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 รายการศึกษาครั้งนี้ สามารถด าเนินงานจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมาจากการได้รับความร่วมมือ
จากผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีทั่วประเทศไทยทั้ง ๑๗๑ ราย ที่ให้ความช่วยเหลือในการกรอก
แบบสอบถาม และเปิดโอกาสให้เข้าสัมภาษณ์ เพ่ือซักถามถึงปัญหา อุปสรรค แนวทางการด าเนินงาน 
คณะวิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าทุกท่านจะได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
ที่จะท าให้ท่านสามารถประกอบกิจการนี้ต่อไปได้ เพ่ือท าประโยชน์ให้กับชุมชน ประชาชน และสมาชิก
ของท่านในอนาคต 
 คณะวิจัยขอขอบพระคุณเครือข่ายทุกจังหวัดที่ให้ความช่วยเหลือทั้งการแจกและติดตาม
เก็บแบบสอบถามมาให้กับคณะวิจัย จนได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากที่สุด 
 สุดท้ายนี้ คณะวิจัยขอขอบพระคุณ กสทช. ที่ให้โอกาสในการศึกษาครั้งนี้ นับว่าเป็นงานที่
ท้าทายและได้แง่คิดมุมมองต่อการกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ไม่ใช้คลื่นความถี่/เคเบิลทีวีซึ่ง
ข้อมูลที่ได้รับมีความน่าสนใจและสามารถน าไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจเคเบิลทีวีไดจ้ริง 
 

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
คณะวิจัย 
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บทคัดย่อ 
 

รายการศึกษาวิจัยการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๙ ให้ความสนใจศึกษาธุรกิจประเภทเคเบิลในประเทศไทย   
โดยมีวัตถุประสงคต์่อไปนี้ 
 ๑. เพ่ือศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์แบบ
ไม่ใช้คลื่นความถี่ (เคเบิลทีวี) ได้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการประกอบ
กิจการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ (เคเบิลทีวี) และเป็นแนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
ส านักงาน กสทช. ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการฯ 
 ๒. ส านักงาน กสทช. มีรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบ
กิจการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ (เคเบิลทีวี) และได้แนวทางสู่การก าหนดนโยบายในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการฯ 
 รายการศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีทั่วประเทศไทย
จ านวน ๑๗๑ ราย จากจ านวนทั้งหมด ๔๐๘ ราย และการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงกับผู้บริหาร
องค์กรจ านวน ๒๓ ราย คณะวิจัยท าการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การประกอบกิจการแบบ
ไม่ใช้คลื่นความถีห่รือเคเบิลทีวีใน ๔ ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร (๗ ตัวชี้วัด) ด้านบุคลากร 
(๗ ตัวชี้วัด) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย (๕ ตัวชี้วัด) และด้านกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (๕ ตัวชี้วัด) 

๑. ด้านการบริหารจัดการองค์กร ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีก าลังประสบ
ปัญหาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ได้แก่ การขาดทุนจากการ
ประกอบกิจการ จึ ง ไม่สามารถให้โบนัสกับบุคลากร ไม่สามารถปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ได้  
พบความยากล าบากในการด าเนินธุรกิจ และอาจจะไม่สามารถให้บริการได้ อีก ๒ ปีข้างหน้า 
แม้ว่าผู ้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีบางรายประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ คือ มีผล
ก าไรจากการบริหารจัดการองค์กร แต่ไม่สามารถให้โบนัสกับบุคลากร และไม่สามารถปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น แต่ยังมีผู้ประกอบกิจการบางส่วนมั่นใจว่าจะสามารถประคับประคองกิจการได้ใน ๒ ปีนี้ แม้ว่า
ก าลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากล าบาก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีนอกจากจะพบกับ
ความยากล าบากต่อการบริหารองค์กรให้อยู่รอดแล้ว ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถประคับประคองกิจการ
ได้ในอีก ๒ ปีข้างหน้านี้ ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์เพ่ิมเติมในตัวชี้วัดอ่ืนๆ เช่น การวางแผนเพ่ิมจ านวนสมาชิก 
การวัดระดับความนิยม (Rating) การปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิเคราะห์ และ
จัดท าแผนการบริหารองค์กร การปฏิบัติตามแผนที่ได้จัดท าไว้ การประเมิน ทบทวนแผนการปฏิบัติงาน
ในแต่ละป ีคณะวิจัยพบว่าผู้ประกอบกิจการมีความพยายามในการด าเนินการดังกล่าว 
 ๒. ด้านบุคลากรและด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบ
กิจการเคเบิลทีวีทั่วประเทศมีการด าเนินการใน ๒ ด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่ กสทช. 
ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม 
 ๓. ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย 
ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีทั่วประเทศมีประสิทธิภาพในด้านนี้ เช่น ไม่เคยถูก
ร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าความผิดว่าด้วยการโฆษณา การไม่มีโฆษณาสินค้า (สปอนเซอร์) ประเภท
เครื่องส าอางหรืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ และไม่เคยถูกร้องเรียนหรือตัดสินลงโทษเกี่ยวกับการกระท า
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ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีส่วนใหญ่ไม่มีช่องทางการรับ
ร้องเรียน (Call Center) และมีบางส่วนที่ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของ
ผู้บริโภค เช่น สคบ. 
 จากที่กล่าวไปข้างต้นธุรกิจเคเบิลทีวีก าลังประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ในขณะที่อีก ๓ ด้านที่เหลือ ผู้ประกอบกิจการยังคงด าเนินงานได้ แต่ไม่เพียงพอที่จะท าให้ธุรกิจ
สามารถอยู่รอดได้ เมื่อน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาประกอบกับข้อมูลที่ได้วิเคราะห์จากแบบสอบถาม
ท าให้ทราบว่าขณะนี้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีทั่วประเทศก าลังประสบปัญหา โดยที่ผู้ประกอบกิจการ
ไม่สามารถควบคุมดังต่อไปนี้ 

๑. การก ากับดูแลจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สามารถแบ่งประเด็นได้ดังนี้ 

 ๑.๑ กสทช. ขาดความรู้ ความเข้าใจคุณลักษณะเด่นของกิจการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่น
ความถี่หรือเคเบิลทีวี ที่มีความแตกต่างจากการประกอบกิจการประเภทใช้คลื่นความถี่  เช่น 
การประกอบกิจการแบบไม่ใช้คลื่นความถี่มิได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นคลื่นความถี่ แต่ เป็น
การส่งสัญญาณผ่านระบบเคเบิลซึ่งเชื่อมต่อกับเสาไฟฟ้า จากความไม่เข้าใจดังกล่าวท าให้มีการควบคุม 
การก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรเคเบิลทีวีแต่อย่างใด 

 ๑.๒ การบังคับใช้กฎ Must Carry และกฎการเรียงช่องให้เคเบิลทีวีต้องออกอากาศโทรทัศน์
ดิจิตอล จ านวน ๓๖ ช่อง และให้จัดเรียงช่องเหมือนกับโทรทัศน์ดิจิตอล ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
องค์กรเคเบิลทีวีอย่างมาก จากเดิมทีเ่คเบิลทีวีสามารถจัดเรียงช่องได้ตามความต้องการของกลุ่มผู้รับชม
ในแต่ละพ้ืนที่ที่มีความชื่นชอบแตกต่างกัน เมื่อต้องปฏิบัติตามกฎดังกล่าว ท าให้เคเบิลทีวีมีการ
ออกอากาศเนื้อหารายการที่เหมือนกับโทรทัศน์ดิจิตอลและจานดาวเทียม เมื่อไม่มีความแตกต่างแล้ว 
สมาชิกผู้ใช้บริการเคเบิลทีวีบางกลุ ่มไม่ต้องการบอกรับเป็นสมาชิก เมื ่อปฏิบัติตามกฎแล้ว 
สมาชิกเคเบิลทีวีไม่สามารถค้นหาช่องรายการที่เคยรับชม หรือหากค้นหาช่องดังกล่าวได้ ผู้รับชม
กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักไม่สามารถกดรีโมทช่องรายการเลข ๒ ตัวได้ จากการที่ผู้ให้
บริการเคเบิลทีวียังคงให้บริการในระบบแอนะล็อก เมื่อต้องปฏิบัติตามกฎ Must Carry และการ
เรียงช่องส่งผลให้จ านวนช่องการให้บริการลดน้อยลง เนื้อหาลิขสิทธิ์ที่ซื้อมาไม่สามารถออกอากาศ
ให้บริการแก่สมาชิกได้ตามที่วางแผนไว้เพราะจ านวนช่องระบบแอนะล็อกไมเ่พียงพอ 

 ๑.๓ การแจกคูปองรับกล่อง Set-top Box ของ กสทช. ในพ้ืนที่ที่สามารถรับสัญญาณนี้ได้
ผนวกกับการปฏิบัติตามกฎ Must-Carry กฎการเรียงช่องท าให้สมาชิกยกเลิกการบอกรับเคเบิลทีวี  
เพราะเนื้อหารายการจากกล่องรับสัญญาณและเคเบิลทีวีไม่ต่างกัน 
 ๑.๔ ค่าธรรมเนียมรายปีที่ กสทช. ก าหนดให้ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีต้องช าระร้อยละ ๒ 
ก่อนหักค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีต้องการให้ กสทช. ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ผ่อนผันหรือ
ผ่อนปรน เนื่องจากสมาชิกลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีสมาชิกเพ่ิมมาระยะหนึ่งแล้ว ท าให้รายได้ลดลงตาม
ไปด้วย ผนวกกับผู้ประกอบกิจการบางส่วนมีการลงทุนเพ่ิมเพ่ือรองรับระบบการออกอากาศดิจิตอล
และการเสริมบริการอินเตอร์เน็ตให้กับสมาชิก 
 ๒. การเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสาร การให้บริการเนื้อหารายการจากจานดาวเทียมที่มี
ราคาลดลงอย่างต่อเนื่องผนวกกับการไม่มีค่าบริการรายเดือน นอกจากนี้ การให้บริการอินเตอร์เน็ตทั้ง
จากภาครัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างหลากหลายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ผู้รับชมสามารถรับชมได้ตามตารางของตัวเองไม่จ าเป็นต้องเปิดรับชม
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รายการตามผังรายการอีกต่อไป ท าให้เคเบิลทีวีไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับวัยรุ่นหรือวัยท างานได้ 
ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีบางรายลงทุนเพ่ิม เพ่ือให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต แต่ติดปัญหาด้านการขอ
ใบอนุญาตจาก กสทช. ที่ยังไม่เอ้ืออ านวยในการด าเนินการดังกล่าว 
 ๓. การแข่งขันกับผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีระดับชาติ จากเดิมที่เคเบิลทีวีระดับชาติก าหนด
กลุ ่มผู ้รับชมที่มีก าลังซื ้อสูงเท่านั้น ต่อมาได้มีการปรับแนวทางการเข้าถึงกลุ ่มผู ้รับชมทุกระดับ 
พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ลด แลก แจก แถม โดยไม่มีกฎหมายคุ้มครอง หรือกฎหมายป้องกัน
การผูกขาด ท าให้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีไม่สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากไม่มีเงินทุนมากพอที่จะไป
ต่อสู้แข่งขัน ท าได้เพียงแค่รักษาฐานลูกค้า ซึ่งก็ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
 แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี คือ การลงทุนเพ่ือรองรับระบบการ
ออกอากาศระบบดิจิตอล การให้บริการอินเตอร์เน็ต การผลิตข่าวท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญ
ของการให้บริการเคเบิลทีวี และการจับกลุ่มผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาเคเบิลทีวีให้มีการเติบโตและคัดสรรเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในพ้ืนที่ 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ กสทช. คือ จากแนวทางการปรับตัวดังกล่าว จ าเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจาก กสทช. ได้แก่ การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเฉพาะเคเบิลทีวีเท่านั้น การยกเลิกกฎ 
Must-Carry ยกเลิกการเรียงช่อง การผ่อนปรนหรือผ่อนผันหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปี การส่งเสริมบริการด้านอินเตอร์เน็ตมีหลักเกณฑ์เฉพาะการให้บริการอินเตอร์เน็ต
ผ่านเคเบิลทีวี การออกกฎหมายควบคุมการผูกขาดธุรกิจจากกิจการระดับชาติเพ่ือส่งเสริมการแข่งขัน
อย่างเสรี และเปิดโอกาสให้ผู้รับชมได้เลือกเปิดรับเนื้อหาได้ตามความชื่นชอบ 
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Abstract 

In assessing the efficiency and achievement of 2016  broadcasting operations, 
this study is emphasized on the operation of cable television in Thailand and the main 
objectives are as follows:  

1 .  To evaluate the efficiency and effectiveness of the operation of cable TV in 
order to be aware of the problems and barriers affecting the efficiency of cable TV as 
well as provide a guide for policy recommendations to the Office of the National 
Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) in promoting and improving 
the quality of its operations.  

2 .  To give NBTC a report concerning the evaluation of the efficiency and 
effectiveness of cable TV operation and serve as a guide to the policymakers in 
promoting and developing cable TV in Thailand.  

For this study, data was collected by distributing 171 questionnaires to cable 
TV operators across the country and the interview was done with the top executives 
from 2 3 cable TV organizations.  The researchers then assessed the efficiency and 
effectiveness in four following aspects: corporate management (7 indicators), personnel 
(7 indicators), regulatory and legal compliances (5 indicators), and consumer protection 
mechanism (5 indicators).  

1 .  Corporate Management.  The finding showed that cable TV licensees were 
facing the problem of inefficient corporate management.  This leaded to the lack of 
effectiveness in operation i. e. , red figures on income statement, no bonuses given to 
their staff, no dividends paid to the shareholders, difficulty to management and maybe 
cease to operate business in next 2 years.   Although some cable TV licensees gained 
profits from corporate management, staffs did not receive bonuses and shareholders 
did not get paid their dividends.  Yet some licensees were confident to sustain the 
business in the next 2  years while encountering a difficult situation.  However, the 
operators of cable TV not only found difficulty in managing their organization to survive 
but they also have no idea whether the companies can sustain their business in the 
next 2  years.  By the way, more indicators were taken into consideration such as, the 
plan to increase the number of members, the level of popularity ( rating) , the 
improvement of innovation and technology, the analysis and planning for corporate 
management, the assessment and review of annual plans.  Researchers found that the 
operators were trying to implement the previously said process.  

2. Personnel and Regulatory and Legal Compliances. The study found that cable 
TV operators all over the country were taking action in these two areas more efficiently. 
Thus, the effectiveness in operation was in a good direction, according to the NBTC 
regulatory and control that the licensees must comply with.  
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3. Consumer protection mechanism. The study found that, due to the regulatory 
and legal compliances, cable TV operators throughout the country operate their 
businesses effectively in this area. Therefore, the effectiveness of consumer protection 
mechanism tended to be positive in such a way that there was no complaint about 
the offense of advertising act on the line. In additions, there was no product advertising 
( sponsorship)  for cosmetics or health supplements and their companies have never 
been alleged or convicted on any actions showing the intent to take advantage of 
consumers.  However, most of cable TV operators did not own a channel for receiving 
complaints ( Call Center)  and some of operators rarely publicized or educated 
consumers about their rights.  

As mentioned above, the cable TV business has been experiencing problems of 
poor corporate management while for the other three parts operators could manage 
things well. But it was not adequate to make the business survive. Researchers analyzed 
the information both from interview and questionnaire in the meantime and the finding 
showed that cable TV operators across the country currently confronted with problems 
and obstacles that they could not control. Below were those problems and obstacles.  

1 .  The regulation and control from the National Broadcasting and 
Telecommunications Commission (NBTC), which could be sorted into issues as follows.  

1 . 1  NBTC lacked of knowledge and understanding of the nature of cable TV 
business that was different from the digital television or satellite TV.  Cable TV did not 
convey the signal from terrestrial like digital television but it linked signal by electric 
pole.  Without understanding these facts, NBTC released some regulations and control 
that were not helpful at all to cable TV corporate management.  

1 . 2  The “Must Carry”  rules were applicable to cable TV to broadcast on 36 
digital channels liked digital television.  These rules could have substantial impact on 
corporate management of cable TV.  From the past, cable TV channels can be sorted 
according to the needs of the audience in each area. To comply with such rules, Cable 
TV must broadcast content in similar way to digital television and satellite. When there 
is no difference, the members do not want to subscribe because they were not able 
to find channels that have been viewed.  In case that they found the channel they 
wanted to search, the elderly group, the main target members, was still not able to 
press channels on two TV remotes.  Moreover, cable TV providers were also at service 
in analog system.  If they abided by the “Must Carry”  rules, the number of channels 
would be reduced and the copyrighted contents purchased could not be broadcasted 
for subscribers because the number of channels was not adequate.  

1.3 The distribution of Coupons Set-top Box from NBTC. The content of the set-
top box and cable TV was not much different because cable TV licensees followed the 
“Must Carry” rule. The members then terminated their subscription of cable TV.  
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1.4 The 2% annual fee paid to the NBTC. The cable TV operators were required 
to pay 2 percent of revenue before deducting their expenses. Cable operators wanted 
the NBTC lenient because membership declined steadily.  No new membership 
subscription and revenue decreased accordingly.  Some operators also invested more 
to support and enhance digital broadcasting services to their subscribers. 

2. The growth of communication technology. The cost of content provided from 
a satellite has fallen continuously and there was no monthly fee charged.  Also the 
Internet service was provided both from the state or the private sectors in order to 
facilitate the access to a variety of content from both local and international sources. 
Viewers were able to watch on their own schedule as they had no need to rely on the 
providers’ timetable. Because of this, Cable TV could not reach their teenage or working 
age viewers. Some cable operators have invested more for serving their audiences both 
Internet and cable TV.  But the problem was that the licenses from the NBTC did not 
support such operation. 

3. The Competition with cable TV operators nationally. From the past, only the 
audiences with high purchasing power could access to the national cable TV.  Later, it 
was available to the audiences of all levels.  With marketing promotion tools and with 
no legal protection or anti-monopoly law, cable TV operators have no power or money 
to compete in the market. The licensees could not boost new members but only retain 
the existing ones.  By the way, this way of doing business was not as successful as it 
should be. 

The adaptation of the cable TV operators was that they has invested to support 
digital broadcasts, provide Internet service, and produce local news which was their 
unique service.  Redstone and cable TV operating in the same area or neighborhood 
jointly developed the growth of cable TV and selected content items that would 
benefit their local members. 

From the directions and adaptation previously found, the followings are policy 
recommendations to the NBTC.  The Licensees need help from the NBTC to release a 
set of specific regulations applicable merely to cable TV.  NBTC should cancel the 
“Must-Carry” Rule and the rearrangement of the digital TV channels as well as should 
waive the annual fee for the cable TV operators or modify the annual fee payment 
regulation.  Moreover, NBTC should promote Internet services by exploiting guidelines 
specifically for cable TV.  Lastly, NBTC must regulate the monopoly of business affairs 
at the national level in order to promote free trade and allow the audiences to select 
and be exposed to the content of their favorites. 
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สารบัญเรื่อง 
กิตติกรรมประกาศ         ก 

บทคัดย่อ          ข 

สารบัญเรื่อง          ซ 

สารบัญตาราง          ญ 

สารบัญแผนภาพ          ฐ 

บทที่ ๑ ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา       ๑ 

 - วัตถุประสงค์         ๒๑ 

 - ขอบเขตการด าเนินงาน        ๒๑ 

 - สมมติฐาน/ข้อสันนิษฐาน       ๒๒ 

 - เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล       ๒๓ 

 - การตรวจสอบชุดเครื่องมือ       ๒๓ 

 - นิยามศัพท์ปฏิบัติการ        ๒๓ 

 - แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์     ๒๔ 

 - การวิเคราะห์ข้อมูล        ๒๔ 

 - ข้อจ ากัดในการวิจัย        ๒๕ 

 - การแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล       ๒๖ 

 - แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง               ๒๖ 

 
บทที่ ๒ สถานะและภาพรวมของโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวี    ๕๐ 
 
บทที่ ๓ ผลการเก็บข้อมูล         ๗๒ 

- ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีทั่วประเทศ      ๗๒ 

- ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๑       ๑๐๙ 

- ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๒       ๑๓๕ 

- ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๓       ๑๔๖ 

- ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๔       ๑๖๓ 

 
บทที่ ๔ บทสรุป บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   ๑๘๐
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รายการอ้างอิง          ๑๙๕ 
 
ภาคผนวก          ๑๙๗ 

- รายชื่อผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๑ 

- รายชื่อผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๒ 

- รายชื่อผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๓ 

- รายชื่อผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๔ 

ประวัตินักวิจัย ๒๒๔ 
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สารบัญตาราง 

 หน้า 

ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ๘๑ 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียมท่ัวประเทศไทย 

ตารางที่ ๒ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการบุคลากรของผู้ประกอบ ๘๔ 

กิจการเคเบิล/ดาวเทียมท่ัวประเทศไทย 

ตารางที ่๓ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและ ๘๕ 

กฎหมายของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียมท่ัวประเทศไทย 

ตารางที่ ๔ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคของ ๘๖ 

ผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียมท่ัวประเทศไทย 

ตารางที่ ๕ แสดงข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการเคเบิลทีวี  ๘๘ 

ทั่วประเทศ 

ตารางที ่๖ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ๑๑๖ 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๑ 

ตารางที ่๗ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านบุคลากร ๑๑๗ 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๑ 

ตารางที ่๘ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและ ๑๑๘ 

กฎหมายของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๑ 

ตารางที ่๙ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ๑๑๙ 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๑ 

ตารางที่ ๑๐ แสดงข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการเคเบิลทีวี ๑๒๑ 

ภาค ๑ 

ตารางที ่๑๑ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ๑๔๐ 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๒ 

ตารางที ่๑๒ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านบุคลากร ๑๔๒ 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๒ 

ตารางที ่๑๓ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและ ๑๔๓ 

กฎหมายของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๒ 
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ตารางที ่๑๔ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค   ๑๔๔ 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๒ 

ตารางที่ ๑๕ แสดงข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการเคเบิลทีวี ๑๔๕ 

ภาค ๒ 

ตารางที่ ๑๖ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร  ๑๕๒ 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๓ 

ตารางที่ ๑๗ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านบุคลากรของ ๑๕๔ 

ผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๓ 

ตารางที่ ๑๘ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและ ๑๕๕ 

กฎหมายของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๓ 

ตารางที่ ๑๙ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ๑๕๖ 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๓ 

ตารางที่ ๒๐ แสดงข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการเคเบิลทีวี ๑๕๗ 

ภาค ๓ 

ตารางที่ ๒๑ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร  ๑๖๙ 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๔ 

ตารางที่ ๒๒ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านบุคลากรของ ๑๗๑ 

ผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๔ 

ตารางที่ ๒๓ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติตาม ๑๗๒ 

ระเบียบและกฎหมายของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๔ 

ตารางที่ ๒๔ แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านกลไกการคุ้มครอง ๑๗๓ 

ผู้บริโภคของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๔ 

ตารางที่ ๒๕ แสดงข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการเคเบิลทีวี ๑๗๔ 

ภาค ๔ 

ตารางที่ ๒๖ แสดงการเก็บข้อมูลกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ไม่ใช้   ๑๘๐ 

คลื่นความถี่ทั่วประเทศไทย 

ตารางที่ ๒๗ แสดงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การประกอบกิจการเคเบิลทีวี   ๑๘๒ 

รายภาค 

 



ฏ 
 

ตารางที่ ๒๘ แสดงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การประกอบกิจการเคเบิลทีวี   ๑๘๓ 

ทั่วประเทศ 



ฐ 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

หน้า 

แผนภาพที่ ๑ แสดงการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามทั่วประเทศไทย ๗๓ 

แผนภาพที่ ๒ แสดงภาพรวมทุนจดทะเบียนของผู้ประกอบการทั่วประเทศ    ๗๔ 

แผนภาพที่ ๓ แสดงภาพสถานะของผู้ประกอบการทั่วประเทศ     ๗๔ 

แผนภาพที่ ๔ แสดงระยะเวลาการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทั่วประเทศ    ๗๕ 

แผนภาพที่ ๕ แสดงการให้บริการแก่ลูกค้าของผู้ประกอบการทั่วประเทศ    ๗๖ 

แผนภาพที่ ๖ แสดงค่าบริการรายเดือนในระดับทั่วประเทศ      ๗๗ 

แผนภาพที่ ๗ แสดงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือรับชมของผู้ประกอบการทั่วประเทศ  ๗๘ 

แผนภาพที่ ๘ แสดงความครอบคลุมของการออกอากาศของผู้ประกอบการทั่วประเทศ   ๗๙ 

แผนภาพที่ ๙ แสดงภาพลักษณ์การให้บริการของผู้ประกอบการทั่วประเทศ    ๘๐ 

แผนภาพที่ ๑๐ แสดงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามภาค ๑ ๑๑๐ 

แผนภาพที่ ๑๑ แสดงทุนจดทะเบียนภาค ๑ ๑๑๐ 

แผนภาพที่ ๑๒ แสดงสถานะกิจการภาค ๑ ๑๑๑ 

แผนภาพที่ ๑๓ แสดงข้อมูลด้านระยะเวลาการประกอบธุรกิจภาค ๑ ๑๑๑ 

แผนภาพที่ ๑๔ แสดงข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะต่างๆ ๑๑๒ 

แผนภาพที่ ๑๕ แสดงข้อมูลค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์การรับชม ภาค ๑ ๑๑๒ 

