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รายงานสภาพตลาดกิจการโทรทัศน

เอกสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ภายใน 
สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมคมแห่งชาติ เท่านั้น 

เอกสาร ความเห็น หรือข้อความใดๆ ท่ีปรากฏในเอกสาร เป็นเพียงความเห็นในเชิงวิชาการและไม่มีผลผูกผันต่อ สํานักงาน กสทช. แต่อย่างใด
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รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

1. ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ 

  เม่ือพิจารณาความเคลื่อนไหวในการรับชม
ในเดือนมกราคม จนถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 
รายการท่ีมีจากระบบแอนะล็อกเดิมเริ่มมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจาก
ความนิยมอยู่ในระดับบน เหนือ TVR 
ทําความนิยมข้ึนสูงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ สําหรับช่อง 
ถึงคุณภาพเนื้อหารายการ และการโรดโชว์ท่ัวประเทศ
มีการย้ําจุดแข็งของรายการข่าว และการ
และเนื้อหารายการในแนวเดิม ทําให้ประชาชนท่ีเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็ยังคงติดรายการของทางช่องอยู่อย่าง
เหนียวแน่น แต่สําหรับช่องเดิมอย่างช่อง 
5 มีความนิยมลดลงอย่างชัดเจนต้ังแต่เดือน
ของ Content Provider รายใหญ่ท่ีเป็นท่ีนิยม 
ใหม่บางช่องมีแนวโน้มสูงข้ึนเรื่อยๆ 
เรียบร้อยแล้วต้ังแต่ต้นปี 2558 ท่ีผ่านมา
ทุ่มงบเพ่ือปรับผังรายการใหม่แล้ว จะสามารถทําความนิยมให้ปรับตัวสูงข้ึนได้หรือไม่

                                                          

1 สํารวจจากประชากรทั่วประเทศที่มีอายุ 4 ปีข้ึนไป 
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รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เดือนกุมภาพันธ์ 

ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ (TV Rating :TVR)  

ความเคลื่อนไหวในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
กุมภาพันธ์ 2558 จากข้อมูลของ Nielsen1 พบว่า ความนิยมในการรับชมช่อง

มเริ่มมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากแนวเดิม ได้แก่ ช่อง 
TVR ของช่องอ่ืนๆ จากท่ีในภาพรวมมีแนวโน้มค่อยๆ ลดลง ได้

ข้ึนสูงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ สําหรับช่อง 7 นั้น คาดว่าเป็นผลมาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ถึงคุณภาพเนื้อหารายการ และการโรดโชว์ท่ัวประเทศ รวมถึงความนิยมจากละครท่ียังสูง

ารย้ําจุดแข็งของรายการข่าว และการมีละครท่ียังติดตลาดอยู่ ซ่ึงท้ัง 2 ช่องนี้ก็ยังคงเป็นช่องท่ี
และเนื้อหารายการในแนวเดิม ทําให้ประชาชนท่ีเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็ยังคงติดรายการของทางช่องอยู่อย่าง

แต่สําหรับช่องเดิมอย่างช่อง 5 และช่อง 9 นั้นยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ลดลงอย่างชัดเจนต้ังแต่เดือนมกราคม 58 ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคาดการณ์จากการท่ีมีรายการ

รายใหญ่ท่ีเป็นท่ีนิยม โดนถอนออกไปจากผังรายการ ในขณะท่ีช่อง
เรื่อยๆ อย่างน่าสนใจ จนทําความนิยมแซงช่องเดิมอย่างช่อง 

ท่ีผ่านมา แต่สําหรับช่อง 9 นั้นต้องมารอดูกันต่อไปว่า จากการท่ีช่อง 
จะสามารถทําความนิยมให้ปรับตัวสูงข้ึนได้หรือไม่ในเดือนถัดไป

   
                   

ปีข้ึนไป  

เดือนกุมภาพันธ์ 2558 

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประชาชน
ความนิยมในการรับชมช่อง

แนวเดิม ได้แก่ ช่อง 3 และช่อง 7 ท่ีมี
ของช่องอ่ืนๆ จากท่ีในภาพรวมมีแนวโน้มค่อยๆ ลดลง ได้เริ่มวกกลับมา

นั้น คาดว่าเป็นผลมาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์
จากละครท่ียังสูงต่อเนื่อง ส่วนช่อง 3    

ก็ยังคงเป็นช่องท่ีมีผังรายการ
และเนื้อหารายการในแนวเดิม ทําให้ประชาชนท่ีเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็ยังคงติดรายการของทางช่องอยู่อย่าง

ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่อง 
ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคาดการณ์จากการท่ีมีรายการต่างๆ 

ในขณะท่ีช่องรายการดิจิตอล
แซงช่องเดิมอย่างช่อง 5 และช่อง 9 เป็นท่ี

ว่า จากการท่ีช่อง 9 มีการ
ในเดือนถัดไป 



2 สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 

   

  ความเคลื่อนไหวท่ีน่าสนใจ
สามารถทําความนิยมข้ึนสูงนําช่อง 
ความนิยมสูงเพ่ือป้อนให้แก่ช่องแอนะล็อกเดิมช่องต่างๆ
จากผังช่องเดิมมาอยู่ในช่อง Workpoint 
ตามมาดูท่ีช่องดิจิตอลใหม่นี้เพ่ิมมากข้ึน
5 มีแนวโน้มผู้ชมลดลง ก็ทําให้ช่อง 
เดือนมกราคมท่ีผ่านมา   

  อย่างไรก็ตาม นอกจากช่อง 
รายการท่ีน่าจับตามอง นั่นคือช่อง 
ช่อง Workpoint แต่ต้ังแต่ช่วงปลาย
จนทําความนิยมนําช่อง 5 ท่ีมีทิศทางสวนทางลงมา 
เป็นผลมาจากความโดดเด่นของการนํา
เป็นท่ีนิยมของตลาดท่ัวไปและภาพยนตร์ท่ีได้รับรางวัล โดยมีระบบเสียงแบบ 
เป็นเสียงต้นฉบับ (Original Sound) 
ผู้ชมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ทาง
การฉาย สามารถต้ังเตือนรายการท่ีอยากรับชมได้ 
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ความเคลื่อนไหวท่ีน่าสนใจในช่วงต้นปีนี้ คือ ช่องรายการ Workpoint 
ข้ึนสูงนําช่อง 9 (MCOT) ได้แล้ว จากท่ีแต่เดิม Workpoint เป็นผู้

