ่ธ ุรกิจสนับสนุน
อุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล  กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง 
แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) จากการเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) ฝ่ายการตลาดและฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ผลการวิจัยพบว่า บริษัท แม็ท
ชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้มีการปรับการบริการให้เข้ากับยุคปกติใหม่ (New Normal) ให้มี
ความเข้มงวดในการป้องกันโรคระบาดตามมาตรการภาครัฐและหน่วยงานควบคุมโรค รวมถึงการขยาย
ช่องทางสู่โลกออนไลน์มากขึ้น ปัจจุบันองค์กรก าลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพิ่มเติมว่าจะน าการตลาด
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับองค์กรอย่างไรได้บ้าง จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า บริษัทมี 2 แนวทางในการท า
การตลาดในยุคการขยายตัวของดิจิทัลคือ แนวทางที่ 1 การพัฒนาการตลาดเดิมที่มีอยู่ให้ดีและครบถ้วน
ยิ่งขึ้น ได้แก่ การสร้างแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (CRM 
Database) การมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้า ผ่านการน าเสนอภาพลักษณ์และการสร้างความรู ้สึก
เกี่ยวกับองค์กรหรือกลุ่มบริษัทมากขึ้น และ การสร้างแนวทางในการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน 
นักออกแบบ ผู้บริหาร ไปจนถึงลูกค้า เข้ามาท างานร่วมกันในการตรวจสอบและพัฒนางานออกแบบ
บริการ แนวทางท่ี 2 การท าการตลาดที่บริษัทยังไม่เคยท ามาก่อน ได้แก่ การท าการตลาดด้วยกลยุทธ์การ
ตั ้งราคาแบบยืดหยุ ่น (Digital Currency) และ การมีกลุ ่มชุมชนบนช่องทางออนไลน์ (Communal 
Activation) 
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 A rapidly changing environment, particularly in terms of technological advancements. To 
adapt to the changes, Matching Maximize Solutions Public Company Limited will need to expand 
its marketing activities. As the consequence, the researcher is interested in learning how to 
improve the company's marketing, especially in this era of digital expansion that we are 
experiencing. The objective of this research is to 1) study the marketing adaptation of a large 
entertainment industry supporting business in the digital expansion era, 2) learn about 
the business perspectives on digital marketing adaptation, and 3) to find marketing strategies that 
the Company can implement in the digital expansion era as per assortment Marketing 
Department, Company Secretary, and Legal Department, with relevant documents and in-depth 
interviews. According to the findings of the study, the company has adjusted its service to 
conform to the new normal, which is to be strict in preventing epidemics as well as increasing 
the number of platforms available to access online. Organizations are currently conducting 
additional research into the application of digital marketing to businesses. As a result of the data 
analysis, it was discovered that in the digital expansion era, the company has two marketing 
approaches. The first approach, improving and expanding existing marketing by 1.1.) establishing 
guidelines for studying customer behavior and needs in a systematic manner (CRM Database) 
1.2.) Providing customers with new experiences by presenting the image and instilling positive 
feelings about the Company and 1.3) Employees, designers, executives, and customers are all 
involved in the inspection and development of service design and the second approach 
Marketing that the company has never done before, including 2.1.) marketing with flexible pricing 
strategies (Digital Currency) and 2.2.) having an online community (Communal Activation) 
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อย่างดีตลอดการฝึกงาน 
 ขอขอบคุณนพกมล พิศาลไกรกิตติ และคุณสุพัด ทองฉวีที่ได้ติดตาม ประสานงาน และ
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ก าลังใจที่ดีมาก ๆ มาโดยตลอด ซึ่งมีค่ามากในการศึกษาและจัดท างานวิจัยค้นคว้าฉบับนี้ เพราะหากไม่มี
ทุกท่านให้การสนับสนุนตลอดมา งานวิจัยฉบับนี้คงไม่ส าเร็จลุล่วง 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2564 เรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาของหลายบริษัทจาก
ผลกระทบของเศรษฐกิจและการระบาดอันยืดเยื ้อของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู ้คนมี
พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทส่วนใหญ่ (รวมถึงรัฐบาล) จึงใช้วิธีในการดึงผู้บริโภคเข้าสู่
ช่องทางออนไลน์ พร้อมกับกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของแต่ละบริษัทเพื่อให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้
ด้วยข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น ในวันนี้เราได้ก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัว 
และต่อจากนี้จะเป็นยุคของการขยายสังคมดิจิทัลอย่างรวดเร็วและเป็นยุคของการเริ ่มสร้าง ( Start 
Building) เครื่องมือทางการตลาดใหม่ ๆ อย่างแท้จริง ซึ่งการศึกษาหลายแหล่งข้อมูลมีความเห็นตรงกัน
ว่า ‘ในอีก 10 ปีข้างหน้า เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วเท่ากับที่ผ่านมา 100 ปี ’ นั่นหมายความว่า 
ทักษะความสามารถของมนุษย์เองก็ต้องปรับกันอย่างรวดเร็วถึงจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่
เร็วขนาดนั้นได้ในเวลาอันสั้น (อรรถวุฒิ  เวศรานุรักษ์, 2565) 
 บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิง
ขนาดใหญ่ ก็เป็นหนึ่งบริษัทที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะมาตรการปิดประเทศ (Lock Down) ที่ควบคุม
ถึงการจ ากัดการเดินทาง และการยกเลิกกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ ท าให้ลูกค้าต่างชาติหรือแม้แต่ลูกค้า
ภายในประเทศไม่สามารถท าการถ่ายท าภาพยนตร์ได้เหมือนก่อน จนกระทั่งผู ้ประกอบธุรกิจต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์และรองรับวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ (New 
Normal) อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ทั้งการสร้างรายได้ 
การหาธุรกิจใหม่ การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ การบริการอุปกรณ์ส าหรับการถ่ายท าภาพยนตร์และสถานที่การถ่ายท า (Studio) ในระดับสากล 
เพ่ือให้องค์กรแข็งแกร่ง มีความพร้อมรองรับโอกาสหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 คลี่คลายในการสร้างรายได้ที่
ยั่งยืนและผลประกอบการที่ดีต่อไป (สรรสฤษดิ์ เย็นบ ารุง, 2563) 
 หนึ่งในประเด็นส าคัญของการสร้างรายได้ที ่ยั ่งยืนและมีผลประกอบการที ่ดีคือการท า
การตลาด เนื่องจากการตลาดสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของบริษัท ไปจนถึงการกระตุ้นให้
บริษัทมีความตื่นตัวและพัฒนาการอยู่เสมอ จึงเป็นประเด็นที่น่าขบคิดถึงการปรับตัวทางการตลาดของ
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นธุรกิจแบบผู้ประกอบการถึงผู้ประกอบการ 
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(Business-to-Business; B2B) ที่มีปริมาณลูกค้าไม่มากแต่มีเม็ดเงินก้อนใหญ่ ดังนั้นการตลาดหลาย ๆ 
รูปแบบ โดยเฉพาะการตลาดดิจิทัล อาทิเช่น การท าโฆษณาบนกูเกิล (Google Ads) หรือการท าการตลาด
บนสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing; SMM) อาจไม่ได้ประสิทธิภาพมากที่ควร แสดงให้เห็นว่า
การตลาดมีความเฉพาะในแต่ละธุรกิจซึ่งไม่สามารถใช้วิธีการได้เหมือน ๆ กัน ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ที่โลก
ไดเ้ข้าสู่ยุคการขยายตัวของดิจิทัลเป็นที่เรียบร้อย ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่จะมีกลยุทธ์
ในการปรับตัวการตลาดยังไง จึงเป็นที่มาของประเด็นการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิธีการปรับตัวด้านการตลาดของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่
ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 2. เพ่ือศึกษามุมมองเกี ่ยวกับการปรับตัวสู ่การตลาดแบบดิจิทัลของธุรกิจสนับสนุน
อุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 3. เพ่ือหากลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถปรับ
ใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านทฤษฎี 
 ผู้วิจัยเลือกแนวคิดทฤษฎีหลักในการวิเคราะห์ คือ ทฤษฎีการปรับตัว (Adaptation Theory) 
ทฤษฎีการตลาด (Marketing) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย 
 ผู้วิจัยท าการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่
สามารถปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั ่น จ ากัด 
(มหาชน) ในรูปแบบของการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลในการหาแนวทางการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสมกับ
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 3. ขอบเขตวิจัยด้านประชากร 
 เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากฝ่ายการตลาดและฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมายด้วยตนเอง 
 4. ขอบเขตด้านเวลา 
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 งานวิจัยนี้มีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึง เมษายน 2565 ซึ่งเป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท างานทั้งฝ่ายการตลาด ฝ่ายเลขานุการบริษัท
และกฎหมาย และจากประสบการณ์ฝึกงานของผู้วิจัยเอง  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ทราบถึงวิธีการปรับตัวด้านการตลาดของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่
ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 2. ได้ทราบถึงมุมมองเกี ่ยวกับการปรับตัวสู ่การตลาดแบบดิจิทัลของธุรกิจสนับสนุน
อุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 3. ได้ทราบถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถ
ปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิง หมายถึง ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ธุรกิจ
ให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ ธุรกิจ Content และการร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า
เกี่ยวกับธุรกิจผลิตภาพยนตร์ 
 ธุรกิจ Content หมายถึง ธุรกิจสร้างสรรค์และด าเนินการผลิตหรือรับจ้างผลิต ภาพยนตร์ 
ละคร ละครชุด (Series) รายการโทรทัศน์ และวาไรตี้ 
 Content หมายถึง ภาพยนตร์ ละคร ละครชุด (Series) รายการโทรทัศน์ วาไรตี้ 
 OTT TV หรือ Over-The-Top TV คือ บริการที่ให้ผู้บริโภคสามารถรับชม Content ต่าง ๆ 
ผ่านทางแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต มีทั้งรูปแบบ Subscription (จ่ายค่าบริการรายเดือน/ รายปี) และ 
AVOD หรือ Advertising Video on Demand (ให้ดูฟรี แต่มีโฆษณา) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
1. วิ ธี ก า ร ป รั บ ตั ว ด้ า น
การตลาดของธุรกิจสนับสนุน
อุตสาหกรรมบันเทิงขนาด
ใหญ่ในยุคการขยายตัวของ
ดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท 
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์  โซลูชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

ตัวแปรร่วม 
1. ท ฤ ษ ฎี ก า ร ป รั บ ตั ว 
(Adaptation Theory) 
2. ท ฤ ษ ฎี ก า ร ต ล า ด 
(Marketing) และการตลาด
ดิจิทัล (Digital Marketing) 

ตัวแปรตาม 
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจ
สนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิง
ขนาดใหญ่สามารถปรับใช้ใน
ยุคการขยายตัวของดิจิทัล 
กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง 
แม็กซิ ไมซ์  โซลู ชั่ น  จ ากัด 
(มหาชน) 

2. มุมมองเก่ียวกับการปรับตัว
สู่การตลาดแบบดิจิทัลของ
ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรม
บันเทิงขนาดใหญ ่กรณีศึกษา: 
บริษัท แม็ทชิ่ ง  แม็กซิ ไมซ์  
โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถ
ปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)” 
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและการวิเคราะห์ โดย
แบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีการปรับตัว (Adaptation Theory) 
2. แนวคิดทฤษฎีการตลาด (Marketing) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 
3. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดทฤษฎีการปรับตัว (Adaptation Theory) 
 ทฤษฎีการปรับตัวมีต้นก าเนิดจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยบรูซ วินเทอร์ฮอเดอร์ (Bruce 
Winterhalder) ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขามานุษยวิทยา อธิบายให้เห็นถึงพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับตัว
ไว้ว่าเป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งนี้เพื่อรักษาความอยู่รอดของตนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
(Winterhalder, 1979) ซ ึ ่งปัจจุบ ันทฤษฎีการปรับตัวถ ูกน าไปใช้ในศาสตร ์อื ่น ๆ มากมาย เช่น 
เศรษฐศาสตร์ การเมือง ฟิสิกส์ การศึกษา การแพทย์ และการบริหารธุรกิจ เป็นต้น 
 โดยการปรับตัวในบริบทของผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอย่างแดริล แมคคี ได้
ท าการวิจัยร่วมกับ ราชัน วรดาราชัน และวิลเลียม ไพรด์ กล่าวว่าการปรับตัวเป็นกระบวนการประมวล
ข้อมูลของสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือน ามาใช้ในการปรับตัวขององค์กรภายใน (McKee, Varadarajan & 
Pride, 1989) ทั้งนี้ การปรับตัวขององค์กรเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลายมิติ เช่น การผลิตสินค้า การ
บริการ การตลาด การจัดจ าหน่าย การเงิน การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องของบุคลากร  
ฯลฯ เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และศักยภาพในการแข่งขัน 
ตรงกับแนวคิดของ เฮนรี่ มินซ์เบิร์ก ที่กล่าวว่าผู้ประกอบการจะอยู่รอดได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ปรับตัวที่เหมาะสมให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยการปรับตัวขององค์กรมีความเกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ขององค์กร (Organization Learning) ที่มีการสรรหาความรู้ใหม่ ๆ และน ามาปรับใช้อยู่
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เสมอ (Mintzberg, 1979) และการปร ับต ัวค ือผลลัพธ ์ของการเร ียนร ู ้และความสนใจเก ี ่ยวกับ
สภาพแวดล้อม 
 แนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy’s Adaptation Model) ในบริบทของการปรับตัว
ขององค์กรได้กล่าวถึงการปรับตัวเมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงเข้ามา โดยการปรับตัวเป็น
กระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการตระหนักรู้และการสร้างสรรค์ในการบูรณาการระหว่างองค์กร
กับสิ่งแวดล้อมให้กลมกลืน โดยรอยได้ใช้แนวคิดจากทฤษฎีระบบ (System Theory) มาอธิบายระบบการ
ปรับตัวที ่สัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียว ประกอบไปด้วย สิ ่งน าเข้า ( Input) การเผชิญปัญหา (Coping 
Process) สิ่งน าออก (Output) และกระบวนการป้อนกลับ (Feedback Process) โดยเมื่อไหร่ก็ตามที่มี
สิ่งเร้าจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมผ่านเข้าสู่ระบบ (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร) จะมีการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยใช้กระบวนการเผชิญปัญหาด้วยกลไกควบคุมและกลไกการคิดรู้ ทั้งสองกลไกนี้จะ
ท างานควบคู่ไปพร้อมกันเสมอ ท าให้มีการปรับตัวด้านโครงสร้าง ด้านความคิดวิสัยทัศน์ ด้านบทบาท
หน้าที่ และด้านพึ่งพา จนเกิดเป็นผลลัพธ์ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ สามารถปรับตัวได้ และ ปรับตัวไม่มี
ประสิทธิภาพ  จากนั้นสิ่งที่น าออกจากระบบจะป้อนกลับไปเป็นสิ่งน าเข้าเพ่ือการปรับตัวที่เหมาะสมต่อไป 
ทั ้งนี ้ความสามารถในการปรับตัวขึ ้นอยู ่กับความรุนแรงของสิ่ งเร้าและระดับความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรในขณะนั้น (Roy & Andrews, 1999) 

 
ภาพที ่2 แนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy’s Adaptation Model) 
ที่มา: จาก The Roy’s Adaptation Model (น. 114), โดย C. Roy & H. A.  Andrews, 1999. Pearson. 
 