แผนภาพที่ ๑๖ แสดงข้อมูลค่าบริการรายเดือนภาค ๑ ๑๑๓ 

แผนภาพที่ ๑๗ แสดงข้อมูลความครอบคลุมการออกอากาศภาค ๑ ๑๑๓ 

แผนภาพที่ ๑๘ แสดงข้อมูลภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการเคเบิลทีวีภาค ๑ ๑๑๔ 

แผนภาพที่ ๑๙ แสดงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามภาค ๒ ๑๓๕ 

แผนภาพที่ ๒๐ แสดงทุนจดทะเบียนภาค ๒ ๑๓๖ 

แผนภาพที่ ๒๑ แสดงสถานะกิจการภาค ๒ ๑๓๖ 

แผนภาพที่ ๒๒ แสดงข้อมูลด้านระยะเวลาการประกอบธุรกิจภาค ๒ ๑๓๗ 

แผนภาพที่ ๒๓ แสดงข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะต่างๆ ภาค ๒ ๑๓๗ 

แผนภาพที่ ๒๔ แสดงข้อมูลค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์การรับชม ภาค ๒ ๑๓๘ 

แผนภาพที่ ๒๕ แสดงข้อมูลค่าบริการรายเดือนภาค ๒ ๑๓๘ 

แผนภาพที่ ๒๖ แสดงข้อมูลความครอบคลุมการออกอากาศภาค ๒ ๑๓๙ 



ฑ 
 

แผนภาพที่ ๒๗ แสดงข้อมูลภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการเคเบิลทีวีภาค ๒ ๑๓๙ 

แผนภาพที่ ๒๘ แสดงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามภาค ๓ ๑๔๗ 

แผนภาพที่ ๒๙ แสดงข้อมูลทุนจดทะเบียนภาค ๓ ๑๔๘ 

แผนภาพที่ ๓๐ แสดงสถานะกิจการภาค ๓ ๑๔๘ 

แผนภาพที่ ๓๑ แสดงข้อมูลด้านระยะเวลาการประกอบธุรกิจภาค ๓ ๑๔๙ 

แผนภาพที่ ๓๒ แสดงข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะต่างๆ ภาค ๓ ๑๔๙ 

แผนภาพที ่๓๓ แสดงข้อมูลค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์การรับชม ภาค ๓ ๑๕๐ 

แผนภาพที่ ๓๔ แสดงข้อมูลค่าบริการรายเดือนภาค ๓ ๑๕๐ 

แผนภาพที่ ๓๕ แสดงข้อมูลภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการเคเบิลทีวีภาค ๓ ๑๕๑ 

แผนภาพที่ ๓๖ แสดงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามภาค ๔ ๑๖๔ 

แผนภาพที่ ๓๗ แสดงข้อมูลทุนจดทะเบียนภาค ๔ ๑๖๔ 

แผนภาพที่ ๓๘ แสดงสถานะกิจการภาค ๔ ๑๖๕ 

แผนภาพที่ ๓๙ แสดงข้อมูลด้านระยะเวลาการประกอบธุรกิจ ภาค ๔ ๑๖๕ 

แผนภาพที่ ๔๐ แสดงข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะต่างๆ ภาค ๔   ๑๖๖ 

แผนภาพที่ ๔๑ แสดงข้อมูลค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์การรับชม ภาค ๔ ๑๖๖ 

แผนภาพที่ ๔๒ แสดงข้อมูลค่าบริการรายเดือนภาค ๔ ๑๖๗ 

แผนภาพที่ ๔๓ แสดงข้อมูลความครอบคลุมการออกอากาศภาค ๔ ๑๖๗ 

แผนภาพที่ ๔๔ แสดงข้อมูลภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการเคเบิลทีวีภาค ๔ ๑๖๘ 



รายการศึกษาวิจัยการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
ความส าคัญ และท่ีมาของปัญหา 

 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕๑ 
ก าหนดใหม้ีการส่งเสริมและพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้คณะกรรมการด าเนินการ
จัดให้มีการประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ความหลากหลายของการแสดงความคิดเห็น และโอกาสในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ 
จัดให้มีการประเมินคุณภาพรายการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ต่อสังคมและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ในการด าเนินการตาม
ข้างต้น ก าหนดให้การประเมินแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏทั้งในเรื่องประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
การพัฒนาองค์กร การได้รับการสนับสนุนจากประชาชน และรายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็น 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ ก าหนดแนวทางเพ่ือให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จากยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อันประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ รายการ 
และผู้ประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
จัดให้มีการประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ส านักงาน กสทช. โดยส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการ
อย่างทั่วถึงจึงได้ก าหนดให้มีการวิจัย (research methodology) ด าเนินการศึกษาวิจัยประเมิน
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อศึกษาในมิติการประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (เคเบิลทีวี) ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากผู้ชมที่สนใจรายการที่มีเนื้อหารายการนอกเหนือจากรายการที่กิจการโทรทัศน์ที่ใช้
คลื่นความถี่น าเสนอ และมีผู้ประกอบกิจการฯ เพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการฯ เคเบิลท้องถิ่น
ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ผู้ผลิตเนื้อหา ผู้สนับสนุนรายการ รวมถึงผู้ชมด้วย เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรค และน าไปปรับปรุงกระบวนการ หรือเป็นข้อเสนอแนะแก่ผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตฯ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับส านักงาน กสทช. ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการประกอบ
กิจการฯ ซึ่งผลจากการวิจัยนี้จะน าไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์ของประเทศ 

เคเบิลทีวี 

เคเบิลทีวีหรือโทรทัศน์ตามสายเกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. ๑๙๔๘ เพ่ือให้ชุมชน
ขนาดเล็ก และที่อยู่อาศัยบางแห่งซึ่งไม่สามารถรับภาพวิทยุโทรทัศน์ตามปกติให้สามารถรับภาพได้
ชัดเจน ด้วยการตั้งเสาอากาศข้ึนเพ่ือรับสัญญาณท่ีส่งมาจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ตามปกติ แล้วจึงส่งภาพ
ไปตามสายเคเบิลไปยังผู้รับซึ่งเป็นสมาชิกอีกต่อหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ โทรทัศน์ตามสายจึงถูกเรียกกันอีกอย่าง



๒ 

 

ว่า “เสาอากาศโทรทัศน์ของชุมชน” (Community Antenna Television หรือ CATV) (นฤมล ปิ่นโต, 
๒๕๕๓, น. ๙-๑๐, อ้างจากชวรัตน์ เชิดชัย, ๒๕๔๖) การเติบโตของระบบเคเบิลทีวีในอเมริกา 
ในระยะแรกเป็นไปอย่างช้าๆ และไม่เป็นที่สนใจของผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่
ตามปกติที่ส่วนใหญ่จะมองเคเบิลทีวีว่าเป็นบริการเสริมที่ให้บริการอยู่แถวชายขอบของสัญญาณกระจายเสียง
ของตนเท่านั้น จนกระท่ังในช่วงทศวรรษ ๖๐ การเติบโตของระบบเคเบิลในสหรัฐฯ เริ่มขยายตัวมากขึ้น 
เมื่อมีการรับช่วงสัญญาณจากสถานีที่อยู่ไกลเป็นร้อยๆ ไมล์มาบริการในระบบเคเบิลชุมชน 

ระบบเคเบิลทีวีเป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียง (Video & Audio) เพ่ือให้มีการแพร่กระจาย
ออกไปสู่ประชาชนจ านวนมากในลักษณะที่เรียกว่า Narrowcasting ซึ่งต่างกับการส่งสัญญาณของ
สถานีโทรทัศน์ที่ส่งเป็นลักษณะ Broadcasting คือ การแพร่กระจายของสถานีโทรทัศน์เป็นไปใน
ลักษณะที่กว้างกว่า เพราะผู้รับที่มีเครื่องรับทั่วไปสามารถรับได้ ส่วนการส่งสัญญาณภาพและเสียงของ
เคเบิลทีวีนั้นมีลักษณะที่แคบกว่า เพราะจะส่งไปยังปลายทางที่เจาะจงเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะต้องมี
อุปกรณ์พิเศษที่ผู้ส่งติดตั้งไว้ให้ เพ่ือรับคลื่นหรือสัญญาณเฉพาะเคเบิลทีวีเท่านั้น โดยสัญญาณภาพ
โทรทัศน์จะถูกส่งไปตามสายเคเบิลหลักขนาดใหญ่ แล้วจึงแยกออกเป็นสายขนาดย่อยเพ่ือต่อเข้ากับ
เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ของผู้รับ การที่สัญญาณภาพจะเดินไปตามเคเบิลที่มีแกนร่วมกัน (Coaxial) นั้น 
ท าให้ภาพโทรทัศน์ที่ได้รับมีความคมชัดมากกว่าปกติ ไม่เป็นภาพที่ถูกบิดเบือนจากการแทรกของ
คลื่นวิทยุอ่ืนๆ หรือสิ่งก่อสร้าง ภูเขาสูงที่มาบดบังสัญญาณภาพที่ส่งจากสถานีโทรทัศน์ สายเคเบิลช่วย
ให้สามารถเพ่ิมจ านวนช่องได้มากกว่าปกติ เพราะไม่มีข้อจ ากัดเรื่องแถบความถี่ของคลื่นเหมือนกับระบบ
วิทยุโทรทัศน์ธรรมดา นอกจากนี้ การรับสัญญาณภาพโดยตรงจากดาวเทียมโดยอาศัยวิทยุคลื่นสั้น
ยังเปิดโอกาสให้เคเบิลทีวีสามารถเพ่ิมเติมรายการต่างๆ ได้ไม่จ ากัด (นฤมล ปิ่นโต, ๒๕๕๓, น. ๑๐) 
และมีการพัฒนาการส่งสัญญาณโดยใช้สายไฟเบอร์ ออฟติก โดยมีทั้งเคเบิลรายใหญ่ระดับประเทศและ
ระดับท้องถิ่น และหลายสถานีมีรายได้จากการโฆษณาด้วย (ปริยานุช ห้องส าเริง, ๒๕๓๘, น. ๒๕) 

ส าหรับการบริการในรูปแบบเคเบิลทีวีเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เกิดจาก 
เพื่อแก้ปัญหาสัญญาณไม่ชัดเจน หลังจากที่บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ส่งสัญญาณช่อง ๗ 
ผ่านดาวเทียมไปถึงสถานีเครือข่ายทุกภูมิภาคเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ แต่เนื่องจากบางจังหวัดมีภูเขา
ล้อมรอบ บางพ้ืนที่มีป่าไม้มากมาย และบางพ้ืนที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลปิดกั้นสัญญาณโทรศัพท์จาก
ส่วนกลาง ท าให้มีการเริ่มต้นใช้การเผยแพร่ภาพและเสียงโดยโทรศัพท์ทางสายหรือระบบเคเบิลทีวีขึ้น 
(นนท์ธิรา จันทรัมพร, ๒๕๕๖, น. ๔) 

จากข้อมูลเว็บไซต์ของบริษัท เจริญ เคเบิล เน็ตเวอร์ค จ ากัด (สืบค้นจาก: http://www. 
charoencabletv.com/article-07.html) ได้กล่าวถึงพัฒนาการของเคเบิลทีวีว่าในพ.ศ. ๒๕๒๖ 
ช่องรายการฟรีทีวีเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยการส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก
โดยมีพ้ืนที่ให้บริการครอบคลุมเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล ต่อมาจึงมีการขยายพ้ืนที่ให้บริการผ่าน
ระบบ Microwave ไปยังต่างจังหวัด แต่ก็ยังขยายไปได้ไม่ทั่วถึง ต่อมา พ.ศ. ๒๕๒๒ การรับชมช่องฟรี
ทีวี ๓ ๕ ๗ ๙ และ ๑๑ ของประชาชนคนไทยในอดีต ในหลายพื้นท่ียังไม่สามารถรับชมได้ครบเหมือนใน
ปัจจุบัน แม้บางพื้นที่ประชาชนจะต้องต่อเสาก้างปลาขึ้นไปสูงกว่า ๑๐ เมตร ก็ยังไม่สามารถรับชม
ช่องรายการได้ครบ จึงได้มีการทดลองท าเคเบิลทีวีขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยการตั้ง 
Tower ดักจับสัญญาณฟรีทีวี แล้วน าสัญญาณที่ได้ส่งผ่านสายเคเบิลทีวีมายังบ้านผู้รับบริการ แต่ยังไม่มี
การท าเป็นธุรกิจอย่างจริงจัง 



๓ 

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ หลังจากที่เรือตรีฉลาด วรฉัตร คุณดิเรก ศุภวิวัฒน์ ได้ไปดูการท าเคเบิลทีวี
ที่จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้ตกลงเอารูปแบบดังกล่าวมาท าเคเบิลท้องถิ่นทางธุรกิจเป็นครั้งแรกที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว สามารถรับชมช่องฟรีทีวี ๓ ๕ ๗ ๙ และ ๑๑ ได้เหมือน
ประชาชนคนไทยในจังหวัดอื่นๆ เพราะพื้นที่ดังกล่าวการใช้ปีกเสาก้างปลาปกติไม่สามารถ
รับช่องสัญญาณฟรีทีวีภาคพ้ืนดินได้ครบ การท าระบบเคเบิลทีวี จึงเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชน
ในสมัยนั้น ปัจจุบันกิจการเคเบิลท้องถิ่นดังกล่าวยังมีการประกอบกิจการจนถึงปัจจุบัน 

นฤมล ปิ่นโต (น. ๑๑๗, ๒๕๕๓) ได้กล่าวว่าในช่วงแรกเคเบิลท้องถิ่นถูกมองว่าเป็นภัยต่อสังคม 
เพราะขณะนั้นกฎหมายรับรองเฉพาะสื่อที่กระจายภาพและเสียงด้วยความถี่คลื่นไม่ได้ครอบคลุมถึง
สายเคเบิล ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๖ จึงมีกฎหมายออกมารับรองสื่อเคเบิลท้องถิ่นท าให้มีผู้ประกอบการเคเบิล
ท้องถิ่นได้รับใบอนุญาตจากกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิดรัฐธรรมนูญใหม่ที่ระบุให้มีองค์กรอิสระ
เข้ามาดูแลเคเบิลทีวีแทนกรมประชาสัมพันธ์ รัฐจึงงดการออกใบอนุญาตเพ่ิมเติมจนกว่าจะมีองค์กร
อิสระเข้ามาด าเนินการต่อ ซึ่งคือ กสทช 

เคเบิลทีวีเกิดขึ้นในประเทศไทยประมาณ ๒๕-๓๐ ปี โดยเริ่มได้รับความนิยมในช่วง พ.ศ. 
๒๕๓๙ และได้รับความนิยมสูงสุดประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ที่อัตราการเพ่ิมจ านวนสมาชิกของ
เคเบิลทีวีท้องถิ่นเป็นไปแบบก้าวกระโดด ส าหรับจานดาวเทียมเริ่มได้รับความนิ ยมใน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ท าให้จ านวนสมาชิกเคเบิลทีวีลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการยอมรับว่าก าลังอยู่ในช่วงขาลง 
จ านวนสมาชิกจะไม่เพิ่ม แต่จะพยายามรักษาสมาชิกที่มีอยู่ให้มีจ านวนคงที่ นอกจากบางสถานีที่มี
ความมั่นใจว่าจะสามารถผ่านสถานการณ์ขาลงนี้ไปได้ ด้วยกลยุทธ์การตลาด โดยอาศัยจุดอ่อนของ
จานดาวเทียมเอง จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ท าให้ลูกค้าหันกลับมาเป็นสมาชิกเช่นเดิม 

 จุดแข็งของเคเบิลท้องถิ่น คือ เนื้อหารายการข่าวท้องถิ่น ความคมชัดของสัญญาณภาพ 
(แต่ปัจจุบันต้องเปลี่ยนเป็นดิจิตอล) สัญญาณให้บริการคมชัดแม้ขณะฝนตก จ านวนช่องรายการ
หลากหลาย 

ลักษณะเด่นของเคเบิลทีวี  คือ เป็นทางเลือกในการบริ โภครายการที่มากขึ้น ผู้ชม
มีความต่อเนื่องในการรับชมและผู้ออกอากาศมีช่องทางในการผลิตรายการดีๆ จ านวนมากมาย
ออกอากาศได้ในหลายช่อง แต่ในแง่เทคนิคของเครือข่าย ระบบเคเบิลทีวีมีข้อด้อย คือ การส่งสัญญาณ
ตามสายเคเบิลนั้น มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูง จึงมีข้อจ ากัดในการขยายเครือข่าย และ
ผู้ประกอบการต้องท าการป้องกันการลักลอบรับสัญญาณเพ่ือให้สามารถรับชมได้เฉพาะผู้ชมที่จ่าย
ค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องเท่านั้น (ศุภรดา นนท์สกุล, น. ๔๒-๔๓, ๒๕๕๖) 

ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา และศุภราภรณ์ ทวนน้อย (น. ๓๙, ๒๕๕๗) ได้กล่าวว่าตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ชั่วคราว (กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 
เรียกสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกว่า “กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่” เป็นกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ต้อง
ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคคลื่นความถี่และก ากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

ประกาศดังกล่าวยังให้นิยาม “กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก” ว่าคือ การให้บริการ
โทรทัศน์ชนิดที่ผู้รับรายการประสงค์จะรับบริการตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการก าหนด โดยผู้ให้บริการ



๔ 

 

ไม่ประสงค์จะให้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ได้ ประกาศฉบับนี้ยังแบ่งกิจการ
ออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นหรือเรียกกันทั่วไปว่า “เคเบิลทีวีท้องถ่ิน” 

ความขัดแย้งทางการเมืองในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ สื่อเคเบิลทีวีท้องถิ่นถูกน ามาใช้เพราะเป็นสื่อ
ที่มีเสรีภาพในการน าเสนอ “ข่าวสารทางเมือง” ฟากตรงข้ามกับรัฐบาลมากกว่าฟรีทีวี เนื่องจากเคเบิล
ทีวีมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย (๒๕๕๔) ระบุว่า
มีครัวเรือนที่เป็นสมาชิกเคเบิลทีวีถึง ๒.๕ ล้านครัวเรือน หรือมีจ านวนผู้ชมมากกว่า ๑๒ ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๘ ของประชากรทั้งประเทศ จากผู้ให้บริการสัญญาณที่ใช้สายหรือผู้ประกอบการเคเบิลทีวี
ทั่วประเทศประมาณ ๕๐๐ สถานี อนาคตจึงคาดว่าเคเบิลทีวีจะเป็นสื่อท่ีมีความส าคัญต่อสังคมมากขึ้น 

นฤมล ปิ ่นโต (๒๕๕๓, หน้า ๑๐-๑๑) เคเบิลท้องถิ ่นมีจ านวนช่องที ่ให้บริการไม่เท่ากัน 
ตามแต่ขนาดของศูนย์เคเบิลแต่ละศูนย์ว่ามีขนาดใหญ่หรือเล็กเพียงใด ได้แก่ มีช่ องให้บริการตั้งแต่ 
๓๐ ช่องถึง ๘๐ ช่อง รายการที่ให้บริการแบ่งเป็น ๖ ประเภท คือ  

๑. รายการฟรีทีวี คือ ช่อง ๓ ๕ ๗ ๙ NBT และ Thai PBS  

๒. รายการฟรีทีวีผ่านระบบจานรับสัญญาณดาวเทียมที่เป็นภาษาไทย ซึ่งในปัจจุบันมีมากกว่า 
๒๐ ช่องรายการ เช่น ASTV  

๓. รายการฟรีทีวีผ่านระบบจานรับสัญญาณดาวเทียมที่เป็นภาษาต่างประเทศ มีมากกว่า ๒๐๐ 
ช่องรายการ 

๔. รายการที่มีลิขสิทธิ์ที่ผู้ผลิตรายการเป็นคนไทยผ่านระบบจานดาวเทียม มี ๒๐ ช่อง รายการ
เหล่านี้จะมีหลากหลายประเภท เช่น ภาพยนตร์ กีฬา การ์ตูน สารคดี เพลง บันเทิง และตลก 

๕. รายการที่มีลิขสิทธิ์ที่ผลิตรายการจากต่างประเทศ ส่งสัญญาณผ่านระบบจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมมีมากกว่า ๑๐ รายการ เช่น Boomerang, Nickelodean, Celestial เป็นต้น 

๖. รายการข่าวท้องถิ่น เป็นรายการที่ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่นผลิตขึ้นเอง โดยน าเสนอ
ข่าวที่เกิดข้ึนเฉพาะในท้องถิ่นที่ศูนย์บริการเคเบิลทีวีให้บริการ และช่องดังกล่าวจะเป็นช่องบริการชุมชน
ที่ผู้รับบริการในชุมชนหรือผู้น าชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากช่องดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการสื่อสาร
กับคนในชุมชนนั้นๆ โดยมีการผลิตรายการต่างๆ เช่น นายกเทศบาลพบประชาชนหรือแม้กระทั่งก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ก ากับ หรือประชาชนธรรมดาที่ต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถใช้สื่อดังกล่าวได้ รวมถึง
การให้บริการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ที่มีการผลิตในท้องถิ่น สามารถใช้สื่อดังกล่าวเผยแพร่
สู่ประชาชนได ้

กิจการเคเบิลทีวีในประเทศไทยที่ถือว่าเป็นทางการในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โดย IBC (International 
Broadcasting Corporation) เป็นผู้ ให้บริการ มีการแพร่ภาพโดยใช้ระบบ MMDS (Multipoint 
Multichannel Distribution System) และในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เพ่ิมผู้ประกอบกิจการรายใหม่ คือ 
บริษัท ยูทีวี เคเบิล เน็ทเวอร์ค จ ากัด (มหาชน) (UTV) และบริษัท สยาม บรอดแคสติ้ง จ ากัด (Sky TV) 
หลังจากนั้นไม่นาน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ไอบีซีได้ซื้อกิจการยูทีวีโดยวิธีการแลกหุ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติง คอร์ปอเรชัน จ ากัด (UBC) ซึ่งปัจจุบัน คือ ทรูวิชั่นส์ซึ่งเป็นการหลอมรวม 
(Convergence) ธุรกิจในกลุ่มทรูวิชั่นส์ ในขณะที่บริษัท สยาม บรอดแคสติ้ง จ ากัด (Sky TV) 
ได้ปิดบริการลงไป ปัจจุบันเคเบิลทีวีในประเทศไทยแบ่งออกเป็นเคเบิลทีวีระดับชาติ และเคเบิลทีวี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2536
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1


๕ 

 

ท้องถิ่นผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีระดับชาติ ๓ ราย คือ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) (True 
Vision) บริษัท เคเบิลไทย โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (CTH) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) 
(GMM Z) (ปัจจุบัน ๒ รายหลังได้ยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกแล้ว ) ส าหรับเคเบิลทีวีท้องถิ่น
มีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตท่ัวพ้ืนที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีจ านวนกว่า ๔๐๐ ราย  

 
เคเบิลทีวีระดับชาติ 

๑. บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) 

ลักษณะของทรูเป็นการควบ ๒ บทบาท กล่าวคือ ในด้านหนึ่งทรูท าจานแดง ท ากล่องรับ
สัญญาณของตัวเองออกมาขาย ในอีกด้านหนึ่งซื้อรายการฟุตบอล ภาพยนตร์ ซีรีส์จากต่างประเทศ 
รวมถึงผลิตรายการเอง เช่น Academy Fantasia หรือช่องข่าว TNN อีกด้วย นโยบายลักษณะนี้ของทรู 
คือ เป็น “แพลตฟอร์มปิด” ซึ่งในที่นี้  หมายความว่ารายการที่ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ห้ามไป
ออกอากาศทางทีวีระบบอ่ืนๆ โดยออกอากาศได้เฉพาะบนแพลตฟอร์มของทรูเท่านั้น การควบบทบาท
ทั้ง platform provider (หรือคนสร้างระบบการแพร่ภาพหรือรับสัญญาณภาพ ตัวอย่างเช่น บริษัท
เคเบิลทีวี หรือเจ้าของจานดาวเทียมยี่ห้อต่างๆ เช่น สามารถ PSI DTV เป็นต้น) และ content provider 
(หรือเจ้าของรายการทีวีจะผลิตเองหรือจะซื้อมาจากต่างประเทศก็ได้ ตัวอย่างบริษัทในกลุ่มหลัง  ได้แก่ 
เนชั่น เวิร์คพอยต์ แกรมมี่ อาร์เอส สปริงนิวส์ เป็นต้น)   ช่วยสร้างความได้เปรียบในแง่การแข่งขันใน
ธุรกิจเดียวกันอย่างมาก เพราะควบคุมทุกอย่างได้และมีอ านาจต่อรองสูง (vertical integration) 
(สืบค้นจาก: http://www.siamintelligence. com/gmmz-analysis/) 

สุริวัสสา อ่ าสวัสดิ์ (๒๕๕๓, น. ๑) ระบุว่าทรูวิชั่นส์ถือเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก
ชั ้นน าและรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ให้บริการทั้งระบบจานดาวเทียม และเคเบิล ด้วยการส่ง
สัญญาณแบบดิจิตอลผ่านเคเบิลใยแก้วและจานดาวเทียม น าเสนอรายการชั้นน าที่ได้รับความนิยมจาก
ทั่วทุกมุมโลก ด้วยช่องรายการคุณภาพ ทั้งสาระ ความรู้ ข่าวสาร กีฬา และความบันเทิงผ่าน ๙ แพ็คเกจ 
ไ ด้ แ ก่  Plantinum HD, Gold HD, Super Family HD, Sports Family HD, Smart Family HD, 
Happy Family HD สนั่นบอลไทย Enjoy และ  True Life Free View (สืบค้นจาก: http: //true 
visionsgroup. truecorp.co.th/) 