ช่องแอนะล็อกเดิมช่องต่างๆ แต่หลังจากท่ีมีช่องของตนเองแล้วได้ถอน
Workpoint เอง จึงทําให้กลุ่มฐานคนดูท่ีชื่นชอบรายการของ 

นี้เพ่ิมมากข้ึน สวนทางกับช่อง 9 อย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้
ช่อง 8 สามารถทําความนิยมข้ึนนําท้ัง 2 ช่องเดิมดังกล่าวได้แล้ว

นอกจากช่อง Workpoint ท่ีมีการดีดตัวข้ึนสูงของความนิยม
 Mono 29 แม้ในภาพรวมจะมีตัวเลขความนิยมท่ียังไม่มากเท่าช่อง 

ปลายปีท่ีผ่านมาได้พบความเคลื่อนไหวท่ีชัดเจน โดยมีความนิยม
ท่ีมีทิศทางสวนทางลงมา สาเหตุท่ีช่อง Mono 29 เริ่มมีความนิยมมากข้ึน

ความโดดเด่นของการนําภาพยนตร์และซีรี่ย์ตะวันตกมาฉาย มีการฉายสลับกันท้ังภาพยนตร์ท่ี
เป็นท่ีนิยมของตลาดท่ัวไปและภาพยนตร์ท่ีได้รับรางวัล โดยมีระบบเสียงแบบ Bilingual 

Original Sound) ได้ รวมท้ังมีบทบรรยายภาษาไทย (Subtitle) ซ่ึงถือเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ชมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ทาง Mono 29 เองยังได้สร้าง Application ทางโทรศัพท์มือถือท่ีบอกตาราง
การฉาย สามารถต้ังเตือนรายการท่ีอยากรับชมได้ ท้ังหมดนี้เองทําให้ประชาชนได้มีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน

Workpoint ท่ีเป็นช่องดิจิตอลใหม่ 
เป็นผู้ผลิตรายการท่ีได้รับ

แต่หลังจากท่ีมีช่องของตนเองแล้วได้ถอนรายการออก
กลุ่มฐานคนดูท่ีชื่นชอบรายการของ Workpoint นั้น

นอกจากนี้ การท่ีช่อง 9 และช่อง 
ช่องเดิมดังกล่าวได้แล้วเช่นกันต้ังแต่

ความนิยมแล้ว ยังมีอีกช่อง
ยังไม่มากเท่าช่อง 8 หรือ
ความนิยมกระโดดข้ึนสูง

เริ่มมีความนิยมมากข้ึนนั้นคาดว่า
มีการฉายสลับกันท้ังภาพยนตร์ท่ี
Bilingual ท่ีสามารถปรับเสียงให้

ซ่ึงถือเป็นประโยชน์ต่อ
ทางโทรศัพท์มือถือท่ีบอกตาราง

ท้ังหมดนี้เองทําให้ประชาชนได้มีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน
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สําหรับคอภาพยนตร์หรือซีรี่ย์ท่ีสามารถรับชมรายการท่ีดีมีคุณภาพโดยไม่ต้องพ่ึงการติดกล่องเคเบิลทีวีหรือทีวี
ดาวเทียมเพ่ิมเติม 

  นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 ช่องรายการท่ีน่าจับตามอง ได้แก่ ช่อง Thairath TV และช่อง One ท่ี
เริ่มมีความนิยมสูงข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงสําหรับช่อง Thairath TV นั้น มีความนิยมดีดตัวสูงอย่างมากในช่วงต้นๆ ของ
เดือนกุมภาพันธ์ สาเหตุหลักคาดว่ามาจากการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งท่ี 43 
เป็นครั้งแรก ในช่วงวันท่ี 1- 7 กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา โดยไฮไลท์อยู่ท่ีการถ่ายทอดด้วยการใช้กราฟิกให้พิธีกรและ
ผู้บรรยายได้รายงานสดในห้องส่งแบบเสมือนจริง และหลังจบเกมการแข่งขันยังมีระบบวิเคราะห์เกมส์การเล่น 
และเส้นทางของจังหวะการทําประตูในรูปแบบ Virtual 3D ท่ีสามารถเห็นได้จากทุกมุมในสนาม ซ่ึงใช้ใน
ฟุตบอลโลกและลีกระดับชั้นนําของยุโรป โดย Thairath TV เป็นสถานีโทรทัศน์เจ้าแรกของไทยท่ีนําระบบ
ดังกล่าวมาใช้ รวมไปถึงการถ่ายทอดด้วยระบบเสียงคุณภาพสูง โดยใช้ไมค์ท้ังหมด 16 ตัวรอบสนาม จึงทําให้
ผู้ชมทางบ้านเข้าถึงการแข่งขันและได้อรรถรสมากข้ึนจากการได้ยินเสียงเตะลูก หรือเสียงการปะทะต่างๆ โดย
ในช่วงท่ีผ่านมานั้น ไทยรัฐทีวีเน้นท่ีรายการข่าวเป็นหลัก ซ่ึงอาจจะทําความนิยมสู้ช่องอ่ืนๆ ได้ไม่ดีนัก จึงเริ่มมี
ปรับแผนการตลาดโดยการนําเนื้อหารายการกีฬาผสมผสานการใช้เทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วย รวมไปถึงเนื้อหา
รายการเก่ียวกับด้าน IT หรือ เทคโนโลยีต่างๆ เชื่อมโยงเข้ากับเรื่องของโซเชียลมีเดีย ใช้การสื่อสารสองทาง
แบบ real time มาใช้ในรายการข่าวสาร ซ่ึงถือว่าได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดีเลยทีเดียว 