 

โครงสร้าง 
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2. แนวคิดทฤษฎีการตลาด (Marketing) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 
 มีผู้ให้ค านิยามของการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ไว้หลากหลาย ทั้งนี้ Wertime and 
Fenwick (2008) ได้ให้ความหมายของ การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ไว้ว่าเป็น “พัฒนาการของ
ตลาดในอนาคตเกิดขึ้นเมื่อบริษัทด าเนินงานทางการตลาดส่วนใหญ่ผ่านช่องทางสื่อสารดิจิทัล สื่อดิจิทัล
เป ็นส ื ่อท ี ่ม ีรห ัสระบุต ัวผ ู ้ ใช ้ได ้จ ึงท  าให ้น ักการตลาดสามารถสื ่อสารแบบสองทาง ( Two-way 
Communication) กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคล ข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละคน
ในแต่ละครั้งเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าคนต่อไป ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน
เหมือนการท างานของเครือข่ายเซลล์ประสาทสั่งการ นักการตลาดสามารถน าข้อมูลที่ทราบแบบเรียลไทม์
นี้ รวมทั้งความคิดเห็นที่รับตรงจากลูกค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคในโอกาสต่อๆ ไป” อาจ
เรียกได้ว่าเป็นการน าหลักการตลาดเดิมในอดีต (Marketing) มาประยุกต์ใช้ผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อติดต่อ
กับลูกค้า ด้วยจุดประสงค์เหมือนเดิมคือการน าทางให้ลูกค้ารู้จักสินค้าหรือบริการจนเกิดความผูกพันและ
ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ความได้เปรียบของการตลาดดิจิทัลคือการก าหนดวิธีการ การ
ตั้งเป้าหมาย จนกระทั่งสามารถปิดการขายได้ด้วยตัวของมันเอง ในขณะเดียวกันการตลาดออฟไลน์ 
(Offline) ก็ยังคงเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะสินค้าบางชนิดผู้ซื้อก็ยังชอบที่จะได้จับต้องเห็นของจริงก่ อน
ตัดสินใจซื้อ เช่น สินค้ากลุ่มความเกี่ยวพันสูง (High Involvement) อย่าง บ้าน รถ หรือทรัพย์สินมีค่า 
ฯลฯ ดังนั้นการเลือกกลยุทธ์ทางการตลาด ไม่ว่าแบบ Online และ Offline คือสิ่งส าคัญ เพราะกลยุทธ์ที่
ดีและเหมาะสมกับประเภทสินค้าและบริการย่อมส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ (โฮโม ดิจิทัส, 2563) 
 การตลาดแบบดั้งเดิมในที่นี้คือการตลาดแบบ 4P’s ซึ่งถูกคิดค้นโดยศาสตราจารย์ Edmund 
Jerome McCarthy มีจุดประสงค์เพื่อให้การท าการตลาดเป็นระบบมากยิ่งขึ ้น แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไป 
แนวคิดการท าการตลาดก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งนักการ
ตลาดบางส่วนเห็นว่าการตลาดแบบ 4P’s ที่ประกอบไปด้วย Product, Price, Place, และ Promotion 
เป็นการตลาดที่มุ่งเน้นตัวผลิตภัณฑ์มากเกินไปและเป็นปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ แต่ความเป็นจริง
ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีบทบาทส าคัญต่อการการท าการตลาดโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ ดังนั ้นจึงมีการน าเครื ่องมือทางการตลาดมาต่อยอดใช้ร่วมกันและใช้อย่างสอดคล้ อง เพื ่อบรรลุ
เป้าหมายทางการตลาด มีชื่อเรียกว่า ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) (โฮโม ดิจิทัส, 2563) 
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 วิวัฒนาการของส่วนผสมทางการตลาด 
 หลักการตลาดแบบ 4C’s ซึ่งประกอบไปด้วย Customer, Cost, Convenience, และ 
Communication โดยการมุ่งเน้นไปท่ีการตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น  
 Product สู่ “Customer” ผู ้ผล ิตจะต้องศึกษาพฤติกรรม ความต้องการของผู ้บริโภค  
แล้วพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
 Price สู่ “Cost” ราคาเป็นต้นทุนที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพื่อให้ได้สินค้าและบริการ ซึ่งราคา 
มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ดังนั้นนักการตลาดต้องให้ความสนใจกับต้นทุนของสินค้าและบริการของ
ตัวเอง 
 Place สู่ “Convenience” ความสะดวกสบายเป็นเครื ่องมือส าคัญในการเพิ ่มยอดขาย 
เพราะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า เนื่องจากผู้บริโภคมักจะมองหาสิ่งที่อ านวย
ความสะดวกให้ตัวเอง และไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากล าบาก การมอบความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคก็เป็น
อีกสิ่งที่หนึ่งที่จะซื้อใจผู้บริโภค 
 Promotion สู่ “Communication” การสื่อสารเป็นประเด็นส าคัญที่นักการตลาดควรให้
ความใส่ใจ เพราะเป็นการสื่อสารความต้องการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้รู ้ความต้องการของกัน  
และกัน 
 
 หลักการตลาดแบบ 4E’s ซึ่งประกอบด้วย Experience, Exchange, Everywhere และ 
Evangelism เข้ามาใช้ (บลูบิค, 2063) 
 Product สู่ “Experience” ผู้บริโภคต้องการประสบการณ์ที่ดีกว่า สะดวกสบายกว่าและ
สร้างความสุขได้ ซึ่งประสบการณ์ที่ว่านี้มาจากการน าเสนอภาพลักษณ์ของแบรนด์และการสร้างความรู้สึก
เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนั้นการเอาชนะคู่แข่งทางการตลาดในยุคนี้คือการ “สร้างประสบการณ”์ เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์ที่ผู้บริโภคจะหลงรักและอยู่กับเราไปยาวนาน 
 Price สู่ “Exchange” ก่อนหน้านี้การตั้งราคาสินค้ามาจากต้นทุนการผลิตเป็นส่วนใหญ่ 
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงมักแข่งกันด้วยการลดราคาต้นทุน เพื่อให้สินค้าสามารถขายได้ในราคาที่ถูกกว่า
คู่แข่งในตลาด แต่ในปัจจุบันเมื่อพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนไม่ได้ให้ความส าคัญที่ราคาเป็น
หลัก แต่หันไปให้ความสนใจเรื่อง “ความคุ้มค่า” มากกว่า เปรียบเหมือนกับการแลกเปลี่ยนความพึงพอใจ
ของทั้งสองฝ่ายระหว่างตัวธุรกิจและลูกค้า ซึ่งไม่ว่าราคาเท่าไหร่ แต่ถ้าผู้บริโภคชั่งใจแล้วว่าคุ้มค่ากับราคา
ที่จ่ายไป ก็ย่อมอยากซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ 
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 Place สู่ “Everywhere” ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เชื่อมต่อผู้ขายสินค้าและลูกค้าเข้า
ด้วยกัน ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้จากทุกหนทุกแห่งทั่วโลกเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต ดังนั้นสิ่ง
ที่ควรให้ความส าคัญมากที่สุดในการท าการตลาดออนไลน์ จึงเปลี่ยนจากหน้าร้านไปเป็นเว็บไซต์อี
คอมเมิร์ซ (E-Commerce) แพลตฟอร์ม หรือโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) รวมไปถึงการ
เน้นสร้าง Customer Journey และ Experience บนช่องทางออนไลน์ 
 Promotion สู่ “Evangelism” ผู้บริโภคยุคใหม่มักมีความพึงพอใจหรือความชอบในแบรนด์
ที่บริโภคเป็นประจ าอยู่แล้ว หรือที่เรียกว่า “Evangelism (สาวก)” ดังนั้นกลยุทธ์การชิงส่วนแบ่งตลาด
แบบเดิม ๆ อาจใช้ไม่ได้ผล หากเรายังไม่สามารถเปลี่ยนลูกค้าขาจรให้กลายเป็นลูกค้าขาประจ าได้ 
 
 หล ั ก ก า ร  4C’s แ บบ ให ม่  ป ร ะ กอบ ไ ปด ้ ว ย  Co-creation, Digital currency, 
Communal activation, และ Conversation and Commercialization เพื ่อตอบสนองการท า
ธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้นในยุคดิจิทัลที่จะเห็นมากขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการท าการตลาดระหว่างประเทศ 
หรือการซื้อขายระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล (G-to-G) (Henretta, 2011) 
 Product สู่ “Co-creation” การสร้างสรรค์ร่วมกัน คือ การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายตั ้งแต่
พนักงาน นักออกแบบ ผู้บริหาร ไปจนถึงลูกค้า หรือผู้บริโภคเข้ามาท างานร่วมกันในการตรวจสอบและ
พัฒนางานออกแบบบริการ เอื้อให้สามารถส ารวจแนวทางการพัฒนางานออกแบบจากมุมมองที่แตกต่าง
และหลากหลาย ผลจากการร่วมคิดร่วมสร้างมักเป็นแรงบันดาลใจหรือชี้ประเด็นให้ทีมออกแบบหลัก
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนารายละเอียดของแนวคิดในขั้นต่อไปของกระบวนการออกแบบ 
ประโยชน์อีกด้านหนึ่งของการร่วมคิดร่วมสร้างคือการท าให้ผู้คนได้มาพบหารือกัน รวมตัวกัน และสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในแนวคิดและนวัตกรรมการบริการที่พัฒนาขึ้น  
 Price สู่ “Digital Currency” กลยุทธ์การตั้งราคาแบบยืดหยุ่น โดยอิงจากความต้องการของ
ตลาด และอัตราการใช้ก าลังการผลิต ลูกค้าแต่ละรายจะได้ราคาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อที่
ผ่านมา ประวัติการซื ้อ และข้อมูลอื ่น ๆ ของลูกค้า ราคามีความยืดหยุ ่นเหมือนค่าเงินที ่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของตลาด 
 Place สู่ “Communal activation” ธุรกิจไม่ควรด าเนินการแค่เปิดเพจในเฟซบุก๊ และเน้น
การโพสต์เนื้อหาเท่านั้น แต่ควรหากลุ่มชุมชนของธุรกิจให้พบ เมื่อพบแล้วต้องหาประเด็นที่ท าให้ผู้บริโภค
มีส่วนร่วมกับแบรนด์ให้ได้ 
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 Promotion สู่ “Conversation and Commercialization” ผู้บริโภคสามารถร่วมวงพูดคุย
กับผู้บริโภคคนอื่น ๆ ในเรื่องนั้นได้ อานุภาพของ Word-of-mouth จึงมีอิทธิพลมาก ผู้บริโภคมีแนวโน้ม
ที่จะเชื่อการแนะน าจากผู้บริโภคคนอื่น ๆ มากกว่าการแนะน าจากธุรกิจ ดังนั้นการส่งเสริมการขายที่ได้
ประสิทธิผลที่สุดในปัจจุบันคือการสร้าง Conversation เกี่ยวกับแบรนด์ของตนเอง (ในเชิงบวก)  
 
 การปรับเปลี่ยนด้านดิจิทัล (Digital Transformation) 
 การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) และการแข่งขันของธุรกิจโดยมี
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจะส่งผลท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business Model) ที่ส่งผลกระทบกับ
ธุรกิจรูปแบบเดิมให้สั่นคลอน (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2016) ดังนั้นการเกิดการเปลี่ยนแปลง
จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) หรือ Digital Transformation จึงเป็นอุปสรรคส าหรับธุรกิจที่
ไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ซึ่งมี 2 ประเด็นน่าสนใจคือการแชร์ข้อมูลและการ
ท าให้เสมือนจริง  
 ประเด็นแรก Geraldine Calpin อดีต CMO ของ Hilton Group กล่าวว่าการด าเนินงาน
ธุรกิจยุคใหม่จ าเป็นต้องมีข้อมูลที ่ทันสมัยและถูกต้อง โดยที่หน่วยงานแต่ละหน่วยต้องร่วมมือกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแชร์ข้อมูล (Data Sharing) เพื่อช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลข่าวสารและ
สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและทันเวลามากขึ ้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน 
(Mutual Benefits) ในการส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้า 
 ประเด ็นต ่อมาค ือการท  าให ้ โลกจร ิ ง  (Physical World) ผสานเข ้ าก ับโลกด ิจ ิทัล  
(Digital World) และท าให้เกิดคุณค่า (Value) แก่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Personalization) ให้มากที่สุด
โดยใช้เพียงแค่สมาร์ตโฟน (Smart Phone) ที่มีอยู่ ซึ่ง Calpin เรียกสิ่งนี้ว่า “Phygital” 
 
3. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) [เดิมชื่อ บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จ ากัด 
(มหาชน)] ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 1 ล้านบาท และในปี 2547 บริษัท บี
บีทีวี โปรดัคชันส์ จ ากัด (BBTVP) ได้เข้าร่วมถือหุ้น  
 ปี 2557 บริษัทจัดตัง้บริษัทย่อย บริษัท ไทม์แลปส์ จ ากัด เพ่ือด าเนินธุรกิจตัดต่อเทคนิคทาง
ภาพและเสียง (Post Production) ท าการผลิตและรับจ้าง ตัดต่อ ท าเทคนิคพิเศษทางภาพ บันทึกเสียง 
ภาพยนตร์ประเภทต่าง ๆ และสื่อทุกประเภทและท าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และร่วมทุนในการจัดตั้ง บริษัท 
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ทรานฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ ากัด เพื่อด าเนินการร่วมทุนในการผลิต และจัดสร้างภาพยนตร์ไทยและน า
ภาพยนตร์ออกฉายในโรงภาพยนตร์และจัดจ าหน่ายในช่องทางต่าง ๆ 
 ปี 2561 บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจ
ด้านประสานงานการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศ 
 ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ท าให้ปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจหลัก 4 ประการด้วยกัน 
ประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ 
ธุรกิจผลิต Content และการร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภาพยนตร์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 3.1 ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท า 
 ด าเนินธุรกิจโดยกลุ่มบริษัท เกียร์เฮด จ ากัด ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการถ่ายท า การให้
เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท าภาพยนตร์ทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการจัดหา
บุคลากรที่มีทักษะความช านาญและความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว และจัดส่งอุปกรณ์ให้เช่าถึงสถานที่
ถ่ายท า ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ “เกียร์เฮด” และ “แฮนดี้เกียร์” 
 

ตาราง 1 อุปกรณ์ให้เช่าบริษัท เกียร์เฮด จ ากัด 
อุปกรณ์ให้เช่า ตัวอย่าง 

อุปกรณ์กล้อง กล้องยี่ห้อ Arri, Red, Sony, Canon 
เลนส์ Anamorphic Hawk, Master Prime, Leica, Cooke, Angenieux 
Housing ส าหรับใส่กล้องถ่ายใต้น ้า และ Drone ส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ 

อุปกรณ์ไฟ LED รุ่นใหม่ ๆ, Tungsten, Daylight, เครื่องปั่นไฟแบบเก็บเสียง 
อุปกรณ์เสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องผสมเสียง ไมโครโฟน 

อุปกรณ์กริ๊ป เครน, Telescopic Crane, Dolly, Panther Maximus7 Remote Head, 
Stabilizer and Non Stabilizer Remote Head  

อุปกรณ์ริก อุปกรณ์ที่จัดท าขึ้นมาพิเศษ เพ่ือใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์ตามความต้องการของ
ลูกค้า 

รถบริการ รถตู้บริการ รถบริการเครื่องดื่ม รถบริการห้องน ้าและรถมอเตอร์โฮม 
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 3.2 ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท า 
 ด าเนินธุรกิจโดยกลุ่มบริษัท เดอะ สตูดิโอ ปาร์ค จ ากัด The Studio Park  (Thailand) ) 
(TSP) พื ้นที ่โครงการ 216 ไร่ ในการด าเนินการให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท า ส าหรับรองรับ
ผู้ประกอบการผลิตภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบกิจการผลิต
รายการโทรทัศน์ ผู้ประกอบการจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ต่าง ๆ ตลอดจนบริการเสริมในการช่วยหาสถานที่ 
(Location) ในประเทศไทยที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งทางบริษัทเริ่มมีการหาพันธมิตรเข้ามา เช่น กลุ่มพันธมิตร
ของบริษัทในเครือ โรงแรม และสนามกอล์ฟ เป็นต้น โดยการให้บริการภายในโครงการเดอะ สตูดิโอ 
ปาร์ค มีรายละเอียดดังต่อนี้ 
 

 
 
ภาพที ่3 สตูดิโอ โครงการเดอะ สตูดิโอ ปาร์ค 
ที่มา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน).  