เดิมทีทรูเป็นผู้ให้บริการดาวเทียม-เคเบิลทีวีแบบพรีเมียม แต่ภายหลังเคเบิลท้องถิ่นและทีวี
ดาวเทียมรายต่างๆ เข้ามาตีตลาดด้วยราคาที่ต่ ากว่า  (กรณีของดาวเทียมส่วนใหญ่ไม่มีค่าบริการ
รายเดือน) แต่ทรูสามารถด าเนินงานต่อได้ เพราะมีลิขสิทธิ์เนื้อหารายการส าคัญๆ ที่ผู้รับชมให้
ความชื่นชอบ แต่การปรากฏตัวขึ้นของแกรมมี่ที ่เป็นกลุ่มทุนใหญ่ที่มีคอนเทนต์เป็นของตัวเอง 
พร้อมสร้างแพลตฟอร์มแข่งกันกับทรู (สืบค้นจาก: http://www.siamintelligence.com/gmmz-
analysis/) 

จากสถานการณ์ข้างต้นท าให้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทรูวิชั่นส์ได้ขยายช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้ชม
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับล่างในต่างจังหวัดที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่ทางทรูวิชั่นส์ยังเข้าถึง
ฐานสมาชิกในกลุ่มนี้ได้น้อยอยู่ ดังนั้น จึงได้เข้ามารุกในช่องทางเคเบิลทีวีในลักษณะของการพ่วงสาย
เคเบิลทีวีไปพร้อมกับทรูออนไลน์ ซึ่งได้เริ่มใน ๕ จังหวัด คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น ระยอง สงขลา และ
นครราชสีมา (สืบค้นจาก: http://www.jasmine.com/news_industry_detail_th.asp?ID=๑๘๐๓) 

http://www.siamintelligence/
http://www.jasmine.com/news_industry
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 พ.ศ. ๒๕๕๖ ทรูวิชั่นส์ได้ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิลทีวี (COA) ที่มีสมาชิก
รวม ๑๖๐ ราย น าช่อง ๓๐ ช่องรายการทั้งกีฬา ภาพยนตร์ บันเทิง สารคดี แบ่งเป็นรับชม ๑๒ ช่อง
รายการฟรี ได้แก่ เอเอฟ ชาแนล ทรูมิวสิค ทรูไลฟ์ ทีวี เป็นต้น และ ๑๘ ช่องส าหรับการซื้อเพิ่มยก
แพ็คเกจหวังขยายฐานผู้ชมกลุ่มใหญ่ (สืบค้นจาก: http://www.mfa.go.th/business/th/news/ ๘๔/
๓๐๗๗๓-" ทรูวิชั่นส์" เปิดเกมรักษาลูกค้าเก่า-เพ่ิม.html) 

ปัจจุบัน ทรูวิชั่นส์ มียอดลูกค้าทั้งสิ้น ๓.๑ ล้านราย เติบโตราวร้อยละ ๑๐ สวนทางตลาดธุรกิจ
ทีวีแบบบอกรับสมาชิก (เพย์ทีวี) ซึ่งแทบไม่มีการเติบโตในช่วงที่ผ่านมา โดยการเติบโตที่เพ่ิมมากขึ้นมาจาก
กลยุทธ์คอนเวอร์เจนซ์ (Convergence) ด้วยการขยายสมาชิกทรูวิชั่นส์ไปพร้อมๆ กับบริการในเครือทรู
ทั ้งหมด และในปี ๒๕๕๙ มีเป้าหมายที่จะต้องเพ่ิมลูกค้าใหม่ให้ได้ ๖ – ๗ แสนราย โดยมีความ
หลากหลายด้านปัจจัยบวก ทั้งการเริ่มเครือข่าย ๔ จี ซึ่งกลุ่มทรูชนะการประมูลได้มา ๒ คลื่น
ความถี่ จะท าให้ทรู วิชั ่นส์มีโอกาสเข้าถึงลูกค้าในพ้ืนที่ห่างไกลร่วมไปกับบริการมือถือของทรูด้วย 
(สืบค้นจาก: http://itsbiz channel. com/th/articles/๑๓๖๖๖-สรุปข่าวเศรษฐกิจ-วันที่-๑๘-กพ-
๒๕๕๙) รวมทั้ง การยกระดับประสบการณ์การรับชมโทรทัศน์ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ด้วยเนื้อหา
คุณภาพหลากหลาย และนวัตกรรมที่ท า ให้สมาชิก เลือกรับชมช่องรายการได้ง่ายยิ ่งขึ้น 
พร้อมถ่ายทอดสดรายการกีฬาชั้นน าจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้าระดับพรีเมียมและ
รายได้ของกลุ่มให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง (สืบค้นจาก: http://next.in.th/blog/true-corp-q๑-๒๐๑๖-
report/และ http://www.marketing oops. com/ reports/compare-๓-cable-tv/) 

ข้อดีของทรูวิชั่นส์ 

- มีแพ็คเกจหลากหลายให้เลือก และหลายช่องทางในการรับชม 

- หลายรายการโด่งดังจริง และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก 

- รับชมได้หลายช่องทาง ผ่านแอพพลิเคชั่นของทรูวิชั่นส์เอง 

- บริการหลังจากขายตลอดอายุสมาชิก 

- Call center บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

- มีคู่มือการแก้ปัญหาให้ลูกค้า ทั้งแบบ PDF และดูผ่าน Youtube ได้ด้วยตนเอง 

- มี website, facebook ไว้ให้ข้อมูล และสื่อสารกับสมาชิก 

- การเรียกเก็บค่าบริการเป็นระบบ 

- มีช่องทางในการช าระเงินที่หลากหลาย และสะดวกสบาย มีศูนย์บริการกระจาย
ทั่วประเทศ 

- มีกิจกรรมพิเศษและสิทธิพิเศษต่างๆ ให้สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ 

- มีบริการผูกกับทรูออนไลน์กับทรูมูฟ โปรโมชั่นราคาดี ได้บริการหลายอย่าง 

- มีบริการทั้ง pre-paid และ post-paid 

 

http://next.in.th/blog/true-corp-q๑-๒๐๑๖-report/และ
http://next.in.th/blog/true-corp-q๑-๒๐๑๖-report/และ
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ข้อเสียของทรูวิชั่นส์ 

- แพ็คเกจและกล่องรับสัญญาณมีราคาสูง  

- มีการรีรันรายการ 

- มีปัญหาในการรับสัญญาณจากจานดาวเทียมเม่ือมีฝนฟ้าคะนอง 

- กิจกรรมพิเศษเข้าถึงเฉพาะสมาชิกแพ็คเกจอันใดอันหนึ่งเท่านั้น 

๒. บริษัท เคเบิลไทย โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (CTH) 

บริษัท CTH จ ากัด (มหาชน) (CTH Public Company Limited) เดิมชื่อบริษัท เคเบิลไทย 
โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (Cable Thai Holding Public Company Limited) เป็นผู้ให้บริการโครงข่าย
การสื่อสารผ่านดาวเทียม ส าหรับการถ่ายทอดโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียม ตลอดถึงการผลิต
ช่องรายการทีวี และจัดจ าหน่ายเนื้อหาโทรทัศน์ โดยขายให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก
หรือเคเบิลท้องถิ่น น าไปเผยแพร่ให้แก่สมาชิกผู้รับชมในเขตพื้นที่ มีช่องรายการต่าง ๆ ๑๖ ช่อง 
โดยมีบริษัท เคเบิลไทย โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ในเครือของสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
เป็นเจ้าของกิจการ มีสโลแกนว่า "CTH มิตใิหม่เคเบิลทีวีไทย" 

CTH มีหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องการจัดการ การขยายเครือข่าย และการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีของสมาชิกผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือลูกค้าสมาชิก เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดความเสี่ยงจากการผูกขาด หรือการเข้ามาของกลุ่มทุนใหญ่รายใหม่ 
ผ่านกลยุทธ์การจัดหาและคัดเลือกช่องรายการที่มีคุณภาพ และเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของสมาชิก CTH 
เพื่อสร้างจุดขายที่แตกต่าง จากผู้ประกอบการเคเบิลทีวีรายอื่นในตลาด และธุรกิจจานดาวเทียม 
โดยในช่วงแรกมีเป้าหมายในการจัดหาช่องรายการลิขสิทธิ์เฉพาะ CTH จ านวน ๑๖ ช่องรายการ 
ครอบคลุมรายการทุกประเภท ทั้งกีฬา ข่าวสาร บันเทิง สารคดี ภาพยนตร์ จากผู้ผลิตรายการทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ การจัดเรียงช่องสัญญาณ และจัดผังรายการในรูปแบบที่ชัดเจนเป็น
หนึ่งเดียวกันทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ “CTH Selected Package” เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น และลูกค้าสมาชิกของ 
CTH น าไปให้บริการแก่สมาชิกผู้ชม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการท าการตลาดรวมทั่วประเทศ รวมถึง
จัดการระบบปฏิบัติการด้านเทคนิคในการส่งสัญญาณช่องรายการที่ได้จัดเรียงแล้วไปยังดาวเทียมให้
สัญญาณภาพและเสียงของช่องรายการที่มีความคมชัดได้มาตรฐานเท่ากันทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดท า
กลยุทธ์การตลาด และระบบการบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการขยายฐานสมาชิกผู้ชม
ของผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือลูกค้าสมาชิก จากปรากฏการณ์นี้ CTH สร้างความตื่นตัว 
กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น น าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์เชิงรุก ให้สอดรับกับสภาวะ
ตลาดในขณะนั้น (สืบค้นจาก: http://web.archive.org/ web/๒๐๑๐๐๘๒๓๐ ๖๐๘๓๓/ และ
http://www.cth.co.th/our-company/info) 

ความเป็นมาของบริษัท เคเบิลไทย โฮลดิ้ ง  จ ากัด  (มหาชน) ได้จัดตั้ งขึ้น เมื่อวันที่  
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยผู้ประกอบการเคเบิลทีวีทุกระดับทั่วประเทศกว่า ๑๐๐ ราย 
มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น ๕๐ ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ บริษัท. เคเบิล
ไทย โฮลดิ้ง จ ากัด จดทะเบียนแปรรูปเป็นบริษัทมหาชน เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น ๑,๐๐๐ ล้านบาท
ภายใต้พันธกิจและวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง ดังนี้ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://web.archive.org/%20web/๒๐๑๐๐
https://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
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๑. เป็นตวักลาง ในการรวบรวมช่องรายการที่มีคุณภาพ และเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ CTH มาจัดเรียง
ให้อยู่ในรูปแบบ (Platform) เดียวกันทั่วประเทศ 
  ๒. สร้างภาพลักษณ์อันดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสมาชิกผู้ประกอบการเคเบิลทีวีไทย
ต่อสาธารณชน 
  ๓. สร้างความแข็งแกร่งและอ านาจในการต่อรองของผู้ถือหุ้นและลูกค้าสมาชิก 
  ๔. เป็นตัวกลางในการด าเนินงานด้านการตลาดของผู้ถือหุ้นและลูกค้าสมาชิก 
  ๕. ส่งเสริมและสนันสนุนการขยายฐานสมาชิกผู้ชม 

๖. เปิดโอกาสในการเพิ่มรายได้ของผู้ถือหุ้นและลูกค้าสมาชิก  เช่น รายได้จากค่าโฆษณา 
และการประชาสัมพันธ์ 

CTH เปิดตัวในฐานะนักธุรกิจรายใหม่บนตลาดเพย์ทีวีเมื่อปี ๒๕๕๕ กับการทุ่มซื้อลิขสิทธิ์
พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (BPL) ๓ ฤดูกาล (๒๐๑๓ - ๒๐๑๖) ถึง ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ท่ามกลางความไม่พร้อม
ของโครงข่าย แต่มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะใช้พรีเมียร์ลีกอังกฤษดึงฐานสมาชิก พร้อมเปิดราคาให้บริการ
ปีแรกต่ ากว่า ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน ควบคู่กับการจับมือกับเคเบิลท้องถิ่นและการเป็นอินเทอร์เน็ต  
บรอดแบนด์ที่มาพร้อมกับภารกิจ "We Share" กับการแบ่ง "พรีเมียร์ลีกอังกฤษ" ให้ทุกแพลตฟอร์ม 
เพ่ือเก็บรายได้และสมาชิกให้มากที่สุด โดยปี ๒๕๕๗ ตั้งเป้าหมายจะมีสมาชิก ๔.๕ ล้านราย (สืบค้นจาก: 
http://www. prachachat.net/webmobile/ news_detail. php? newsid=๑๔๕๕๗ ๓๐๙๑๕) 

การลงทุนเพ่ือตั้งบริษัทดังกล่าวขึ้นมาเพ่ือให้ CTH เป็นบริษัทกลางในการรวบรวมเงินเพ่ือซื้อ
ลิขสิทธิ์ช่องรายการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาแบ่งปันกันในหมู่ผู้ประกอบกิจการเคเบิล
ท้องถิ่นโดยรวม เพ่ือให้แต่ละรายน าช่องรายการที่ได้ไปเผยแพร่ในระบบเคเบิลทีวีของตนเองทั้งในระบบ
แอนะล็อกและดิจิตอลตามความเหมาะสมของผู้ประกอบกิจการแต่ละราย ในขณะนั้นผู้ประกอบกิจการ
เคเบิลท้องถิ่นจ านวน ๓๕๐ รายมีแนวความคิดแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มคือ กลุ่มที่ เห็นด้วยและ
ยอมเข้าร่วมกับ CTH จ านวน ๑๗๐ ราย กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมเข้าร่วมกับ CTH จ านวน 
๑๘๐ ราย และบางรายยังร่วมมือทางธุรกิจกับทรูวิชั ่นส์ แต่ CTH สามารถชนะทรูวิชั ่นส์ในการ
ประมูลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลอังกฤษได้ ๓ ฤดูกาล 

เคเบิลท้องถิ่นที่ไม่เข้าร่วมกับ CTH เนื่องจากเห็นว่าหากเข้าร่วมต้องท าบันทึกในสัญญา (MOU) 
ซึ่งจะท าให้เคเบิลท้องถิ่นเปลี่ยนสถานะ จากการเป็นผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่นที่มีอ านาจเต็มใน
การบริหารงานต่างๆ ในแต่ละพื้นที่  กลายเป็นตัวแทนขายให้ CTH การก าหนดราคาและ
แพ็คเกจต่างๆ CTH จะเป็นผู้ก าหนด เคเบิลท้องถิ่นสูญเสียอ านาจในการออกบิลเก็บเงินจาก
สมาชิก เพราะ CTH จะเป็นผู้ออกบิลเรียกเก็บเงินจากสมาชิกเอง ซึ่งจะท าให้สมาชิกสับสนว่าใคร
เป็นเจ้าของเคเบิลท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดระหว่างผู้ประกอบกิจการเดิมกับ CTH 

ในขณะที่เคเบิลท้องถิ่นที่เข้าร่วมมีความมั่นใจว่า CTH มีแผนที่จะท าระบบต่างๆ ผ่านโครงข่าย
สายเคเบิลทีวี ซึ่งโครงข่ายสายเคเบิลทีวีของเคเบิลท้องถิ่นในขณะนั้นไม่รองรับระบบใหม่ๆ ของ CTH 
ที่จะเอามาให้บริการเพ่ิมเติม แต่ CTH จะต้องมีการลงทุนเดินสายไฟเบอร์ ออฟติกใหม่ทั้งหมดคู่ขนาน
ไปกับโครงข่ายสายเคเบิลของเคเบิลท้องถิ่น หมายความว่าต่อไปจะไม่ใช้สายเคเบิลของเคเบิลท้องถิ่น
เพราะคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน แต่ในระยะสั้นจ าเป็นต้องใช้ระบบสายเคเบิลของเคเบิลท้องถิ่นไปก่อน 
เพ่ือให้บริการระบบดิจิตอลของ CTH กับสมาชิกของเคเบิลท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นการทดสอบระบบ
และหารายได้ เมื่อโครงข่ายสายที่เป็นมาตรฐานของ CTH ติดตั้งคู่ขนานไปกับสายของเคเบิลท้องถิ่น
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เรียบร้อยแล้ว จึงจะโอนฐานสมาชิกให้มาใช้โครงข่ายสายเคเบิลของ CTH ซึ่งในวันนั้น CTH จะสามารถ
ให้บริการระบบต่างๆ ผ่านโครงข่ายสายไฟเบอร์ ออฟติกชุดใหม่ที่มีคุณภาพสูงกว่าเดิมมาก และเคเบิล
ท้องถิ่นจะกลายเป็นศูนย์บริการประจ าจังหวัด 

หลังจากนั้นทุกอย่างจึงเริ่มด าเนินการตามแผนของ CTH ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดย CTH ท าการส่งสัญญาณระบบดิจิตอลไปให้เคเบิลท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๗๐ ราย 
โดยการเช่าโครงข่ายสายไฟเบอร์ ออฟติกของบริษัท Symphony และ TOT ส่งทีมงานเข้าไปติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบดิจิตอลที่ห้องส่งของเคเบิลท้องถิ่นเพ่ือเตรียมการให้บริการระบบดิจิตอลของ CTH ผ่าน
โครงข่ายสายเคเบิลท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ CTH คือ โครงข่ายสายเคเบิลทีวีของเคเบิลท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจ านวนมาก
ที่ระบบโครงข่ายเดิมได้ออกแบบเพื่อให้บริการระบบแอนะล็อก การจะให้บริการระบบดิจิตอลจะต้อง
มีการลงทุนปรับปรุงโครงข่ายสายเคเบิลก่อนจึงจะสามารถเปิดให้บริการระบบดิจิตอลของ CTH ได้ 
แต่ทาง CTH มองว่าเป็นหน้าที่ของเคเบิลท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการที่จะต้องท าการปรับปรุงระบบด้วย
งบประมาณของตนเอง เพ่ือให้รองรับการให้บริการระบบดิจิตอลของ CTH ปัญหาการปรับปรุงระบบ
โครงข่ายสายเคเบิลทีวีใหม่ เพ่ือให้รองรับระบบดิจิตอลของ CTH เป็นปัญหาใหญ่ของเคเบิลท้องถิ่น 
เพราะต้องใช้เงินทุนเป็นจ านวนมาก เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ เคเบิลท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่ยอมลงทุน
ปรับปรุงโครงข่าย ผลที่เกิดขึ้น คือ ไม่สามารถให้บริการติดตั้งกล่องรับสัญญาณระบบดิจิตอลของ CTH ได้ 
เนื่องจากโครงข่ายไม่รองรับ แม้ CTH ลงทุนจะติดตั้งห้องส่งระบบดิจิตอลให้แล้วก็ตาม ส่วนนี้จึ ง
เป็นความสูญเปล่าที่ เ กิดขึ้นกับ  CTH  เพราะสุดท้าย เค เบิลกลุ่มนี ้  แม้จะตก ลงเข้าร่วมกับ 
CTH แต่ก็ยังคงให้บริการระบบแอนะล็อกเดิมต่อไป และไม่สามารถให้บริการระบบดิจิตอลของ CTH ได้ 
แต่บางรายแม้ไม่ปรับปรุงโครงข่ายแต่ก็สามารถให้บริการได้ในบางพ้ืนที่ แต่ก็มีปัญหาในทางเทคนิค
ตามมามากมาย ส่วนผู้ที่ยอมปรับปรุงโครงข่ายแต่ปรับปรุงบางส่วน ก็ให้บริการได้เพียงบางพื้นที่ 
ซึ่งในทางปฏิบัติเคเบิลท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการกับ CTH มีน้อยรายที่มีการวางแผนปรับปรุงโครงข่าย 
ในช่วงแรกจึงลองใช้โครงข่ายเดิมไปก่อน หากใช้ได้ก็ใช้  หากใช้ไม่ได้ก็ค่อยๆ ปรับปรุง เพ่ือดูว่าช่อง
รายการของ CTH ตอบโจทย์สมาชิกหรือไม่ หากตอบโจทย์ก็ค่อยๆ ปรับปรุงไปเรื่อยๆ แต่หากไม่
ตอบโจทย์ก็หยุด เพ่ือรอดูสถานการณ์ เมื่อ CTH เปิดผังช่องรายการและราคาในแพ็กเกจต่างๆ ออกมา 
ปรากฏว่าไม่ตอบโจทย์สมาชิกที่รับชมเคเบิลท้องถิ่น ดังนั้น ยอดการติดตั้งกล่อง Set top box ของ 
CTH จึงมียอดต่ าอย่างมาก 

ส าหรับเคเบิลกลุ่มที่ยอมลงทุนปรับปรุงโครงข่ายด้วยเงินทุนของตนเอง ก็ได้ด าเนินการเปิด
ให้บริการระบบดิจิตอลได้ แต่ต้องยอมที่จะลดการลงช่องรายการในระบบแอนะล็อกจาก ๖๐ - ๘๐ ช่อง
เหลือ ๓๐ -  ๖๐ ช่อง เ พื่อกันความถี่ส่วนหนึ่ง ให้บริการระบบ ดิจิตอลของ CTH และเร่ง
ติดตั้งกล่องรับสัญญาณของ CTH ให้เร็วที่สุด เพราะช่องรายการเดิมที่สมาชิกรับชมได้ในระบบ
แอนะล็อกลดลงเหลือเพียง ๓๐ - ๖๐ ช่องเท่านั้น หากติดตั้งกล่องรับสัญญาณของ CTH ช้า จะท าให้
เกิดช่องว่างที่คู่แข่งจะเข้ามาโจมตีได้ โดยเฉพาะคู่แข่งที่เป็นเคเบิลท้องถิ่นกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมกับ CTH 
เพราะช่องรายการของกลุ่มนี้ไม่ได้ลดลง ดังนั้น เมื่อปรับระบบให้เข้ากับ CTH แล้ว การท างานจึงต้อง
แข่งกับเวลาในด้านการติดตั้งกล่องรับสัญญาณของเคเบิลท้องถิ่นที่เข้าร่วมกับ CTH จึงเริ่มเกิดขึ้นใน
เดือนเมษายน ๒๕๕๖ เพ่ือให้ทันการเปิดฤดูกาล BPL ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เคเบิลท้องถิ่นรายใด
ปรับปรุงระบบโครงข่ายสายเคเบิลไดท้ัน กส็ามารถเปิดให้บริการระบบดิจิตอลของ CTH ก่อน  



๑๐ 

 

จนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เมื่อ BPL เปิดฤดูกาล สิ่งที่เกิดขึ้นคือ CTH เริ่มวางบิลเก็บ
ค่าบริการจากสมาชิกที่ติดตั้ งกล่องรับสัญญาณของ CTH เพราะตามข้อตกลงกับ เค เบิล
ท้องถิ ่น  CTH จะ เป็นผู้วางบิลเก็บค่าบริการจากสมาชิกเอง หลังจากนั้นจะแบ่งส่วนแบ่งให้เคเบิล
ท้องถิ่นตามอัตราที่ได้ตกลงกันไว้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ระบบการวางบิลเรียกเก็บค่าบริการจากสมาชิกของ 
CTH มีปัญหา เช่น วางบิลเก็บเงินเกินกว่าที่ตกลงกับสมาชิก มีการเก็บค่าบริการในส่วนที่ตกลงว่า
จะไม่เก็บ ไม่ออกบิลเรียกเก็บค่าบริการไปที่สมาชิก บางรายก็สามารถวางบิลเก็บได้ ไม่สามารถแยกแยะ
ได้ว่าสมาชิกรายใดเก็บค่าบริการมาแล้ว รายใดยังไม่ได้เก็บค่าบริการ และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย 
ซึ่งเมื่อสมาชิกสอบถามไปที่ Call Center ๑๖๑๙ ของ CTH ก็ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรกับสมาชิกได้ 
ที่ส าคัญ CTH ไม่ได้ขอความช่วยเหลือมาที่เคเบิลท้องถิ่นให้ช่วยไปตามเก็บเงินให้ก่อน เพราะสมาชิก
ทุกรายที่ติดตั้ง เคเบิลท้องถิ่นรู้จักดีเพราะเป็นสมาชิกเก่าของเคเบิลท้องถิ่น ดังนั้น เคเบิลท้องถิ่น
ส่วนหนึ่งจึงไม่ได้ท าอะไร เพราะไม่ทราบว่าปัญหาระบบบัญชีมีมากน้อยเพียงใด แต่ เชื่อว่าปัญหานี้
แก้ไขได้ เพราะ CTH น่าจะมีระบบการบริหารลูกหนี้ที่ดีอยู่แล้ว เคเบิลท้องถิ่นจึงท าได้เพียงแต่รอรับ
ส่วนแบ่งรายได้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ 

เคเบิลท้องถิ่นอีกส่วนหนึ่งได้ชะลอการติดตั้งกล่องดิจิตอลของ CTH เพราะไม่แน่ใจในระบบ 
ผนวกกับเคเบิลท้องถิ่นไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ท าให้เคเบิลท้องถิ่นส่วนหนึ่งเกิด
ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน เพราะให้บริการแล้วไม่ได้รับส่วนแบ่งค่าบริการ รายที่ติดตั้งกล่องดิจิตอล
ของ CTH มาก ก็จะมีปัญหามาก รายที่ติดตั้งน้อยก็จะมีปัญหาน้อย ท าให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 
การติดตั้งกล่องรับสัญญาณของ CTH เริ่มชะลอลดลงจนบางรายหยุดติดตั้งเพิ่มเติม  