  ในส่วนของช่อง One นั้น พบว่ามีความนิยมเพ่ิมสูงข้ึนจากรายการเกมส์โชว์และละครท่ีเริ่ม
เป็นท่ีนิยม โดยเฉพาะกลุ่มคอละครช่อง 5 เดิม ท่ีเป็นละครของ Scenario หรือ Exact โดยพบว่า ละครในช่วง
เวลาหลังข่าวภาคคํ่าของช่อง One นั้น มีความนิยมอยู่ในระดับท่ีดี เป็นอันดับรองลงมาจากละครกับช่อง 7 
และ 3 ซ่ึงมีละครท่ีเป็นกระแสให้คนกล่าวถึงอยู่มากนั่นคือเรื่องสงครามนางงาม ท่ีออกอากาศในช่วงเดือน
ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา และมีการให้ผู้ชมทางบ้านร่วมโหวตผ่าน Application ได้ด้วย 
นอกจากนี้ ช่อง One ยังได้รับความนิยมจากรายการ The Star 11 ซ่ึงจะเริ่มมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบ 
8 คนสุดท้าย ในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยคาดว่า ความนิยมช่อง One จะสามารถเพ่ิมสูงข้ึนได้อีก 
ส่วนหนึ่งมาจากรายการ The Star 11 ดังกล่าว รวมไปถึงละครหลังข่าวภาคคํ่าท่ีกําลังเป็นท่ีน่าสนใจ อาทิ เงา
ใจ เคหาสถ์ดาว รวมถึงซิทคอมช่วงดึกเรื่องเป็นต่อ ท่ีย้ายมาจากช่อง 3 ด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า ช่อง One นั้น
เป็นช่องท่ีมีผังรายการส่วนใหญ่เป็นรายการสาระบันเทิง เกมส์โชว์ ทอล์คโชว์ ท่ีดําเนินรายการโดยพิธีกรท่ีเป็น
ดารานักแสดง จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้ประชาชนหันไปรับชมกันมากข้ึน 

  สําหรับช่อง Nation ท่ีมีฐานผู้ชมรายการเดิมมาจากการออกอากาศในระบบโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ก็ยังคงมีความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของหมวดช่องรายการข่าวสารและสาระ ซ่ึงรักษาฐานคนดูเดิมไว้
ได้ รวมไปถึงการได้ผู้ชมหน้าใหม่ท่ีอาจเกิดจากการมีลําดับช่องข่าวเป็นช่องสุดท้าย ซ่ึงติดกับช่องท่ัวไป SD ซ่ึง
คือช่อง Workpoint ผู้ชมท่ีต้องการเปลี่ยนจากการชมรายการบันเทิงเป็นการชมข่าวสารจึงกดเลื่อนเปลี่ยนมา
เจอช่องนี้ได้ง่ายกว่าช่องข่าวอ่ืนๆ นอกจากนั้นแล้ว ช่อง TNN24 ท่ีอยู่ในช่องหมวดหมู่ข่าว พบว่ามีความนิยม
รองจาก Nation คาดว่ามาจากการท่ีเป็นช่องของ True มาก่อน จึงสามารถนําผู้ชมจาก True เคเบิล/
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ดาวเทียมเดิม ตามมารับชมทางช่องดิจิตอลได้ต่อเนื่อง 
เคเบิล/ดาวเทียมมาลงในช่องนี้ จึงทําให้มีฐานคนดู

  อย่างไรก็ตาม ในช่องรายการทีวีดิ
เกิดมาจากความไม่ชัดเจนของรูปแบบของ
เอ้ือต่อการจดจําประชาชน ตัวอย่างเช่น ช่อง 
การวางผังรายการท่ีหลากหลายเกินไป ไม่มีการ
และกล่าวถึงรูปแบบของช่องรายการท่ีโดดเด่น

  ท้ังนี้ การวางแผนการ
ได้มากข้ึน อาทิ ช่อง 7HD หรือช่อง 
เช่น ใกล้ห้างสรรพสินค้า หรือใกล้ทางด่วน
ช่อง เช่น Mono29 Workpoint O

  สรุปสภาพตลาดการแข่งขันท่ีโดดเด่นในช่วงต้นปีนี้คือ รายการข่าว และ ละคร ท่ีเป็นเนื้อหา
รายการหลักท่ีประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจรับชม

2. ส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการในแต่ละช่องทางการรับชม 

  เม่ือพิจารณาเฉพาะการรับชมช่องรายการภาคพ้ืนดิน สัดส่วนผู้ชมระหว่างช่
และช่องรายการทีวีดิจิตอลใหม่นั้น 
เพ่ิมสูงข้ึนอย่างมากในเดือนมกราคม 
ต่อเนื่องเป็นร้อยละ 25.2 ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ท่ี
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เดิม ตามมารับชมทางช่องดิจิตอลได้ต่อเนื่อง รวมไปถึงช่อง True 4U ซ่ึงนําบางรายการจาก 
จึงทําให้มีฐานคนดูเดิมตามมารับชมได้ส่วนหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม ในช่องรายการทีวีดิจิตอลใหม่บางช่องท่ียังทําความนิยม
เกิดมาจากความไม่ชัดเจนของรูปแบบของช่อง หรือ Character ของช่องรายการ หรือการวางผังรายการไม่

ประชาชน ตัวอย่างเช่น ช่อง Now เป็นช่องรายการท่ัวไป ความคมชัดปกติ 
การวางผังรายการท่ีหลากหลายเกินไป ไม่มีการดึงเอาด้านใดด้านหนึ่งมาเป็นจุดเด่นเพ่ือ
และกล่าวถึงรูปแบบของช่องรายการท่ีโดดเด่นได้ จึงทําให้ช่องรายการไม่เป็นท่ีติดตาหรือติดหูของผู้ชม

วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีอาจทําให้ช่องเป็นท่ีน่าสนใจ
หรือช่อง 8 ท่ีเน้นการประสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณาใหญ่ๆ ตามสถานท่ีท่ีมีคนคับค่ัง

ใกล้ห้างสรรพสินค้า หรือใกล้ทางด่วน หรือการโฆษณาบนจอทีวีในรถไฟฟ้าหรือบนชานชลาของหลายๆ 
orkpoint One และ ช่อง 3HD เป็นต้น  

สรุปสภาพตลาดการแข่งขันท่ีโดดเด่นในช่วงต้นปีนี้คือ รายการข่าว และ ละคร ท่ีเป็นเนื้อหา
รายการหลักท่ีประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจรับชม  

ในแต่ละช่องทางการรับชม  

เฉพาะการรับชมช่องรายการภาคพ้ืนดิน สัดส่วนผู้ชมระหว่างช่
นั้น พบว่า สัดส่วนผู้ชมช่องรายการช่องทีวีดิจิตอลนั้นยังคง

มากในเดือนมกราคม 58 จากเดือนธันวาคม 57 จากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 
นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมานี้  