 
3.2.1 สตูดิโอ (Studio) 
สตูดิโอแบบพื้นที่โล่งกว้าง (Space) รองรับการสร้างหรือจ าลองฉากส าหรับภาพยนตร์

และรายการต่าง ๆ ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการออกแบบฟังก์ชัน Acoustic Design 
ระบบป้องกันเสียงตามระดับมาตรฐานสากล (“NC 25”) และ Practical Design ระบบโครงสร้างที่
สามารถรองร ับน  ้าหน ักได ้มาก  ประกอบกับ Production Convenience ส  าหร ับอ  านวยความ
สะดวกสบายครบครัน เช่น ห้องแต่งตัว ห้องพักนักแสดง ห้องประชุม ห้อง VIP Room ที่มีความเป็น
ส่วนตัว ฯลฯ ซึ่งภายในสตูดิโอ มีห้อง VIP Lounge จ านวน 2 ห้อง (VIP Lounge A และ Lounge B) 
ส าหรับรองรับลูกค้าพิเศษโดยเฉพาะ Lounge B มีช่องหน้าต่างที่สามารถมองลงไปเห็นในขณะถ่ายท าใน
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สตูดิโอได้ หรือสามารถ Live monitor ขึ้นมาให้ดูแบบ Real Time บนห้องรับรองได้ส าหรับลูกค้าหรือ
แขกคนส าคัญ มีอาคารสร้างและเก็บฉาก ตลอดจนพื้นที่จอดรถที่สามารถรองรับรถทีมงานได้จ านวนมาก
ในการใช้บริการ และในปัจจุบันบริษัทให้บริการสตูดิโอเป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 สตูดิโอ มีรายละเอียดดังนี้ 

สตูดิโอขนาดเล็ก  20x30x12 เมตร  จ านวน 2 สตูดิโอ 
สตูดิโอขนาดกลาง  30x40x12 เมตร  จ านวน 2 สตูดิโอ 
สตูดิโอขนาดใหญ่  40x60x14 เมตร  จ านวน 1 สตูดิโอ   
 
3.2.2 พ้ืนที่ให้เช่าภายนอกอาคาร (Outdoor) 
พื้นที่ให้เช่าภายนอกอาคาร (Out Door) ส าหรับรองรับการใช้บริการได้อย่างครบถ้วน 

ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ว่างที่สามารถสร้างฉากที่ต้องการถ่ายท าภายนอกไม่จ ากัดขนาด (Backlot) พื้นที่
ระหว่างอาคาร (T Lot) ที่สามารถสร้างฉากที่เป็นลักษณะทางเดิน ตรอก ซอกซอย ซึ่งต้องอาศัยอาคาร
เป็นตัวรับฉาก ทะเลสาบธรรมชาติ (Lake) และ คลองธรรมชาติ (Natural Canal) 

 

 
 
ภาพที ่4 Backlot และ ทะเลสาบ 
ที่มา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน). 

 
3.2.3 โกดัง (The Scene) 
โกดังเปล่าที่มีโครงสร้างสวยงาม เหมาะแก่การเป็นฉากถ่ายท า ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ 

โฆษณา ภาพนิ่ง เกมส์โชว์ หรือใช้เป็นที่พักกองถ่าย ฯลฯ 
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ภาพที ่5 โกดัง The Scene 
ที่มา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน). 
 

3.2.4 สระน ้า (Water Tank) 
สระส าหรับการถ่ายท าจ านวน 2 สระ คือ Glowworm สระที ่อยู ่ภายในอาคาร  

และ Sunseeker สระที่อยู่ภายนอกอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
Glowworm  ขนาด 13 x 20 x 3 เมตร 
เหมาะกับการสร้างฉากต่าง ๆ เช่น สร้างฉากเพ่ือท าเป็นทะเล 
Sunseeker  ขนาด 12 x 22 x 4.5 เมตร  
เหมาะกับการสร้างฉากขนาดใหญ่ที่ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของความสูง สามารถสร้างฉาก

ต่าง ๆ สูงได้ถึง 6 เมตร 
 

 
 
ภาพที ่6 สระน ้า (Water Tank) 
ที่มา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน). 
 
 



15 

3.2.5 รถไฟฟ้า (Subway) 
รถไฟฟ้า (Subway) จ านวน 2 ขบวนส าหรับให้เช่า เนื่องจากในปัจจุบันการเช่ารถไฟฟ้า

หรือการใช้สถานที่ของกองถ่ายท ามีข้อจ ากัดจากผู ้ให้เช่าหลายประการในการถ่ายท า โดยเฉพาะ
ภาพยนตร์ซึ่งต้องมีการเตรียมงานในการเข้าไปใช้พื้นที่ก่อนถ่ายท า ตลอดจนเมื่อถ่ายท าเสร็จต้องใช้ระยะ
เวลานานส าหรับการรื้อผนัง/ฉาก ทางบริษัทจึงได้ด าเนินการสร้างรถไฟฟ้า (Subway) ขนาดมาตรฐาน
จ านวน 2 ขบวนและชานชาลา เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีผู้เข้ามาใช้บริการแล้วตั้งแต่ปี 
2562 

 
 
ภาพที ่7 รถไฟฟ้า (Subway) 
ที่มา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน). 
 

3.2.6 เรือนไทย 
กลุ่มอาคารบ้านเรือนไทย ศาลาริมน ้า ตลาดน ้า ชุมชนบ้านชนบท วังเก่า บ้านไม้ย้อนยุค 

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการก่อสร้างเฟส 1 ได้แก่ กลุ่มอาคารบ้านเรือนไทย ศาลาริมน ้า ตลาดน ้า 
โดยการก่อสร้างเฟส 1 แล้วเสร็จและจะเปิดให้บริการในช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 

 
 
ภาพที ่8 เรือนไทย 
ที่มา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน). 
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3.2.7 ส านักงาน (Production Office) 
ส านักงาน (Production Offices) ตั ้งอยู ่บนพื ้นที ่สตูดิโอ B3, B4, B5 และ B6 เพ่ือ

รองรับทีมงานกองถ่ายท าส าหรับการใช้เป็นส านักงานหรืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และความ
คล่องตัวในการท างานในบริเวณเดียวกับสตูดิโอในช่วงเวลาของการผลิตภาพยนตร์ โดยมีขนาดดังนี้  

Production Office – B3 และ B4  มีขนาด 196.5 ตารางเมตร 
Production Office – B5  มีขนาด 320 ตารางเมตร 
Production Office – B6  มีขนาด 432 ตารางเมตร 
ตลอดจนมีการก่อสร้างสถานที่ส าหรับเป็นครัวส าหรับกองถ่ายท า ซึ่งสามารถแยกเป็น

ส่วนครัวเนื้อสัตว์ ครัวผัก และส่วนอาหารฮาลาล (Halal) ฯลฯ ได้ 
 
 3.3 ธุรกิจ Content 
 กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจในการสร้างสรรค์ Content และด าเนินการผลิต (Production)  
ในอีกหลากหลายรูปแบบและในหลากหลายช่องทางออกอากาศนอกเหนือจากการผลิตประเภทรายการ
โทรทัศน์เท่านั้น โดยมีที่มาของรายได้จากการรับจ้างผลิตจากสถานีโทรทัศน์ดิจิ ทัลทีวี จากแพลตฟอร์ม
ประเภท OTT (Over the top) และจากส่วนแบ่งทางการตลาดในช่องทางออนไลน์ 
 

 

 
ภาพที่ 9 OTT Video Partners (Thailand) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก OTT Video growth in Thailand is exponential, what are the key drivers and 
trends. เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2565. เข้าถึงได้จาก https://bidmath.com/blog/the-key-drivers-and-
trends-of-ott-growth-in-thailand/ 
 
 

https://bidmath.com/blog/the-key-drivers-and-trends-of-ott-growth-in-thailand/
https://bidmath.com/blog/the-key-drivers-and-trends-of-ott-growth-in-thailand/
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 สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทีวี เช่น ช่อง 8, ช่องเวิร์คพอยท์ เป็นต้น 
 แพลตฟอร์มประเภท OTT (Over the top) เช่น Netflix, Disney Plus, AIS PLAY, WeTV, 
POPS TV เป็นต้น โดยน าเสนอ Content ทั้งในลักษณะ Variety Show และ Series 
 ช่องทาง Online เช่น YouTube หรือ Facebook โดยจะมีการน า Content ที่มีอยู่แล้ว ไป
ต่อยอดเพ่ือเพ่ิมช่องทางหารายได้ในอีกช่องทางหนึ่ง 
 
 3.4 ธุรกิจการร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภาพยนตร์ 
 ด าเนินการร่วมทุนในการผลิตและจัดสร้างภาพยนตร์ไทยและน าภาพยนตร์ออกฉายในโรง
ภาพยนตร์และจัดจ าหน่ายในช่องทางต่าง ๆ 

 
 