เมื่อยอดการติดตั้ งกล่อง Set-top-box (STB )  ของ CTH ผ่านเคเบิลท้องถิ่นน้อย 
รายได้ เข้า CTH น้อย น าไปสู่ปัญหาการขาดทุนจากการให้บริการผ่านเคเบิลท้องถิ่น สุดท้าย CTH 
แก้ปัญหาโดยการปรับส่วนแบ่งรายได้กับเคเบิลท้องถิ่นใหม่ จาก ๑๕ : ๘๕ เป็น ๒๕ : ๗๕ และเป็น ๕๐ : 
๕๐ ท าให้เคเบิลท้องถิ่นบางส่วนด าเนินการเก็บค่าบริการตรงจากสมาชิกเอง เพราะรู้จักสมาชิกที่มีการ
ให้บริการกันมาหลายปี การเก็บเงินเองของเคเบิลท้องถิ่นบางส่วนท าให้สภาพคล่องทางการเงินของ
เคเบิลท้องถิ่นดขีึ้น แต่เคเบิลท้องถิ่นไมไ่ดแ้บ่งส่วนแบ่งรายได้ให้ CTH เช่นกัน เพราะถือว่าเมื่อ CTH เก็บ
ได้ก็ไม่แบ่งให้เคเบิลท้องถิ่น น าไปสู่การเรียกเก็บค่าบริการจากสมาชิกซ้ าซ้อนกัน จนกระทั่งกุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ ระบบการเก็บเงินของ CTH ไม่สามารถด าเนินการใดๆ ได้ และไม่สามารถให้ข้อมูลสมาชิกได้ 
CTH จึงแก้ปัญหาโดยการ Set Zero คือ การตัดสัญญาณสมาชิกท่ีติดตั้งกล่องดิจิตอลของ CTH แล้วไม่
จ่ายเงินให้ CTH เพ่ือให้สมาชิกมารายงานตัว และจ่ายเงินตรงกับ CTH ซึ่งการท าเช่นนี้ ถือได้ว่า CTH 
ได้เริ่มกระบวนการเอาสมาชิกเป็นตัวประกัน เพ่ือเรียกเก็บเงินจากสมาชิก และเคเบิลท้องถิ่นรายใดที่
เก็บค่าบริการจากสมาชิกมาแล้วไม่ส่งเงินให้ CTH สมาชิกรายนั้นก็จะถูกตัดสัญญาณ ปัญหาต่างๆ จึงยิ่ง
ซับซ้อนยิ่งขึ้น (สืบค้นจาก: http://www.charoencabletv.com/article-๐๑.html) 

นอกจากนี้ สถานการณ์อ่ืนๆ ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ CTH คาดหวังไว้ ด้วยความไม่พร้อมของ
เครือข่ายการส่งสัญญาณภาพการรับมีปัญหาเมื่อสภาพอากาศเกิดฝนฟ้าคะนอง ท าให้ลูกค้าไม่พอใจ 
เนื่องจากเวลานั้นช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมเต็ม CTH จึงต้องไปเช่าช่องสัญญาณจากดาวเทียม 
“วีนาแซท” ของเวียดนามแทน ซึ่งมีปัญหาไม่สามารถใช้จานรับสัญญาณดาวเทียมร่วมกับกล่องอ่ืนๆ ได้ 

รวมไปถึงไม่มีความพร้อมในการติดตั้ง ช่างติดตั้งไม่เพียงพอ แม้ว่าแพ็กเกจราคาที่ท าออกมา
ในราคาเหมาจ่ายรายปี สามารถจูงใจสมาชิกได้ ท าให้ CTH ได้เงินทุนหมุนเวียน และได้ลูกค้า แต่ด้วย

http://www.charoencabletv.com/article-๐๑.html


๑๑ 

 

ความที่ขาดความพร้อมในเรื่องการติดตั้งและระบบหลังบ้าน รวมถึงเครือข่ายการส่งสัญญาณ 
และนอกจาก BPL แล้ว รายการอ่ืนๆ ของ CTH ไม่ได้รับความนิยม น าไปสู่ปัญหาอีกด้านที่ท าให้ปีแรก
แม้ว่าจะได้ลิขสิทธิ์ BPL แต่ไม่ป ระสบคว ามส า เ ร็จ อย่า งที ่ค า ดหวัง  โ ดยมีผล ข าดทุน กว่ า 
๔ ,๐๐๐ ล้านบาท ท าให้มีการสวอปหุ้นกับจี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ซึ่งประสบภาวะขาดทุนกับเพย์ทีวี 

การด า เนินการดังกล่าว  CTH  มองว่าจะช่วยให้มีฐ านลูกค้า เพย์ทีวีที่ ได้จ ากการ
ควบรวมกิจการ และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึนทันที รวมถึงระบบหลังบ้าน และการให้บริการจากแกรมมี่
จะช่วยลดจุดอ่อนเรื่องการติดตั้งและบริการที่ CTH ยังมีปัญหา และช่วยในด้านการตลาด BPL ปีที่สอง
ได้อย่างดี  ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนจาก  “คู่แข่ง”  มาเป็น  “คู่ค้า”  แทนที่จะแข่งกันซื ้ อ
คอน เทนต์ เปลี่ยนมาเป็นการใช้ร่วมกัน โดย CTH มีลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ยังเหลืออีก ๒ ปี 
ในขณะที่จีเอ็มเอ็ม แซท มีคอนเทนต์ลิขสิทธิ์กีฬาฟุตบอล คือ บุนเดสลีกา เยอรมัน หรือฟุตบอลยูโร 
๒๐๑๖  ด้านบันเทิงทั้งเพลงจากแกรมมี่ และภาพยนตร์จากค่าย GTH คอนเทนต์ที่จะสร้างให้เป็น
จ ุดแข็ง โดยวางเป้าหมายว่าจะมีช่องออกอากาศรวมกัน ๑๕๐ ช่อง นอกจากนี้ CTH ยังจะได้
ช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ๕ ของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ านวน ๖ ทรานสปอนเดอร์ จากเดิมที่ CTH 
ออกอากาศผ่านดาวเทียมวีนาแซทของเวียดนามในระบบ KU-Band จ านวน ๗ ทรานสปอนเดอร์และ
ดาวเทียมไทยคมจ านวน ๔ ทรานสปอนเดอร์ ท าให้ CTH มีช่องสัญญาณออกอากาศรวมทั้งหมด 
๑๗ ทรานสปอนเดอร์ มาแก้ปัญหาเรื่องการเช่าดาวเทียมของเวียดนาม ซึ่งมีข้อจ ากัดทั้งในเรื่องของ
สัญญาณ และไม่สามารถใช้จานรับสัญญาณดาวเทียมร่วมกับกล่องอ่ืนๆ และรองรับการขยายช่อง
รายการใหม่ๆ 

ที่ส าคัญยังช่วยให้ฐานะการเงินที่อยู่ในภาวะขาดทุนดีขึ้น โดย CTH มียอดขาดทุน ๔,๐๐๐ ล้าน
บาท ในขณะที่จีเอ็มเอ็มมีผลขาดทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ และไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๗ 
เป็นเงิน ๑,๓๐๐ ล้านบาท 

ขณะเดียวกัน CTH ใช้วิธีหา “พันธมิตร” เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ ผู้ผลิตกล่อง เพ่ือน า
คอนเทนต์ของ CTH แพร่กระจายไปยังคนดูให้มากที่สุด ไม่จ ากัดเฉพาะจานดาวเทียมและเคเบิลเท่านั้น 
โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ ๑๐ ล้านราย จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกับเว็บไซต์ “สนุกดอทคอม” ถ่ายทอดสด
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล ๒๐๑๔ และ ๒๐๑๕ ด้วยแพ็กเกจราคาตั้งแต่ ๑๙๙-๕,๖๙๙ บาท รับชมผ่าน
เว็บไซต์ www.cth.sanook.com ในคอมพิวเตอร์พีซีเท่านั้น ขณะนั้นสนุกดอทคอมมีผู้เข้าเว็บไซต์ 
๒๕ ล้านยูสเซอร์/เดือนหรือประมาณ ๑.๗ ล้านยูสเซอร์/วัน โดยที่คอนเทนต์ในส่วนของกีฬามีผู้เข้าชม 
๑.๕ ล้านยูสเซอร์/เดือน การจับมือกันครั้งนี้ CTH ได้ขยายแพลตฟอร์มไปสู่โลกออนไลน์ พร้อมเปิด
โมเดลธุรกิจใหม่ๆ ในตลาด ส่วนเว็บไซต์สนุกเองจะมีช่องทางหารายได้จากคอนเทนต์แบบเสียเงิน 
หรือ Paid Content ซึ่งที่ผ่านมาสนุกยังไม่เคยท ามาก่อน เพราะรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากโฆษณา
ร้อยละ ๗๐และอ่ืนๆ ร้อยละ ๓๐ ทั้งสองตั้ ง เป้าดึงฐานคนดูจากผู้ เข้าชมคอนเทนต์กีฬาจ านวน 
๑.๕ ล้านยูสเซอร์ คาดการณ์จะมีผู้ชมไว้ที่ ๓๐๐,๐๐๐ ยูสเซอร์ภายใน ๒ ปี และมีรายได้ ๑,๐๐๐ ล้านบาท 

ขณะเดียวกันก็ไปจับมือกับ “พีเอสไอ” ผู้ผลิตกล่องรับสัญญาณดาวเทียมรายใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี้ 
ทรูวิชั่นส์ร่วมมือกับพีเอสไอ จ าหน่ายกล่อง True TV ด้วยราคาเพียง ๘๙๐ บาท สามารถรับชม
ในแพ็กเกจฟรีวิวโดยไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือน 

http://www.cth.sanook.com/


๑๒ 

 

CTH มองว่าการร่วมมือกับ “พีเอสไอ” สามารถเข้าถึงตลาดผู้รับชมได้กว้างขึ้น โดยใช้ฐาน
ลูกค้าของพีเอสไอที่มีมากกว่า ๑๐ ล้านกล่องมาช่วยในการขยายตลาด ด้วยการน าแพ็กเกจเหมาจ่าย
พร้อมอุปกรณ์ PSI Plug in ขายในราคาเฉลี่ยเดือนละ ๒๐๐ บาท สามารถชมพรีเมียร์ลีกได้ครบ ๕ ช่อง 
ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ ข้อดีของ PSI Plug in หรือ Boxless จะท าหน้าที่คล้าย USB สามารถเสียบกับ
เครื่องรับสัญญาณได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งกล่องใหม่ ลดต้นทุนในการผลิต บริษัทฯ ตั้งเป้าลูกค้า
จากกล่องพีเอสไอจ านวน ๑ ล้านกล่อง (สืบค้นจาก: http://positioningmag.com/๕๘๑๗๖) 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ CTH ประกาศปรับลดพนักงาน (รอบที่ ๒ จากรอบแรกที่ได้ลดไปแล้ว
ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘) พร้อมปรับลดขนาดองค์กร เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวทางธุรกิจ แต่ละทิ้ง
พันธมิตรเดิม  คือ เคเบิลท้องถิ่น  พี เอสไอ และซันบ็อกซ์ จากนั้นมีแผนเตรียมรีแบรนดิ้ ง
ครั้งใหม่ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ พร้อมมุ่งขยายตลาดเพย์ทีวีโดยเฉพาะจานดาวเทียมเคยูแบนด์ 
(KU-band) แทนการท าธุรกิจในรูปแบบเดิมที ่เน้นจับมือร่วมกับเคเบิลท้องถิ ่นและพันธมิตรใน
แพลตฟอร์มต่างๆ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙  

การประกาศงดให้บริการเพย์ทีวีระบบเติมเงินผ่านกล่องจีเอ็มเอ็ม แซท พร้อมยื่นข้อเสนอให้
สมาชิกน ากล่องเดิมมาเปลี่ยนกล่องใหม่ ซึ่งกล่องใหม่นี้จะใช้ได้เฉพาะจานเคยู แบนด์เท่านั้น ซึ่งมีสมาชิก
ภายใต้ GMM Z ประมาณ ๒.๗ - ๓ ล้านราย พร้อมกับการเจรจากับ "บีอินสปอร์ต" ให้ได้สิทธิ์พรีเมียร์ลีก
อังกฤษ เพราะที่ผ่านมา CTH เผชิญกับปัญหาในการประกอบกิจการ ทั้งการขาดทุนสะสมต่อเนื่อง 
และฐานสมาชิกท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีสมาชิกเพียง ๑.๓ ล้านราย 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าบริษัท CTH จ ากัด 
(มหาชน) มีรายได้จากการขายและบริการสุทธิปี ๒๕๕๗ มูลค่า ๒,๖๒๑ ล้านบาท ขาดทุนจาก
การด าเนินงาน ๕,๘๒๓ ล้านบาท ส่วนปี ๒๕๕๖ รายได้จากการขายและบริการสุทธิอยู่ที่ ๗๑๘ ล้านบาท 
ขาดทุน ๓,๗๐๑ ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้เพิ่มทุนจดทะเบียนถึง ๗ ครั้ง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ 
จากทุนจดทะเบียน ๕๐ ล้านบาท เพ่ิมเป็น ๕,๕๕๕ ล้านบาท (สืบค้นจาก: http://www. prachachat. 
net/webmobile/ news_detail. php? newsid=๑๔๕๕๗๓๐๙๑๕) 

แม้ว่าทางบริษัทพยายามหาทางหารายได้เพ่ิมโดยการหาสมาชิกผ่านระบบโทรทัศน์ทาง
อินเตอร์เน็ต (IPTV) สมาร์ทโฟน รวมถึงการขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลคู่ส าคัญให้โทรทัศน์
ช่องต่างๆ แต่สถานการณ์ไม่ดีข้ึน ปี ๒๕๕๗ พบการขาดทุนสูงกว่าปี ๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ CTH ได้ประกาศจะยกเลิกการออกอากาศผ่านดาวเทียม
ไทยคม เคยู แบนด์ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สมาชิกหรือลูกค้าของ CTH ที่ได้รับ
ผลกระทบ ส านักงาน กสทช. ประสานงานกับองค์กรผู้บริโภคให้เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง (สืบค้น
จาก: www.dailynews.co.th /it/๕๐๓๐๑๐ และ http://www.marketingoops.com /reports/ 
compare-๓-cable-tv/) 

ข้อดีของ CTH 

- มีหลายแพ็คเกจให้เลือก 

- แพ็คเกจใหญ่สุดไม่แพงมาก 

- ให้บริการทั้งแบบ Pre Pay และ Post Pay 

http://www.dailynews.co.th/
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- มีฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก และมวยปล้ า WWE 

- มีรายการที่ผลิตเอง 

- ดูได้หลายช่องทาง 

ข้อเสียของ CTH 

- ข้อมูลแพ็คเกจยังสับสน ทับซ้อนไปมา 

- ราคาสูง 

- ราคาแรกเข้าและต่อเพ่ิมจุดการรับชมค่อนข้างสูง  

- กล่องรับสัญญาณมีรูปแบบเดียว และเป็นแบบซื้อขาด ไม่มีความสามารถพิเศษใดๆ  

- สัญญาณภาพยังไม่เสถียร 

- หลายรายการเน้นการขายสินค้า  

- รายการที่น่าสนใจมีเพียงรายการเดียว 

- บริการหลังการขายไม่ค่อยดี 

- ช่องเอชดีมีน้อย และไม่ค่อยชัดเจน 

๓. จีเอ็มเอ็ม แซท (GMM Z) 

บทวิเคราะห์ “GMM Z ท้าชน True Visions ชิงต าแหน่งจ้าวทีวีดาวเทียม (สืบค้นจาก: 
http : / /www . siamintell igence . com/ gmmz -analysis/ )  ได้กล่า วถึง แกรมมี่ซึ ่ ง เ ค ย
เป็น เจ้าของคอนเทนต์รายใหญ่ มีช่องทีวีหลายช่องส าหรับน าเสนอราการผ่านดาวเทียม-เคเบิลทีวี 
เช่น 

 Green Channel (ของบริษัทลูก A-Time) 

 ACTS Channel (ช่องละครจากบริษัทลูก Exact/Scenario) 

 Bang Channel 

 Fan TV (ช่องเพลงลูกทุ่ง) 

 Play Channel 

 Saranae Channel (ของกลุ่มสาระแนโชว์) 

 Maxxi Channel (ต่อยอดจากนิตยสาร Maxim) 

ปัญหาของการด าเนินธุรกิจของแกรมมี่ คือ ไม่มีแพลตฟอร์มของตัวเอง ท าให้อ านาจต่อรองต่ า 
เช่น ถูกย้ายสลับช่องบ่อยๆ โดยแกรมม่ีไม่มีสิทธิ์ต่อรอง เมื่อแกรมมี่ตัดสินใจรุกเข้ามาท าแพลตฟอร์มของ
ตัวเองในชื่อ GMM Z (๑Sky เดิม) จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ เพราะแกรมมี่ก าลังพัฒนาตัวเอง
จาก “ผู้ให้บริการ content รายใหญ่” ขึ้นมาเป็น“platform+content provider” เพ่ือรุกตลาด

http://www.siamintelligence.com/gmmz-analysis/
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แข่งขันกับทรูวิชั่นส์โดยตรง เพราะก่อนหน้านี้  นอกจากทรูแล้วก็ไม่มีรายไหนเลยเป็นเจ้าของทั้ง 
แพลตฟอร์ม ดาวเทียมและ content ไปพร้อมๆ กัน 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้แกรมมี่จะมีคอนเทนต์พร้อมน าเสนอ แต่กลับเป็นช่องที่อยู่บนทีวีดาวเทียม
อยู่ก่อนแล้ว ยังไม่มีปัจจัยดึงดูดอะไรให้คนมาซื้อกล่องของ GMM Z ไปใช้ ท าให้ต้องใช้ยุทธศาสตร์หา
คอนเทนต์คุณภาพสูงและเป็นที่ต้องการมากๆ เช่น การถ่ายทอดฟุตบอลนัดส าคัญ การถ่ายทอด
คอนเสิร์ต ละครหรือภาพยนตร์ชื่อดัง เป็นต้น  

แกรมมี่ต้องการใช้เนื้อหาพิเศษหรือ exclusive content เหล่านี้มาสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้าซื้อ
กล่อง GMM Z ไปติดตั้ง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นยอดขายของ GMMZ ซึ่งถือเป็นหน้าใหม่ของวงการ ให้เพ่ิมสูง
ในเวลาอันรวดเร็ว เพ่ือว่าในระยะยาวแล้ว แกรมมี่สามารถสร้งฐานลูกค้ากลุ่มนี้ได้ในระยะยาว ดังนั้น 
แกรมมี่เลือกใช้แนวทางการปิดกั้นสัญญาณไม่ให้ดาวเทียมแพลตฟอร์มอ่ืนๆ สามารถดูถ่ายทอดสด
ฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ ที่ผ่านมา (ยกเว้นจะจ่ายเงินให้แกรมมี่ซึ่งมีทีวีดาวเทียมบางรายยอมจ่าย) เพราะ
ฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ ถือเป็น “อาวุธ” ชิ้นแรกที่  GMM Z ใช้น าร่องเปิดตัวและเป็นจุดขายของ
แพลตฟอร์มนั่นเอง 

จุดแตกต่างของแกรมมี่กับอาร์เอสอยู่ที่ว่า แกรมมี่สร้างแพลตฟอร์มของตัวเองด้วย ในขณะที่
อาร์เอสที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลรายการส าคัญอย่างลาลีกาสเปน และฟุตบอลโลก ๒๐๑๔ ยังคง
สถานะไว้ที่ content provider เท่านั้น (สืบค้นจาก:http://www.marketingoops.com /reports/ 
compare-๓-cable-tv/) 

ข้อดีของ GMM Z  

- ราคาแพ็คเกจถูก 

- มีรายการผลิตเองและได้รับความนิยม 

- เป็นระบบเติมเงินไม่มีสัญญาผูกมัด 

- หาซื้ออุปกรณ ์หรือกล่องสะดวก มีวางจ าหน่ายทั่วไป 

- ติดตั้งอุปกรณ์ด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องเสียค่าติดตั้ง 

- ได้ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และบุนเดสลีลาในราคาท่ีไม่สูงมาก 

ข้อเสียของ GMM Z 

- เน้นการขายกล่อง 

- แพ็คเกจผูกติดกับกล่อง 

- บางรายการไม่เหมาะสมกับผู้ชมเด็ก 

- ความหลากหลายของรายการมีน้อย 

- มีช่องรายการเน้นการขายสินค้า 

- ไม่มีระบบ IMDU เป็นของตนเอง 
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- ระบบเอชดี มีคุณภาพต่ า ได้เพียงแค่ ๗๒๐p 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่อยู่ในสถานการณ์ขาดทุนต่อเนื่องตลอด ๒ ปี ไม่สามารถเพ่ิม
ยอดสมาชิกได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากการแข่งขันสูง ต้องใช้เงินลงทุนสูง ท าให้รายได้ยังไม่
ครอบคลุมค่าใช้จ่าย หากปล่อยไว้จะไม่เป็นผลดีต่อภาพรวมของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน จึงเป็นที่มาของ
การ “ดีล” การ สวอปหุ้นระหว่าง “CTH” และ “จีเอ็มเอ็ม แซท” โดยบริษัท CTH แอล ซีโอ จะเข้าไป
ถือหุ้นร้อยละ ๑๐๐ ใน “บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี” ซึ่งเป็นบริษัทลูกของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ที่ด าเนินธุรกิจเพย์
ทีวี และ “แซท เทรดดิ้ง” บริษัทลูกของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จะเข้ามาถือหุ้นใน “CTH” ในสัดส่วนร้อยละ 
๑๐  เท่ากับเป็นการยุติธุรกิจเพย์ทีวีของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ด้วยการโอนย้ายลูกค้าและการให้บริการ
ต่างๆ ไปยัง CTH แทน จึงเป็นทางออกที่จะช่วยให้จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่มีผลประกอบการที่ดีขึ้น ไม่ต้องรับ
ผลขาดทุน เพ่ือจะได้หันมาให้ความสนใจมาที่ธุรกิจดิจิตอลทีวีที่ประมูลใบอนุญาตมาได้ ๒ ช่องเป็น
ช่องทางในการเผยแพร่คอนเทนต์ ซึ่งยังต้องใช้เงินลงทุนอีกมาก (สืบค้นจาก: http://positioningmag. 
com/๕๘๑๗๖) 

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา GMM Z ได้ท าการแจ้งยกเลิก Pay TV โดยไม่สามารถเติมเงินได้ตั้งแต่วันที่ 
๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ พร้อมชดเชยให้แก่ลูกค้า ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่สามารถชมแพ็คเกจโกลด์จะได้รับการ
ชดเชยกล่องรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมโกลด์ แพ็คเกจนาน ๑๒ เดือน กลุ่มลูกค้าที่สามารถรับชม
แพ็คเกจที่ไม่ใช่แพ็คเกจโกลด์ และไม่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ จะได้รับการชดเชย
กล่องสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุลตร้า แพลตทินัม แพ็คเกจฟรีนาน ๑๒ เดือน กลุ่มลูกค้าที่รับชม
แพ็คเกจที่มีฟุตบอลพรีเมียร์ ลีกจะได้รับการชดเชยกล่องดาวเทียมพร้อมบียอนด์ CTH แซท แพ็คเกจฟรี
นาน ๑๒ เดือน หากลูกค้าไม่ยอมรับการชดเชย บริษัทจะคืนเงินให้ โดยจะคืนเงินให้ตามวันที่ไม่ได้รับชม 
(สืบค้นจาก: http://coacabletv.com/z-pay-tv-) 

 
เคเบิลทีวีท้องถ่ิน 

เคเบิลทีวีท้องถิ่น (Local Cable Televisions) คือ ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีที่ให้บริการ
จ ากัด เฉพาะแต่ละเขตพื้นที่หรือท้องถิ ่น ใช้ระบบการส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์ ไปถึ ง
ผู ้ชมทางบ้านผ่านสายเคเบิลแทนการส่งสัญญาณทางอากาศเช่นเดียวกับเคเบิลทีวีทั่วไป เคเบิล
ท้องถิ่นถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบการบอกรับเป็นสมาชิกที่ผู้ชม
สามารถเปิดรับชมได้เพียงแค่สมัครสมาชิก และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องรับที่บ้าน การออกอากาศระบบนี้
ส่วนใหญ่จะท าในบริเวณที่มีปัญหาในการรับสัญญาณโทรทัศน์จากจุดส่ง เช่น ความแรงของสัญญาณ
ต่ าไป เนื่องจากอยู่ห่างจากจุดส่งมาก บริเวณที่มีภูเขาบังหรืออยู่ในหุบเขา จึงต้องตั้งเสาสูงมากๆ หรือ
อาจจะรับจากจานรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซึ่งลักษณะของการป้อนสัญญาณจะเป็นแนวราบ 
หรือในบริเวณที่เป็นพ้ืนที่กว้าง เช่น จังหวัด อ าเภอ เทศบาล หมู่บ้าน รีสอร์ท ซึ่งการติดตั้งในระบบนี้
ท าให้ไม่ต้องมีเสาอากาศบนหลังคาบ้านแต่ละหลัง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ณ จุดๆ เดียว 

