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รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  
เดือนตุลาคม 2558 

 

1. สัดส่วนผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

ในเดือนตุลาคมน้ี การรับชมช่องรายการดิจิตอลใหม่มีสัดส่วนผู้ชมเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา สัดส่วนระหว่างผู้รับชมช่องรายการโทรทัศน์ช่อง
เดิม 6 ช่องรายการ กับช่องรายการดิจิตอลทีวีใหม่ 21 ช่อง เป็นร้อยละ 60.8 ต่อ 39.2 ทั้งน้ี แนวโน้มความ
เคลื่อนไหวของสัดส่วนการรับชมต้ังแต่เดือนเมษายน 2557 ของช่องรายการทั้ง 2 ประเภทน้ันสามารถ
แสดงได้ดังแผนภาพ  

 

2. การเปลี่ยนแปลงของการเปิดรับสื่อของประชาชนผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย (Multi-screen) 

เป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีการส่ือสารน้ันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ถึงแม้เทคโนโลยี
การส่งสัญญาณภาพและเสียงภาคพ้ืนดินได้เริ่มเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลแล้ว แต่อุตสาหกรรมกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืนๆ อย่างต่อเน่ืองไปอีก
หลายปี ซึ่งจากการที่เทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตน้ันเป็นสิ่งที่ช่วยให้คน
รับส่งข้อมูลข่าวสารกันได้สะดวกและรวดเร็ว และการแข่งขันกันอย่างรุนแรงของธุรกิจสื่อในปัจจุบันที่ทําให้
เน้ือหารายการมีความทันสมัย มีคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงความละเอียดคมชัดของภาพที่มี
มาตรฐานสูงขึ้นเรื่อยๆ  อีกทั้งความต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารทั้งสาระและบันเทิงของประชาชนนั้นก็
เกิดขึ้นอย่างไม่มีขีดจํากัด ดังน้ัน จึงมีการเกิดขึ้นของการหลวมรวมของสื่อและเทคโนโลยี (Convergence) 
ระหว่างกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งถือเป็นการเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน เมื่ออยู่ใน
สังคมที่มีสภาพแวดล้อมของส่ือและเทคโนโลยีที่มีการหลวมรวมกันมากขึ้น โดยมีเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive) เช่ือมโยงกันระหว่างช่องทาง (Platform) ที่หลากหลาย และยังอยู่ในลักษณะที่สามารถเลือก
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บริโภคได้ตามคําขอ (On Demand) เช่น VDO on Demand เป็นต้น ดังน้ัน ในสภาพปัจจุบันจึงเห็นถึง
วิธีการรับชมโทรทัศน์ การรับฟังวิทยุ หรือแม้แต่การบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ของ
ประชาชนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด จากที่เปิดรับสื่อผ่านช่องทางหลัก (Main Screen) ก็จะมีการ
รับชมรายการโทรทัศน์ออนไลน์หรือชมย้อนหลังผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านแอปพลิเคช่ันบนมือถือ การฟัง
วิทยุทางคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็น
การเข้าสู่ยุคแห่งการเปิดรับสื่อผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย (Multi-screen) ของประเทศ 

จากสิ่งช่วยอํานวยความสะดวกในการเปิดรับสื่อของประชาชน อาทิ การมีเครื่องมือ/
อุปกรณ์ อ่ืนๆ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต อีกทั้งแรงผลักดันจากการมีโครงข่ายโทรคมนาคมของ
ประเทศที่พัฒนาขึ้นน้ัน ทําให้คนไทยมีแนวโน้มการรับชมโทรทัศน์ออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ ตามการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมมากขึ้น และมีการเปิดรับสื่อผ่านหน้าจอโทรทัศน์ลดลง โดยจากการสํารวจพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อ (Media Consumption) ของไทย1 ตามโครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรม
การใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement) พบว่า ประชาชนมี
แนวโน้มเปิดรับสื่อผ่านช่องทางออนไลน์มากย่ิงขึ้น แสดงให้เห็นได้จากการที่ประชาชนถึงร้อยละ 99.7 มี
สมาร์ทโฟนใช้ (ประชาชนเกือบทุกคนมีสมาร์ทโฟนใช้ หรือมีใช้คนละอย่างน้อย 1 เครื่อง) รวมไปถึงแท็บ
เล็ต ที่มีอยู่ร้อยละ 97 แสดงให้เห็นถึงประชาชนที่ตอบรับต่อเทคโนโลยี และโลกของอินเทอร์เน็ตที่ก้าวหน้า
ไปทุกขณะ สามารถรับสื่อได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังมีโน้ตบุ๊คและคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะที่มีการครอบครองถึง
ร้อยละ 89 และร้อยละ 79 ตามลําดับ และยังพบว่า วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อออนไลน์ (เมื่อวานน้ี) ของ
ประชาชนไทย คือใช้เพ่ือดูรายการโทรทัศน์ออนไลน์เป็นจํานวนร้อยละ 45 รองลงมาคือใช้เพ่ือเล่น Social 
Network (Facebook, Instagram, Twitter, Line) ร้อยละ 20 และ ค้นหาข้อมูลทั่วไป/อัพโหลดข้อมูล
ออนไลน์ ร้อยละ 11    

ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงรายการโทรทัศน์ออนไลน์น้ัน พบว่า คนไทยชม
รายการโทรทัศน์ไทยออนไลน์ ผ่านคอมพิวเตอร์มากที่สุด ร้อยละ 13 รองลงมาได้แก่ สมาร์ทโฟน ร้อยละ 
11.6  แท็บเล็ต ร้อยละ 4.2 และสมาร์ททีวีร้อยละ 2.4 แต่สําหรับการดูคลิปวีดีโอสั้นๆ หรือการฟังรายการ
ข่าววิทยุและฟังเพลงออนไลน์ พบว่ามีความนิยมใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงมากกว่าการใช้อุปกรณ์อ่ืนๆ  
แสดงให้เห็นว่า หากเป็นสื่อที่ต้องการเห็นภาพขนาดใหญ่ เช่น การชมภาพและเสียง น้ันจะยังมีความ
ต้องการเน้นใช้อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่อย่างคอมพิวเตอร์เสียมากกว่า แต่จากท่ีสมาร์ทโฟนก็ยังถือว่า
เป็นอุปกรณ์ที่สะดวกกว่าเพราะพกพาไปได้ทุกที่ จึงเป็นอีกอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในสัดส่วนที่สูง และจากผลการ
สํารวจยังพบพฤติกรรมของประชาชนที่มีการเปิดรับสื่อออนไลน์ในลักษณะทดแทนกัน น่ันคือ ในช่วง 
Prime-time 18.01 – 23.00 น. ประชาชนจะใช้เวลาไปกับสื่อออนไลน์ลดลงด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่
ประชาชนยังคงเปิดรับสื่อผ่าน Main Screen ในช่วงเวลาที่เป็น Prime-time น่ันเอง 

                                                            
1 เก็บข้อมูลจากประชากรไทยอายุต้ังแต่ 4 ปีขึ้นไป เทียบได้เป็นจํานวนประชากร 60.645 ล้านคน 
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นอกจากน้ี จากการวิจัยของ Millward Brown พบว่า ใน 1 วัน คนไทยจะมีการเปิดรับ
สื่อผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย โดยการเปิดรับสื่อผ่านจอโทรทัศน์น้ันอยู่ที่ 78 นาทีต่อวัน หรือ 1 ช่ัวโมง 18 
นาทีต่อวัน ซึ่งถือเป็นการเข้าถึงในอัตราที่ตํ่ากว่าการเปิดรับสื่อผ่านอุปกรณ์อ่ืนอย่างสมาร์ทโฟน ที่ถูกใช้ใน
การเปิดรับสื่อถึง 167 นาทีต่อวัน (2 ช่ัวโมง 47 นาที) นอกจากน้ียังมี Laptop และ แท็บเล็ต ที่มีการใช้
เปิดรับสื่ออยู่ที่ 96 และ 95 นาทีต่อวัน (ประมาณ 1 ช่ัวโมงคร่ึง) ตามลําดับ ซึ่งรวมแล้วคนไทยมีการเปิดรับ
สื่อผ่านทาง สมาร์ทโฟน Laptop และ แท็บเล็ต รวมกันแล้วเป็นจํานวนถึง 358 นาที หรือประมาณ 6 
ช่ัวโมงต่อวัน ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลประกอบกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อในช่วงเวลา Prime-time จึงอาจทํา
ให้สะท้อนได้ว่า ในช่วงเวลา Prime-time ซึ่งเป็นระยะเวลา 5 ช่ัวโมงที่ประชาชนมีการเปิดรับสื่อสูงน้ัน เป็น
การผสมผสานกันระหว่างการรับชมรายการผ่านจอโทรทัศน์กับการเปิดรับสื่อจาก Screen อ่ืน เช่น ในขณะ
ที่เป็นช่วงโฆษณาก็จะละสายตาจากจอโทรทัศน์ และหันไปเล่นอินเทอร์เน็ต แชทกับเพ่ือน หรือการติดตาม
ข่าวสารต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน แทน เป็นต้น  