ภาพที่ 10 โครงสร้างธุรกิจ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ที่มา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ธ ีรภ ัทร เจร ิญฤทธ ิ ์ และ นฤภร ไชยสุขทักษิณ (ม.ป.ป.) ได ้ศ ึกษาการปร ับต ัวของ
ผ ู ้ประกอบการในสถานการณ์การระบาดของเชื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศ ึกษา  
ตลาดกิมหยง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยบทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและ
วิธีการปรับตัวของผู้ประกอบการในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในพื้นที่ตลาดกิมหยง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด าเนินการศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ มีวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 162 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของ
ผู้ประกอบการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัญหาด้านการให้ความส าคัญกับ
ลูกค้ามีค่าสูงที่สุด พิจารณารายข้อคือความซื่อสัตย์กับลูกค้า รองลงมาคือ ปัญหาด้านการสร้างความ
แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ พิจารณารายข้อ คือ ไม่มีสินค้าที่มีลักษณะโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบร้านค้าอื่นใน
ธุรกิจเดียวกัน และปัญหาด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า พิจารณารายข้อ คือเมื่อลูกค้าสั่งสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ทางร้านมีการจัดสั่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการอาจมีการตกหล่น ส่วนวิธีการ
ปรับตัวของผู้ประกอบการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า วิธีการปรับตัว
ในด้านการให้บริการกับลูกค้าจะมีค่าสูงที่สุด พิจารณารายข้อคือ มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการ
บริการลูกค้า รองลงมาคือ ด้านการให้ความส าคัญกับลูกค้า พิจารณารายข้อ คือ สร้างความประทับใจกับ
ลูกค้าอยู่เสมอ และด้านการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ พิจารณารายข้อ คือมีสินค้าเพียงพอต่อ
ความต้องการของลูกค้า  
 อาทิตยา ทรรศนสฤษดิ์ (2561) ได้ศึกษาแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการสู่ธุรกิจค้า
ปลีกรูปแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือทราบมุมมอง และแนวทางการปรับตัวในการด าเนินธุรกิจ
ค้าปลีกรูปแบบใหม่ในประเทศไทย และเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารและพัฒนาร้านค้าปลีกให้มี
ศักยภาพยิ่งขึ้น และ 2. เพื่อทราบพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก
รูปแบบใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบร้านค้าให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนไปมาก ตั้งแต่การพบเห็นสื่อโฆษณา
สินค้าต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจเลือกช่องทางซื้อได้สะดวกขึ้น เพราะการ
เลือกซื้อสินค้าในปัจจุบันอยู่ในโลกไร้พรหมแดน สามารถซื้อสินค้าได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าได้แก่ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าที่เป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ ที่ท าให้ผู้บริโภคหันมา
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ซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งเรื่องราคาสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นสิ่งที่
ผู้บริโภคค านึงถึงเช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันสินค้าที่ขายในช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์แทบไม่มีความ
แตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริโภคจะเลือกช่องทางที่ได้ราคาตามที่ตนเองพึงพอใจรวมทั้งคุณภาพและความ
หลากหลายของสินค้ามีส่วนใจการตัดสินใจซื้อในส่วนของรูปแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ผู้บริโภคมีความ
สนใจเนื่องจากรู้สึกว่าจะได้ประสบการณ์ใหม่และสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าได้ โดย
การปรับตัวสู่ร้านค้าปลีกแบบใหม่ (New Retail) ต้องมีการผสมผสานจุดแข็งระหว่างการเชื่อมต่อผ่าน
ระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (Online) และแบบการขายแบบเดิม (Offline) เข้าด้วยกัน เสริมด้วย
ระบบโลจิสติกส์ที่แข็งแรงยกระดับเป็นระบบนิเวศร้านค้าปลีกแบบใหม่ (New Retail Ecosystem) คือ
การเข้าไปอยู่ในทุกองค์ประกอบของระบบค้าปลีกให้ได้มากที่สุด เพื่อมีช่องทางการขายและการสื่อสารที่
หลากหลาย เข้าถึงผู้บริโภคได้ตั้งแต่ผู้ผลิต หน้าร้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบขนส่ง ระบบการช าระเงิน เพ่ือ
ส่งมอบความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคโดยร้านค้าปลีกต้องเตรียมความพร้อมเรื่องทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
ระบบซอฟต์แวร์ (Software) เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลลูกค้า เตรียมความพร้อมเรื่องทรัพยากรบุคคล ต้องมี
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับช่องทางออนไลน์มากขึ้น ควรมีการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงลูกค้า 
ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและถูกเวลา พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีในการซื้อสินค้าให้กับลูกค้าโดยสรุปการที่
ร ้านค้าปล ีกจะประสบความส าเร ็จน ั ้นต ้องประกอบด้วยหลายปัจจ ัย โดยสิ ่งส  าค ัญคือร ้านค้า  
ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัย ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าการเข้ามาใช้บริการแต่ละ
ครั้งได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ไม่รู้สึกเบื่อที่เข้ามาใช้บริการจนท าให้เกิดการเข้ามาใช้บริการซ ้าและบอกต่อ
ในที่สุด 
 ประสิทธิชัย นรากรณ์ (2563) ได้ศึกษาผลกระทบของความสามารถการตลาดดิจิทัลในฐานะ
ตัวแปรส่งผ่านต่อประสิทธิภาพทางการตลาดของผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพทางการตลาด ความสามารถด้าน
แพลตฟอร์ม ความสามารถด้านเว็บ และความสามารถการตลาดดิจิทัล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธี
ส ารวจผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดพิษณุโลก 315 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
วิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS ผลการวิจัยพบว่าโมเดลประสิทธิภาพทางการตลาดของ
ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วยความสามารถด้านแพลตฟอร์ม ความสามารถด้าน
เว็บและความสามารถการตลาดดิจิทัลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี  
ผลการศึกษานี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าใจและให้ความส าคัญกับความสามารถการตลาดดิจทิัล
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ประกอบการ SMEs ที่มี
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ความสามารถด้านเว็บ ควรให้ความส าคัญกับการใช้เว็บไซต์ให้ค าแนะน าข้อมูลผลิตภัณฑ์และองค์กร 
ตลอดจนรับข้อเสนอและข้อร้องเรียนจากลูกค้า ซึ่งประเด็นเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
การตลาดของผู้ประกอบการ SMEs ทั้งสิ้น 
 จุฬารัตน์ ขันแก้ว (2561) ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและผลการด าเนินงานทาง
การตลาด หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจบริการในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์และผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่มีต่อผลการด าเนินงานทางการตลาดของธุรกิจ
บริการในประเทศไทย โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างธุรกิจบริการในประเทศไทย
จ านวน 107 แห่งโดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนาและทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์
การตลาดดิจิทัลด้านความสามารถในการสร้างเนื้อหาทางการตลาดและด้านการจัดการชื่อเสียงองค์กร
ออนไลน์มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานทางการตลาด 2) กลยุทธ์การตลาด
ดิจิทัลด้านการจัดการชื่อเสียงองค์กรออนไลน์มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับการตระหนักรู้
เกี่ยวกับตราสินค้า 3) กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลด้านความสามารถในการสร้างเนื้อหาทางการตลาดและด้าน
การจัดการชื่อเสียงองค์กรออนไลน์มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้
ซื้อและผู้ขาย 4) การตระหนักรู้ถึงตราสินค้ามีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด า เนินงาน
ทางการตลาด และ 5) ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ผลการด าเนินงานทางการตลาด 
 วรัชญ์ ครุจิต (2561) ได้ศึกษาการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัลส าหรับองค์กรสื่อสาธารณะ: 
กรณีศึกษา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) การวิจัยครั้งนี ้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานด้านการสื่อสารการตลาด
ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 2) เพ่ือหารูปแบบใหม่ในการสื่อสารการตลาดในยุคปัจจุบันส าหรับเผยแพร่
เนื ้อหาสารประโยชน์ของสื ่อสาธารณะสู ่ประชาชน และ 3) เพื ่อใช้เป็นแนวทางให้สถานีโทรทัศน์ 
ไทยพีบีเอสน าไปพัฒนาแนวทางการสื่อสารการตลาดเพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่ผลิตขึ้น โดยวิธีด าเนินการวจิัย
คือ 1. การวิจัยเอกสารโดยศึกษาประวัติ โครงสร้างการด าเนินงาน และการด าเนินงานสื่อสารการตลาด
ขององค์กรสื ่อสาธารณะในต่างประเทศ 3 องค์กรคือ 1.1 The Public Broadcasting Service (PBS) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 1.2 The British Broadcasting Corporation (BBC) ประเทศสหราชอาณาจักร 
และ 1.3 Japan Broadcasting Corporation (NHK) ประเทศญี ่ป ุ ่นและ 2. การส ัมภาษณ์เช ิงลึก  
(In-depth Interview) บุคลากรต่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องจ านวน 16 คน ดังต่อไปนี้ 2.1. บุคลากรของ
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สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จ านวน 6 คนจาก 6 ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารการตลาดของสถานี 2.2. ผู้มี
ประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิชาชีพ ถึงแนวทางและแนวคิดในการสื่อสารการตลาดเพ่ือ
องค์กรสาธารณะกุศล จ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ผลการวิจัยจากในส่วนของการวิจัยเอกสารการด าเนินงานขององค์กรสื่อสารธารณะใน
ต่างประเทศทั้งสามองค์กร คือ PBS, BBC และ NHK พบว่าทั้งสามองค์กรมีการใช้การตลาดและการ
สื ่อสารการตลาดอย่างมีระบบเข้ามาช่วยก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ช่วยสร้างแบรนด์  
สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้
สามารถเผยแพร่เนื้อหา ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณ
มากยิ่งขึ ้น โดยมีที่ฝ่ายการตลาดรับผิดชอบโดยเฉพาะ และบางครั้งใช้บริษัทตัวแทนโฆษณาที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และผลิตสื่อเชิงโน้มน้าวใจในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดึงดูดใจและตรง
ใจกลุ่มเป้าหมาย 
 2) ผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ได้ให้สัมภาษณ์ แสดงความเห็นว่าการด าเนินงานทางการตลาดหรือ
สื ่อสารการตลาดจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื ่อผู ้บริหารองค์กรมีความเข้า ใจในเรื ่องการตลาด 
โดยเฉพาะการตลาดส าหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร 
 3) ผลการวิจ ัยพบว่า หนึ ่งในปัจจัยในการ Rebranding ขององค์กรสื ่อสาธารณะใน
ต่างประเทศทั้งสามองค์กรที่ท าให้ภาพลักษณ์กลับดูมีชีวิตชีวาและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดี นั่นคือ
การใช้สื่อดิจิทัล 
 4) ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่องค์กรสื่อสาธารณะในต่างประเทศทั้งสามแห่งมีเหมือนกันในการ
สร้างแบรนด์ขององค์กรให้โดดเด่นคือการให้ความส าคัญกับ 6 ประการดังต่อไปนี้ 1) การใช้สื่อดิจิทัล  
2) เนื ้อหาข่าว 3) เนื ้อหาส าหรับเด็ก 4) สาระความรู ้และเนื้อหาทางวัฒนธรรม 5) ความบันเทิงที่มี
สุนทรียะ 6) การเป็นที่พ่ึงให้กับสาธารณะ 
 5) จากการวิจัยพบว่า หนึ่งในวิธีการสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหา ให้เข้าถึงประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือการสอดแทรกความบันเทิงเข้าไปในเนื้อหาอย่างแนบเนียน เนื่องจากเป็น
สิ่งที่ถูกจริตของประชาชนไทยที่มีความเคยชินมานาน 
 6) สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นว่ามีความส าคัญอย่างมากเช่นกันในการท าการตลาด นั่นก็
คือการเข้าใจผู้บริโภค ซึ่งต้องมาจากการท าการวิจัย เก็บข้อมูลพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค  
เพ่ือให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริหารหรือผู้ผลิต บรรณาธิการ โปรดิวเซอร์ NGO หรือเครือข่ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
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 7) อีกส่วนหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญนอกจากการเข้าใจผู้บริโภคก็คือการเข้าใจตัวเอง 
เข้าใจจุดแข็ง หรือความสามารถหลักในการแข่งขันที่เป็นเอกลักษณ์ (Unique Core Competency)  
ของตัวเอง ซึ่งการวิเคราะห์นี้ต้องมาจากทั้งการวิเคราะห์ภายในและภาพที่ประชาชนภายนอกมองเข้ามา 
จึงจะรู้ได้ว่าตรงกันหรือไม่ มีอะไรที่เป็นจุดแข็งจริง ๆ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคบ้าง หากไม่มี
ความสามารถในการแข่งขันที่ท าให้องค์กรแตกต่างได้ ก็จ าเป็นจะต้องสร้างขึ้นมา ซึ่งจะต้องเกิดจากการ
วิเคราะห์และประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ที่ร่วมตกลงกันทั้งองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงมา 
แล้วโปรโมทจุดแข็งนั้นอย่างต่อเนื่องและมีระบบเพื่อสร้างการรับรู้และโดดเด่นให้ผู้บริโภคเห็นคว าม
แตกต่าง เป็น Top  of  Mind ในเวลาที่คิดถึงสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นข่าว ละครสร้างสรรค์ เนื้อหาดิจิทัล  
หรือเนื้อหาเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เนื้อหาของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรืออะไรก็ตามที่ศึกษาแล้วว่าเป็นจุด
แข็งที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
 8) ในการสร้างแบรนด์ บุคลากรภายในเห็นว่าแบรนด์องค์กรส าคัญที่สุด ส่วนผู้เชี่ยวชาญเห็น
ว่าแบรนด์ของเนื้อหา Content ส าคัญที่สุด แต่ไม่มีใครเลือกแบรนด์บุคคลเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นการสร้าง
แบรนด์จึงควรจะเน้นไปที่แบรนด์องค์กรควบคู่กับแบรนด์ของ Content 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถ
ปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)” เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาถึง 1) วิธีการปรับตัวด้านการตลาดของธุรกิจ
สนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล  2) มุมมองเกี่ยวกับการปรับตัวสู่
การตลาดแบบดิจิทัลของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ และ 3) กลยุทธ์ทางการตลาดที่
ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: 
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด และ
ทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการปรับตัวด้านการตลาดของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาด
ใหญ่ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษามุมมองเกี่ยวกับการปรับตัวสู่การตลาดแบบดิจิทัลของธุรกิจสนับสนุน
อุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่
สามารถปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั ่น จ ากัด 
(มหาชน) 
 
กิจกรรมการวิจัย 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิธีการปรับตัวด้านการตลาดของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรม
บันเทิงขนาดใหญ่ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล มุมมองเกี่ยวกับการปรับตัวสู่การตลาดแบบดิจิทัลของ
ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ และกลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรม
บันเทิงขนาดใหญ่สามารถปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ 
โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
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 2. เป็นกิจกรรมวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกจากฝ่ายการตลาด และฝ่าย
เลขานุการบริษัท โดยผู้วิจัยใช้ค าถามในการสัมภาษณ์ที่อยู่ในกรอบของทฤษฎีหรือแนวคิดจาการทบทวน
วรรณกรรม 
 3. ผู้วิจัยท าการสรุป และน าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิธีการปรับตัวด้าน
การตลาดของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล มุมมองเกี่ยวกับ
การปรับตัวสู่การตลาดแบบดิจิทัลของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่  และกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล  
กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

ศึกษาวิธีการปรับตัวด้านการตลาดของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ในยุค
การขยายตัวของดิจิทัล มุมมองเก่ียวกับการปรับตัวสู่การตลาดแบบดิจิทัลของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรม
บันเทิงขนาดใหญ่ และกลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถปรับ
ใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
  
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ศึกษาวิธีการปรับตัวด้านการตลาดของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรม
บันเทิงขนาดใหญ่ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล มุมมองเกี่ยวกับการปรับตัวสู่การตลาดแบบดิจิทัลของ
ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ และกลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรม
บันเทิงขนาดใหญ่สามารถปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ 
โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากฝ่ายการตลาด และฝ่าย
เลขานุการบริษัทและกฎหมาย จ านวน 3 คน ดังนี้ 
 
 1. คุณฉัตรชัย ท้าววงศ์ษา ต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
 2. คุณณณฐ สอนสะอาด ต าแหน่งเลขานุการบริษัทและกฎหมาย และผู้อ านวยการฝ่าย
สนับสนุนธุรกิจ 1  
 3. คุณสุจิตรา จ าปาทอง ต าแหน่งเลขานุการบริษัทและกฎหมาย  
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 เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อทราบถึงวิธีการปรับตัว
และกลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถปรับใช้ในยุคการ
ขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยมีวิธีการสร้างและ
หาคุณภาพของเครื่องมือ 
  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยออกแบบสัมภาษณ์ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎี และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนท า
การออกไปสัมภาษณ์ 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 3. ข้อมูลที่ได้ในระหว่างการฝึกงาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการฝึกงานฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย และจากแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท แม็ทชิ่ง  
แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)  

2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายเลขานุการ
บริษัทและกฎหมาย จากแบบสัมภาษณ์ที่ได้ออกแบบภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการปรับตัว 
(Adaptation Theory) (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) 

3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายเลขานุการ
บริษัทและกฎหมาย จากแบบสัมภาษณ์ที ่ได้ออกแบบภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการตลาด 
(Marketing) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) 

4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายเลขานุการ
บริษัทและกฎหมาย ภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการปรับตัว (Adaptation Theory) และ ทฤษฎี
การตลาด (Marketing) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถ
ปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)”  
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) ถึง 1. วิธีการปรับตัวด้านการตลาดของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ 
กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 2. มุมมองเกี่ยวกับการปรับตัวสู่การตลาด
แบบดิจิทัลของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ 
โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) และ 3. กลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่
สามารถปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั ่น จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายเลขานุการ
บริษัทและกฎหมาย เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่
สามารถปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 
 ส าหรับข้อมูลในส่วนนี้เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุน
อุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง 
แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยใช้การส ารวจข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จาก
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในส่วนนี้ได้แก่ 
 1. ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด คุณฉัตรชัย ท้าววงศ์ษา 
 2. เลขานุการบริษัทและกฎหมาย และผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 1 คุณณณฐ สอน
สะอาด 
 3. เลขานุการบริษัทและกฎหมาย คุณสุจิตรา จ าปาทอง  
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 หลังจากที่ผู ้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอในรูปแบบความเรียงเพื่อให้เห็นมุมมองของผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่
ชัดเจน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อมูลทางด้านวิธีการปรับตัวด้านการตลาดของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาด
ใหญ่ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
1. ประเด็นค าถาม “องค์กรของท่านมีการเปลี ่ยนแปลงในด้านสินค้าและบริการ (Product and 
Service) อย่างไรในยุคการขยายตัวของดิจิทัล เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)” 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณ์จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 1 หลังจากที่มีการระบาดของ Covid 19 บริษัทได้มีการปรับลด
ต้นทุนด้านการผลิตแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้านพิธีกร รวมถึงพัฒนา
เปลี ่ยนร ูปแบบรายการให ้ม ีความทันสมัยมากยิ ่งข ึ ้นเ พ่ือ
กลุ่มเป้าหมายที่เพ่ิมมากข้ึน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 2 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเลยคือการบริการให้ความสะดวกกับลูกค้า ด้วย
วิธ ีการปรับให้เข้ากับยุคสมัย New Normal ทั ้งในเรื ่องของ
บริการด้านอุปกรณ์ ในเรื่องของทีมงาน ทุกอย่างจะต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ทางภาครัฐและการควบคุมโรคก าหนดมา โดยที่
ต้องไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ในเรื่องของการควบคุมโรคและการ
ให้บริการกับทางลูกค้า เพราะมันจะหมายถึงเรื่องของการเสีย
ชื ่อเสียง ดังนั ้นในทางปฏิบัติของเราต้องใช้มาตรฐานที่เป็น 
Standard ที่เขาใช้กันทั่วไป 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 3 ตัวบริการยังเป็นบริการเหมือนเดิม คือยังเป็นการให้บริการ
เหมือนเดิม แต่วิธีการท างานก็จะมีความละเอียดมากขึ้นในเรื่อง
ของมาตรการการป้องกันโรคระบาดเช่นการมีการตรวจ ATK มี
การใส่หน้ากาก เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน 
แต่สินค้าหรือบริการยังเป็นเหมือนเดิม แต่วิธีการท างานเพิ่มเติม
มากขึ้น 