 เคเบิลทีวีท้องถ่ินเป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีข้อจ ากัดเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจมีรายได้จากการขาย
สมาชิกซึ ่งผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นแถบชานเมือง หรือหากเป็นในเมืองก็เป็นตามต่างจังหวัด 
เพราะเคเบิลทีวีนั้นให้ภาพคมชัดกว่าการใช้เสาอากาศ และมีรายการให้ดูมากมายด้วยราคาที่ไม่แพง
เกินไป อัตราค่าบริการมีตั้งแต่ ๒๕๐ บาท ส าหรับเมืองเล็กๆ หรืออ าเภอเล็กๆ มีจ านวนช่อง 



๑๖ 

 

๔๐ ช่องในกรุงเทพและเมืองใหญ่มี ๒ ราคา คือ ๓๕๐ บาท และ ๔๕๐ บาท โดยมีช่องให้บริการ ๖๐ 
และ ๘๐ ช่อง ตามล าดับ เนื้อหารายการน าเสนอทั้งภาพยนตร์ การ์ตูน วาไรตี้ เพลง กีฬา และข่าวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๐ จากการท าเคเบิลท้องถิ่นเพ่ือช่วยแก้ปัญหาการรับชมช่องฟรีทีวี
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีปัญหาก็ได้รับความนิยมจากประชาชนมาก ในพ้ืนที่ต่างจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีปัญหา
เช่น เดียวกัน มีผู้น า ไปด า เนินการในท านอง เดียวกันและหลายพื้นที่ ได้ เปลี่ยนการติดตั้ ง
จาก  Tower มาเป็นการติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณฟรีทีวีจากดาวเ ทียม Palapa 
ของอินโดนีเซียแทน จนเกิดเคเบิลท้องถิ่นกระจายไปยังจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลาง และกระจายไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ทั่วประเทศ ต่อมาประเทศไทยมีดาวเทียม
ไทยคมเป็นของตนเอง  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลทั่วประเทศมีการรวมตัวกันก่อตั้งสมาคมเคเบิลทีวี
แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งมีสมาชิก ๒๕๐ บริษัททั่วประเทศ มีเครือข่าย
รวม ๕๐๐ สถานีและมีสมาชิกกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ราย (ศุภรดา นนท์สกุล, น. ๔๔, ๒๕๕๖) 

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ ช่องฟรีทีวีเปลี่ยนมาส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม ในระบบ
C-Band แต่ราคาจานรับสัญญาณดาวเทียมยังสูง และต้องใช้จานดาวเทียมใบใหญ่กว่า ๑๐ ฟุตจึงจะรับ
สัญญาณภาพได้ เนื่องจากมีประชาชนส่วนน้อยที่มีก าลังซื้อ จึงเป็นโอกาสของเคเบิลท้องถิ่นรายเล็ก
สามารถลงทุนติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อส่งสัญญาณฟรีทีวีผ่านระบบสายเคเบิลทีวี  หลังจากนั้นในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๐ กิจการเคเบิลท้องถิ่นได้ขยายตัวไปทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย ทั้งจังหวัดที่มี
ปัญหาเรื่องการรับชมฟรีทีวีและไม่มีปัญหาการรับชมช่องฟรีทีวี เพราะกิจการเคเบิลท้องถิ่นเริ่มพัฒนา
ไปสู่การน าช่องรายการลิขสิทธิ์ดีๆ ที่มีคุณภาพมาให้บริการเพ่ิมเติมกับสมาชิก ร่วมกับการผลิตช่องข่าว
ท้องถิ่น เพ่ือบริการประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้ขยายตัวขึ้นและเป็นที่นิยมของคนในแต่ละท้องถิ่น 
กลายเป็นสถานีข่าวของแต่ละต าบล แต่ละอ าเภอ ทั้งๆ ที่คุณภาพการผลิตรายการยังไม่ดี แต่ประชาชน
ก็นิยมรับชมเพราะมีเนื้อหาที่ตรงตามความต้องการของแต่ละท้องถิ่น  ปัญหาการรับชมช่องโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินไม่ชัดเริ่มหมดไป  

จากรายงานของฝ่ายวิจัยธนาคารทหารไทย จ ากัด เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ได้กล่าวถึง
ธุรกิจเคเบิลทีวีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่มีฐานลูกค้าประมาณ ๒.๗ – ๓ ล้านราย 
ในแง่มูลค่าตลาดและจ านวนฐานลูกค้า เนื่องจากเคเบิลทีวีเป็นอีกทางเลือกของผู้รับชมที่จะรับชม
รายการได้ตามความสนใจซึ่งตรงกันข้ามกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินที่มีจ านวนช่องไม่มาก หรือมีเนื้อหา
รายการที่เหมือนๆ กัน ธุรกิจเคเบิลทีวีมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
มาเป็นระยะๆ จนกระทั่งในปัจจุบันเหลือผู้ให้บริการรายใหญ่เพียงรายเดียว แต่ผู้รับชมต่างจังห วัด
นอกจากจะไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินได้ตามปกติแล้ว เนื่องจากอยู่ในพื้นที่อับสัญญาณ 
หรือสัญญาณไม่ชัดเจน จึงเลือกเปิดรับชมรายการจากเคเบิลทีวีท้องถิ่นแทนที่จะเลือกเคเบิลรายใหญ่ 
ซึ่งกลุ่มประชาชนเหล่านี้ถือเป็นฐานลูกค้าของผู้ให้บริการเคเบิลในท้องถิ่นที่มากกว่าผู้ให้บริการเคเบิล
รายใหญ่ ปัจจัยหนึ่งมาจากค่าบริการในอัตราเฉลี่ย เพียงเดือนละ ๒๕๐ - ๓๕๐ บาทต่อเดือน
เท่านั้น ต่ ากว่าแพ็คเกจหลักของให้ผู้บริการรายใหญ่ถึง ๖ - ๘ เท่าตัว การตัดราคาค่าบริการของ
เคเบิลท้องถิ่นท าให้อัตราการยกเลิกบริการของผู้ให้บริการรายใหญ่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 



๑๗ 

 

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการรายใหญ่และกลุ่มเคเบิลท้องถิ่นได้เพ่ิมความรุนแรง
โดยผู้ให้บริการรายใหญ่ได้ยกเลิกการขายลิขสิทธิ์รายการให้กับผู้บริการรายย่อย พร้อมจัดแพ็คเกจ
ส าหรับตลาดระดับล่าง เน้นรายการภาษาไทยและลดค่าบริการรายเดือนลง เพ่ือเจาะฐานลูกค้าของ
เคเบิลท้องถิ่นโดยตรง ท าให้ผู้ประกอบการรายย่อยรวมตัวเป็น “สมาคมเคเบิลทีวีท้องถิ่น” เพ่ือผลิต
รายการโทรทัศน์ของกลุ่มและเพิ่มอ านาจต่อรองในการจัดซื้อลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์โดยตรง
จากต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่ต้องการเจาะฐานลูกค้าระดับกลางและบนของผู้ให้บริการรายใหญ่ 
เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วพบว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ยังคงมีความได้เปรียบเคเบิลท้องถิ่นในด้าน
ต้นทุน เพราะสามารถเฉลี่ยต้นทุนคงที่ไปยังฐานผู้ชมขนาดใหญ่จนได้รับผลดีจากการประหยัดต่อขนาด 
(Economy of Scale )  นอกจากนั้น  ผู้ ให้บริการรายใหญ่ยังสามารถเชื่อมโยงการตลาด
ร่ว มกับ ธุร กิจ ใ น เครือ (Convergence) ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โทรศัพท์
พ้ืนฐาน และร้าน ๗-eleven ซึ่งช่วยให้ขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ ระบบจานรับสัญญาณดาวเทียมทั้งระบบจานด าใบใหญ่ (C-Band) 
และจานสีต่างๆ ใบเล็ก (Ku-Band) เริ่มได้รับความนิยม เพราะมีราคาถูกลงเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถ
ผลิตในประเทศแทนการน าเข้าจากต่างประเทศได้ ในช่วงนี้กิจการเคเบิลท้องถิ่นได้มีการขยายตัวแต่
ไม่มาก หากเปรียบเทียบกับกลุ่มทีวีดาวเทียม ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ขึ้น โดยมี
การแต่งตั้งให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) โดยมีพันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ 
เป็นประธาน เข้ามาท าหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย ในขณะที่พฤติกรรม
การรับชมทีวีของคนไทยได้เปลี่ยนจากการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ๖ ช่องผ่านเสาก้างปลาในระบบ
แอนะล็อก มารับชมผ่านระบบเคเบิลท้องถิ่น ๖๐ - ๘๐ ช่องในระบบแอนะล็อก โดยเสียค่าบริการ
รายเดือน และมารับชมผ่านทีวีดาวเทียม ๒๐๐ ช่องในระบบดิจิตอล โดยไม่เสียค่าบริการรายเดือน ผลก็คือ 
การขยายตัวของเคเบิลท้องถิ่นเริ่มชะลอตัว ขณะที่การขยายตัวของจานดาวเทียมได้ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น
จนผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่นเริ่มปรับตัวโดยการเปิดให้บริการระบบดิจิตอลเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมช่อง
รายการและคุณภาพสัญญาณในระบบดิจิตอล จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กสท. เปิดให้บริการระบบ
ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน ๔๘ ช่อง เพ่ือน ามาทดแทนระบบแอนะล็อกภาคพ้ืนดิน ๖ ช่องเดิมโดยในช่วงแรก
มีทีวีธุรกิจภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลขึ้น ๒๔ ช่อง เป็นระบบ HD ๗ ช่อง และระบบ SD ๑๗ ช่อง และทีวี
สาธารณะ ๓ ช่องรวมเป็น ๒๗ ช่อง โดยช่องทีวีธุรกิจ ๒๔ ช่อง กสท. ได้ประกาศให้เป็นช่องรายการ
ที่ต้องให้บริการเป็นการทั่วไป เพ่ือก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกระบบทุกโครงข่าย ต้องน า
ช่องรายการดิจิตอลทีวีไปออกอากาศในระบบของตนเองในต าแหน่งช่องที่ ๒๓ - ๔๖ เพ่ือประโยชน์
ในการหาโฆษณาทีวีดิจิตอลทางธุรกิจ ๒๔ ช่องดังกล่าว  

จากเดิมที่ช่องรายการฟรีทีวีผ่านดาวเทียมจ านวนมากได้สร้างปัญหาให้กับสังคม ทั้งในด้านการ
โฆษณาท่ีหลอกลวงและเกินจริง รวมทั้งเนื้อหารายการที่ยั่วยุให้เกิดความแตกแยกในสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กสทช. และ คสช. จึงออกกฎให้ช่องรายการฟรีทีวีผ่านดาวเทียมต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นช่องรายการที่มี
การบอกรับสมาชิกและก าหนดให้โครงข่ายที่มีการบอกรับเป็นสมาชิกต้องเอาช่องรายการที่ขึ้นทะเบียน
แบบบอกรับเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้นมาเผยแพร่ ซึ่งกฎทั้ง ๒ ข้อนี้มีผลให้โครงข่ายโทรทัศน์ต่างๆ 
ทั ้งเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมที่ต้องการเอาช่องรายการทีวีผ่านดาวเทียมไปเผยแพร่ต้องเลือกช่อง
รายการที่ได้ขึ้นทะเบียนแบบบอกรับเป็นสมาชิกกับ กสทช. แล้วเท่านั้น ท าให้ประชาชนที่ติดตั้ง



๑๘ 

 

จานดาวเทียมและเคเบิลทีวี ไม่สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมได้ประมาณ 
๒ - ๓ เดือน จึงเกิดการกลับไปนับหนึ่งใหม่ของกลุ่มช่องรายการฟรีทีวีผ่านดาวเทียมเพราะต้องมาแจ้ง
เปลี่ยนสถานะจากการเป็นช่องฟรีทีวี เป็นช่องรายการแบบบอกรับเป็นสมาชิก และมีช่องรายการฟรีทีวี
ผ่านดาวเทียมหลายช่องไม่ผ ่านเกณฑ์การให้บริการแบบบอกรับสมาชิกหลายช่องได้ย ุต ิการ
ออกอากาศไป เนื่องจากไม่สามารถหารายได้จากการโฆษณาให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพราะการ
เป็นช่องทีวีแบบบอกรับเป็นสมาชิกจะสามารถมีโฆษณาได้เพียง ๖ นาทีต่อชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งต่างจากช่อง
ฟรีทีวีของดิจิตอลทีวีทางธุรกิจ ๒๔ ช่องของ กสทช. ที่สามารถมีโฆษณาได้ ๑๒ นาทีต่อชั่วโมง ประกอบ
กับการเกิดของดิจิตอลทีวี ๒๔ ช่อง ท าให้เกิดการแข่งขันตัดราคาค่าโฆษณาลงไปมาก ผลกระทบที่
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ท าให้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่นประสบภาวะขาดทุน โดยเฉพาะ
รายเล็กหลายรายเริ่มประกาศขายกิจการ บางรายประกาศขายแล้วไม่มีคนซื้อจึงต้องปิดกิจการ ซึ่งผลที่
เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๘ และไม่มีการสนับสนุนหรือช่วยเหลือใดๆ จาก กสทช. หรือการแก้ไขที่
ถูกต้องจากสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่นในประเทศไทยจะต้องปิด
กิจการตามมาอีกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย (สืบค้นจาก: http://www.charoencabletv.com/article-
๐๗.html) 

ปัจจุบันเคเบิลทีวีท้องถิ่นมีลูกค้ากว่า ๑.๕ ล้านรายทั่วประเทศ ซึ่งเติบโตอยู่ในระดับค่อยเป็น
ค่อยไป ผู้ให้บริการรายใหม่แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเพ่ิมเติม เพราะสายเคเบิลเดินสายครอบคลุมพ้ืนที่
กลุ่มเป้าหมายแล้ว ไม่มีโครงข่ายใหญ่โต ส่วนใหญ่มักครอบคลุมแค่จังหวัดของตนเอง ดูแลกลุ่มเล็กๆ 
เฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กที่มีอยู่ทั่วประเทศขณะนี้ไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ ราย โดยมีทั้งที่เป็นแบบ
ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องและแบบลักลอบท าอยู่ตามพ้ืนที่ทุรกันดาร ในรูปแบบการบริการเผยแพร่ภาพ
และเสียงประเภทสื่อโทรทัศน์ซึ่งส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลไปยังบ้านเรือนที่เป็นสมาชิกโดยตรง
ซึ่งมีเขตการให้บริการอยู่ในแต่ละท้องถิ่นโดยผู้ชมอาศัยอยู่ในแถบชานเมือง หรือตัวเมืองในต่างจังหวัด 
เคเบิลทีวีท้องถิ่นจึงเปรียบเสมือนสื่อของคนในท้องถิ่นที่อยู่คู่กับความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น เนื่องจากเนื้อหารายการของเคเบิลทีวีส่วนใหญ่น าเสนอเกี ่ยวกับ
ชีวิตประจ าวันของคนในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น รายการที่น าเสนอเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว ข่าวสารในท้องถิน่ 
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้คนในชุมชนรับรู้อย่างทั่วถึง น าเสนอการละเล่นและเพลงประจ า
ท้องถิ่น ขณะเดียวกนัก็น าเสนอรายการที่ได้ลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ ซึ่งเนื้อหาของรายการเหล่านี้ตอบสนอง
ความต้องการของคนในชุมชมหรือคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และมีภาพที่คมชัดกว่าการใช้ เสาอากาศ 
โดยสมาชิกเสียค่าบริการที่ไม่แพง เคเบิลทีวีท้องถิ่นจึงเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงคนในท้องถิ่นได้มาก
ที่สุด อีกท้ังรูปแบบการน าเสนอของเคเบิลทีวีท้องถิ่นยังส่งผลดีต่อประชาชนในท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น 
การด ารงวีถีของคนในท้องถิ่น การอนุรักษ์รูปแบบการสื่อสาร ประเพณีและวัฒนธรรมเดิมๆ ของคน
ในท้องถิ่น เพิ่มความสามัคคี แต่ถึงอย่างไร เคเบิลที วีท้องถิ่นก็เป็นธุรกิจขนาดเล็กมีข้อจ ากัด
เรื่องการหาผลประโยชน์ เนื่องจากมีรายได้จากการขายบริการให้สมาชิก ซึ่งผู้ บริการส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ชานเมือง และตัวเมืองในแต่ละจังหวัดต่างๆ จึงท าให้ฐานผู้ชมไม่กว้างขวาง ด้วยเหตุนี้
ผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศได้รวมตัว เรียกว่า  CTH เ พื่อระดมทุนมาปรับปรุง
และการส่งสัญญาณอากาศเป็นระบบดิจิตอล เพ่ือรองรับจ านวนช่องรายการได้ไม่จ ากัด  

ที่ผ่านมานั้นระบบเคเบิลทีวีท้องถิ่นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและกิจการเคเบิลได้ขยายตัว 
ท าให้เคเบิลทีวีกลายเป็นสื่อหลักอันดับ ๒ รองจากวิทยุกระจายเสียง ที่สามารถเผยแพร่ข่าวสาร



๑๙ 

 

ของทางราชการในส่วนท้องถิ่นให้เข้าถึงประชาชนระดับพ้ืนฐานที่มีรายได้น้อยในพ้ืนที่ (กันยาพิชย์ ยงใจยุทธ, 
๒๕๕๒, อ้างถึงใน สุพิชฌาย์ ดวงค าสวัสดิ์ , ๒๕๕๔, น. ๓) หากแต่ในช่วง ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมานั้น 
ผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่นส่วนใหญ่ประสบกับปัญหา กล่าวได้ว่าเป็นช่วงวิกฤตของเคเบิลทีวีท้องถิ่น 
อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เข้าสู่การสื่อสารในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งส่งผลโดยตรง
ต่อเคเบิลท้องถิ่นที่มีรูปแบบการสื่อสารผ่านสายเคเบิล เป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการรายเล็กขาดเงินทุน
ในการปรับเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณจากแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล ในขณะเดียวกันพฤติกรรม
ของผู้บริโภคปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพลจากการสื่อสารในรูปแบบอินเตอร์เน็ตโดยผ่านอุปกรณ์การสื่อสาร
ที่ทันสมัย ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บแล๊ต ซึ่งมีความหลากหลายของเนื้อหา มีความรวดเร็วและความคมชัด
ของภาพและเสียง อีกทั้ง เคเบิลทีวีท้องถิ่นต้องประสบกับปัญหาด้านคู่แข่งทางธุรกิจจากกลุ่มทีวี
ดาวเทียมที่ให้บริการทีวีที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายเดือน และเป็นคู่แข่งขันกับบริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกชั้นน าและรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่ให้บริการ
ทั้งระบบจานดาวเทียมและเคเบิล เนื่องจากบริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญทั้งด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านอย่างครบถ้วน มีทั้งการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และได้ให้ความส าคัญการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
อย่างดี มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืน ผู้ชมสามารถรับชมได้
หลายช่องทางทั้งระบบจานดาวเทียมและเคเบิลด้วยการส่งสัญญาณแบบดิจิตอลผ่านเคเบิลใยแก้วและ
จานดาวเทียม และมีช่องรายการมากกว่า ๒๐๐ ช่อง เพื่อน าเสนอรายการที่ หลากหลาย
และรายการชั้นน าที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศ และผลิตเนื้อหารายการเองในประเทศเพ่ือ
ตอบสนอง จึงท าให้บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) สามารถแข่งขันกับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
เคเบิลทีวีระดับชาติและเคเบิลท้องถิ่นรายอ่ืนๆ ได้ (สุริวัสสา อ่ าสวัสดิ์, ๒๕๕๓, น. ๙๙ - ๑๐๓) 

นอกจากนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเคเบิลทีวีท้องถิ่น คือ กฎหมายที่ไม่ชัดเจนในการประกอบกิจการ
ด้านเคเบิลทีวีท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบัน กสทช. เป็นผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ซึ่งกฎระเบียบ
ที่ออกมานั้นจะเป็นการก ากับและควบคุมมากกว่าการสนับสนุน และอีกหนึ่งปัญหาซึ่งปัจจุบันถือเป็น
ปัญหาใหญ่ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดของเคเบิลทีวีท้องถิ่น คือ ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่นจ านวน 
๑๔๐ รายทั่วประเทศรวมตัวจัดตั้งบริษัท เคเบิลไทย โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) หรือ CTH (Cable Thai 
Holding) เพ่ือแข่งขันกับผู้ประกอบการเคเบิลทีวีระดับชาติ และเพ่ือระดมทุนมาปรับปรุงระบบและ
การส่งสัญญาออกอากาศเป็นระบบ ดิจิตอล  เ พื่อรองรับจ านวนช่องรายการ ได้ ไม่จ ากัด 
จากเดิมที่ใช้ระบบแอนะล็อกที่สามารถรับได้เพียง ๔๕ ช่อง และยังเตรียมรวมตัวเพ่ือเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียมในการออกอากาศให้ทัดเทียมกับทรู วิชั่นส์ แต่ถึงอย่างไรการด าเนินการของ CTH ยังมีปัญหา
มาตลอด ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศท่ีเข้าร่วม CTH ได้รับผลกระทบจากการ
ยกเลิกการใช้บริการโครงข่ายสายเคเบิลท้องถิ่น และให้ช าระค่าเสียหายให้กับ CTH โดยในช่วงที่ผ่านมา
มีผู้ประกอบการที่ร่วมเป็นพันธมิตรและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้จ านวน ๑๗๐ ราย ทั้งรายเล็กและ
รายใหญ่ ซึ่งในจ านวนดังกล่าวมี ๕๐ รายเคเบิลท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากกลุ่มนี้เป็น
ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้ตัดสินใจเปลี่ยนการให้บริการจากเคเบิลแอนะล็อกมาเป็นดิจิตอล
เพื่อรองรับกับโมเดลธุรกิจของ CTH ที่วางไว้แต่เมื่อถูก CTH ยกเลิกจึงส่งผลให้การด าเนินกิจการของ
ผู้ประกอบการยากขึ้น คือ CTH ไม่สามารถท าหน้าที่ตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ทั้งในเรื่องการดูแลด้าน
การจัดการขยายเครือข่าย และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมาชิก
ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่ เป็นผู้ถือหุ้นและลูกค้าสมาชิกได้รับความเดือดร้อน (สืบค้นจาก:



๒๐ 

 

http://www.thansettakij.com/๒๐๑๕/๑๑/๑๕/๑๗๘๓๒) จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๙ CTH ได้ประกาศจะยกเลิกการออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคม KU BAND ตั้งแต่วันที่ 
๑ สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ทั้งๆ ที่พ่ึงยุติการให้บริการของ Z PAY TV บนกล่อง GMMZ และน ากล่องของ 
CTH ไปเปลี่ยนให้กับผู้บริโภคกรณีที่ประสงค์จะรับชมช่องรายการต่างๆ ของ CTH ต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริการ
บางรายที่รับชมผ่านจานดาวเทียมระบบ C BAND ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อจานใหม่ เนื่องจากกล่อง
ของ CTH รองรับเฉพาะระบบ KU BAND เท่านั้น (สืบค้นจาก: www.dailynews.co.th/it/๕๐๓๐๑๐) 

ทั้งนี ้ธุรกิจสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีจะด ารงอยู่ได้ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น
และเผชิญปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีเตรียมพร้อมในการปรับตัวให้สอดรับกับ
สภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนไป  รวมถึงการบริหารจัดการภายในธุรกิจเ พื่อ ลด
ต้นทุน  โ ดยผู้ประกอบการเคเบิลทีวีต้องท าเพ่ือความอยู่รอด คือ สร้างความแตกต่างด้วยเนื้อหา
รายการที่น าเสนอดึงดูดให้ผู้ชมแต่ละท้องถิ่นมีความสนใจเ พ่ิมคุณภาพความคมชัดของ ช่อง
เป็นระบบเอชดี เพ่ือให้ผู้ชมหรือลูกค้าที่เป็นสมาชิกเกิดความคุ้มค่าในการช าระค่าบริการรายเดือน ใน
ขณะเดียวกันเคเบิลท้องถิ่นนี้มีจุดแข็ง คือ ความใกล้ชิดกับชุมชนที่ให้บริการ การเป็นสมาชิกชุมชน
ที่อยู่ใกล้ชิดผู้บอกรับเป็นสมาชิก เคเบิลจึงรู้วัฒนธรรมถิ่น และความต้องการของท้องถิ่นชุมชนที่ตน
ให้บริการอยู่ นี่เป็นข้อดีที่ผู้ให้บริการจากภายนอกไม่สามารถเอาชนะได้ และการน าเสนอข่าวคราวและ
เรื่องราวของท้องถิ่นสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว และมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต 
เพราะระยะทาง และแรงงานท้องถิ่นย่อมถูกกว่าการผลิตจากระยะไกล จึงเป็นประโยชน์ต่อเคเบิล
ท้องถิ่นและผู้ประกอบการจากภายนอกยากที่จะแข่งขันด้วยได้ ดังนั้น จุดแข็งเฉพาะตัว (Unique 
advantage) ของเคเบิลท้องถิ่น คือ การผนึกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั่นเอง (สืบค้นจาก: 
pioneer.netserv. chula.ac.th/ ~tpana/ Future comunitycble.doc) 