ซ่ึงนําบางรายการจาก True 

จิตอลใหม่บางช่องท่ียังทําความนิยมได้ไม่ดีเท่าท่ีควร อาจ
ช่องรายการ หรือการวางผังรายการไม่

ท่ัวไป ความคมชัดปกติ (SD) แต่พบว่ามี
ดึงเอาด้านใดด้านหนึ่งมาเป็นจุดเด่นเพ่ือให้ผู้ชมสามารถจดจํา

รือติดหูของผู้ชม  

โฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีอาจทําให้ช่องเป็นท่ีน่าสนใจ
ท่ีเน้นการประสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณาใหญ่ๆ ตามสถานท่ีท่ีมีคนคับค่ัง 

หรือบนชานชลาของหลายๆ 

สรุปสภาพตลาดการแข่งขันท่ีโดดเด่นในช่วงต้นปีนี้คือ รายการข่าว และ ละคร ท่ีเป็นเนื้อหา

เฉพาะการรับชมช่องรายการภาคพ้ืนดิน สัดส่วนผู้ชมระหว่างช่องรายการเดิม
ยังคงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดย

เป็นร้อยละ 24.5 และเพ่ิมข้ึน
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3. มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 

ภาพรวมปี 25572 ยอดรวมการโฆษณาในอุตสาหกรรมสื่อท้ังหมดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2 
จากความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงต้นปีส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการหดตัว อย่างไรก็ดี แม้ว่าการเข้ามาของ
ดิจิตอลทีวีนั้นไม่ได้ทําให้มูลค่ารวมของการโฆษณาในสื่อท้ังหมดเพ่ิมข้ึน แต่ก็ช่วยสร้างสีสันให้กับอุตสาหกรรม
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทีวีดิจิตอลช่วยกระตุ้นให้คนหันกลับมารับชมโทรทัศน์กันเพ่ิมข้ึน เพราะมีรายการให้
เลือกมากมาย และมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ทําให้ในปี 2557 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าโฆษณาใน
กิจการโทรทัศน์3 โดยโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินมีมูลค่าการโฆษณาเพ่ิมข้ึนจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของช่อง
ดิจิตอลทีวีใหม่ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 9 ของการโฆษณาในสื่อท้ังหมด ท้ังนี้ การโฆษณาในช่องเดิมนั้นลดลงร้อยละ 
8 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ยังคงมีสัดส่วนการโฆษณาในสื่อต่างๆ ท้ังหมดสูงท่ีสุดอยู่ถึงร้อยละ 48 ซ่ึงลดลง
จากปี 2556 ท่ีมีตัวเลขอยู่ท่ีร้อยละ 52 อย่างไรก็ตาม การเกิดข้ึนของทีวีดิจิตอลนั้น ทําให้มูลค่าการโฆษณาใน
ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินเพ่ิมสูงข้ึนอย่างชัดเจน ตามจํานวนช่องรายการท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยมูลค่าการ
โฆษณาของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในภาพรวมตลอดท้ังปี 2557 มีมูลค่ารวมท้ังสิ้น 75,846.77 ล้าน
บาท ซ่ึงเติบโตข้ึนจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 9.53 นอกจากนี้ อาจคาดการณ์ได้ว่า ในปี 2558 การแข่งขัน
ของทีวีดิจิตอลและการเติบโตของอินเทอร์เน็ตจะช่วยกระตุ้นให้ยอดรวมการโฆษณาของสื่อโตข้ึนร้อยละ 4.7 
คิดเป็นมูลค่าสูงกว่า 141,000 ล้านบาท 

 

                                                           
2 สมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกจิส่ือแห่งประเทศไทย 
3 ในการพิจารณาข้อมูลต่างๆ อยู่บนพื้นฐานของการแบ่งกลุ่มของประเภทกจิการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่ช่องเดิม ช่องดิจติอลทีวีใหม่ และช่องเคเบิล
ทีวีหรือทีวีดาวเทียม 
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สําหรับมูลค่าการโฆษณาในช่องดิจิตอลใหม่ 
ท้ังนี้ พบว่ามูลค่าโดยรวมของตลาดลดลงในช่วงไตรมาสท่ี 
ช่องเดิม อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม 
เติบโตข้ึนจากเดือนมกราคม 57 เป็นจํานวน 
เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า และ
ช่องดิจิตอลเริ่มมีความนิยมท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ
ช่วงโฆษณาเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังตลาดดิจิตอลทีวีกําลังอยู่ในช่วงเติบโต 
ของตลาดสูงไปข้ึนได้อีกอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ราคาหรือต้นทุนของสื่อท่ีปรับตามสภาพเศรษฐกิจ 
ละประเภทท่ีเปลี่ยนแปลงไปทุกปีก็เป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีต้องมีการนํามาประเมินพิจารณ
อุตสาหกรรม จึงมีการประเมินอัตราการปรับราคา 
มีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ผลิตสื่อหรือผู้ผลิตรายการนําค่า 
ความคุ้มค่าในการลงสื่อโฆษณาแต่ล
ทุกสื่อหรือทุกรายการได้ใช้ค่ามาตรฐานเดียวกัน โดยท่ีมาของค่า 
ของสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไปทุกปี (Cost Inflation) 
ด้วย ท้ังนี้ สามารถแสดงความหมายของท้ัง 

1. Cost Inflation 
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี (Change of price year
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สําหรับมูลค่าการโฆษณาในช่องดิจิตอลใหม่ 21 ช่องรายการรวมแล้วมีมูลค่าสูงข้ึนทุกเดือน 
ท้ังนี้ พบว่ามูลค่าโดยรวมของตลาดลดลงในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 57 จากการลดลงของมูลค่าการโฆษณาใน

ในเดือนมกราคม 58 ท่ีผ่านมานั้น มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
เป็นจํานวน 2,046 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมสูงข้ึน

และคาดว่ามูลค่าโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจะเพ่ิมข้ึนอีกจากการท่ี
ท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ ส่งผลให้สามารถเก็บอัตราค่าโฆษณาได้สูงข้ึน ประกอบกับการมี

อีกท้ังตลาดดิจิตอลทีวีกําลังอยู่ในช่วงเติบโต โดยรวมแล้วจึงสามารถทําให้มูลค่ารวม
อย่างต่อเนื่อง 