ตาราง 2 ประเด็นค าถามที่ 1 
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 ค าตอบของประเด็นค าถามนี้คือ บริษัทได้มีการปรับการบริการให้เข้ากับยุคปกติใหม่ (New 
Normal) ทั้งในเรื่องของการบริการด้านอุปกรณ์และทีมงาน ให้มีความเข้มงวดในมาตรการการป้องกันโรค
ระบาดและการรักษามาตรฐานตามที่ทางภาครัฐและหน่วยงานควบคุมโรคได้ชี้แจ้งไว้  นอกจากนี้ ในฝ่าย
ธุรกิจรายการโทรทัศน์ก็มีการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นเช่นกัน โดยที่ยัง
สามารถลดต้นทุนด้านการผลิตให้แก่บริษัทเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจอีกด้วย 
 
2. ประเด็นค าถาม “องค์กรของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการตั้งราคา (Price) สินค้าและบริการ
อย่างไรในยุคการขยายตัวของดิจิทัล เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณ์จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 1 ด้านการตั้งราคาทางบริษัทไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นหรือลงยังคง
ยืนราคาเดิม 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 2 บริษัทจะเป็นการให้บริการส่วนใหญ่ เราจะมีสินค้าขายเฉพาะ
สินค้าส ิ ้นเปลืองซึ ่งจะมีส ่วนน้อยในองค์กรเรา ทั ้งนี ้  หลัง
เหตุการณ์โควิด 19 มันไม่ได้มีเหตุการณ์เรื่องการตั้งราคาอย่าง
เดียว แต่โควิด 19  มันท าให้เราเกิด After Shock หลังจากนั้น
คือ Price War การแข่งขันด้านสินค้าและการให้บริการในธุรกิจ
ของเรามีการแข่งขันที่สูงมาก ซึ่งท าให้องค์กรของเราจากที่เรา
เคยได้ margin ในการให้บริการในสัดส่วนที่พอมีก าไรเข้ามาที่
องค์กร ก็จะท าให้เราโดนการตัดราคาที ่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจ
เดียวกันนี้ ซึ่งท าให้เราขาดรายได้ที่จะเข้ามาเพิ่ม 1. ไม่สามารถ
หารายได้ 2. ไม่สามารถที่จะขยายการให้บริการด้านสินค้าและ
บริการได้เต็มที่ เพียงพอเพราะเหตุการณ์ที่เราเรียกว่า Price 
War มันแย่ยิ่งกว่าโควิด 19 ซะอีก 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 3 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการโฟกัสตลาดในประเทศมากขึ้น
จากเดิมที ่ พ่ึงพารายได้จากต่างประเทศเป็นหลักเนื ่องด้วย
สถานการณ์โควิดที ่ผ ่านมา 2 ปี ท าให้การเดินทางระหว่าง
ประเทศน้อยลง ท าให้ต้องการพึ่งพาอาศัยความส าคัญของตลาด
ในประเทศมากขึ ้น ส่วนการเปลี ่ยนแปลงของดิจิทัลก็ท าให้ 
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณ์จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

Budget ในการใช้งานหรือการสร้าง Content ต่าง ๆ มันลดลงก็
ต้องมีการปรับปรุงต้นทุนในการบริการให้สอดคล้องกับ Budget 
ที่ลดลง 

ตาราง 3 ประเด็นค าถามที่ 2 
 
 ค าตอบของประเด็นค าถามนี้คือ บริษัทมีการปรับลดงบประมาณในการท า Content ต่าง ๆ 
แต่การตั้งราคาของบริษัทกับลูกค้ายังคงเป็นราคาเดิม ไม่มีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม โควิด 19 ท าให้
ธุรกิจการให้บริการในอุตสาหกรรมของเราเกิดการแข่งขันกันตัดราคาที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น ซึ่งเป็น
สถานการณ์ท่ีร้ายแรงยิ่งกว่าการระบาดของโควิด 19 ในตัวของมันเองเสียอีก 
 
3. ประเด็นค าถาม “ช่องทางการส่งมอบสินค้า (Place) ขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณ์จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 1 ช่องทางการมอบสินค้าเรามีการปรับไปในส่วนของ Digital 

เพ่ิมข้ึนโดยการที่เราจะไปออกอากาศในช่องของ bugaboo ด้วย
นะ เป็นการเพิ่มช่องทางให้กับลูกค้านะครับ แต่ราคายังคงเท่า
เดิม เพื่อเป็นการเพ่ิม Rating ให้กับตัวรายการ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 2 ในเรื่องของความเคร่งครัดที่จะควบคุมมาตรการทุกอย่าง สินค้า
ที่เราไปให้ลูกค้า โดยปกติที่เราต้องท าอยู่ตลอดอยู่แล้วคือการ
รักษาอุปกรณ์แต่สิ่งที่มันจะเพ่ิมขึ้นมาคือการป้องกันโรคที่จะต้อง
เป็นจุดสัมผัสกันในส่วนของอุปกรณ์ท่ีไปออกกองถ่ายนั้น ๆ  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 3 การส่งมอบสินค้าหรือบริการก็ยังเหมือนเดิม เพราะว่าเป็น
ล ักษณะการให้บร ิการมันจะไม่สามารถที ่จะเปลี ่ยนไปส่ง
ต่างประเทศอะไรได้ ก็คือยังเหมือนเดิมเพราะมันเป็นธุรกิจ
บริการ 

ตาราง 4 ประเด็นค าถามที่ 3 
 



30 

 ค าตอบของประเด็นค าถามนี ้คือ ทางบริษัทยังคงใช้ช่องทางเดิมในการส่งมอบบริการ  
เพียงแต่เพ่ิมมาตรการในการป้องกันโรคจากจุดสัมผัสของอุปกรณ์ที่ไปออกกองถ่าย ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจ
รายการทีวีของบริษัทได้มีการขยายช่องทางเพิ่มไปยังช่องของ bugaboo.com ด้วย เพื่อเป็นการเพ่ิม
จ านวนผู้ชมให้กับตัวรายการ 
 
4. ประเด็นค าถาม “องค์กรของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
อย่างไรในยุคการขยายตัวของดิจิทัล เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณ์จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 1 หลังจากโควิดมาปีแรกทางบริษัทได้รับผลกระทบด้านรายได้และ
ปีต่อมาทางบริษัทได้จัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าโดยการเพิ่มสว่นลด
มากขึ้นเนื่องจากเงินที่เข้ามาสู่ระบบของงบโฆษณามันลดลง ทาง
เราต้องการดึงตัวเลขเพ่ิมมากขึ้นเลยต้องท าโปรโมชั่นให้กับสินค้า
และลูกค้าเพ่ือเพ่ิมรายได ้

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 2 การส่งเสริมการตลาดขององค์กรของเราต้องสู้กับ Price war 
ด้วย High Quality การที่เกิดเหตุการณ์แล้วเราก็โดนคู่ต่อสู้มา
ตัดราคาในเรื่องของการบริการของเราไปทั้งหมด สิ่งที่เราจะท า
ได้ในการปรับองค์กรของเราคือ สร้างมาตรฐานที่ที่อื่นที่ตัดราคา
เค้าไม่มี ซึ่ง High Quality นี้หมายถึงการให้บริการและอุปกรณ์
จะต้องเป็น the best of this manufacturing ให้ได้ เพื่อที่จะ
ท าให้องค์กรอยู่ต่อและ Forward ไปข้างหน้าให้มั่นคงที่สุด 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 3 เหมือนกับสองข้อที่แล้วที่บอกว่ามีการมุ่งเน้นตลาดในประเทศ
มากขึ้นและงบประมาณการท า Content ลดลงจามเทคโนโลยี 
ตามตามสภาพเศรษฐกิจ เราเองก็จะมีการปรับปรุงการแข่งขัน
ราคาให้เข้ากับอุตสาหกรรมที่ลดลง การจัดโปรโมชั่นลดแลกแจก
แถมหรือเป็นการให้เครดิตเทอมที่ยาวนานขึ ้นเพ่ือให้เกิดการ
สนใจจากลูกค้าที่จะมาใช้บริการกับเรา 

ตาราง 5 ประเด็นค าถามที่ 4 
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 ค าตอบของประเด็นค าถามนี้คือ องค์กรมีแนวทางการส่งเสริมการตลาดโดยใช้คุณภาพเป็น
ตัวดึงดูด ซึ่งองค์กรมีเป้าหมายที่จะเป็นที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ให้ได้ รวมถึงการจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าโดย
การเพิ่มส่วนลดมากขึ้นเนื่องจากเงินที่เข้ามาสู่ระบบของงบการโฆษณาลดลง และการให้เครดิตเทอมที่
ยาวนานขึ้นให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าภายในประเทศ ซึ่งถือเป็นการผ่อนปรนที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าในยุค
เศรษฐกิจที่ไม่เสถียรภาพแบบนี้ได้ 
 
 ข้อมูลทางด้านมุมมองเกี่ยวกับการปรับตัวสู่การตลาดแบบดิจิทัลของธุรกิจสนับสนุน
อุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
1. ประเด็นค าถาม “ท่านมีมุมมองต่อการน าการตลาดดิจิทัลมาปรับใช้กับองค์กรอย่างไร” 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณ์จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 1 ตลาดดิจิทัลเป็นตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้ว และมีการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนรายการรวมถึงการใช้งบประมาณผ่านสื่อดิจิทัลเพิ่มมาก
ขึ ้น องค์กรเองก็ให้ความส าคัญกับสื ่อดิจิทัลและพยายามหา
ช่องทางเพื่อที่จะผลิตรายการไปในช่องทางดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น 
องค์กรมีช่องทางการตลาดดิจิทัลผ่านทาง Channel YouTube 
และ Facebook ของรายการรวมถึงเว็บไซต์ bugaboo.com  
ปัจจุบันองค์กรมีการท าการตลาดดิจิทัลให้กับลูกค้าบ้างแล้วเช่น
สินค้าแชมพูปิดผมขาวโลแลน (Lolane) ทางรายการมีการน า
หนังโฆษณาผ่านทางช่องทาง Facebook ของรายการและสินค้า 
คอร์สออนไลน์ก็ได้มีการน าเสนอผ่านช่องทาง Facebook ของ
รายการด้วยเหมือนกัน รวมถึงสินค้าอื่น ๆ ถ้าสนใจในช่องทาง
ตลาดดิจิทัลก็สามารถท าผ่านสื่อนี้ได้เช่นกัน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 2 การตลาดดิจิทัลนี้อยู่ในขั้นตอนที่เราก าลังศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
มากกว่าเดิมที่เรามีมาตลอด ซึ่งตอนนี้เราคิดว่าเราคงไปทางนั้น
แต่เราต้องตามไปแบบไหนนั่นคือการเรียนรู้ เรียนรู้ที่จะปรับปรุง
ตัวปรับทัศนคติปรับใช้ปรับวิธ ีการท างานให้เข้ากับ Digital 
Marketing ตัวนี้เราสามารถท าได้แต่เราจะไม่ทิ้งสิ่งเก่าที่เราเคย
ท า แต่เราจะไปควบคู่กันว่าสิ่งที่เราเคยท ามาแบบไหนแล้วก้าวไป
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณ์จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

อยู่ที่การตลาดดิจิทัลต้องท าแบบไหน ตรงส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่
เสริมกันเพิ่มให้มีความยั่งยืนมากที่สุดคือได้ทั้งแบบเก่าและแบบ
ใหม่ควบคู่กันไปซึ่งมันจะท าให้เรามีการตลาดที่เรียกว่า Strong 
น่าจะช่วยให้องค์กรเอาไปให้ถูกทาง 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 3 ด ้วยกล ุ ่มล ูกค ้าของเราเป ็นกลุ ่มล ูกค ้าผ ู ้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมนี้ เช่น ผู้ก ากับ Production House สตรีมม่ิงที่เป็น
เจ้าของ platform ต่าง ๆ การท าการตลาดผ่านดิจิทัล ก็อาจเป็น
ในเรื ่องของการท า Social Media (Facebook, Google) การ
ท าเว็บเพจ เว็บไซต์ให้มันดูน่าสนใจ มีการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ของเราที่เราท าอยู่ ซึ่งปกติเราก็ท าอยู่แล้วนะ ไม่ว่ามันจะเป็น
สถานการณ์โควิดหรือไม่มีโควิดเช่นการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย 
การติดต่อทางอีเมล การติดต่อผ่านสื ่อที ่เป็นอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมด นอกเหนือจากการไปออกบูท พอตอนนี้โลกมันสื่อสาร
ด้วยอินเตอร์เน็ตมากขึ้น การไปออกบูทมันเป็นเพียงการไปเจอ
คนกลุ่ม ๆ เดียวกัน ในเวลาอันสั้น แค่นั้นเอง แต่การที่ออนไลน์
มันสื ่อสารได้เร็วและตรง แต่เราจ าเป็นต้องมี Contact เค้า 
ดังนั ้นมันก็อาจจะต้องท าควบคู ่กันไป ระหว่างออนไลน์และ 
Physical โดยตรงกับลูกค้า เพราะว่ากลุ ่มล ูกค้าของเราที ่มี
อ านาจในการใช้บริการมันเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่แบบว่า เข้าดูจากกูเกิ้ล 
แต่เค้าดูจาก Portfolio ดูจากอุตสาหกรรมนั้น ๆ มันไม่ได้เป็น
การเหมือนเสิชกูเกิ้ลแล้วเจอแล้วใช้บริการเลย อาจจะต้องท า
ควบคู่กันไป 

ตาราง 6 ประเด็นค าถามที่ 5 
 

ค าตอบของประเด็นค าถามนี้คือ องค์กรให้ความส าคัญกับสื่อดิจิทัลและพยายามหาช่องทาง
เพื่อที่จะผลิตรายการไปในช่องทางดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีช่องทางการท าการตลาดดิจิทัล
อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube เฟซบุ๊กของบริษัทและของรายการ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทเองหรือ
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เว็บไซต์ของบริษัทคู่ค้า bugaboo.com ฯลฯ ในปัจจุบัน บริษัทก าลังอยู่ในข้ันตอนการศึกษาเพ่ิมเติมว่าจะ
น าการตลาดดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับองค์กรอย่างไร โดยที่ยังใช้ช่องทางแบบเดิมควบคู่ไปด้วย เนื่องด้วย
กลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าแบบผู้ประกอบการ การตลาดและการสื่อสารผ่านดิจิทัลจะท าให้
สะดวกและตอบโจทย์มากยิ ่งขึ ้น แต่ยังคงมองว่าการเข้าถึงลูกค้าด้วยการพบปะกันเป็นสิ ่งส าคัญ
เหมือนเดิมในอุตสาหกรรมนี้ 