 
ดาวเทียม 

ทีวีดาวเทียม ช่วงแรกเริ่มจาก “จานด า” หรือดาวเทียมระบบ C-Band ที่มบีริษัท สามารถและ 
PSI เป็นผู้บุกเบิก ทีวีดาวเทียมกลุ่มนี้จะรับสัญญาณดาวเทียมที่ไม่เข้ารหัสจากต่างประเทศได้ ต่อมา
พัฒนาเป็นระบบ “จานสี” หรือ KU-Band ที่รับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคมเป็นหลัก โดยมี
ผู้ประกอบการหลายราย เช่น PSI ที่มียอดขายสูงสุด, DynaSAT, InfoSAT หรือ DTV ที่ท าเองโดยบริษัท
ไทยคมของกลุ่มอินทัช เป็นต้น 

ภาวะทางการเมืองที่ผันผวนท าให้กลุ่มก้อนการเมืองหันมาท าทีวีดาวเทียมของตัวเอง (เพราะการ
ครอบครองสื่อเป็นเครื่องมือส าคัญทางการเมือง และกลุ่มการเมืองไม่สามารถแทรกตัวเข้ามายัง
ช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินได้ ทางออกจึงเหลือเพียงทีวีดาวเทียมที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายจากการที่ไม่มี 
กสช. ท าหน้าที่ก ากับดูแล) และส่งผลให้ยอดขายจานดาวเทียมเพ่ิมสูงขึ้นมากโดยเฉพาะพ้ืนที่นอก
กรุงเทพบวกกับปัญหาเรื่องคุณภาพสัญญาณของการแพร่ภาพแบบ terrestrial ท าให้ปัจจุบันมียอด
ผู้ชมดาวเทียมสูงมาก 

เมื่อทั้งเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมสามารถรับชมช่องฟรีทีวีแบบ terrestrial ได้เช่นกัน บวกกับ
คุณภาพสัญญาณที่ดีกว่า (ไม่ถูกตึกบังหรือคลื่นรบกวน) และจ านวนช่องที่มีให้เลือกมากกว่าในราคาที่

http://www.dailynews.co.th/it/๕๐๓๐๑๐


๒๑ 

 

ไม่แพงนัก ท าให้คนไทยจ านวนมากหันมาดู “ทีวีทางเลือก” แทนการใช้เสาก้างปลาแบบเดิม (สืบค้น
จาก: http://www.siamintelligence. com/gmmz-analysis/) 

ช่องทีวีดาวเทียมวางรูปแบบการน าเสนอที่ชัดเจน มีความโดดเด่นและแตกต่างกันในแต่ละช่อง
เพ่ือเจาะผู้ชมรายเซ็กเมนท์ เช่น ทีวีโฮมชอปปิง ช่องเพลง ภาพยนตร์ ซีรีส์การ์ตูน รวมถึงพฤติกรรมผู้ชม
แตกต่างกัน โดยผู้ชมทีวีดาวเทียมส่วนใหญ่มั กเปิดช่องใดช่องหนึ่ งตลอดทั้งวันต่างกับผู้ชม
ทีวีดิจิตอลที่มักจะกดรีโมทเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆ เพ่ือค้นหารายการที่สนใจ (สืบค้นจาก: http:// www. 
bangkokbiz news.com/news/detail/๗๐๓๒๗๘) 

 
วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ (เคเบิลทีวี) ได้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการประกอบ
กิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (เคเบิลทีวี) และเป็นแนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
ส านักงาน กสทช. ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการฯ 

 ๒. ส านักงาน กสทช. มีรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบ
กิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (เคเบิลทีวี) และได้แนวทางสู่การก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการฯ 
 

ขอบเขตการด าเนินงาน  

 ศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ที ่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (เคเบิลทีวี) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ราย โดยใช้วิธีการค านวณตามหลักการ
ค านวณกลุ่มตัวอย่าง (Taro Yamane) จากจ านวนผู้ประกอบกิจการฯ ทั่วประเทศจ านวน ๔๑๙ ราย 
ตามรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยโดยใช้เครื่องมือที่ผ่านการศึกษาภายใต้
กรอบแนวคิดทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม การอ้างอิงและเปรียบเทียบกรณีศึกษา เจตนารมณ์ทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้  

๑. ด้านการบริหารองค์กร ก าหนด ๗ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

   ๑.๑ การตระหนักและค านึงถึงความคุ้มค่าของการประกอบกิจการ 

  ๑.๒ ผลประกอบการและความอยู่รอด 

  ๑.๓ การใช้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่อย่างสม่ าเสมอ 

  ๑.๔ ระดับความนิยมของสถานี (จ านวนผู้ชม) 

  ๑.๕ ภาพลักษณ์ขององค์กร (ชื่อเสียง) 

  ๑.๖ การวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารองค์กร 

  ๑.๗ การปฏิบัติตาม การประเมิน การทบทวนและการปรับปรุงแผนบริหารองค์กร 

http://www.siamintelligence.com/gmmz-analysis/


๒๒ 

 

 ๒. ด้านการพัฒนาบุคลากร ก าหนด ๗ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

  ๒.๑ มีการก าหนดแผนผังและโครงสร้างการเติบโตในสายงานของบุคลากร 

  ๒.๒ มีกิจกรรมเรียนรู้ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ส าหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

  ๒.๓ การเข้า-ออกของบุคลากร 

  ๒.๔ ความเชี่ยวชาญตามงานที่รับผิดชอบ 

  ๒.๕ ค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน 

  ๒.๖ ปริมาณบุคลากรกับปริมาณงาน 

  ๒.๗ สวัสดิการที่บุคลากรได้รับ 

 ๓. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ก าหนด ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

  ๓.๑ การปฏิบัติตามกฎหมาย 

  ๓.๒ การถูกร้องเรียน การกระท าความผิด หรือการถูกลงโทษ 

  ๓.๓ การช าระค่าธรรมเนียมการก าหนด 

  ๓.๔ การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ 

  ๓.๕ การเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ/องค์กรผู้ประกอบการ 

  ๔. ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ก าหนด ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

  ๔.๑ องค์กรจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 

  ๔.๒ การตรวจสอบเนื้อหาก่อนออกอากาศ 

  ๔.๓ การกระท าความผิดว่าด้วยการโฆษณา 

  ๔.๔ การโฆษณาสินค้าประเภทเครื่องส าอางหรืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 

  ๔.๕ การประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค 

 
สมมติฐาน/ข้อสันนิษฐาน 

 ๑. ด้านการบริหารองค์กร ผู้ประกอบการมีความค านึงถึงความคุ้มค่า การตรวจสอบผล
ประกอบการเพ่ือให้สถานีอยู่รอด การบริหารองค์กร ภายใต้การใช้เทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับชม เ พื่อให้สถานีฯ ได้รับความนิยมจากสมาชิก ด้วยการจัดสรร
ทรัพยากรที่ เหมาะสม รวมถึงการค านึงภาพลักษณ์ที่ดีของสถานีในรูปแบบต่างๆ เช่น น าเสนอ
เนื้อหาได้ตามความต้องการ มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการผลิตรายการที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับ
สมาชิกในท้องถิ่นของตนเอง 

 ๒. ด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการก าหนดแผนผัง โครงสร้าง รายละเอียดการท างาน
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งการจัดอบรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นระยะๆ การได้รับเงินเดือนและ
สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 



๒๓ 

 

 ๓. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่สามารถประกอบ
กิจการไดต้ามกฎหมาย รวมทั้งน าเสนอรายการที่เป็นไปตาม กสทช. ก าหนด  

๔. ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค มีช่องทางให้ผู้รับชมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงาน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีมาตรการหรือแผนงานที่จะน าเสนอรายการที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้รับชมในทุกๆ ด้าน 

 
เครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาที่เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 
(Closed – Ended Questionnaire) และค าถามปลายเปิด (Open – Ended Questionnaire) เนื้อหา
ของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ได้แก่ ค าถามเกี่ยวกับชื่อผู้รับใบอนุญาต 
ทุนจดทะเบียนของกิจการ รายได้ต่อปี จังหวัดที่ตั้งของกิจการ ช่องทางการส่ง สัญญาณ/การให้บริการ 
ระบบของการออกอากาศ/การให้บริการ ค่าบริการในการรับชม ความครอบคลุมของเครือข่ายสัญญาณแพร่
ภาพของสถานี จ านวนบุคลากรขององค์กร การประกอบธุรกิจด้านอ่ืนควบคู่ ระยะเวลาการประกอบ
ธุรกิจโทรทัศน์ ภาพลักษณ์ของสถานี กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check List) และ
เป็นค าถามปลายเปิด (Open – Ended Questionnaire) ในบางข้อค าถาม 

ส่วนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ ค าถามเกี่ยวกับ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย และด้านกลไก
การคุ้มครองผู้บริโภค โดยเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check List) โดยใช้การประเมิน (Rating Scale) 
๔ ระดับ ได้แก่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ และไม่ทราบ  

ส่วนที่ ๓ ค าถามปลายเปิดให้ผู้ประกอบกิจการได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมใน ๓ ข้อค าถาม 
คือ ปัญหาที่ท าให้เคเบิลทีวีไม่ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ ปัจจัยที่มีผลท าให้ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินกิจการ และความคาดหวังต่อ กสทช. ในการด าเนินการก ากับดูแลกิจการ  

 
การตรวจสอบชุดค าถาม 

 คณะวิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถี่และกิจการที่ใช้คลื่นความถี่  และผู้ประกอบกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่หรือเคเบิลทีวีท าการ
ตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้องของข้อค าถาม จากนั้น คณะวิจัยได้ปรับข้อค าถามตามที่ได้รับ
ค าแนะน าให้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะการประกอบกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ 

 
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 

 การประเมิน หมายถึง การตรวจสอบวัดผลการด าเนินงาน ๔ ด้าน คือ การบริหารจัดการ 
ด้านบุคลากร ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคของกิจการไม่ใช้
คลื่นความถี่หรือเคเบิลทีวีทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นว่าจะสามารถด าเนินกิจการให้บริการกับ
สมาชิกได้ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่เกิดจากการเติบโตด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 



๒๔ 

 

โดยเฉพาะการแข่งขันจากธุรกิจประเภทอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ที่ท าให้
มีคู่แข่งขันจากต่างประเทศท่ีให้บริการเนื้อหารายการทั้งสาระ ความรู้ และความบันเทิง 

 ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถของผู้ประกอบกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่หรือเคเบิลทีวี
ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ ได้แก่ การวางแผนบริหาร การประเมิน
แผน การทบทวนแผนงาน การประเมินสถานการณ์ รวมทั้งการให้ความส าคัญกับบุคลากร การ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการดูแลสมาชิกได้เป็นอย่างด ี 

 ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การด าเนินงานและการบริหารจัดการที่ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีได้รับ
ผลก าไร สามารถให้โบนัสกับบุคลากร และการปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ความสามารถประคับประคอง
กิจการได้ต่อไปอีก ๒ ปีข้างหน้า และการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากล าบากของอุตสาหกรรมการตลาด
เคเบิลทีวีได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบกิจการสามารถด าเนินกิจการได้จากต้นทุนที่ได้ลงทุนไปแล้ว
ได้ผลตอบแทนกลับคืนตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 

 
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ 

 การวิเคราะห์พิจารณาจากการที่ผู้ประกอบกิจการแต่ละรายให้ข้อมูลตามหัวข้อ คือ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่แน่ใจ และไม่ทราบ  

ใช่ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการมีความคิดเห็นสอดคล้องกับข้อค าถาม 

ไม่ใช่ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการไม่เห็นด้วย หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ตามข้อค าถาม 

ไม่แน่ใจ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามข้อค าถาม 

ไม่ทราบ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถให้ข้อมูลตามข้อค าถามได้ 

ไม่ตอบ (ในกรณนี้ที่ผู้ให้ข้อมูลไม่เลือกตอบในหัวข้อใดเลย) หมายถึง ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลตาม
ข้อค าถามนั้น 

การวิเคราะห์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ คณะวิจัยได้น าข้อมูลเฉพาะ “ใช่” มา
ประมวลผลเท่านั้น เนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดว่าผู้ประกอบกิจการในภาคนั้นได้ท าการ
ประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์องค์กรของตนเอง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

คณะวิจัยได้จัดสัดส่วนการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การประกอบกิจการไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

๑. ด้านการบริหารจัดการ สัดส่วนน้ าหนักร้อยละ ๗๐ เนื่องจากเป็นด้านที่มีความส าคัญที่สุด 
คือ ผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ีก าลังประสบอยู่นั้นจะสามารถฝ่าฟันให้ธุรกิจยังคงให้บริการได้ต่อไปหรือไม่  

นอกจากนี้ ในด้านการบริหารจัดการ ซึ่งมีตัวชี้วัด ๗ ด้าน คณะวิจัยได้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนที่มี
สัดส่วนน้ าหนักความส าคัญไม่เท่ากัน กล่าวคือ ด้านผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย



๒๕ 

 

ครั้งนี้ ได้แก่ ผลก าไร การให้โบนัส การปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ความสามารถในการบริหารงานได้อีก ๒ ปี
ข้างหน้า และความยากล าบากในการบริหารงาน สัดส่วนน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐ เนื่องจากเป็น
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ในการประกอบกิจการ  

ส าหรับด้านประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ได้แก่ 
การวัดระดับความนิยม การวางแผนเพ่ิมสมาชิก การปรับปรุงเทคโนโลยี การวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารงาน การปฏิบัติตามแผน และการประเมิน ทบทวนแผนที่วางไว้อย่างน้อย ๑ ปี สัดส่วนน้ าหนัก
เท่ากับร้อยละ ๑๐ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ควรปฏิบัติเพ่ือให้กิจการ
มีการบริหารงานที่ดีที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งเป้าหมาย  

ทั้งนี้ เมื่อรวมทุกรายข้อในด้านการบริหารจัดการ ๗ ตัวชี้วัด การประเมินว่าผู้ประกอบกิจการ
เคเบิลทีวีในภาคต่างๆ มีประสิทธิภาพหรือผลสัมฤทธิ์หรือไม่ ผู้ประกอบกิจการในภาคนั้นๆ ควรได้รับ
ผลการประเมินร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป จึงจะถือว่ามีความสามารถในการประกอบกิจการไม่ใช้คลื่นถี่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ ์ หากต่ า กว่าร้อยละ ๕๐ มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถ
บริหารจัดการองค์กรให้อยู่รอดต่อไปได้ 

๒. ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค คณะวิจัย
ได้ก าหนดให้เป็น “ประสิทธิภาพ” ที่จะเป็นส่วนที่ผลักดันให้องค์กรไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้ โดยคณะวิจัย
ก าหนดให้สัดส่วนน้ าหนักเพียงร้อยละ ๑๐ เนื่องจากเป็นด้านที่ผู้ประกอบกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่
จะต้องด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพที่เป็นการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับซึ่งจะต้อง
ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว ส่วนเกณฑ์ในการประเมินด้านในแต่ละด้านข้างต้น คือ ร้อยละ ๕๐ จึงจะ
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ หากต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพ 

๓. เมื่อวิเคราะห์ทั้ง ๔ ด้าน ผลการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การประกอบกิจการ
เคเบิลทีวี คือ มากกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่ากิจการในภาคนั้นๆ มีแนวโน้มโอกาสที่จะประกอบ
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์หรือสะท้อนให้เห็นว่าสามารถประกอบกิจการ ให้อยู่
รอดต่อไปได้ หากต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ถือว่ากิจการในภาคนั้นๆ อาจมีทิศทางในทางตรงกันข้ามกับที่
กล่าวไป 

 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 คณะวิจัยท าการประเมินผู้ประกอบกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่หรือเคเบิลทีวีทั้งระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นเป็นรายภาค ได้แก่ ภาค ๑-๔ และในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจัยที่ต้องการได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ เพ่ือค้นหาแนวทางที่จะ
น าไปสู่การก าหนดนโยบาย แนวทางที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ทั้งประเทศ 
โดยมิได้ท าการประเมินผู้ประกอบกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ีเป็นรายหน่วยงาน 

 
 
 
 



๒๖ 

 

การแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 คณะวิจัยได้แสดงผลข้อมูลการวิเคราะห์เป็น ๒ ส่วน คือ ข้อมูลที่แสดงร้อยละของการ
ประกอบกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่เป็นรายภาคและทั้ง ๔ ภาค และข้อมูลที่แสดงถึงการประเมิน
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์แบ่งเป็นรายภาคและภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 

 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

          แนวคิดเรื่องการบริหารองค์กรเคเบิลทีวี 

ธุรกิจเคเบิลทีวีเป็นองค์กรสื่อโทรทัศน์ที่ด าเนินการโดยบริษัทเอกชน ซึ่งสามารถน าแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารสื่อโทรทัศน์มาปรับใช้ในการบริหารจัดการได้ ซึ่งต้องบริหารจัดการเพ่ือดึงดูดผู้ชม
หรือลูกค้าให้มากที่สุด ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารขององค์การสื่อสารมวลชน แบ่งเป็น ๒ ปัจจัย คือ 
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในองค์การสื่อสารมวลชน
เอง ได้แก่ 

การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง การบริหารงานและนโยบายการผลิตขององค์กร
สื่อสารมวลชน ซึ่งมีกลยุทธ์การบริหารธุรกิจตามสถานการณ์ต้องท าให้สอดคล้องกับนโยบาย รวมถึง
การจัดการกับทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความอยู่รอด 

เทคโนโลยี (Technology) เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตและการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร 
ถ้ามีความทันสมัยก็จะท าให้การสื่อสารมีความรวดเร็ว สะดวก และน่าสนใจ 

ความสามารถทางวิชาชีพ (Media Professional) หมายถึง ถ้าบุคลากรมีความสามารถก็จะท า
ให้การท างานออกมามีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ สามารถถ่ายทอดแนวคิด จุดยืน และ
ศักยภาพขององค์กรผ่านตัวรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกองค์การสื่อสารมวลชน และมีอิทธิพล
โดยตรงหรือโดยอ้อมต่อกระบวนการผลิตขององค์กร เป็นสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรสื่อสารมวลชน มีดังนี้ 

๑. แรงกดดันทางสังคมและการเมือง (Social and Political Pressure) หมายถึง การผลิตงาน
ขององค์กรสื่อสารมวลชนนั้นต้องถูกควบคุมจากกฎหมาย พระราชบัญญัติระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ  
ที่รัฐบาลได้บัญญัติขึ้น 

๒. แรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Pressure) หมายถึง การผลิตงานองค์กรสื่อสาร
มวลนั้น ต้องถูกควบคุมจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจ กลไกการแข่งขันทางการตลาด การค้าเสรี 
แรงกดดันทางเศรษฐกิจประกอบด้วย 

  ๒.๑ คู่แข่ง (Competitor) ในการผลิตงานองค์กรสื่อสารมวลชนจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ตรวจสอบการผลิตงานของคู่แข่งอ่ืนๆ ในสื่อประเภทเดียวกัน รวมถึงสื่อประเภทอ่ืนๆ ด้วย 

  ๒.๒ หน่วยงานด้านข้อมูลข่าวสาร  ( Information Agencies )  หมายถึง 
หน่วยงานที่ ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารหรือส านักข่าว ซึ่งจะมีภายในและภายนอกประเทศ เป็นแหล่ง
ของข้อมูลขา่วสารที่องค์กรสื่อสารมวลชนจะน ามาเป็นข้อมูลในการผลิตงานเสนอต่อประชาชน 



๒๗ 

 

  ๒.๓ ผู้โฆษณา (Advertisers) เป็นผู้สนับสนุนกิจการองค์การสื่อสารมวลชนด้านรายได้
มีความส าคัญต่อการเสนอผลงานขององค์การสื่อสารมวลชน 

  ๒.๔ เจ้าของรายการ (Owners) การผลิตงานสื่อสารมวลชนจะต้องไม่กระทบกระเทือน
ต่อเจ้าของ และผู้ถือหุ้น ในทางกลับกันจะน าเสนอในแง่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนองค์กรของตนเอง
หรือองค์กรอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 

๓. สภาพปัจจุบันกระแสข่าวและวัฒนธรรม (Current Affair and Culture) หมายถึง 
เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบั น การบริหารธุรกิจตามสถานการณ์นั้น จะต้องมีการน า เสนอ
เรื่องที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันในสังคมที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นกระจกสะท้อนสังคมปัจจุบัน 

๔. ความสนใจและความต้องการของผู้รับสาร (Audience interest/Demand )  
หมายถึง  ความคาดหวังของประชาชน ความสนใจของผู้รับสารและกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลงานของ
องค์กรสื่อสารมวลชน ซึ่งมีความสนใจและความต้องการของผู้รับสารมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อ
องค์กร นอกจากน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง องค์กรสื่อสารมวลชนต้องน าเสนอผลงานที่อยู่ในความ
สนใจและความต้องการของผู้รับสาร 

 การน าแนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อการท างานขององค์กรสื่อสารมวลชนจากแนวคิด
ของเดนิส แมคเควล (Denis McQuail) มาช่วยอธิบายและขยายความปรากฏการณ์การเข้ามา
ของยุคดิจิตอลที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการเคเบิลทีวี ขณะเดียวกันในประเด็นเรื่องแรงกดดันจากสังคม
การเมือง ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีก าลังต่อสู้ เช่น การเรียกร้องให้มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม การเรียกร้องให้ กสทช. ชะลอการบังคับใช้ Must-carry rule รวมไปถึงการ
เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจกับผู้ประกอบการในระดับขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากนี้ 
ความสนใจและความต้องการของผู้รับสารหรือสมาชิกเคเบิลทีวีเริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี
เป็นการส่งผลโดยตรงกับผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่น (กมลทิพย์ หิรัญประเสริฐสุข , ๒๕๕๗, น. ๑๓) 

 พระราชบัญญัติ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเคเบิลทีวี 

กมลทิพย์ หิรัญประเสริฐสุข (๒๕๕๗, น. ๑๕ – ๑๖) ได้สรุปว่าหลังจากส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ที่เป็นองค์กรอิสระ
ของรัฐได้มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นกฎหมายจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรในมาตราที่ ๔๗ ความว่า 

คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากร
สื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งท าหน้าที่จัดสรรคลื่น
ความถี่ตามวรรคหนึ่ง และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทั ศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ 

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดตั้งส านักงาน กสทช. เสร็จสิ้นจึงมีการโอนย้ายงานจากกรมประชาสัมพันธ์
ที่แต่เดิมก ากับดูแลธุรกิจเคเบิลทีวี ขณะเดียวกันเมื่อมีการคัดเลือกคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครบตามท่ีก าหนดไว้ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่
บัดนั้นเป็นตน้มาทาง กสทช. จึงมีการก าหนดนโยบายและแผนแมบ่ทในการบริหารงาน 



๒๘ 

 

ส าหรับพระราชบัญญัติ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเคเบิล ได้แก่ 

๑. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการ 

โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

๔. ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยเรื่องการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ 

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

๕. ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ 

โทรทัศน์ (Network Provider) 

๖. ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ 

โทรทัศน์ (Service Provider) 

๗. ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๘. ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับ 

ใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ต 

 ส าหรับการขออนุญาตประกอบกิจการ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ .๒๕๕๑ และประกาศ กสทช. เรื่อง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ กิจการโทร ทัศน์ พ.ศ .๒๕๕๕ 
(๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) โดยผู้ประกอบการจะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอใบอนุญาต 
โดยจะเสียเพียงครั้งเดียว ขณะที่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี จะต้องช าระปีละครั้งเมื่อสิ้นรอบระยะ
บัญชี 

 อัตราค่าพิจารณาค าขอที่เก่ียวข้องกับเคเบิลทีวีได้แก่  

 ๑. กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Service Provider) ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ถึงระดับชาติ อยู่ที่ ๕,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๒. กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Network Provider) ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึง
ระดับชาติ อยู่ที่ ๑๐,๐๐๐ –  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 ส าหรับรายได้ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ มีขอบเขตได้แก่ รายได้จากการให้บริการ รายได้
จากโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม ค่าสมาชิก รายได้/สินทรัพย์จากการบริจาค การอุดหนุนเพ่ือการ
สนับสนุนการให้บริการโดยตรงกับสถานีและรายได้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต 



๒๙ 

 

 ต่อมา กสทช. ได้ประกาศระเบียบกสทช.ว่าด้วยเรื่องการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.  ๒๕๕๖ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) คือ 
หากมีรายได้ตั้งแต่ ๐ – ๕ ล้านบาท จะเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑.๕ ต่อปี แต่หากมีรายได้ตั้งแต่ 
๕ ล้านบาทข้ึนไปจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ ๒ ต่อปี 

 ส่วนประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป 
พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ Must Carry คือ การก าหนดให้โทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณด้วยระบบเคเบิลหรือดาวเทียม
ต้องบรรจุช่องโทรทัศน์ที่ถูกก าหนดไว้ เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือดูได้อย่างเสรี เพ่ือเป็นหลักประกัน
ให้แก่ผู้ชมรายการโทรทัศน์ให้สามารถเข้าถึงและรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียม
ไม่ว่าจะชมผ่านช่องทางใด 

 ส าหรับผู้ประกอบการที่วางแผนให้บริการอินเทอร์เน็ต การขอใบอนุญาตและการก ากับดูแล
จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กทช.และประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต 