ราคาหรือต้นทุนของสื่อท่ีปรับตามสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความนิยมในสื่อแต่
ไปทุกปีก็เป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีต้องมีการนํามาประเมินพิจารณาร่วมไปกับการเติบโตของ

การประเมินอัตราการปรับราคา (Inflation) ของสื่อแต่ละประเภท
มีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยเป็นรายปีมาต้ังแต่ปี 2556 โดยค่า Inflation 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ผลิตสื่อหรือผู้ผลิตรายการนําค่า Inflation ไปใช้ประกอบการวางแผนงาน และกําหนด
ความคุ้มค่าในการลงสื่อโฆษณาแต่ละประเภทได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุดในแต่ละปี และเพ่ือให้
ทุกสื่อหรือทุกรายการได้ใช้ค่ามาตรฐานเดียวกัน โดยท่ีมาของค่า Inflation นั้นมาจากการคํานึงถึงท้ังด้านราคา

Cost Inflation) และปัจจัยทางด้านผู้บริโภค (Cost CPRP) 
ด้วย ท้ังนี้ สามารถแสดงความหมายของท้ัง 2 ส่วนได้ดังนี้ 

Cost Inflation หมายถึง ราคาค่าโฆษณาของสื่อต่างๆ ซ่ึงถูกกําหนดข้ึนโดยสื่อนั้นๆ ท่ี
Change of price year-on-year) 

รวมแล้วมีมูลค่าสูงข้ึนทุกเดือน 
จากการลดลงของมูลค่าการโฆษณาใน

ในกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมสูงข้ึนร้อยละ 43.41 จาก

จะเพ่ิมข้ึนอีกจากการท่ี
ส่งผลให้สามารถเก็บอัตราค่าโฆษณาได้สูงข้ึน ประกอบกับการมีผู้ซ้ือ

โดยรวมแล้วจึงสามารถทําให้มูลค่ารวม

รวมถึงความนิยมในสื่อแต่
าร่วมไปกับการเติบโตของ

ของสื่อแต่ละประเภทเป็นรายปีจากสมาคม
Inflation ดังกล่าว มี

ไปใช้ประกอบการวางแผนงาน และกําหนด
ะประเภทได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุดในแต่ละปี และเพ่ือให้

นั้นมาจากการคํานึงถึงท้ังด้านราคา
Cost CPRP) มาพิจารณาร่วม

หมายถึง ราคาค่าโฆษณาของสื่อต่างๆ ซ่ึงถูกกําหนดข้ึนโดยสื่อนั้นๆ ท่ี
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2. Cost CPRP (Cost Per Rating Point) หมายถึง ต้นทุนท่ีใช้ในการเข้าถึงผู้ชมจํานวน
เดียวกัน (Cost to reach the same amount of audience) หรือเป็นค่าโฆษณาท่ีผันแปรตามจํานวนผู้ชม
ผู้ฟังในแต่ละสื่อ เป็นตัววัดประสิทธิภาพรายการ และประสิทธิภาพของการซ้ือสื่อโทรทัศน์ แสดงตัวอย่างได้
ดังนี้   

ราคาโฆษณาเสนอโดยเจ้าของสื่อ (30 วินาที)     = 200,000 บาท  

Rating ของรายการ      = 8% 

CPRP = ราคา/Rating = 200,000/8   = 25,000 บาท 

ความหมายของ CPRP ด้านบนคือ ผู้ต้องการซ้ือช่วงโฆษณาต้องจ่ายเงิน 25,000 บาท เพ่ือ
เข้าถึง 1% ของกลุ่มเป้าหมาย โดย Rating ท่ีนํามาคิด CPRP จะใช้เฉพาะ Commercial rating หรือ Rating 
ในช่วงพักเบรกโฆษณาเท่านั้น อย่างไรก็ตามการคิด CPRP สามารถคํานวณได้ท้ังรูปแบบ CPRP ต่อสปอต ต่อ
รายการ ต่อช่วงเวลา ต่อแคมเปญ ต่อเดือน และต่อปี โดยสามารถเปรียบเทียบ CPRP ของแต่ละรายการเพ่ือ
ตัดสินใจว่าจะซ้ือสปอตของรายการใดท่ีคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไปมากท่ีสุด ดังนั้น ค่า CPRP จะมีค่าสูงได้ท้ังจาก
กรณีท่ีรายการมี Rating สูง หรือการต้ังราคาโฆษณาของสื่อไว้สูง  

อย่างไรก็ตาม Cost ท้ัง 2 ประเภทข้างต้นนั้นมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือค่า CPRP สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได้จากท้ัง Cost และ Rating ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดได้ดังนี้ 

1. ในปีนี้ Rating ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า แต่ Cost เพ่ิมข้ึนทําให้ CPRP Inflation 
เพ่ิมข้ึน หรือ  

2. ในปีนี้ Rating ลดลงจากปีก่อนหน้า แต่ Cost เท่าเดิม ทําให้ CPRP Inflation เพ่ิมข้ึน 

ดังนั้น Cost inflation และ Rating จึงมีผลโดยตรงกับ CPRP โดยค่า CPRP นั้นจะแปรผัน
ตรงกับ Cost หรือมีการเพ่ิม/ลด ไปในทิศทางเดียวกัน แต่จะแปรผกผันกับ Rating หรือเพ่ิม/ลด ในทิศทางตรง
ข้ามกันนั่นเอง 

ท้ังนี้ ในปี 2558 นี้ ได้มีการประเมินค่า Cost inflation ของภาพรวมสื่อโทรทัศน์อยู่ท่ี 10% 
นั่นคือ ราคาค่าโฆษณาของสื่อโทรทัศน์ในภาพรวมจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เป็นจํานวนร้อยละ 10 
โดยแยกเป็นช่องรายการเดิม มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาโฆษณาเพียง 1% ส่วนดิจิตอลทีวีได้ถูกประเมิน
ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนในราคาโฆษณา 40%  ในขณะท่ีราคาโฆษณาในเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมไม่มี
การเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า 