 
2. ประเด็นค าถาม “ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) องค์กรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับลูกค้าหรือไม่ อย่างไร” 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณ์จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 1 ด้านการสื่อสารกับลูกค้าเนื่องจากลูกค้าเอเจนซี่เองไม่ได้เข้ามา
ท างานในออฟฟิศปกติ ด้านการสื่อสารก็เปลี่ยนไปนะโดยการใช้
ไลน์มากขึ้นใช้การโทรมากขึ ้นและส่งเมลมากขึ ้นเนื่องจากไม่
สามารถเข้าไปพบลูกค้าได้ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 2 การสื่อสารสิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปก็คือเรามีการสื่อสารกับลูกค้า
ได้มากขึ้นจากการขยายตัวของดิจิทัล เป็นสิ่งดีเราสามารถสื่อสาร
ให้ลูกค้าได้ทางตรงในทุกช่องทางในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าเราจะใช้
ทั้งออนไลน์ทั้ง Personal ทั้งทุกอย่างที่เรามีในสื่อดิจิทัลทั้งหมด 
เราสื่อสารทางตรงให้ลูกค้าทราบในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรารอคอยที่
จะพัฒนาปรับปรุงการให้บริการกับลูกค้า ซึ่งการขยายตัวของ
การดิจิทัลมันคือมาส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจของเราได้เป็น
อย่างดี แต่เหตุการณ์โควิดก็มาท าให้เราอาจจะมีข้อติดขัดบ้าง
เพราะเราไม่สามารถที่จะ Face-to-Face กับลูกค้าเราได้ จึงต้อง
ใช้ตัว Digital Marketing เข้ามาช่วยในการส่งเสริมการขายตรงนี้
ให้มากขึ้น ซึ่งถ้าถามว่าการสื่อสารกับลูกค้าให้มันแตกต่างกัน
อย่างไรคือเราสื่อสารกับลูกค้าในด้านออนไลน์มากขึ้นแทนที่เรา
จะไปหาลูกค้าโดยตรงแต่ความสัมพันธ์ของเราก็ย ังค งเดิม
เพราะว่าเรายังคงรักษามาตรฐานในการดูแลลูกค้าของเราได้อยู่
ตลอดเวลา 
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 3 เนื่องจากการสื่อสารกับลูกค้าก็จะเป็นทีมมาร์เก็ตติ้งเป็นหลักนะ
ครับ ก็ยังเป็นช่องทางเดิมยังมีรูปแบบเหมือนเดิมแต่แตกต่างกัน
ที่วิธีการท างานกับการ Code ราคาที่มันสอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐก ิจและการแข ่งข ัน การส ื ่อสารก ับล ูกค ้าก ็ย ังเป็น
เหมือนเดิม ช่องทางเดิม แต่เนื้อหาและปรับปรุงไปตามแพ็คเกจ
ทางการตลาดและการแข่งขัน 

ตาราง 7 ประเด็นค าถามที่ 6 
  
 ค าตอบของประเด็นค าถามนี้คือ องค์กรมีการสื่อสารกับลูกค้าแตกต่างไปจากเดิม โดยใช้การ
สื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เช่น การใช้ไลน์ การโทร และการส่งอีเมล เนื่องจากไม่สามารถเข้าพบ
ลูกค้าโดยตรง ซึ่งการขยายตัวของการดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการตลาดให้กับธุรกิจได้เป็น
อย่างดี ส่วนเนื้อหาในการสื่อสารขึ้นอยู่กับแพ็คเกจทางการตลาดและการแข่งขันในช่วงเวลานั้น ๆ 
 
3. ประเด็นค าถาม “ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) องค์กรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ 
อย่างไร” 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณ์จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 1 ด้านความพึงพอใจไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากลูกค้าพึงพอใจ
ในสินค้าและบริการของบริษัทอยู่แล้ว 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 2 กลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจของเราไม่ไม่ได้แตกต่างไปจาก
เดิมมากเพราะเรายังคงรักษามาตรฐานเดิมแต่สิ่งที่มันแตกต่าง
จากเดิมแค่เราเพิ่มคุณภาพให้มากขึ้น ในส่วนของข้อข้างบนที่พ่ี
พูดไปนะว่าเพราะเราต้องแข่งขันเรามีการแข่งขันที่สูงขึ้นมาก สิ่ง
ที่เราจะสร้างให้ได้ดีมากกว่าเดิมคือ 1.สร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า นั้นคือหนึ่งในนั้นเพราะเราต้องสร้างมาตรฐานให้ลูกค้าได้
เห็นว่าเรามีการปรับตัวให้ได้ดีกว่าเดิม ถ้าเราปรับปรุงแล้วมันยัง
เท่าเดิมแปลว่าเรายังไม่ได้ท าอะไร แต่เนี่ยเราปรับปรุงเพื่อให้
ลูกค้าพอใจ ให้งานออกมาได้ดี ตรงสิ่งนั้นมันถึงได้ใช้ค าว่าเรา
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ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเพราะเรายังคงรักษามาตรฐานเราไว้คง
เดิมและสิ่งที่มันต่างเดิมคือแค่มากขึ้นเท่านั้นเอง 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายที่ 3 เนื่องจากเราเป็นธุรกิจบริการเราก็จะให้บริการโดยใช้คนที่มีสกิล
หรือมีทักษะที ่ส ูงกว่าที ่อ ื ่น หรือคู ่แข่ง แล้วก็ม ีการร ักษา
ความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้ทีม Marketing ที่มีความเชี่ยวชาญ 

ตาราง 8 ประเด็นค าถามที่ 7 
 
 ค าตอบของประเด็นค าถามนี้คือ ลูกค้ามีความพึงพอใจในบริษัทเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากลูกค้าพึงพอใจในสินค้า บริการ และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัทเช่นเคย รวมถึงทาง
บริษัทที่มีการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา โดยถือคติว่า ‘ถ้าเราปรับปรุงแล้วมันยังเท่าเดิม
แปลว่าเรายังไม่ได้ท าอะไร แต่ถ้าเราปรับปรุงแล้วลูกค้าพึงพอใจและผลงานออกมาดี เมื่อนั้นถึงใช้ค าว่าเรา
ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิม’ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้ได้ท าการศึกษาในลักษณะของการศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Method) ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น ได้เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) จากฝ่ายการตลาดและฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย จ านวน 3 ท่าน ด้วย
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ได้ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยน าเสนอในรูปแบบความเรียงเพื่อให้เห็นมุมมองของผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่
ชัดเจน โดยเรียงล าดับการน าเสนอตามหัวข้อ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิธีการปรับตัวด้านการตลาดของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่
ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 2. เพื ่อทราบมุมมองเกี ่ยวกับการปรับตัวสู ่การตลาดแบบดิจิทัลของธุรกิจสนับสนุน
อุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 3. เพ่ือหากลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถปรับ
ใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 จากวัตถุประสงค์และวิธีในการศึกษาวิจัยดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ขอน าเสนอผลสรุปการ
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่
สามารถปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั ่น จ ากัด 
(มหาชน)” ซึ่งได้ท าการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพสามารถสรุปผลการวิจัยตามประเด็นค าถามได้ ดังนี้ 
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 1. องค์กรของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในด้านสินค้าและบริการ (Product and Service) 
อย่างไรในยุคการขยายตัวของดิจิทัล เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 จากประเด็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า บริษัทได้มีการปรับการบริการให้เข้ากับยุค
ปกติใหม่ (New Normal) ทั้งในเรื ่องของการบริการด้านอุปกรณ์และทีมงาน  ให้มีความเข้มงวดใน
มาตรการการป้องกันโรคระบาดและการรักษามาตรฐานตามที่ทางภาครัฐและหน่วยงานควบคุมโรคได้
ชี้แจงไว้ นอกจากนี้ ในฝ่ายธุรกิจรายการโทรทัศน์ก็มีการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์ให้มีความทันสมัย
มากขึ้นเช่นกัน โดยที่ยังสามารถลดต้นทุนด้านการผลิตให้แก่บริษัทเนื่องจากการได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจอีกด้วย 
 นอกจากนี้ ยังมีประเด็นข้อมูลที่ได้จากการฝึกงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า บริษัทมี
การเพิ่มธุรกิจ Content เพื่อรองรับธุรกิจ OTT TV ที่ก าลังเติบโต และการพัฒนาพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่
ถ่ายท า พร้อมจัดแต่งพื้นที่กว้าง (Landscape) สร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น เรือนไทย สวนริมบึง ฯลฯ เพ่ือ
รองรับตลาดภายในประเทศ ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมและการเข้าไปรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้า และ
การหาพันธมิตรเข้าไปร่วมตอบโจทย์ของลูกค้า เพื่อให้การท างานของลูกค้าสะดวกสบายยิ่งขึ้นและครบ
วงจรที่เดียว อาทิเช่น การจัดหาให้มีอุปกรณ์ทุกประเภทตามที่ลูกค้าต้องการในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา โดยดูจากความต้องการของลูกค้าหลาย ๆ ราย ความนิยมของอุปกรณ์นั้นเพ่ือรักษาลูกค้าไม่ให้
เลือกไปใช้ของคู่แข่ง การให้บริการแบบ One Stop Service โดยร่วมมือกับเดอะ สตูดิโอ ปาร์ค ซึ่งอยู่
ในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือเพ่ิมบริการให้ลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งอุปกรณ์ที่ครบครันและสถานที่ถ่ายท า บริการ
เสริมในการช่วยหาสถานที่ถ่ายท าในประเทศไทยที่ลูกค้าต้องการ การพัฒนาด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ตลอดจนพัฒนาทักษะการให้บริการในด้านต่าง ๆ ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานของต่างประเทศ เพ่ือ
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจของลูกค้า และ การพัฒนาปรับปรุงรายการอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ด้านรูปแบบรายการ เนื ้อหาสาระและความบันเทิงเพื ่อตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 ทั้งนี้ บริษัทยังให้ความส าคัญในการมอบประสบการณ์แก่ลูกจากการน าเสนอภาพลักษณ์และ
การสร้างความรู้สึกเกี่ยวกับบริษัท โดยการเป็นสตูดิโอแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างขึ้น
เทียบเท่ามาตรฐานสากล ทั้งระบบโครงสร้างและระบบป้องกันเสียงตามระดับมาตรฐานสากล (“NC 25”) 
ท าให้โครงการ The Studio Park (Thailand) มีส่วนได้เปรียบคู่แข่งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ 
ตลอดจนการมีธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท าที่บริษัทมีความช านาญและประสบการณ์ในการให้บริการ
ในวงการถึง 20 ปีอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งทีมงานทั้งส่วนที่ออกกองถ่ายและส่วนสนับสนุนที่ดี จะช่วยให้
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งานของลูกค้าส าเร็จด้วยดีอย่างรวดเร็วและเรียบร้อย อีกท้ังช่วยให้ภาพลักษณ์ของกองถ่ายดูดีเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ท าให้บริษัทมีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกด้าน 
  ปัจจุบัน บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการที่จะน าเสนอประเทศไทยถึงความพร้อมใน
ทุก ๆ ด้าน ตลอดจนศักยภาพที่จะรองรับกองถ่ายท าจากต่างประเทศ และให้ความร่วมมือกับส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (CEA) ขับเคลื่อนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) 
 
 2. องค์กรของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการตั ้งราคา (Price) สินค้าและบริการ
อย่างไรในยุคการขยายตัวของดิจิทัล เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 จากประเด็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า บริษัทมีการปรับลดงบประมาณในการท า 
Content ต่าง ๆ แต่การตั้งราคาของบริษัทกับลูกค้ายังคงเป็นราคาเดิม ไม่มีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม 
โควิด 19 ท าให้ธุรกิจการให้บริการในอุตสาหกรรมของเราเกิดการแข่งขันกันตัดราคาที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น 
ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงยิ่งกว่าการระบาดของโควิด 19 ในตัวของมันเองเสียอีก 
 นอกจากนี ้ ยังมีประเด็นข้อมูลที ่ได้จากการฝึกงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า   
ราคาเป็นปัจจัยที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นอันดับแรก เนื่องด้วยภาวะของโรคระบาดท าให้เศรษฐกิจหดตัว  
ท าให้งบประมาณในการถ่ายท าลดลงและส่วนหนึ่งก็มาจากการแข่งขันของลูกค้าเพื่อให้ได้งาน ดังนั้นเมื่อ
งบประมาณมาถึงบริษัทให้เช่าอุปกรณ์จึงต้องถูกลดตามไปด้วย ท าให้บริษัทต้องมีการจัดแพ็คเกจราคา
ประหยัด เพื่อการให้เช่าอุปกรณ์ในราคาที่จูงใจลูกค้า  และเพิ่มข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าที่ใช้บริการทั้ง
อุปกรณ์และสถานที่ถ่ายท า  
 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการก าหนดราคาให้เป็นมาตรฐาน โดยระดับราคา
ก าหนดจากต้นทุนของอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา บวกก าไรหรือผลตอบแทนในระดับที่
เหมาะสมโดยเทียบเคียงกับผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน  หรือนโยบายการก าหนดอัตราค่า
โฆษณาเองก็ก าหนดให้มีความเป็นธรรมและคุ้มค่า เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้า  
ซึ ่งการก าหนดราคาจะพิจารณาจากความนิยมของรายการ คู ่แข่ง สถานีโทรทัศน์และช่วงเวลาที่
ออกอากาศ ส าหรับการรับจ้างการผลิตรายการ บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาโดยใช้วิธีต้นทุนบวก
อัตราก าไรที่กลุ่มบริษัทต้องการและแข่งขันได้ โดยเป็นอัตราที่ให้ความเป็นธรรมและคุ้มค่าแก่ลูกค้า  และ
การใช้ Outsource ในการจัดหารายการโทรทัศน์เพื่อผลิตแทนการใช้ทีมภายในเพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
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บริษัท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทไม่แข่งขันกับการตัดราคาที่ไม่เป็นธรรม แต่จะยึดมั่นความเป็นมืออาชีพและ
ความจริงใจซื่อสัตย์ในการให้บริการ ซึ่งถือเป็นการคัดลูกค้าที่มีคุณภาพให้กับบริษัทด้วย 
 
 3. ช่องทางการส่งมอบสินค้า (Place) ขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในยุค
การขยายตัวของดิจิทัล เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 จากประเด็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า ทางบริษัทยังคงใช้ช่องทางเดิมในการส่งมอบ
บริการ เพียงแต่เพิ่มมาตรการในการป้องกันโรคจากจุดสัมผัสของอุปกรณ์ที่ไปออกกองถ่าย ทั้งนี้ ในส่วน
ของธุรกิจรายการทีวีของบริษัทได้มีการขยายช่องทางเพิ่มไปยังช่องของ bugaboo.com ด้วย เพื่อเป็น
การเพ่ิม Rating ให้กับตัวรายการ 
 นอกจากนี้ ยังมีประเด็นข้อมูลที่ได้จากการฝึกงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า จากเดิม
ที่บริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดท าหน้าที่ในการประสานงานการให้เช่าอุปกรณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทจะเข้าไปติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อเสนอรูปแบบและแพ็คเกจ โดยรูปแบบการให้เช่ามีทั้งที่เ ป็น
รายวันหรือเหมาทั้งงานขึ้นอยู่กับลักษณะงานหรือความต้องการของลูกค้า หรือมีฝ่ายการตลาดท าหน้าที่
ในการจ าหน่ายเวลาโฆษณา โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเข้าไปติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ทั้งตัวแทนโฆษณา
(Agency)  และเจ้าของสินค้าหรือลูกค้าตรง เพื่อเสนอรูปแบบและแพ็คเกจโฆษณา โดยรูปแบบการ
จ าหน่ายมีทั้งการขายเวลาโฆษณา (Air Time) ซึ่งจ านวนนาทีโฆษณาต่อเวลาออกอากาศถูกก าหนดโดย
กรมประชาสัมพันธ์ หรือการโปรโมทสินค้าและบริการในรายการโทรทัศน์  ปัจจุบันทางบริษัทได้มีการใช้
การโทร การใช้โปรแกรมแชท (Line) และอีเมลมากขึ้นในการท ากิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น 
 