เมื่อพิจารณาในฝ่ังของผู้บริโภคที่มีความต้องการบริโภคสื่อผ่านช่องทางที่หลากหลายไป
แล้วน้ัน หากหันมามองในมุมของผู้ผลิตเน้ือหารายการ เจ้าของช่องรายการ หรือผู้ประกอบการ ก็ย่อม
ต้องการให้บริการกับประชาชนในทุกช่องทางเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงเกิดการปรับตัวเป็นผู้ให้บริการทาง
ช่องทางอื่นๆ นอกจากหน้าจอโทรทัศน์ด้วยเช่นกัน เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเข้าถึง
เน้ือหารายการต่างๆ ของตนได้ในหลายช่องทาง บวกกับการที่กิจการโทรคมนาคมก็ได้ก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว จึงเกิดเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการเก่ียวกับการผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน์ ที่ต้องเน้นสร้าง
เน้ือหารายการให้เป็นที่น่าสนใจ เพราะเน้ือหานั้นถือเป็นสิ่งสําคัญเสมอ เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดหรือ 
ไม่เกิดผู้ชม อีกทั้งปัจจุบันน้ันมีคู่แข่งในตลาดเกิดขึ้นมาก เน่ืองจากมีช่องทางท่ีเปิดโอกาสให้คนทั่วไป
สามารถสร้างเนื้อหารายการเองได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ยังเป็นผู้ได้เปรียบและเป็น 
ผู้เล่นหลักในตลาด Multi-screen อยู่ เน่ืองจากย่อมมีโอกาสนําเอาเนื้อหารายการท่ีประสบความสําเร็จ 
อยู่แล้วในจอโทรทัศน์ไปสร้างเน้ือหาใน Screen อ่ืนต่อได้ หรือการผลิตเน้ือหารายการใหม่ๆ ก็สามารถทํา
ให้ติดตลาดได้ง่ายกว่า มีคุณภาพดีกว่าทั้งด้านเนื้อหาและคุณภาพการผลิต โดยเฉพาะหากเป็นรายการที่มี
ความแตกต่าง มีลักษณะเฉพาะ ผู้บริโภคไม่สามารถจะหารายการอ่ืนมาทดแทนความต้องการได้ ผู้บริโภค
ย่อมให้ความสนใจและพยายามท่ีจะติดตามรายการน้ันๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับชมในขณะที่มีการออกอากาศ
ทางจอโทรทัศน์ หรือแม้แต่การติดตามรับชมย้อนหลังหากพลาดการรับชมขณะออกอากาศก็ตาม ถือเป็น
โอกาสและความท้าทายในการขยายฐานผู้ชมได้ในวงกว้างมากย่ิงขึ้น และช่องทางในการเผยแพร่ในปัจจุบัน
น้ันก็มีอยู่มาก สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะการแชร์ผ่าน Social Network ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ละครไทยหรือ
รายการที่ประสบความสําเร็จ ได้รับความนิยมสูงที่ผ่านๆ มาน้ันหลายเรื่องก็เป็นที่รู้จัก หรือมีคนติดตามชม
มากขึ้นจากการได้รับการเผยแพร่ต่อๆ กันทางอินเทอร์เน็ต  
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นอกจากน้ี ยังมีข้อสนับสนุนที่ว่า เน้ือหารายการที่เคยเป็นที่นิยมในอดีตสามารถช่วยเพ่ิม
ค่าความนิยม (Rating) ให้กับช่องรายการได้จริง ยกตัวอย่างเช่น ช่อง 3 SD ที่มี Rating สูงขึ้น ส่วนหน่ึงมา
จากการนําละครเรื่องเก่าที่เคยออกอากาศทางช่อง 3 มาฉายซํ้า นอกจากน้ี ผู้ประกอบการยังสามารถหา 
กลยุทธ์ในการทําให้เกิดช่องทางทางธุรกิจต่อยอดเพ่ิมเติม เช่น การผลิตสินค้าเก่ียวกับละครเพ่ือจําหน่าย
หลังละครจบ หรือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่เน้ือหารายการด้วยการจัดทําลิขสิทธ์ิ และการนําเน้ือหารายการ
น้ันๆ ไปให้บริการทางช่องทางรับชมออนไลน์ คล้ายกับการจัดทําแผ่น DVD ละครชุดเพ่ือจําหน่าย  
แต่เปลี่ยนไปใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือจําหน่ายเน้ือหารายการต่างๆ แทน ถือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการ
ประกอบกิจการ ทั้งในด้านความครอบคลุมในการเผยแพร่เน้ือหารายการในทุกช่องทาง ส่งเสริมให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมในการโฆษณา และช่วยเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคได้ดีย่ิงขึ้น  