ในส่วนของ CPRP Inflation นั้น สําหรับช่องเดิม คาดว่าอัตราจะเพ่ิมสูงข้ึน 4-5% เนื่องจาก
จํานวนผู้ชมท่ีมีแนวโน้มลดลง (จํานวนผู้ชมท่ีลดลงทางหน้าจอ หมายถึงต้นทุนการใช้งบประมาณในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมีอัตราสูงข้ึน) ส่วนในช่องดิจิตอลใหม่นั้นคาดว่าจะมีจํานวนผู้ชมเพ่ิมมากข้ึนจากปีก่อนหน้า 
ประมาณ 30% แต่เม่ือประกอบกับสภาพการณ์อ่ืนๆ จึงจะทําให้เกิด CPRP inflation 8% นอกจากนี้ช่อง
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เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมจะเกิด Inflation ในส่วนนี้ 20% เกิดการสูญเสียผู้ชมให้แก่ช่องดิจิตอลใหม่ รวมการ
เกิด CPRP Inflation สื่อโทรทัศน์ท้ังหมดอยู่ท่ีร้อยละ 7 หรือหมายถึงค่า CPRP ในปี 2558 นี้มีการ
เปลี่ยนแปลงจากปี 2557 เป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 ท้ังนี้ อัตราการเกิด Inflation ท่ีได้กล่าวไปสามารถสรุปได้
ดังภาพต่อไปนี้ 

 

   

4. การสํารวจพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของคนไทย4 

 พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เป็นอีกด้านหนึ่งท่ีควรให้ความสําคัญในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยในช่วงท่ีผ่านมา ได้มีการสํารวจพฤติกรรมการ
รับชมทีวีดิจิตอลของคนไทย เพ่ือจะได้ทราบถึงพฤติกรรม รูปแบบ และวิธีการในการบริโภคสื่อโทรทัศน์ว่ามี
ความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอย่างไรหลังจากเริ่มมีการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลไปแล้ว 
โดยเป็นผลสํารวจจากการสํารวจด้วยแบบสอบถามจํานวน 3 ครั้ง5 สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

                                                           
4
 ดําเนินการสํารวจโดยสมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย 

5 คร้ังท่ี 1 สํารวจแบบออนไลน์จํานวน 602 และ สัมภาษณ์ 169 กลุ่มตัวอยา่ง รวม 771 กลุ่มตัวอยา่ง วันท่ี 18 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 
  คร้ังท่ี 2 สํารวจแบบออนไลน์จํานวน 203 กลุ่มตัวอยา่ง (กทม. 59% ต่างจังหวัด 41%) วันท่ี 8 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2557 
  คร้ังท่ี 3 สํารวจแบบออนไลน์จํานวน 209 กลุ่มตัวอยา่ง (กทม. 72% ต่างจังหวัด 28%)  16 ม.ค. – 24 ม.ค. 2558 

1. เพศ อายุ และรายได้ครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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2. จํานวนผู้รับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกผ่านเสาหนวดกุ้งหรือก้างปลา มีจํานวนลดลงจากการสํารวจครั้ง
แรก จากเดิมอยู่ท่ีร้อยละ 21 ลดลงมาเหลือร้อยละ 12 ในการสํารวจครั้งท่ี 3 และการรับชมดิจิตอลทีวีผ่าน
เสาก้างปลา หรือหนวดกุ้งมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 6 ข้ึนไปเป็น ร้อยละ 22  

 

3. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามได้ทําการเปลี่ยนหรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือดูดิจิตอลทีวีแล้ว จากการสํารวจครั้งแรกท่ี
มีจํานวนร้อยละ 37 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 67 ในการสํารวจครั้งล่าสุด  

 

สําหรับผู้ท่ีทําการเปลี่ยนหรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือดูดิจิตอลทีวีแล้ว มีลักษณะการตอบรับดังต่อไปนี้ 

3.1 มีความรู้สึกชอบ จากการมีช่องให้รับชมมากข้ึนจํานวนร้อยละ 86 โดยเป็นความชอบเพราะการมี
รายการหลากหลายประเภท ร้อยละ 71 และชอบเพราะสามารถรับโทรทัศน์ได้ชัดมากข้ึน ร้อยละ 70  

 

 3.2 มีความรู้สึกไม่ชอบ เนื่องจาก เกิดความสับสัน จําเลขช่องไม่ได้ ในการสํารวจครั้งท่ี 3 คิดเป็นร้อย
ละ 78 ซ่ึงลดลงจากการสํารวจครั้งแรกท่ีร้อยละ 84  อีกท้ังมีความรู้สึกไม่ชอบ เนื่องจากการหาช่องเดิมไม่เจอ 
ในครั้งแรกจํานวนร้อยละ 47 และลดลงในครั้งท่ี 3 เป็นร้อยละ 32 นอกจากนี้ ยังมีความรู้สึกไม่ชอบจากการมี
จํานวนช่องมากเกินไป ไม่รู้จะรับชมช่องไหน ร้อยละ 46 ในการสํารวจครั้งท่ี 3 เพ่ิมข้ึนจากการสํารวจครั้งแรก
ท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 30  
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 3.3 ช่องรายการดิจิตอลท่ีคนรู้จัก 5 อันดับแรก ในการสํารวจท้ัง 3 ครั้ง พบว่า ในการสํารวจครั้งแรก
ช่องท่ีคนส่วนใหญ่รู้จัก เป็นช่องท่ีเป็นท่ีรู้จักของคนโดยส่วนมากอยู่แล้วท้ังจากระบบแอนะล็อกเดิมและช่อง
เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม ได้แก่ ช่อง 3 (HD และ SD) ช่อง 7HD ช่อง Workpoint และช่อง Nation ต่อมาใน
ครั้งท่ี 2 มีไทยรัฐทีวี เข้ามาเป็นท่ีรู้จักเพ่ิมข้ึน และในการสํารวจครั้งท่ี 3 ช่อง Workpoint ข้ึนมาเป็นอันดับ 1 
และมีช่อง One เข้ามาเป็นท่ีรู้จักของคนส่วนมากเพ่ิมข้ึน 

 
 

3.4 พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของผู้บริโภคหลังจากท่ีได้ติดต้ังกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลแล้ว พบว่า การรับชมช่องฟรีทีวีเดิมเป็นหลักลดลงจาก ร้อยละ 52 ลดลงเหลือร้อยละ 38 โดย
ผู้บริโภครับชมช่องดิจิตอลทีวีเป็นหลักมีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 16 ส่วนผู้บริโภคท่ียังรับชม
ท้ังระบบแอนะล็อก และระบบดิจิตอลเท่าๆ กัน เพ่ิมข้ึนจาก ร้อยละ 39 เป็นร้อยละ 46 