 4. องค์กรของท่านมีการเปลี ่ยนแปลงในด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
อย่างไรในยุคการขยายตัวของดิจิทัล เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 จากประเด็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า องค์กรมีแนวทางการส่งเสริมการตลาดโดย
ใช้คุณภาพเป็นตัวดึงดูด ซึ่งองค์กรมีเป้าหมายที่จะเป็นที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ให้ได้ รวมถึงการจัดโปรโมชั่น
ให้กับลูกค้าโดยการเพิ่มส่วนลดมากขึ้นเนื่องจากเงินที่เข้ามาสู่ระบบของงบการโฆษณาลดลง และการให้
เครดิตเทอมที่ยาวนานขึ้นให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าภายในประเทศ ซึ่งถือเป็นการผ่อนปรนที่จะช่วย
ดึงดูดลูกค้าในยุคเศรษฐกิจที่ไม่เสถียรภาพแบบนี้ได้ 
 นอกจากนี้ ยังมีประเด็นข้อมูลที่ได้จากการฝึกงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า บริษัทมี
การสื่อสารความต้องการของลูกค้ากลุ่ม Streaming ที่ก าลังเติบโตเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Netflix, 
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Amazon Prime, Disney Plus, Apple เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัท The Studio Park (Thailand) นั้นเป็นที่
รู้จักของ VDO Streaming ต่าง ๆ เป็นอย่างดี เนื่องจากเคยร่วมงานกันมาหลายเรื่องตั้งแต่ปี 2562 และ
ในปี 2564 ทางสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์หลายรายก็ได้เข้ามาเช่าพื้นที่ต่าง ๆ ของ The Studio Park 
(Thailand) เต็มพ้ืนที่และมีการจองพ้ืนที่เพ่ือเตรียมงานถ่ายท าในปี 2565 อย่างต่อเนื่องอีกด้วย  
 ทั้งนี้ ในธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิง เป็นธุรกิจที่คนในอุตสาหกรรมสามารถร่วมวง
พูดคุยกับลูกค้าคนอื่น ๆ ได้ ฉะนั้นการส่งเสริมการขายที่ได้ประสิทธิผลที่สุด คือการสร้าง Conversation 
เกี่ยวกับบริษัท (ในเชิงบวก) โดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศที่ไม่เคยมาถ่ายท าในประเทศไทยที่มักจะ
สอบถามข้อมูลจากผู้ที ่เคยมาใช้บริการ ดังนั้นบริษัทจึงมีพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ การเป็นพันธมิตรกับบุคลากรในวงการเพื่อส่งต่อข้อมูลและ
แนะน าลูกค้า การจัดกลยุทธ์ในการหาลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการเข้าร่วมรับเชิญใน
งานเทศกาลภาพยนตร์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิต และเผยแพร่บริษัทให้เป็น
ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
 
 5. ท่านมีมุมมองต่อการน าการตลาดดิจิทัลมาปรับใช้กับองค์กรอย่างไร 
 จากประเด็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า องค์กรให้ความส าคัญกับสื่อดิจิทัลและ
พยายามหาช่องทางเพ่ือที่จะผลิตรายการไปในช่องทางดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีช่องทางการ
ท าการตลาดดิจิทัลอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube เฟซบุก๊ของบริษัทและของรายการ รวมถึงเว็บไซต์
ของบริษัทเองหรือเว็บไซต์ของบริษัทคู่ค้า bugaboo.com ฯลฯ ในปัจจุบัน บริษัทก าลังอยู่ในขั้นตอน
การศึกษาเพิ่มเติมว่าจะน าการตลาดดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับองค์กรอย่างไร โดยที่ยังใช้ช่องทางแบบเดิม
ควบคู่ไปด้วย เนื่องด้วยกลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าแบบผู้ประกอบการ การตลาดและการสื่อสาร
ผ่านดิจิทัลจะท าให้สะดวกและตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น แต่ยังคงมองว่าการเข้าถึงลูกค้าด้วยการพบปะกันเป็น
สิ่งส าคัญเหมือนเดิมในอุตสาหกรรมนี้ 
 
 6. ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล เนื ่องด้วยการระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) องค์กรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับลูกค้าหรือไม่ อย่างไร 
 จากประเด็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า องค์กรมีการสื่อสารกับลูกค้าแตกต่างไปจาก
เดิม โดยใช้การสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เช่น การใช้ไลน์ การโทร และการส่งอีเมล เนื่องจากไม่
สามารถเข้าพบลูกค้าโดยตรง ซึ่งการขยายตัวของการดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการตลาด
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ให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี ส่วนเนื้อหาในการสื่อสารขึ้นอยู่กับแพ็คเกจทางการตลาดและการแข่งขันใน
ช่วงเวลานั้น ๆ 
  
 7. ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล เนื ่องด้วยการระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) องค์กรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ 
อย่างไร 
 จากประเด็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในบริษัทเหมือนเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากลูกค้าพึงพอใจในสินค้า บริการ และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัทอยู่แล้ว 
รวมถึงทางบริษัทที่มีการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา โดยถือคติว่า ‘ถ้าเราปรับปรุงแล้วมัน
ยังเท่าเดิมแปลว่าเรายังไม่ได้ท าอะไร แต่ถ้าเราปรับปรุงแล้วลูกค้าพึงพอใจและผลงานออกมาดี เมื่อนั้นถึง
ใช้ค าว่าเราไม่ได้แตกต่างไปจากเดิม’ 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถ
ปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)”  
ได้พบประเด็นส าคัญที่ได้จากการผประมวลผลข้อมูลในเชิงคุณภาพ ดังที่จะขอน าเสนอเรียงต ามล าดับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. วิธีการปรับตัวด้านการตลาดของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ในยุคการ
ขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 2. มุมมองเก่ียวกับการปรับตัวสู่การตลาดแบบดิจิทัลของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิง
ขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 3. กลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถปรับใช้ในยุค
การขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 
1. วัตถุประสงค์ข้อ 1 วิธีการปรับตัวด้านการตลาดของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่
ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 จากผลการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
ฝึกงาน พบว่าบริษัทมีวิธีการปรับตัวด้านการตลาดในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 
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 ประเด็นด้านสินค้าและบริการ (Product and Service) 

การปรับตัวด้านการตลาดตาม
กรอบทฤษฎีการตลาด และ

การตลาดดิจิทัล 

การปรับตัวของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาด
ใหญ ่กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 

Product and Service  
สินค้าและบริการเดิมของบริษัท 

1. การให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท า 
2. การให้บริการและให้เช่าสถานที่ในการถ่ายท า 
3. ผลิตรายการโทรทัศน์ 
4. ผลิตภาพยนตร์ 

Product and Service สู่ 
Customer  
ศึกษาพฤติกรรม ความต้องการของ
ลูกค้า แล้วพัฒนาสินค้าและบริการ
เพื ่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า 

1. การพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์ให้มีความทันสมัยมาก
ขึ้น 
2. การเพิ่มธุรกิจ Content เพื่อรองรับธุรกิจ OTT TV ที่ก าลัง
เติบโต 
3. การพัฒนาพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่ถ่ายท า พร้อมจัดแต่งพื้นที่
กว้าง (Landscape) สร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น เรือนไทย สวนริม
บึง ฯลฯ 
4. การจัดหาให้มีอุปกรณ์ทุกประเภท 
5. การให้บริการแบบ One Stop Service 
6. บริการเสริมในการช่วยหาสถานที่ถ่ายท า 
7. การพัฒนาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

Product and Service สู่ 
Experience  
มอบประสบการณ์จากการน าเสนอ
ภาพลักษณ์และการสร้างความรู้สึก
เกี่ยวข้องกับบริษัท 

1. การปรับการบริการให้เข้ากับยุคปกติใหม่ (New Normal) 
ให้มีความเข้มงวดในมาตรการการป้องกันโรคระบาด 
2. การเป็นสตูดิโอแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่สรา้ง
ขึ ้นเทียบเท่ามาตรฐานสากล ทั ้งระบบโครงสร้างและระบบ
ป้องกันเสียงตามระดับมาตรฐานสากล (“NC 25”) 
3. ความช านาญและประสบการณ์ในการให้บริการในวงการถึง 
20 ปี 
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การปรับตัวด้านการตลาดตาม
กรอบทฤษฎีการตลาด และ

การตลาดดิจิทัล 

การปรับตัวของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาด
ใหญ ่กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 

4. มีทีมงานทั้งส่วนที่ออกกองถ่ายและส่วนสนับสนุนที่ดี จะช่วย
ให้งานของลูกค้าส าเร็จด้วยดีอย่างรวดเร็วและเรียบร้อย อีกทั้ง
ช่วยให้ภาพลักษณ์ของกองถ่ายดูดีเป็นระเบียบเรียบร้อย 

Product and Service สู่       
Co-Creation  
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน 
นักออกแบบ ผู้บริหาร ไปจนถึงลูกค้า 
เ ข ้ า ม า ท  า ง า น ร ่ ว ม ก ั น ใ น ก า ร
ตรวจสอบและพัฒนางานออกแบบ
บริการ 

1. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการที่จะน าเสนอประเทศ
ไทยถึงความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนศักยภาพที่จะรองรับ
กองถ่ายท าจากต่างประเทศ 
2. การให ้ความร ่วมม ือก ับส  าน ักงานส ่งเสร ิมเศรษฐกิจ
สร ้างสรรค ์ (องค ์การมหาชน) หรื อ Creative Economy 
Agency (CEA) ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Industry) 

ตาราง 9 อภิปรายผลประเด็นด้านสินค้าและบริการ (Product and Service) 
 
 ประเด็นด้านราคา (Price) 

การปรับตัวด้านการตลาดตาม
กรอบทฤษฎีการตลาด และ

การตลาดดิจิทัล 

การปรับตัวของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาด
ใหญ่ กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 

Price 
ราคา 

1. กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการก าหนดราคาให้เป็นมาตรฐาน 
โดยระดับราคาก าหนดจากต้นทุนของอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายใน
การบ ารุงรักษา บวกก าไรหรือผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม
โดยเทียบเคียงกับผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน  
2. การก าหนดอัตราค่าโฆษณาก าหนดให้มีความเป็นธรรมและ
คุ้มค่า เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้า ซึ่ง
การก าหนดราคาจะพิจารณาจากความนิยมของรายการ คู่แข่ง 
สถาน ีโทรท ัศน ์และช ่วงเวลาท ี ่ออกอากาศ และการใช้  
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การปรับตัวด้านการตลาดตาม
กรอบทฤษฎีการตลาด และ

การตลาดดิจิทัล 

การปรับตัวของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาด
ใหญ่ กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 

Outsource ในการจัดหารายการโทรทัศน์เพื่อผลิตแทนการใช้
ทีมภายในเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัท 
3. การรับจ้างการผลิตรายการ บริษัทมีนโยบายการก าหนด
ราคาโดยใช้วิธีต้นทุนบวกอัตราก าไรที่กลุ่มบริษัทต้องการและ
แข่งขันได้ โดยเป็นอัตราที่ให้ความเป็นธรรมและคุ้มค่าแก่ลูกค้า  

Price สู่ Cost  
ต้นทุนที่ผู ้บริโภคต้องจ่ายเพื่อให้ได้
สินค้าและบริการ 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับแน่นอนคือความเป็นธรรมและความคุ้มค่า
จากการให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพมาตลอด 20 ปีที่ผ่านมา 
พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ให้ลูกค้าต้องยุ่งยากใน
การจัดหาเองเพ่ิมเติม เพราะบริษัทรองรับการบริการอย่างครบ
ครัน 

Price สู่ Exchange  
การแลกเปลี่ยนความพึงพอใจของทั้ง
สองฝ่ายระหว่างตัวธุรกิจและลูกค้า 

บริษัทไม่แข่งขันกับการตัดราคาที่ไม่เป็นธรรม แต่จะยึดมั่น
ความเป็นมืออาชีพและความจริงใจซื่อสัตย์ในการให้บริการ ซึ่ง
ถือเป็นการคัดลูกค้าที่มีคุณภาพให้กับบริษัทด้วย 

Price สู่ Currency  
ราคามีความยืดหยุ่นเหมือนค่าเงินที่
สามารถเปลี ่ยนแปลงได้ตามความ
ต้องการของตลาด 

-ไม่พบข้อมูล- 

ตาราง 10 อภิปรายผลประเด็นด้านราคา (Price) 
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 ประเด็นด้านช่องทางการส่งมอบสินค้าและบริการ (Place) 

การปรับตัวด้านการตลาดตาม
กรอบทฤษฎีการตลาด และ

การตลาดดิจิทัล 

การปรับตัวของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาด
ใหญ่ กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 
Place 
ช่องทางการส่งมอบสินค้าละบริการ 

1. ทางบริษัทยังคงใช้ช่องทางเดิมในการส่งมอบบริการ เพียงแต่
เพิ่มมาตรการในการป้องกันโรคจากจุดสัมผัสของอุปกรณ์ที่ไป
ออกกองถ่าย 

Place สู่ Convenience  
การมอบความสะดวก สบาย ให้กับ
ลูกค้า 

1. บริษ ัทจะมี เจ ้าหน้าที ่ฝ ่ายการตลาดท าหน ้าที ่ ในการ
ประสานงานการให้เช่าอุปกรณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเข้า
ไปติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อเสนอรูปแบบและแพ็คเกจ โดย
รูปแบบการให้เช่ามีทั้งที่เป็นรายวันหรือเหมาทั้งงานขึ้นอยู่กับ
ลักษณะงานหรือความต้องการของลูกค้า หรือ 
2. มีฝ่ายการตลาดท าหน้าที่ในการจ าหน่ายเวลาโฆษณา โดย
เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเข้าไปติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ทั้งตัว
แทนโฆษณา (Agency) และเจ้าของสินค้าหรือลูกค้าตรง เพ่ือ
เสนอรูปแบบและแพ็คเกจโฆษณา โดยรูปแบบการจ าหน่ายมี
ทั้งการขายเวลาโฆษณา (Air Time) ซึ่งจ านวนนาทีโฆษณาต่อ
เวลาออกอากาศถูกก าหนดโดยกรมประชาสัมพันธ์ หรือการโป
รโมทสินค้าและบริการในรายการโทรทัศน์  
3. ปัจจุบันทางบริษัทได้มีการใช้การโทร การใช้โปรแกรมแชท 
(Line) และอีเมลมากขึ้นในการท ากิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น 

Place สู่ Everywhere  
ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและ
บริการได้จากทุกหนทุกแห่งทั่วโลก
เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต และเน้นสร้าง 
Customer Journey และ
ประสบการณ์บนออนไลน์
แพลตฟอร์ม 

1. เว็บไซต์ 
2. เฟซบุ๊กแฟนเพจ 
3. ช่องยูทูป 
4. อินสตาแกรม 
5. อ่ืน ๆ เช่น การขยายช่องทางเพ่ิมไปยังช่องของ 
bugaboo.com เพ่ือเป็นการเพ่ิม Rating ให้กับตัวรายการ 
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การปรับตัวด้านการตลาดตาม
กรอบทฤษฎีการตลาด และ