สรุปแล้วจึงอาจกล่าวได้ว่า การเปิดรับสื่อผ่านเคร่ืองมือที่หลากหลายของประชาชน ส่งผล
ทางบวกต่อผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ เน่ืองจากเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเน้ือหารายการ เป็น
โอกาสท่ีผู้ผลิตเน้ือหารายการ/ช่องรายการ จะได้เพ่ิมมูลค่าของเน้ือหารายการน้ันได้คุ้มค่ากับการลงทุนผลิต
ได้มากข้ึน เพราะนอกจากจะออกอากาศในช่องรายการทางหน้าจอโทรทัศน์แล้ว ยังสามารถนําเน้ือหา
รายการต่างๆ มาเผยแพร่ซ้ําและเก็บค่าโฆษณาได้เพ่ิมอีกทาง โดยอาจทําได้ในรูปแบบบริการทั้งทางเว็บไซต์
หรือทาง Application ออนไลน์ เช่น ในรูปแบบของ Apple ที่ได้สร้าง Apple Music ขึ้นมา ซึ่งเป็นการ
ให้บริการแบบเก็บค่าบริการรายเดือน เพ่ือแลกกับการเลือกฟังเพลงกว่าสิบล้านเพลงได้แบบไม่จํากัด หรือ 
Line TV ที่มีการนํารายการ หรือ ซีรี่ย์ไปลงเผยแพร่ให้คนสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้  

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะยังมีแนวโน้มพฤติกรรมในลักษณะของการรับชมแบบผสมผสาน
กันระหว่าง Main Screen และช่องทางอ่ืนๆ เช่นน้ีอยู่ต่อไปในอนาคต เน่ืองจากประชาชนจะยังคงปรับตัว
เพ่ือรับสื่อตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น นิยมรับชมผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์หากเป็นการรับชมการ
ถ่ายทอดสดฟุตบอล รวมทั้งการเปลี่ยนการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินสู่ระบบดิจิตอลท่ีช่วยให้
ประชาชนสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านหน้าจอได้ชัดเจนในพ้ืนที่ครอบคลุมมากขึ้น แต่หากมีข้อจํากัด
ทางด้านเวลา ก็จะรับชมละครหรือรายการต่างๆ ย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากผู้ประกอบการหันมาใช้
บริการสื่อออนไลน์เพ่ือช่วยกระตุ้นการบริโภคสื่อเน้ือหารายการโทรทัศน์ ก็น่าจะประสบความสําเร็จได้ 
ไม่ยากนักจากสภาพแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์เป็นอย่างมากในปัจจุบัน ผู้บริโภคพร้อมเปิดรับบริการใหม่ๆ 
ที่มาจากการเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น ช่องไทยรัฐทีวีที่นํา Application Line มา
ใช้เป็นตัวช่วยทําให้เกิด Interactive ระหว่างผู้ชมกับรายการได้โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม     
เป็นต้น เช่นน้ีก็จะสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับชมโทรทัศน์ที่นิยมเปิดรับสื่อทั้ง Main Screen และ 
Screen อ่ืนๆ ไปพร้อมๆ กัน เพ่ิมโอกาสให้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในการ
เรียกความนิยม ช่วยสร้างฐานผู้ชมได้มากและรวดเร็วขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ  
มีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขันในตลาด อีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
จากการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสื่อมากขึ้นอีกด้วย 