 

                      



11 สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 
 

จากข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มนี้พบว่า มีความสอดคล้องกับผู้ชมสะสมของ
ช่องต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์ ท่ีพบว่าผู้ชมช่องเดิมเริ่มมีแนวโน้มลดลง สวนทางกับช่องดิจิตอลใหม่ท่ีมีแนวโน้ม
ผู้ชมเข้าถึงช่องรายการเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ในแต่ละสัปดาห์ 

 
 

 

4. กลุ่มท่ีรับชมโทรทัศน์ผ่านเคเบิลทีวีหรือทีวีดาวเทียมอยู่เดิม แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนมาติดต้ังช่องดิจิตอลทีวี หรือ
ยังไม่ได้ทําการ Reset ระบบเพ่ือให้สามารถรับชมช่องดิจิตอลทีวีได้ ในการสํารวจครั้งท่ี 3 มีจํานวนร้อยละ 33 
ซ่ึงลดลงจากการสํารวจครั้งแรกท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 63 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการทําไม่เป็น / ไม่รู้วิธีการทํา และ
ไม่เห็นความจําเป็นท่ีจะเปลี่ยน 
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5. จากการแจกคูปองเพ่ือใช้เป็นส่วนลดในการซ้ือกล่องรับสัญญาณดิจิตอล พบว่า ร้อยละ 57 ของผู้ถูกสํารวจ
นั้นได้รับคูปองแล้ว แต่ในกลุ่มนี้มีจํานวนถึงร้อยละ 60 ท่ียังไม่ได้นําคูปองไปใช้แลกกล่องรับสัญญาณ โดยร้อย
ละ 50 ยังไม่ได้แลกกล่องเนื่องจากมีกล่องหรือจานดาวเทียม เคเบิลทีวีอยู่แล้ว ในขณะท่ีร้อยละ 13 บอกว่า
การแลกยุ่งยาก อีกร้อยละ 8 คิดว่าคุณภาพกล่องรับสัญญาณไม่ดี และร้อยละ 8 ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจ 

 
 

6. จากฐานครัวเรือนท่ีมีการรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านเสาหนวดกุ้งหรือก้างปลาอยู่แล้ว ท่ีมีจํานวนร้อยละ 27 
ของครัวเรือนท้ังประเทศ (ปี 2557) จากการสํารวจครั้งท่ี 1 พบว่า มีการติดต้ังกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจิตอลแล้วร้อยละ 37 ของครัวเรือนท่ีชมโทรทัศน์ผ่านเสาหนวดกุ้งหรือก้างปลาอยู่แล้ว (คิดเป็นร้อยละ 
6 ของครัวเรือนท้ังประเทศ) และเพ่ิมเป็นร้อยละ 67 ในผลสํารวจครั้งท่ี 3 (คิดเป็นร้อยละ 22 ของของ
ครัวเรือนท้ังประเทศ) ซ่ึงคาดว่าในการสํารวจครั้งต่อไป จะพบว่ามีผู้ติดต้ังกล่องรับสัญญาณดิจิตอลดังกล่าวจะ
ครบครัวเรือนท้ังหมดท่ีชมโทรทัศน์ผ่านเสาหนวดกุ้งหรือก้างปลาอยู่แล้ว (หรือร้อยละ 27 ของครัวเรือนท้ัง
ประเทศ) 
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อย่างไรก็ตาม ผลการสํารวจดังกล่าว เป็นเพียงการสํารวจจากกลุ่มคนจํานวนน้อย (รวม      
3 ครั้ง จํานวน 1,183 คน) ซ่ึงอาจไม่สามารถสะท้อนภาพท่ีแท้จริงของความเคลื่อนไหวการรับชมทีวีดิจิตอลได้
ดีนัก รวมถึงเป็นการสุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วจึงให้ตอบว่าเป็นเพศใด มีอายุเท่าไหร่ และมีรายได้อยู่ในช่วง
ไหน ดังนั้น ผลของคําตอบท่ีได้จึงอาจกระจุกตัวและเบ่ียงเบนไปทางกลุ่มท่ีได้รับการสุ่มเลือกมากกว่า 
ตัวอย่างเช่น ส่วนมากเป็นผู้มีอายุอยู่ในช่วง 30 ปีข้ึนไป จึงอาจมีผลต่อการตอบคําถามเก่ียวกับความชอบไม่
ชอบ หรือพฤติกรรมต่างๆ อาทิ ไม่ชอบเนื่องจากสับสน จําเลขช่องไม่ได้ หรือการมีช่องมากเกินไป หรือการหา
ช่องเดิมท่ีเคยดูประจําไม่เจอ ซ่ึงทําให้มีสัดส่วนท่ีสูงตามไปด้วย นอกจากนี้ การระบุถึงเขตท่ีอยู่อาศัยของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นการระบุเพียงกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเท่านั้น จึงไม่อาจทราบได้ว่า เป็นผู้ชมท่ีอยู่ในจังหวัดใด 
อยู่ในเมือง หรือนอกเมือง ซ่ึงมีผลต่อความครอบคลุมของสัญญาณโทรทัศน์ รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีได้รับการแจกคูปอง
จากโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ส่งผลต่อ
การตอบคําถาม เช่น ปัจจุบันติดอุปกรณ์อะไรอยู่เพ่ือใช้ชมโทรทัศน์ภายในบ้าน หรือเรื่องการได้รับคูปองแล้ว
หรือยังไม่ได้รับ เป็นต้น   

5. มูลค่างบประมาณท่ีใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

สําหรับปัจจัยท่ีสามารถสนับสนุนพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของผู้บริโภคนั้น คงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องรายการต่างๆ ท่ีต้องการสื่อสารกับประชาชน
ถึงรูปแบบช่องรายการ ความน่าสนใจ เพ่ือกระตุ้นหรือจูงใจให้ประชาชนเข้าชมช่องรายการของตน ดังนั้น    
ในเรื่องของงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็เป็นอีกด้านหนึ่งท่ีน่าสนใจ กล่าวคือ แต่ละช่องมีการใช้งบประมาณมาก
น้อยอย่างไร และสามารถใช้การประชาสัมพันธ์นั้นเรียกความนิยมจากประชาชนได้ดีเพียงใด โดยการใช้งบ
โฆษณาเพ่ือประชาสัมพันธ์ช่องรายการดิจิตอลต่างๆ ผ่านสื่อท้ังหมดตลอดปีท่ีผ่านมานั้น (เดือนเมษายน – 
ธันวาคม 2557) เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้6  