การตลาดดิจิทัล 

การปรับตัวของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาด
ใหญ่ กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 

Place สู่ Communal Activation  
ธุรกิจไม่ควรด าเนินการแค่เปิดเพจใน 
เฟซบุ ๊กและเน้นการโพสต์เนื ้อหา
เท่านั ้น แต่ควรหากลุ ่มชุมชนของ
ธุรกิจให้พบจากนั้นหาประเด็นที่ท า
ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับแบรนด์ให้ได้ 

-ไม่พบข้อมูล- 

ตาราง 11 อภิปรายผลประเด็นด้านช่องทางการส่งมอบสินค้าและบริการ (Place) 
 
 ประเด็นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

การปรับตัวด้านการตลาดตาม
กรอบทฤษฎีการตลาด และ

การตลาดดิจิทัล 

การปรับตัวของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาด
ใหญ่ กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 

Promotion 
การส่งเสริมการตลาด 

1. มีการจัดแพ็คเกจราคาประหยัด เพื่อการให้เช่าอุปกรณ์ใน
ราคาที่จูงใจลูกค้า  
2. เพิ่มข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าที่ใช้บริการทั้งอุปกรณ์และ
สถานที่ถ่ายท า 
3. องค์กรมีแนวทางการส่งเสริมการตลาดโดยใช้คุณภาพเป็น
ตัวดึงดูด ซึ่งองค์กรมีเป้าหมายที่จะเป็นที่สุดในอุตสาหกรรมนี้
ให้ได้  
4. การจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าโดยการเพิ ่มส่วนลดมากขึ้น
เนื่องจากเงินที่เข้ามาสู่ระบบของงบการโฆษณาลดลง  
5. การให้เครดิตเทอมที่ยาวนานขึ ้นให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะ
ลูกค้าภายในประเทศ  
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การปรับตัวด้านการตลาดตาม
กรอบทฤษฎีการตลาด และ

การตลาดดิจิทัล 

การปรับตัวของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาด
ใหญ่ กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 

Promotion สู่ Communication  
การสื่อสารความต้องการระหว่างผู้
ซื้อและผู้ขายเพื่อให้รู้ความต้องการ
ของกันและกัน 

1. มีการสื่อสารความต้องการของลูกค้ากลุ่ม OTT TV ที่ก าลัง
เติบโตเพิ ่มมากขึ ้น ไม่ว ่าจะเป็น Netflix, Amazon Prime, 
Disney Plus, Apple เป็นต้น 

Promotion สู่ Evangelism  
การสร้างสาวกที่จะกลับมาใช้บริการ
ต่อไป  

1. การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ อาทิ กลุ่มบริษัท The Studio 
Park (Thailand) นั้นเป็นที่รู้จักของ VDO Streaming ต่าง ๆ 
เป็นอย่างดี เนื ่องจากเคยร่วมงานกันมาหลายเรื ่องตั ้งแต่ปี 
2562 และในปี 2564 ทางสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์หลายรายก็
ได้เข้ามาเช่าพื้นที่ต่าง ๆ ของ The Studio Park (Thailand) 
เต็มพื้นที่ และมีการจองพื้นที่เพื่อเตรียมงานถ่ายท าในปี 2565 
อย่างต่อเนื่อง 
2. การจัดกลยุทธ์ในการหาลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม 

Promotion สู่ Conversation 
and Commercialization  
การสร้าง Conversation เกี ่ยวกับ
แบรนด ์ของตนเอง (ในเช ิงบวก) 
เพราะผู้บริโภคสามารถร่วมวงพูดคุย
กับผู้บริโภคคนอื่น ๆ ในเรื่องนั้นได้ 

1. การเป็นพันธมิตรกับบุคลากรในวงการเพื่อส่งต่อข้อมูลและ
แนะน าลูกค้า  
2. การเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศ
ไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิต และเผยแพร่บริษัทให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น 

ตาราง 12 อภิปรายผลประเด็นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  
 ทั้งนี้ เนื่องจากวิธีการปรับตัวในด้านการให้บริการกับลูกค้ามีความส าคัญที่สุด หากพิจารณา
รายด้านคือ การมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการบริการลูกค้า รองลงมาคือ ด้านการให้ความส าคัญ
กับลูกค้า พิจารณารายด้าน คือ การสร้างความประทับใจกับลูกค้าอยู่เสมอ และด้านการสร้างความ
แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ คือมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  
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ธีรภัทร เจริญฤทธิ์ และ นฤภร ไชยสุขทักษิณ (ม.ป.ป.) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของผู้ประกอบการ
ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) กรณีศึกษา ตลาดกิมหยง อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจจะประสบความส าเร็จได้ต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื ่อง และปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัยเสมอ ท าให้ลูกค้ารู ้ส ึกว่าเข้ามาใช้บริการแต่ละครั ้งได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ไม่รู ้สึกเบื่อที่เข้ามาใช้บริการ และท าให้เกิดการเข้ามาใช้ บริการซ ้าและบอกต่อ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อาทิตยา ทรรศนสฤษดิ์  (2561) ที ่ได้ศึกษาแนวทางการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการสู่ธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ 
 
2. วัตถุประสงค์ข้อ 2 มุมมองเกี ่ยวกับการปรับตัวสู ่การตลาดแบบดิจิทัลของธุรกิจสนับสนุน
อุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 จากผลการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญพบว่า บริษัทเห็นถึงความส าคัญ
ถึงการตลาดแบบดิจิทัลและก าลังอยู่ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวที่จะท า
การตลาดดิจิทัลเพิ่มขึ้น โดยการท าควบคู่ไปกับการตลาดแบบเดิมเพื่อเพิ่มศักยภาพและความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทก าลังตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Stimuli) ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของ
สิ ่งแวดล้อมในด้านเทคโนโลยีโดยใช้กระบวนการเผชิญปัญหาด้วยกลไกควบคุมและกลไกการคิดรู้  
สอดคล้องกับทฤษฎีการปรับตัวของรอย ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพทางการตลาดของผู้ประกอบการ 
ประกอบด้วยความสามารถด้านแพลตฟอร์ม ความสามารถด้านเว็บ และความสามารถการตลาดดิจิทัล  
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจและให้ความส าคัญ
กับความสามารถการตลาดดิจิทัล เพราะเป็นวิธีที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพทางการตลาด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรให้ความส าคัญกับการใช้เว็บไซต์ให้ค าแนะน าข้อมูลผลิตภัณฑ์และองค์กร ตลอดจน
รับข้อเสนอและข้อร้องเรียนจากลูกค้า ซึ่งประเด็นเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด
ของผู้ประกอบการทั้งสิ้น ตามที่ผลงานวิจัยของ ประสิทธิชัย นรากรณ์ (2563) ที่ได้ศึกษาผลกระทบของ
ความสามารถการตลาดดิจิทัลในฐานะตัวแปรส่งผ่านต่อประสิทธิภาพทางการตลาดของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมได้ชี้แจงไว้ 
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3. วัตถุประสงค์ข้อ 3 กลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถ
ปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 จากผลการวิจัยโดยการน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ดังกล่าว ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการ
ฝึกงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์กับแนวคิดทฤษฎีการปรับตัว (Adaptation Theory) และ
แนวคิดทฤษฎีการตลาด (Marketing) และการตลาดดิจ ิท ัล (Digital Marketing) พบว่าบริษัทมี 2 
แนวทางในการท าการตลาดในยุคการขยายตัวของดิจิทัลคือ 1. การพัฒนาการตลาดเดิมที่มีอยู่ให้ดีและ
ครบถ้วนยิ่งขึ้น และ 2. การท าการตลาดที่บริษัทยังไม่เคยท ามาก่อน โดยสามารถชี้แจงได้ดังนี้ 
 1. การพัฒนาการตลาดเดิมท่ีมีอยู่ให้ดีและครบถ้วนยิ่งขึ้น อาทิเช่น  

1.1) การสร้างแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าอย่างเป็น
ระบบ (CRM Database) และมีการเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลขององค์กร (First-party Data) ที่บริษัท
สามารถหยิบข้อมูลมาใช้ได้เลยเมื่อต้องการ ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ได้ทั้งกลยุทธ์เชิงรับและเชิงรุก ในการ
พัฒนาสินค้าและบริการความต้องการของลูกค้า 

สอดคล้องกับสิ ่งที่ผู ้เชี ่ยวชาญหลายคนเห็นตรงกันในงานวิจัยของคุณวรัชญ์ ครุจิต  
(2561) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัลส าหรับองค์กรสื่อสาธารณะ: กรณีศึกษา องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) ว่ าการเข้าใจผู้บริโภคมีความส าคัญอย่าง
มากในการท าการตลาด ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวต้องมาจากการท าการวิจัย เก็บข้อมูลพฤติกรรมและ
ทัศนคติของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 
ไม่ใช่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารหรือผู้ผลิต บรรณาธิการ โปรดิวเซอร์ NGO หรือเครือข่ายกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง 
 

1.2) การมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้า ผ่านการน าเสนอภาพลักษณ์และการสร้าง
ความรู้สึกเกี่ยวกับองค์กรหรือกลุ่มบริษัทมากขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จุฬารัตน์ ขันแก้ว (2561) 
ที่ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและผลการด าเนินงานทางการตลาดหลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจ
บริการในประเทศไทย พบว่า 1) กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลด้านความสามารถในการสร้างเนื ้อหาทาง
การตลาดและด้านการจัดการชื่อเสียงองค์กรออนไลน์มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการ
ด าเนินงานทางการตลาด 2) กลยุทธ์การตลาดดิจิท ัลด้านการจัดการชื ่อเสียงองค์กรออนไลน์มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับการตระหนักรู้เกี่ยวกับตราสินค้า 3) กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลด้าน
ความสามารถในการสร้างเนื้อหาทางการตลาดและด้านการจัดการชื่อเสียงองค์กรออนไลน์มีความสัมพันธ์
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และผลกระทบเชิงบวกกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย 4) การตระหนักรู้ถึงตราสินค้ามี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด า เนินงานทางการตลาด และ 5) ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานทางการตลาด 

นอกจากนั้นแล้วการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัลส าหรับองค์กรสื่อ
สาธารณะ: กรณีศึกษา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) ของคุณ  
วรัชญ์ ครุจิต (2561) ยังได้กล่าวถึงประเด็นนี้เช่นกัน ว่าการตลาดและการสื่อสารการตลาดอย่างมีระบบ
เข้ามาช่วยก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ช่วยสร้างแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี สร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้สามารถเผยแพร่เนื้อหา ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ 
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ ้มค่ากับงบประมาณมากยิ ่งขึ ้น  และหนึ ่งในปัจจัยในการ 
Rebranding ที่ท าให้ภาพลักษณ์กลับดูมีชีวิตชีวาและเข้าถึงกลุ่มผู ้บริโภคยุคใหม่ได้ดี นั่นคือการให้
ความส าคัญกับ 6 ประการดังต่อไปนี ้ 1) การใช้สื ่อดิจิทัล 2) เนื ้อหาข่าวสาร 3) เนื ้อหาส าหรับเด็ก  
4) สาระความรู้และเนื้อหาทางวัฒนธรรม 5) ความบันเทิงที่มีสุนทรียะ 6) การเป็นที่พ่ึงให้กับสาธารณะ ไป
จนถึงการโปรโมทจุดแข็งของบริษัทอย่างต่อเนื่องและมีระบบเพื่อสร้างการรับรู้และโดดเด่นให้ผู้บริโภค
เห็นความแตกต่าง เป็น Top  of  Mind ในเวลาที่คิดถึงสิ่งนั้นซึ่งเป็นอะไรก็ตามที่ศึกษาแล้วว่าเป็นจุดแข็ง
ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

1.3) การสร้างแนวทางในการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน นักออกแบบ 
ผู ้บริหาร ไปจนถึงลูกค้า เข้ามาท างานร่วมกันในการตรวจสอบและพัฒนางานออกแบบบริการ  
สอดคล้องกับแนวคิดของ Geraldine Calpin อดีต CMO ของ Hilton Group ที่กล่าวไว้กล่าวว่าการ
ด าเนินงานธุรกิจยุคใหม่จ าเป็นต้องมีข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้อง โดยที่หน่วยงานแต่ละหน่วย ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร ต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื ่องการแชร์ข้อมูล (Data 
Sharing) เพื่อช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลข่าวสารและสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและ
ทันเวลามากขึ้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefits) ในการส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์
และบริการให้ลูกค้า 
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 2. การท าการตลาดที่บริษัทยังไม่เคยท ามาก่อน อาทิเช่น 
2.1) การท าการตลาดด้วยกลยุทธ์การตั้งราคาแบบยืดหยุ่น (Digital Currency) โดย

อิงจากความต้องการของตลาด และอัตราการใช้ก าลังการผลิต ซ่ึงลูกค้าแต่ละรายจะได้ราคาที่แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้บริการที่ผ่านมา ประวัติการใช้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้า ทั้งนี้ ราคามี
ความยืดหยุ่นเหมือนค่าเงินที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของตลาด 

 
2.2) การมีกลุ่มชุมชนบนช่องทางออนไลน์ (Communal Activation) เนื่องจากการ

ด าเนินการแค่การมีตัวตนบนออนไลน์และเน้นการโพสต์เนื้อหาเท่านั้นจะไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท าการตลาดได้ แต่ควรมีกลุ่มชุมชนของธุรกิจและประเด็นที่จะท าให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีส่วนร่วมให้
ได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลงานวิจัยสามารถน าไปต่อยอดถึงการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด
ดิจิทัลแก่บริษัทสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 2. ผลงานวิจัยมีหลายองค์ประกอบที่เห็นว่าสามารถน าไปศึกษาต่อยอดในการท าการตลาด
แบบองค์รวม (Holistic Marketing) ที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถน าไปปรับใช้
ส าหรับองค์กรศตวรรษที่ 21 ได ้
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (In-depth interview) 

เรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถปรับใช้ในยุค
การขยายตัวของดิจิทัล กรณีศึกษา: บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)” 

 
ชื่อ-นามสกุล____________________________ฝ่าย______________________________ 
วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์___________________ต าแหน่ง__________________________ 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. องค์กรของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในด้านสินค้าและบริการ (Product and Service) อย่างไร
ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2. องค์กรของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการตั้งราคา (Price) สินค้าและบริการอย่างไรในยุค
การขยายตัวของดิจิทัล เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. ช่องทางการส่งมอบสินค้า (Place) ขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในยุคการ
ขยายตัวของดิจิทลั เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4. องค์กรของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) อย่างไรในยุค
การขยายตัวของดิจิทัล เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

5. ท่านมีมุมมองต่อการน าการตลาดดิจิทัลมาปรับใช้กับองค์กรอย่างไร 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

องค์กรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับลูกค้าหรือไม่ อย่างไร 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

7. ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
องค์กรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไร 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล   นางสาวภัทริน สมอ๊อด 
ที่อยู่ 99/515 เดอะพาร์คแลนด์ เพชรเกษม-ท่าพระ แขวงวัดท่าพระ 

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
ประวัติการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีและธุรกิจ

บันเทิง 
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