 
 แนวคิดเรื่องการสื่อสารชุมชน 

 จากการที่ธุรกิจเคเบิลทีวีประกอบด้วยผู้ประกอบการระดับประเทศและระดับท ้อ ง ถิ ่น 
คณะวิจัยได้น าแนวคิดด้านการสื่อสารชุมชนมาประกอบการประเมิน เนื่องจากเคเบิลทีวีในระดับท้องถิ่น
มีความจ าเป็นที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นเดียวกับผู้ประกอบการ ดังนั้น 
แนวคิดนี้จึงมีความส าคัญต่อกระบวนการสื่อสารของชุมชน โดยนิยามความหมายของชุมชน ให้รวม
ไปถึงชุมชนทั้งชุมชนพ้ืนที่และชุมชนในลักษณะอ่ืนๆ ที่ต่างมีความรู้สึกในด้านใดด้านหนึ่ง และมีการ
ติดต่อสื่อสารกันด้วยช่องทางต่างๆ  

 หน้าที่การสื่อสารเพ่ือชุมชนในสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องควรประกอบไปด้วย 

๑. ให้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นหน้าที่พ้ืนฐาน 
๒. เป็นช่องทางในการแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ของตนเอง 
๓. แสดงถึงการเป็นชุมชนเดียวกัน โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสาร 

เบริแกน (Berrigan F.J., ๑๙๗๙, อ้างถึงในกาญจนา แก้วเทพ, วีรพงษ์ พลนิกรกิจ ,  รุจิรา  สุภาษา, 
ก าจร หลุยยะพงศ์, ๒๕๔๓, น. ๕๑) อธิบายถึงลักษณะการสื่อสารชุมชนไว้ดังนี้ 

- สื่อชุมชนเน้นการปรับปรุงสื่อให้เหมาะสมส าหรับประโยชน์ของการใช้งานของชุมชน 
- สื่อชุมชนต้องเป็นสื่อที่มีคนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ (Access) ตลอดเวลาเพ่ือน าไปใช้หา

ข่าวสารหรือเพ่ือความบันเทิง 
- สื่อชุมชนต้องเป็นสื่อที่ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม (Participates) ในหลายๆ บทบาทไม่ว่า

จะเป็นผู้วางแผน ผู้ผลิต ฯลฯ 
- สื่อชุมชนต้องเป็นสื่อที่แสดงออกเกี่ยวกับชุมชน และการแสดงออกนั้นต้องมาจากการ

ก าหนดของชุมชนเองมิใช่ผู้อื่นก าหนดให้ 
- สื่อชุมชนต้องเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข่าวสารและทัศนะของทุกคน 



๓๐ 

 

 ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม  

  กาญจนา แก้วเทพ (๒๕๔๑, น. ๑๐๑ - ๑๐๓) ได้อธิบายว่าทฤษฎีนี้เป็นหนึ่งในทฤษฎีบรรทัดฐาน
ของสื่อ ประกอบด้วยทฤษฎีอ านาจนิยม ทฤษฎีอิสรภาพนิยม ทฤษฎี Soviet Totalitarian และพัฒนา
ไปสู ่ทฤษฎี Development Media และทฤษฎี Democratic-Participant Media ทั ้งนี ้ ทฤษฎี
ความรับผิดชอบของสังคมอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างทฤษฎีอิสรภาพนิยมที่สื่อมีอิสระมากจนเกินขอบเขต 
ทฤษฎีนี้จึ ง ได้ถูกพัฒนาขึ้น เ พื่อให้สื่อมวลชนมีการพัฒนาความรั บผิดชอบให้ เติบโตพร้อม
กับเสรีภาพโดยได้เริ่มต้นในปี ค.ศ. ๑๙๔๗ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อคณะกรรมการที่ท างานเรื่อง
เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ (Commission on the Freedom of the Press) ได้จัดท ารายงานออกมา
โดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าแม้ว่าเสรีภาพของสื่อเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการยืนยัน หากทว่าก็ต้องมี
การเพ่ิมเติมหลักการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมลงไปด้วย ในหลักการดังกล่าวนี้  ได้ระบุข้อปฏิบัติ
ส าคัญๆที่สื่อมวลชนที่มีความรับผิดชอบพึงกระท า เช่น 

- จะต้องรายงานเหตุการณ์ที่ เ กิดขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่างละ เอียด
รอบคอบและอย่างที่ได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยพิจารณาดูบริบทที่เหตุการณ์นั้นได้
เกิดข้ึน 

- สื่อมวลชนจะต้องสร้างเวทีแห่งการแสดงและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รวมทั้ง
เป็นช่องทางที่จะแสดงความคิดเห็นของสาธารณะ 

- สื่อมวลชนต้องเป็นภาพตัวแทนของคนทุกๆ กลุ่มในสังคม และจะต้องน าเสนอเป้าหมาย
และคุณค่าของสังคมอย่างชัดเจน 

  McQuail (๑๙๙๔) ได้ระบุลักษณะส าคัญๆ ของทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชน
ดังนี้ 

- สื่อมวลชนต้องมีพันธกิจอันพึงปฏิบัติต่อสังคม เจ้าของสื่อควรจะเป็นมหาชน 
- ข่าวสารของสื่อจะต้องเป็นเรื่องจริง ถูกต้อง ยุติธรรม ตรงไปตรงมา และสอดคล้องต้องกัน 
- สื่อต้องท าหน้าที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะอันหลากหลาย 
- สื่อควรจะต้องมีเสรีภาพภายใต้การควบคุมตัวเอง 
- สื่อจะต้องปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพ 
- ในบางสถานการณ์ สังคมอาจจ าเป็นต้องเข้าแทรกแซงการท างานของสื่อเพ่ือผลประโยชน์

ส่วนรวม 

 แนวคิดกระบวนการบริหาร ๗ ประการ POSDCORB (กมลทิพย์ หิรัญประเสริฐสุข, ๒๕๕๗) 

 ลูเธอร์ กูลิคและลินดัล เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndall Urwick) ได้ก าหนดหลัก
ในการจัดการ ๗ ประการซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดของเฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) โดยเสนอว่า
การบริหารเป็นเรื่องของการประสานงานภายในองค์การ และเสนอหลักในการประสานงานและ
การท างานในองค์การไว้ดังนี้ 

 ๑. เมื่อเกิดองค์การขึ้น จะมีการแบ่งงานกันท าเกิดขึ้น เนื่องจากคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้าน
ของความถนัด ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ การแบ่งงานกันท าจึงเป็นเรื่องส าหรับองค์การ 



๓๑ 

 

 ๒. เมื่อมีการแบ่งงานกันท าแล้ว องค์การจ าเป็นต้องมีระบบการประสานงานเพ่ือเชื่อมโยงงาน
ทุกส่วนขององค์การเข้าด้วยกัน ซึ่งการประสานงานในองค์การสามารถท าได้ ๒ วิธีคือ  

  ๒.๑ การประสานโดยใช้โครงสร้างองค์การ คือการจัดโครงสร้างอ านาจภายในองค์กร
และการประสานงานผ่านหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยองค์การจะให้หน้าที่ของหัวหน้าในการประสานงาน
ในองค์การ ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ ๗ ประการได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน 
(Co-ordinating) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) และการบริหารงบประมาณ (Budgeting) 
หรือสรุปรวมเป็นตัวย่อคือ POSDCORB  

 นอกจากนี้ การใช้การประสานงานส่วนย่อยในองค์การโดยใช้การจัดการองค์การ โดยจัด
หน่วยงานย่อยในองค์การได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่ยึดถือเป็นหลัก 
เช่น ยึดตามวัตถุประสงค์ กระบวนการ ลูกค้าหรือสถานท่ีตั้ง 

  ๒.๒ การประสานทางความคิดหรือการมีเจตนารมณ์ร่วมกันเพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของสมาชิกในการท างาน ผู้ปฏิบัติงานจะมุ่งท างานเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์การ การประสานงานโดยการใช้เจตนารมณ์ของสมาชิกจะเป็นเรื่องของการสร้างอุดมการณ์
ในการท างานของสมาชิกและสร้างความจงรักภักดีในองค์การให้เกิดขึ้น 

 ส าหรับแนวคิดการบริหารงาน ๗ ประการ POSDCORB มีรายละเอียดดังนี้  

๑. การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดสิ่งที่จะต้องท าหรือวิธีการปฏิบัติไว้ล่วงหน้า
ซึ่งถือเป็นหน้าที่ส าคัญอันดับแรกของการบริหาร ผู้บริหารต้องคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผนงานหรือแนวทางในการปฏิบัติที่
เหมาะสม 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดโครงสร้างขององค์กรโดยก าหนดต าแหน่งงาน 
การจัดกลุ่มงานโดยแบ่งออกเป็นหน่วยหรือแผนก รวมทั้งก าหนดมอบหมายอ านาจหน้าที่ที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงาน 

๓. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) คือ การจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงาน
ที่ก าหนดไว้ มีหลักการและนโยบายการจัดหาคนเข้าท างาน 

๔. การสั่งการ (Directing) คือ กิจกรรมการจัดการที่จะกระตุ้นให้สมาชิกขององค์การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ได้วางไว้ 

๕. การประสานงาน (Coordinating) คือ กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่า
การท างานต่างๆจะส าเร็จตามแผนที่วางไว้ ซึ่งขั้นตอนในการควบคุมจะเป็นการวัดผลงานที่ได้กระท าไป
แล้วเปรียบเทียบกับผลงานที่ก าหนดไว้ 

๖. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) คือ การรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค 
ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ขององค์การให้ทุกฝ่ายได้ทราบ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดจากการท างาน 



๓๒ 

 

๗. การบริหารงบประมาณ (Budgeting) คือ หน้าที่ในการจัดสรร การวางแผนงบประมาณ
ให้กับองค์การและหน่วยย่อยต่างๆ ให้มีงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการท างาน 

 แนวคิดการท าหน้าที่ของสื่อมวลชน 

  ปรมะ สตะเวทิน (๒๕๔๑,  น.  ๑๓๓ -  ๑๓๔) ได้อธิบายแนวความคิดหน้าที ่ของ
สื่อมวลชนตามลาสเวลล์ (Harold D. Lasswell) และไรท์ Charles R. Wright) ว่ามีหน้าที่ ๓ ประการ 
คือ 

 ๑. สอดส่องระแวดระวัง เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม (Surveillance of the environment )  
หมายถึง การแสวงหาและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้ อม 
ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกสังคมหนึ่งๆ หน้าที่นี้ คือ การให้ข่าวสาร 

 ๒. ประสานส่วนต่างๆ ในสังคมเพ่ือแสดงปฏิกิริยาตอบต่อสิ่งแวดล้อม (correlation of the parts 
of society in responding to the environment) หมายถึง การที่สื่อมวลชนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดเป็นข่าว เป็นการวิเคราะห์และเสนอแนะว่าควรจะท าอย่างไรกับสิ่งนั้นๆ หน้าที่นี้
เรียกว่าหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นหรือหน้าที่ในการชักจูงใจ 

 ๓. ถ่ายทอดมรดกทางสังคมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนรุ่นหลัง (transmission of the social heritage 
from one generation to the text) หมายถึงการเผยแพร่ความรู้ ค่านิยม และบรรทัดฐานของสังคม
แก่สมาชิกรุ่นใหม่ของสังคมเพ่ือให้วิทยาการและวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ คงอยู่ต่อไป ถือเป็นหน้าที่
การให้การศึกษา 

 ต่อมาชาร์ลส์ อาร์ ไรท์ ได้เพ่ิมเติมหน้าที่ประการที่ ๔ คือ  

 ๔. ความบันเทิง หมายถึง การเผยแพร่การแสดง ดนตรี และศิลปะเ พื่อสร้างความจรรโลงใจ
แก่ประชาชนเป็นหน้าที่ในด้านการให้ความบันเทิงของสื่อมวลชน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 Joseph R .  Dominick, Fr itz Messere and Barry L .  Sherman ( ๒ ๐ ๐ ๔ ) 
(สืบค้นจาก :  กมลทิพย์ หิรัญประเสริฐสุข, ๒๕๕๗) ศึกษาภาพรวมและองค์ประกอบต่างๆ ของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่พบว่าโครงสร้างการเงินของธุรกิจเคเบิลมีลักษณะพิเศษและแตกต่างจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตรงที่ต้องเชื่อมโยงสมาชิกผู้รับชมตามบ้านเรือนต่างๆ ด้วยสายเชื่อมโยง รายได้หลัก
ของเคเบิลร้อยละ ๙๐ มาจากสมาชิกผู้ชมและที่เหลือมาจากโฆษณาและอื่นๆ ส าหรับรายจ่ายต้อง
มีการลงทุนก่อสร้างและบ ารุงรักษา ซึ่งมีต้นทุนสูงมาก ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินในระยะยาว ซึ่งเคเบิลมี
รายจ่าย ๒ อย่าง คือ ค่าใช้จ่ายต้นทุน (Capitalization expense) เป็นค่าก่อสร้างวางสายเคเบิลไปยัง
ครัวเรือนของสมาชิกผู้ชม ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างอาคารประกอบการ อุปกรณ์ บุคลากร การขาย รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินการ ธุรกิจ
เคเบิลมีความท้าทายที่เกิดจากกฎหมาย การควบคุม กฎข้อบังคับอ่ืนๆ ตลอดจนการควบคุมตนเองและ
จริยธรรม 

มณี ศรีสมุทร (๒๕๔๘) ศึกษาเรื่องการบริหารธุรกิจเคเบิลทีวีของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ภาคใต้
ผลการศึกษาพบว่าสถานภาพการบริหารธุรกิจเคเบิลทีวีด้านการจัดองค์กรซึ่ ง ประกอบด้วย
ปรัชญาที่มุ ่งเน้นงานบริการ พันธกิจในการน าเสนอรายการทีวีแบบบอกรับสมาชิกในพ้ืนที่ที่รับ



๓๓ 

 

สัญญาณโทรทัศน์ไม่ชัดนั้น เพ่ือผลประโยชน์ตอบแทนทางธุรกิจ มีวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตรายการ และมีการใช้ระบบส่งสัญญาณด้วยใยแก้วน าแสง มีนโยบายขยาย
พ้ืนที่ในการให้บริการเพ่ิมขึ้น มีการจัดโครงสร้างบริหารคนเพ่ือการท างานแบบง่าย โดยเจ้าของกิจการ
เป็นผู้บังคับบัญชา และสั่งการเพียงคนเดียว มีการแบ่งหน้าที่การท างานแต่ละฝ่ายแตกต่างกันออกไป
ตามความเหมาะสมของแต่ละกิจการซึ่งสามารถสลับหน้าที่การท างานกันได้อย่างรวดเร็ว เงินลงทุน
มาจากธุรกิจของครอบครัว จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีจากตัวแทนจ าหน่าย เรียนรู้ซ่อม
บ ารุงรักษาเอง เนื้อหารายการได้จากการซื้อลิขสิทธิ์ และผลิตรายการเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้ชม ด้านการตลาด ใช้เนื้อหารายการ จ านวนช่องรายการ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาดเป็นเครื่องมือช่วยในการหาสมาชิก  

ปัจจัยความส าเร็จด้านกลยุทธ์ใช้การเปิดสายให้ผู้ชมแสดงความคิดเห็น รายงานผลการรับชม
ทางโทรศัพท์ และการถ่ายทอดกิจกรรมของชุมชน ด้านเทคโนโลยีใช้การติดต่อสื่อสารด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การส่งสัญญาณด้วยระบบใยแก้วน าแสง และจัดเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 

ปัญหาและแนวทางการพัฒนา คือ ความไม่ชัดเจนในการออกกฎหมายเฉพาะตามรัฐธรรมนูญ 
และการจัดสรรคลื่นความถี่ ความล่าช้าในการจัดตั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลการผูกขาดลิขสิทธิ์รายการ 
ความไม่มั่นคงทางการ เมือ ง  ก่อ ให้ เ กิดการหลบเลี่ย งทางกฎหมายของผู้ ป ระกอบการ 
และแนวทางการ พัฒนา คือ รัฐต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง หน่วยงานที่
ก ากับดูแลไม่ควรเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องตาม
แนวทางของรัฐ 

 สิริรัมภา การนนท์ (๒๕๕๒) ศึกษาการบริหารจัดการเคเบิลท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
บริษัทเคเบิลทีวีท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีมี โครงสร้างแตกต่างกัน ทั้ งบริษัทที่มีผู้ก่อตั้ ง
เป็นอดีตนักการเมืองในภาคอ่ืน และด าเนินงานโดยกลุ่มนักธุรกิจภาคอ่ืนร่วมกับนักธุรกิจในท้องถิ่น 
และบริษัทที่มีผู้ก่อตั้งเป็นกลุ่มนักธุรกิจท้องถิ่น ส่งผลให้รูปแบบและเนื้อหารายการท้องถิ่นที่น าเสนอ
แตกต่างกัน โดยรูปแบบรายการในบริษัทแรกส่วนใหญ่เป็นรายการสนทนาและสัมภาษณ์ รายการข่าว 
เนื้อหารายการส่วนใหญ่เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ให้ความบันเทิง
ด้านศิลปวัฒนธรรม  

ส่วนรูปแบบรายการท้องถิ่นในบริษัทที่สองส่วนใหญ่จะเป็นรายการข่าว รายการดนตรีและเพลง 
เนื้อหารายการส่วนใหญ่เป็นรายการสาระความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม สาธารณสุขการแพทย์
และความบันเทิงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่รายการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของทั้งสองสถานี  
สว่นใหญ่เป็นการโฆษณาสินค้าและบริการของร้านค้าในท้องถิ่น 

 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหารายการท้องถิ่นของทั้งสองบริษัทพบว่ารายการท้องถิ่นของบริษัท
ที่ก่อตั้งและด าเนินงานโดยกลุ่มนักธุรกิจในท้องถิ่น น าเสนอเหตุการณ์และเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน
ท้องถิ่นค่อนข้างมาก ในขณะที่เนื้อหารายการของบริษัทที่ด าเนินงานโดยกลุ่มคนต่างถิ่นส่วนใหญ่เป็น
ข้อมูลทั่วไปที่ไม่จ าเพาะเรื่องท้องถิ่น ลักษณะโครงสร้างการเป็นเจ้าของจึงน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การบริหารการผลิต การน าเสนอเนื้อหาและรูปแบบรายการท้องถิ่น 



๓๔ 

 

 รัตนา อินทรแก้ว (๒๕๔๓) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเคเบิลทีวีของผู้ประกอบการและสมาชิก
เคเบิลทีวีจังหวัดชลบุรี พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริหารมีความเห็นว่าสภาพของธุรกิจเคเบิลทีวีภูมิภาคได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ า ท าให้ยอดสมาชิกลดลงและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพ่ิมสูงขึ้น 
ซึ่งส่วนใหญ่แก้ไขปัญหาด้วยการวางแผนขยายพื้นที่ให้บริการและจัดส่วนลดให้แก่สมาชิก โดยสภาพการ
แข่งขันในแง่ของจ านวนสถานีเคเบิลจะมีมากขึ้น แต่ข้ึนอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ   

 นอกจากนี้ ผู้บริหารยังมีความเห็นว่าการโฆษณาในเคเบิลทีวีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค หากมีแล้ว 
ค่าสมาชิกควรจะต้องถูกลง แนวโน้มในอนาคตโทรทัศน์จะได้รับการพัฒนาไปสู่ระบบดิจิตอลทั้งหมด 
รายการบันเทิงจะยังคงมีสัดส่วนสูงรวมถึงรายการที่พัฒนารูปแบบมาจากรายการของต่างชาติ 

 ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกเคเบิลทีวีส่วนใหญ่ระบุเหตุผลที่ตัดสินใจบอกรับสมาชิก
เคเบิลว่าเพราะฟรีทีวีสัญญาณไม่ชัดเจน รองลงมา คือ ไม่มีโฆษณาคั่น นอกจากนี้ ยังสามารถน าข้อมูล
ข่าวสารที่ได้ไปพูดคุยกับผู้อื่น 

สุริวัสสา  อ่ าสวัสดิ์  (๒๕๕๓)  ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหา รธุรกิจสื่อ โทรทัศน์ผ่าน
ดาว เทียม เ พื่อการแข่งขันกับเคเบิลท้องถิ่น กรณีศึกษา: บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) 
และเม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มตัวอย่าง 
๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มระดับผู้บริหารต่างๆ และกลุ่มลูกค้าสมาชิกทรูวิชั่นส์ ที่เคยใช้บริการเคเบิลท้องถิ่น
ด้วย รวมจ านวน ๑๑ คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี ้

 ๑. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การบริหาร ด้านการตลาดและเทคโนโลยีในการด าเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมของบริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อการแข่งขันกับเคเบิลทีวีท้องถิ่น 

 ๒. เพ่ือการศึกษาการบริหารจัดการ รวมถึงปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการของบริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน)  

๓. เพ่ือการศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด 
(มหาชน) ต่อศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการให้บริการ 

 จากการศึกษาพบว่าบริษัท  ทรูวิชั ่นส์  จ ากัด  (มหาชน )  ให้ความส าคัญกับส่ว น
ประสมทางการตลาดทุกด้านอย่างครบถ้วน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด
จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ๔ P’s ดังกล่าวท าให้บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด 
(มหาชน) มีกลยุทธ์การตลาดที่สามารถแข่งขันกับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิลท้องถิ่น
รายอ่ืนๆ ได ้

 ในด้านผลิตภัณฑ์ ทรูวิชั่นส์มุ่งเน้น ๒ ประการ คือ การเพ่ิมช่องรายการให้มากขึ้นถึง ๒๐๐ ช่อง
และเพิ่มเนื้อหาประเภทผลิตเองในประเทศ โดยมุ่งเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตรายการ
รายใหญ่ในประเทศเพื่อหารายการดีๆ มาเสนอบนเครือข่าย เพื่อน าไปสู่การขยายฐานสมาชิก
ในทุกระดับ ด้านราคาทั้ง ๔ แพ็คเกจหลัก ทรูวิชั่นส์ยังคงยึดกลไกราคาเดิม แต่เพ่ิมแพ็คเกจพิเศษ คือ 
ทรูไลฟ์ฟรีวิวขึ้นมาเพ่ือดึงฐานลูกค้าระดับล่าง ด้านการจัดจ าหน่าย ทรูวิชั่นส์วางแผนเพ่ิมจุดจ าหน่าย
ย่อย ขยายฐานลูกค้าไปยังทุกระดับทั่วประเทศ และเพ่ิมกลยุทธ์ขายตรงไปยังกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ โอกาส
สร้างรายได้จากผู้ที่มีรายได้สูง  รวมถึงผู้สูงอายุ  ซึ่ ง เป็นกลุ่ม บุคคลที่มี เงินพร้อมจ่าย แต่ขาด



๓๕ 

 

ข้อเสนอและบริการที่ เหมาะสม ด้านการส่งเสริมการตลาดเน้นการส่งเสริมความสนใจและทดลองใช้ 
รวมถึงการส่งเสริมการตลาดแบบคืนก าไรให้ส าหรับสมาชิกรายปีเพ่ือรักษาฐานลูกค้าระยะยาว 

 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่ของทรูวิชั่นส์  เน้นการสร้ างนวัตกรรม
และความล้ าสมัยแบบที่ยังไม่มีปรากฏเพื่อความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นๆ ในตลาด เช่น 
การ ให้บริการเนื้อหายอดนิยมผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ หรือ High Definition TV ที่เป็นอีกหนึ่ง
พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศล่าสุดที่ทรูวิชั่นส์เสนอออกมา ส าหรับปัญหาและอุ ปสรรค
ในการบริหารการตลาดในปัจจุบัน คือ การรวมตัวและการบริหารจัดการอย่างมีระบบของเคเบิลท้องถิ่น
ที่มีโอกาสดึงส่วนแบ่งตลาดทั้งด้านฐานสมาชิก เม็ดเงินโฆษณาในตลาด ตลอดจนอาจมีผลกระทบต่อ
การเจรจาซื้อลิขสิทธิ์รายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์ได้ 

 ความคิดเห็นของสมาชิกทรูวิชั่นส์ต่อศักยภาพด้านเทคโนโลยี รู้สึกพึงพอใจกับการพัฒนา
อย่างไม่หยุดนิ่งของทรูวิชั ่นส์ ในการเพิ่มจ านวนช่องรายการที่มากขึ้นอย่างสูงสุด เพื่อ น าเสนอ
รายการ ให้ครอบคลุมทุกประเภท โดยยังคงคุณภาพของสัญญาณภาพและเสียงได้มาตรฐาน
แบบที่ผ่านมา การเปิดช่อง High Definition ของ HBO และ True Sport สามารถสร้างความรู้สึก
แปลกใหม่และกระตุ้นความรู้สึกให้อยากทดลองใช้ ด้านการให้บริการนั้น สมาชิกทรูวิชั่นส์ สามารถเข้า
ใช้บริการได้ ง่ายขึ้นจากช่องทางการให้บริการที่ทรูวิชั่น ส์จัดไว้ อีกทั้งความหลากหลายของ
กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ที่ทรูวิชั่นส์มอบให้ทุกเดือน ท าให้สมาชิกทรูวิชั่นส์รู้สึกอยากมี
ส่วนร่วม และคอยติดตามร่วมสนุกอย่างต่อเนื่อง  