 

 

  

                                                           
6 ข้อมูลจากสมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกจิส่ือแห่งประเทศไทย 
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และหากพิจารณาจํานวนเม็ดเงินท่ีทุ่มไปในการประชาสัมพันธ์ตลอดท้ังปี 2557 ท่ีผ่านมา 
เทียบกับความนิยมท่ีออกมาแล้ว พบว่า มีเพียงไม่ก่ีช่องรายการท่ีถือได้ว่าประสบความสําเร็จจากการ
ประชาสัมพันธ์เรียกความนิยมให้กับช่องได้ อาทิ ช่อง Mono29 และช่อง 8 แต่ช่องอ่ืนๆ นั้นแม้จะมีงบการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์สูงแต่ก็อาจจะยังไม่เป็นท่ีรู้จักของประชาชนท่ัวไป และไม่ได้รับการตอบรับท่ีดีมากนัก 
ตัวอย่างเช่น ช่อง PPTV ท่ีใช้งบการประชาสัมพันธ์สูงท่ีสุด แต่มีความนิยมค่อนข้างรั้งท้ายในกลุ่มช่องดิจิตอล
ใหม่ด้วยกัน อาจเกิดจากการท่ีช่อง PPTV ยังไม่มีเนื้อหารายการเด่นๆ ท่ีคนสนใจ และการมีผังรายการได้ไม่
ตอบโจทย์ผู้ชมเท่าท่ีควร เช่น เน้นการนําซีรี่ย์เกาหลีมาออกอากาศเป็นส่วนใหญ่ ท่ีเหลือเป็นรายการข่าวและ
กีฬา มีรายการบันเทิงบ้างเป็นส่วนน้อย ในกรณีนี้อาจวิเคราะห์ได้ว่าละครเกาหลีอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนดู
ส่วนใหญ่ เนื่องจากคนดูละครเกาหลีส่วนมากจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น คนหนุ่มสาว กลุ่มแม่บ้าน หรือวัยทํางาน
บางส่วนเท่านั้น ในขณะท่ีละครไทยท่ีช่องอ่ืนออกอากาศนั้นมีฐานผู้ชมทุกเพศทุกวัยท่ีกว้างกว่ามาก หรือการมี
รายการข่าวท่ียังไม่โดดเด่น รวมไปถึงการมีช่องรายการเป็นหมายเลขสุดท้าย ผู้ชมจึงเปิดไปดูไม่ถึง และด้วย
ความท่ีเป็นช่องรายการใหม่ ชื่อช่องและหมายเลขช่องเลขจึงอาจยังไม่ติดตาหรือติดหู ซ่ึง PPTV อาจจะต้องทํา
การเปลี่ยนด้านกลยุทธ์ผังรายการให้น่าสนใจ ดึงจุดเด่นของช่องออกมาให้ประชาชนเห็นได้มากกว่านี้เพ่ือให้
ตอบโจทย์คนดูมากข้ึนและให้คุ้มค่ากับเม็ดเงินท่ีทําประชาสัมพันธ์ลงไป ในทางกลับกัน ในส่วนของช่อง 7 นั้นมี
การเสียเม็ดเงินโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องอยู่ในระดับกลางๆ แต่สามารถทําความนิยมสูงท่ีสุดได้เหนือช่องอ่ืนๆ 
เนื่องมาจากฐานคนดูท่ีเหนียวแน่นอยู่แล้ว บวกกับการมีคุณภาพสัญญาณท่ีคมชัดข้ึนจากการมีทีวีดิจิตอล 
นอกจากนี้ ยังมีช่อง Workpoint ท่ีอยู่ในลักษณะเดียวกับช่อง 7 คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องอยู่ใน
ระดับกลาง แต่ทําความนิยมได้สูงท่ีสุดในกลุ่มช่องดิจิตอลทีวีใหม่ ซ่ึงคาดว่าเป็นผลมาจากการท่ีแต่เดิมได้ผลิต
รายการท่ีมีความนิยมสูงอยู่ในช่องแอนะล็อกเดิมช่องต่างๆ อยู่แล้ว รวมท้ังมีช่องรายการทางเคเบิลทีวี/ทีวี
ดาวเทียมมาก่อน จึงได้กลุ่มฐานคนดูท่ีชื่นชอบรายการของ Workpoint เป็นทุนเดิมนั้นตามมาดูท่ีช่องดิจิตอล
ใหม่ได้ไม่ยาก  
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จากข้อมูลต่างๆ ข้างต้นนั้นอาจกล่าวได้ว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ได้เป็นปัจจัยหลัก
ท่ีจะทําให้มีจํานวนผู้ชมเพ่ิมสูงข้ึน หากแต่เป็นของเนื้อหาและรูปแบบของช่องรายการท่ีเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้มากน้อยตามเนื้อหารายการท่ีมีคุณภาพและตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ได้ จึงจะเกิด
ความสําเร็จในการเป็นช่องท่ีได้รับความนิยมจากประชนชนไทยในยุคทีวีดิจิตอลนี้ อย่างไรก็ตาม การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ก็ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยกระตุ้นให้คนรู้จักและหันมาเข้าชมช่องรายการมากยิ่งข้ึนได้ 
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์หรือการทําการตลาดท่ีไม่เพียงพอ ก็อาจส่งผลต่อความสนใจหรือการเข้าถึง
รายการหรือช่องรายการนั้นๆ ได้ อาทิ ช่อง Loca ท่ีพบว่ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย ผลท่ี
ออกมาคือประชาชนเข้าชมช่องนี้ไม่มากนัก ประกอบกับการท่ีเป็นช่องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท่ีมี
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็กและเยาวชน จึงอาจต้องประชาสัมพันธ์ช่องให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กให้ได้ทราบว่า
ทางช่องมีรายการท่ีน่าสนใจอย่างไร เนื่องจากผู้ปกครองมักเป็นผู้ควบคุมการรับชมโทรทัศน์ของลูกหลานหรือ
เด็กในครอบครัว จึงถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลต่อความนิยมในการรับชมช่องรายการประเภทดังกล่าว 

 

 