นฤมล ปิ่น โต (๒๕๕๓) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขยายตัวของ เค เบิลทีวี
ท้อ งถิ ่น ใน  ๖  จังหวัดภาคกลางตอนบนของประเทศไทย (จังหวัดลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท อยุธยา 
สิงห์บุรี และสระบุรี) โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเป็นสมาชิก คือ ความคมชัดของสัญญาณภาพและ
เสียง การได้ชมรายการที่หลากหลาย การได้ชมรายการลิขสิทธิ์ที่หาชมไม่ได้ในระบบฟรีทีวี และการได้ชม
ข่าวท้องถิ่น รายการที่เลือกเปิดรับ คือ รายการภาพยนตร์ต่างประเทศ ข่าวท้องถิ่น เพลงไทย และ
รายการเล่าข่าว/ข่าว ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการไม่เป็นสมาชิก คือ การเสียค่าบริการรายเดือน ความไม่ทันสมัย
เท่าติดจานดาวเทียม ไม่มีเวลาดู สายเคเบิลไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ และติดจานดาวเทียม เช่น ทรู วิชั่นส์ 
หรือการติดเสาอากาศ 

 สาเหตุที่ผู้ประกอบการเลือกท าธุรกิจนี้ คือ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่มาจากความไม่คมชัด
ของสัญญาณโทรทัศน์ตามบ้านที่รับสัญญาณจากระบบเสาอากาศ เพราะพ้ืนที่ ๖ จังหวัดภาคกลางตอนบนอยู่
ในพื้นที่อับสัญญาณ คือ ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อของสถานีขยายสัญญาณโทรทัศน์ทางฟรีทีวีในรัศมี
การเผยแพร่ช่วงปลาย และการติดจานดาวเทียมก็มีราคาแพงจึงไม่เป็นที่นิยม นอกจากนี้ เคเบิลทีวียัง
เป็นช่องทางที่ช่วยสร้างอ านาจในพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการได้ 

 การประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่นมีเงินลงทุนค่อนข้างมาก เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายวางระบบสัญญาณ
ด้วยสายเคเบิล ค่าเครื่องส่ง เครื่องแปลงสัญญาณ ขยายสัญญาณ อุปกรณ์รับสัญญาณ ค่าเช่าพาดสาย
เคเบิล ค่าลิขสิทธิ์รายการ ค่าใบอนุญาต แต่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการอ่ืนๆ ด้วย เช่น โรงพยาบาล 
บ้านจัดสรร ร้านจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านอาหารควบคู่กับบริษัทจ าหน่ายอุปกรณ์เคเบิลทีวี และวาง
ระบบเคเบิลด้วย เป็นผู้มีความพร้อมด้านการเงิน ประสบการณ์การบริหารธุรกิจ และความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องเทคโนโลยีเคเบิลทีวี 



๓๖ 

 

 ด้านบุคลากร ทีมงานด้านการผลิตมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคนิค แต่ทางบริษัทยัง
ขาดแคลนบุคล า ก ร ที ่ม ีค ว า ม เ ชี ่ย ว ช า ญด้า น ก า รส ร ้า ง ส ร ร ค์ เ นื ้อ ห า  แล ะกา รสื ่ อ ส า ร
การตลาด พนักงานฝ่ายผลิตเกือบทั้งหมดไม่ได้จบวุฒิการศึกษาในด้านสื่อสารมวลชน แต่หากมี
ทีมงานผลิตรายการข่าวท้องถิ่นที่ เข้มแข็ง จากการมีบรรณาธิการข่าวที่มีความเป็นมืออาชีพ 
มีประสบการณ์การท างานด้านข่าวจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติมาก่อน ส่งผลให้เนื้อหารายการข่าว
ท้องถิ่นมีความหลากหลาย น่าสนใจ และได้รับความสนใจจากผู้ชม 

 เนื้อหารายการมาจาก ๔ แหล่ง คือ สถานีโทรทัศน์แบบฟรีทีวี ดาวเทียมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ดาว เทียมแบบเสียค่าลิขสิทธิ์  ดีวีดีหรือวีซีดีแบบเสียลิข สิทธิ์  และการผลิตรายการของ
สถานี โดยส่วนใหญ่รับเนื้อหาจากแหล่งที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (Free to Air) เป็นหลัก ส่วนที่ต้อง
เสียค่าลิขสิทธิ์ ก็เป็นช่องรายการที่มีคุณภาพมากกว่าช่องรายการจากจานดาวเทียม แต่มีราคาค่าลิขสิทธิ์
ไม่แพง การซื้อขายจะท าผ่านตัวแทนจ าหน่าย เนื้อหาที่มีสัดส่วนมากที่สุด คือ บันเทิง ข่าวสาร และกีฬา 

 สถานีเคเบิลที่ท าการศึกษาเกือบทั้งหมดมีสถานีข่าวของตัวเอง มีเพียง ๑ สถานีที่ไม่มีเนื่องจาก
ใช้งบประมาณสูง เป็นลักษณะการบันทึกเทป ไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อวัน ไม่สามารถออกอากาศได้ 
๒๔ ชั่วโมง เพราะงบประมาณและบุคลากร แต่หากสามารถท าได้ เช่น รายการข่าวท้องถิ่น ข่าวบริการ
สังคม ข่าวจากทางราชการ สารคดีเชิงข่าวสนับสนุนผู้ประกอบการในจังหวัด ข่าวคุณภาพชีวิต
ที่หลากหลายของคนในชุมชนก็จะได้รับการตอบรับอย่างดี 

 สถานีเคเบิลทีวีท้องถิ่นแต่ละแห่งจะรวบรวมรายการต่างๆ ที่มีการแพร่ภาพทาง
โทรทัศน์จากแหล่งต่างๆ มารวมไว้ด้วยกัน แล้วน ามาจัดความถี่ในการส่งใหม่ให้เป็นระเบียบ เพ่ือส่ง
สัญญาณออกไปทางสายเคเบิลตรงไปยังทีวี ท าให้เครื่องรับทีวีสามารถรับภาพรายการต่ างๆ ที่ได้
รวบรวมไว้ได้หลายช่องตามความต้องการ โดยการเดินสายสัญญาณเคเบิลทีวีพาดตามเสาไฟฟ้า 
ผ่านหน้าบ้านผู้ที่จะเป็นลูกค้าเป้าหมาย โดยสายสัญญาณที่เดินเข้าไปในบ้านจะต่อตรงเข้าไปยัง
เครื่องรับโทรทัศน์แทนสายสัญญาณจากเสาอากาศมีผลให้โทรทัศน์ภายในบ้านแต่ละเครื่องสามารถ
รับชมเคเบิลทีวีได้โดยอิสระ การเรียงล าดับช่องจะเหมือนการจัดวางสินค้าบนชั้นตามห้างสรรพสินค้า 
ไล่จากช่องท่ีมีความส าคัญล าดับต้นๆ ก่อน 

 ด้านเทคโนโลยี สถานีเคเบิลท้องถิ่นจะรับสัญญาณโทรทัศน์ด้วยจานดาวเทียมขนาดใหญ่แล้วจึง
กระจายสัญญาณไปตามบ้านด้วยสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) ในระบบแอนะล็อก (Analog) 
มีบางแห่งที่ยังคงใช้สายทองแดงในบางพ้ืนที่ ด้วยหน้าจานรับสัญญาณขนาดใหญ่ของสถานีเคเบิลทีวี
ท้องถิ่น  และระบบไฟฟ้าส ารอง สัญญาณโทรทัศน์จึ งมักจะไม่ล่ม เมื่อฝนตก จึงสามารถ
แข่งขันกับผู้ประกอบการจานดาวเทียมขนาดเล็กระบบ KU-Band ได้ ขณะที่จานด าระบบ C-Band 
เป็นคู่แข่งส าคัญเพราะมีขนาดใหญ่กว่า 

 ทุกสถานีมีแผนการพัฒนาระบบการส่งสัญญาณให้เป็นดิจิตอล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
เพ่ิมช่องรายการให้มากขึ้นกว่าระบบแอนะล็อกที่จ ากัดช่องรายการได้เพียง ๑๐๐ ช่อง ถึง ๘ เท่า ท าให้
ได้สัญญาณภาพคมชัดมากขึ้น และสามารถแบ่งกลุ่มรายการเป็นแพ็คเกจตามคุณภาพและราคา
ให้สมาชิกเลือกได้ แต่มีค่าใช้จ่ายกับกล่องรับสัญญาณตามบ้าน ๕๐๐-๘๐๐ บาท 



๓๗ 

 

 สายเคเบิลเป็นอุปกรณ์หลักของสถานีเคเบิลทีวีท้องถิ่นมีคุณสมบัติที่สามารถส่งสัญญาณ
อินเตอร์ เน็ตได้รวดเร็วกว่าทางสายโทรศัพท์ ท าให้ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี
ท้องถิ่นสนใจที่จะขยายขอบเขตธุรกิจไปสู่การให้บริการอินเตอร์เน็ตทางสายเคเบิล 

 นอกจากนี้ การเป็นสมาชิกเคเบิลท้องถิ่นหรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP )  
ของแต่ละจังหวัดที่มีผลต่อก าลังซื้อของประชาชน หากมีก าลังน้อยย่อมมีผลต่อการเป็นสมาชิกด้วย 

 คู่แข่งส าคัญของเคเบิลทีวีท้องถิ่น คือ จานรับสัญญาณดาวเทีย ม เช่น ดีทีวีที่มีช่อง
ของตัวเองไม่ต้องเสียค่าสมาชิกรายเดือน (ค่าจานและติดตั้งราคาไม่สูง) หากใช้จานระบบ C Band รับ
สัญญาณร่วมกับจานระบบ KU Band ที่จะสามารถรับชมรายการได้มากถึง ๓๐๐ ช่อง ท าให้ได้รับความ
นิยม 

 ทรู วิชั่นส์ คู่แข่งรายใหญ่ให้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียมทั้งแบบบอกรับสมาชิก แบบไม่เสีย
ค่าบริการรายเดือน ยังมีนโยบายเจาะกลุ่มเป้าหมายในชุมชนมากขึ้นด้วยระบบเคเบิลทีวี
ท้องถิ่นขายแพ็คเกจ บริการอินเตอร์เน็ต สิทธิในการรับชมช่องรายการจากเคเบิลทีวี หรือจากจาน
ดาวเทียมของทรูได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่มีจุดอ่อนด้านความรู้ท้องถิ่น บริการข่าวสารชุมชน
รวมไปถึงคู่แข่งเคเบิลท้องถิ่นด้วยกัน 

 อุปสรรคที่ส าคัญ คือ งบประมาณ การขาดแคลนบุคลากรผลิตรายการข่าว ท าให้
น า เสนอได้แต่ข่าวทางราชการ หรือด้วยเทคเนิคการผลิตรายการที่ไม่น่าสนใจ ท าให้ไม่สามารถพัฒนา
รายการข่าวได ้

 กลยุทธ์ในการเพ่ิมสมาชิก คือ ลดราคาค่าสมาชิกรายเดือน เหลือเพียง ๑๕๐-๓๕๐ บาท ซึ่งมัก
ลดราคาตามผู้ให้บริการเคเบิลทีวีเจ้าใหม่ที่เข้ามาแข่งขัน การจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วมีส่วนลด ค่าบริการ
ติดตั้งสัญญาณที่ไม่แพงหรือไม่คิดค่าบริการติดตั้ง 

 รายได้จากการโฆษณาไม่ใช่รายได้หลัก และไม่มีการขายสินค้าเหมือนจานดาวเทียม ตอนนี้
ผู้ประกอบการเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว บริการให้เกิดความประทับใจ 

 ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา (๒๕๕๔) ศึกษาสถานภาพและบทบาทสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก 
(เคเบิลทีวี) ใน ๕ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส) พบว่า มีการจัด
องค์กรธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากัด (หจก.) มีสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ ๕๐) ที่เหลือจัดตั้งใน
รูปแบบบริษัทและวิสาหกิจส่วนบุคคล สถานภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับยืนหยัดมากท่ีสุด ร้อยละ ๖๒.๕ รองลงมา คือ ระดับพึ่งพิง ร้อยละ ๒๕ และระดับเข้มแข็ง ร้อยละ 
๑๒.๕ ซึ่งสถานประกอบการที่อยู่ในระดับยืนหยัดส่วนมากตั้งอยู่ในเขตเทศบาลขนาดเล็กถึงปานกลาง 
และผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลยะลาบางรายที่ประเมินว่าธุรกิจตนเอง
อยู่ในระดับเข้มแข็ง สามารถขยายกิจการออกไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้ 

 รายได้ของเคเบิลทีวีท้องถิ่นมาจากค่าสมาชิกเกือบทั้งหมด (ร้อยละ ๘๒.๗) นอกจากนั้น มาจาก
ค่าโฆษณาและรายได้ส่วนอ่ีน ซึ่งมีจ านวนสมาชิกเคเบิลทีวีจ านวน ๒๐๑ – ๔๐๐ คน มีสัดส่วนสูงที่สุด 
(ร้อยละ ๓๓.๒) และเกือบทั้งหมดมีค่าสมาชิกต่อเดือนไม่เกิน ๓๕๐ บาท (ร้อยละ ๘๗.๕) 



๓๘ 

 

 ขณะที่จ านวนช่องรายการอยู่ที่ ๖๑ – ๗๐ ช่องรายการมากที่สุด (ร้อยละ ๖๒.๕) มีช่องรายการ
ประเภทกีฬามากที่สุด รองลงมาคือประเภทข่าว ภาพยนตร์ เพลง สารคดี นอกจากนั้นเป็นช่องประเภท
เด็กและเยาวชน ศาสนา วัฒนธรรม การจ าหน่ายสินค้า 

 ลักษณะรายการที่เผยแพร่มี ๔ ลักษณะคือ ช่องรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์จากบริษัทกลางที่จัดเรียง
ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ (Platform) ช่องรายการที่เคเบิลทีวีเป็นผู้ผลิตเองหรือช่องรายการ
ท้องถิ่น ช่องรายการพันธมิตรกับสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และช่องรายการที่แต่ละเคเบิลทีวี
ท้องถิ่นจัดหาเอง คือ ช่องรายการที่รับช่องรายการที่ให้บริการสัญญาณฟรีผ่านดาวเทียมโดยไม่เสีย
ค่าลิขสิทธิ์ เช่น ช่องรายการภาษาต่างประเทศหรือประเทศเพ่ือนบ้าน 

 การศึกษาในครั้งนี้ ภีรกาญจน์ได้วิเคราะห์สภาพการณ์ หรือ SWOT Analysis ของเคเบิลทีวี
ท้องถิ่น พบว่ามีจุดแข็ง คือ ผู้ประกอบการมีพื้นฐานทางธุรกิจ มีรายได้ที่แน่นอนจากค่าสมาชิก 
ซึ่งสามารถน ามาวางแผนการประกอบการทางธุรกิจได้ มีจุดอ่อนคือ การขาดแคลนบุคลากรองค์กรที่มี
ความรู้ ประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท าให้มีการลาออก
บ่อยครั้ง การบริหารองค์การขาดหลักการและมีความยืดหยุ่นสูง และรายการท้องถิ่นมีน้อย 

 ส าหรับ โอกาสนั ้น  คือ  การมีสื ่อมวลชนท้องถิ ่นท า ให้ส า มารถ เป็นพันธมิตรทา ง
ธุรกิจกันได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและราคาถูกลง ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความกระตือรือร้น
ที่ต้องการข่าวสารมากขึ้นและแตกต่าง หน่วยงานภาครัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการสื่อสารกับประชาชน
มากขึ้น คู่แข่งในธุรกิจมีน้อย สามารถขยายตลาดได้อีก ส่วนอุปสรรคนั้นพบว่า มีการแข่งขันกับธุรกิจ
ดาวเทียมที่มีการขยายตัวมากขึ้นและไม่มีค่าบริการรายเดือน รวมถึงการรุกตลาดของเคเบิลทีวี
ระดับชาติ อีกทั้งกฎหมายยังขาดความชัดเจนในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  และประชาชน
มีทางเลือกในการบริโภคสื่อมากขึ้น 

 Aditya Pisharody (๒๐๑๓)  (สืบค้นจาก:กมลทิพย์ หิรัญประเสิรฐสุข, ๒๕๕๗) ศึกษาอนาคต
ของโทรทัศน์ : เครือข่ายเคเบิลทีวีและบรอดคลาสต์จะรอดหรือไม่ ท่ามกลางการเกิดขึ้นของออนไลน์สตรีม 
(Online Stream) พบว่าการเกิดขึ้นของอินเตอร์เน็ตและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ จะปฏิวัติ
วิถีชีวิตของผู้คนขนานใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งวิถี ในการบริโภคสื่อ  อุตสาหกรรมทีวีที่ เ คย
เป็นโมเดลของความมี เสถียรภาพและประสบความส าเร็จก าลังอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักใน
การรักษารายได้ของตัวเอง ผลการศึกษาพบว่า ขณะที่อินเตอร์เน็ตเติบโตมากยิ่งขึ้น มีความเป็นไปได้ว่า
เครือข่ายทีวีและบริการเคเบิลในสหรัฐอเมริกาจะยังคงอยู่ต่อไป แต่วัตถุประสงค์ในการใช้จะแตกต่างออกไป 
โดยความต้องการบริโภคข่าวสาร การายงานข่าวการเลือกตั้งและกีฬา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบัน
ทันด่วนจะยังคงเป็นตัวผลักดันให้โครงข่ายเคเบิลยืนอยู่ได้ แต่ก็มีความท้าทายในการรักษาและดึงดูด
โฆษณา 

 นนท์ธิรา จันทรัมพร (๒๕๕๖) ศึกษาเรือ่งเคเบิลทีวีท้องถิ่น สื่อที่เข้าถึงคนท้องถิ่น โดยอธิบายว่า
ลักษณะสื่อเคเบิลทีวีท้องถิ่น และรูปแบบการโฆษณาในสื่อเคเบิลทีวี  โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
หนังสือ ต าราเชิงวิชาการ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สารนิพนธ์ และเว็บไซตท์ี่เก่ียวข้อง จากการศึกษาพบว่า
สื่อเคเบิลทีวีเป็นสื่อที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับสื่อโทรทัศน์มากที่สุด โดยสื่อเคเบิลทีวีในยุคแรกๆ 
เกิดความพยายามแก้ไขปัญหาความไม่คมชัดของสัญญาณโทรทัศน์ประเภทฟรีทีวี และต่อมาได้มี



๓๙ 

 

การพัฒนาสื่อเคเบิลทีวีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เคเบิลทีวียังมีโอกาสเติบโตได้สูงจา กการขยายตัว
ของฐานผู้ชม  

 จากการศึกษาพบว่าลักษณะของสื่อเคเบิลทีวีมีลักษณะที่แตกต่างจากสื่อโทรทัศน์ เนื่องจากสื่อ
เคเบิลทีวี มีการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านทางสายเคเบิลทีวี ซึ่งแตกต่างจากการส่งสัญญาณของสื่อ
โทรทัศน์ปกติที่รับสัญญาณทางสายอากาศที่ทางสถานีส่งมา และสามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์ได้หลาย
ช่องสัญญาณ แต่สื่อโทรทัศน์ปกติแต่ละสถานีจะส่งได้เพียงช่องสัญญาณเดียว แต่ในขณะที่สื่อเคเบิลทีวี
ต้องเสียค่าบริการรายเดือนหรือรายปี เพ่ือเป็นสมาชิกเคเบิลทีวี จึงจะสามารถรับชมช่องรายการต่างๆ 
จากเคเบิลทีวีได้ แต่สื่อโทรทัศน์ปกติไม่จ าเป็นต้องเสียค่าบริการไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือรายปี (Free TV) 
แต่ขณะเดียวกันสื่อโทรทัศน์และสื่อทีวีก็มีลักษณะเดียวกัน เช่น สื่อเคเบิลทีวี เป็นสื่อที่มีทั้งภาพที่
เคลื่อนไหวได้ และเสียง เช่นเดียวกับสื่อโทรทัศน์ทั่วไปท าให้สามารถดึงดูดความสนใจและโน้มน้าวใจ
ผู้ชม และสื่อเคเบิลทีวีเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้คราวละมากๆ และสามารถรับชมพร้อมกันได้คราว
ละมากๆ เช่นเดียวกับสื่อโทรทัศน์ปกติ 

ทั้งนี้ แหล่งที่มาของช่องรายการในเคเบิลทีวี (มูลนิธิมวลชนศึกษา, ๒๕๕๕) มาจากดาวเทียม
หลายดวง เช่น ThaiCom Palapa Chinasat Nss๖ ABS๑ และอ่ืนๆ อีกนับ ๑๐ ดวง และมาจากการ
ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ โดยต่างประเทศจะมีตัวแทนขายมาขายลิขสิทธิ์ รายการระดับโลกแล้วส่ง
สัญญาณผ่านดาวเทียมที่ต้องมีกล่องรับสัญญาณเพื่อถอดรหัสในการรับรายการก่อนส่งให้สมาชิก  
และมาจากการซื้อลิขสิทธ์จากผู้ขายลิขสิทธิ์ในประเทศที่จะน ารายการมาขายลิขสิทธิ์  ทั้งการขายเป็น
รายการหรือการขายเป็นช่องรายการ และเคเบิลทีวีสามารถผลิตรายการขึ้นเอง เช่น การท าข่าวท้องถิ่น 

การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าสื่อเคเบิลทีวีมีรูปแบบการโฆษณาที่หลากหลาย ซึ่งสื่อเคเบิลทีวีเป็นสื่อ
ที่สามารถเลือกเจาะจงผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้ เนื่องจากในแต่ละช่องรายการ จะมีการวางต าแหน่งเนื้อหา
รายการอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง ซึ่งแต่ละช่องรายการจะมีความแตกต่างกัน เช่น ช่องรายการข่าว 
ช่องรายการการ์ตูน ช่องรายการภาพยนตร์ ฯลฯ เพ่ือมุ่งตอบสนองต่อความชอบ ความสนใจที่แตกต่าง
ของผู้ชมกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ท าให้ผู้โฆษณาและบริษัทตัวแทนโฆษณาสามารถวางแผนการโฆษณา 
ด้วยการเลือกลงโฆษณาโดยการเจาะจงรายการให้ตรงกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้ แต่ในสื่อโทรทัศน์
ประเภทฟรีทีวี แต่ละช่องสถานีจะมีความหลากหลายของเนื้อหารายการ แบ่งแยกไปตามรายการและ
ช่วงเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถเลือกลงโฆษณากับช่องสถานีใดสถานีหนึ่งได้ทุกช่วงรายการ เนื่องจากแต่ละ
ช่วงรายการมีเนื้อหารายการ และผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันและไม่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ สื่อเคเบิลทีวี
เป็นสื่อที่มีช่องทางในการเลือกรับชมที่หลากหลายกว่าสื่อโทรทัศน์ประเภทฟรีทีวี โดยผู้ชมสามารถ
รับชมสื่อเคเบิลทีวีผ่านทางคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ในรถยนต์ มือถือ หรือเครื่องเล่นขนาดพกพาที่สามารถ
เล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (MP๔) ได้เมื่ออยู่นอกบ้าน 

ด้านการหารายได้ สื่อเคเบิลทีวีสามารถมีโฆษณาได้ ๖ นาที ต่อชั่วโมง หลังจากพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ ท าให้สื่อเคเบิล
สามารถมีโฆษณาได้เช่นเดียวกับสื่อโทรทัศน์ประเภทฟรีทีวี เคเบิลทีวีเป็นสื่อโฆษณาที่มีอัตราค่าโฆษณา
ถูกกว่าสื่อโทรทัศน์ประเภททีวีหลายเท่า จึงท าให้การโฆษณาผ่านสื่อเคเบิลทีวีมีความถี่การออกอากาศ
มากกว่าการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ประเภทฟรีทีวีในกรณีที่มีการใช้งบประมาณในการโฆษณา
ที่เท่ากัน อีกทั้ งสามารถออกแบบรูปแบบในการโฆษณาได้อย่างยืดหยุ่น และหลากหลาย
ตามความต้องการของผู้โฆษณาและบริษัทตัวแทนโฆษณามากกว่าการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ประเภท



๔๐ 

 

ฟรีทีวี ในปัจจุบันสื่อเคเบิลทีวีสามารถประเมินผลการโฆษณา และวัดความนิยมของผู้ชมรายการ
กลุ่มเป้าหมาย (Rating) ได้ เช่นเดียวกับสื่อโทรทัศน์ประเภทฟรีทีวีจากการวัดผลของสถานีผู้ผลิต
รายการเอง 

 ในการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าการด าเนินธุรกิจเคเบิลทีวีมีทั้งผลเสียและผลดี ซึ่ง ผลเสียของ
การด าเนินธุรกิจเคเบิลทีวี ได้แก่ 

- ด้านเทคโนโลยี เพราะการด าเนินการธุรกิจเคเบิลจะต้องมีการน าเข้าโดยการซื้อเป็นจ านวน
มาก เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถที่จะผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ได้เลย หรือที่มี
อยู่แล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้ 

- ด้านการควบคุม เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายหรือหน่วยงานใดที่จะควบคุม
โดยเฉพาะ 

- ด้านนโยบายสาธารณะถึงแม้ว่าเราจะมีสื่อสารมวลชนทุกด้านมากพอแล้วก็ตาม แต่ก็ยัง
ไม่ได้รับความสนใจจากระดับชาติถึงแนวทางและบทบาทของสื่อมวลชนเท่าที่ควร 

- นโยบายประหยัด เนื่องจากเคเบิลทีวีจะแพร่ภาพตลอด ๒๔ ชั่วโมง เครื่องรับโทรทัศน์
จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจ านวนเท่าใด นานแค่ไหน เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะค านึงถึงด้วย 

- วัฒนธรรมทางสังคม เนื่องจากรายการต่างๆ ส่วนมากจะส่งจากต่างประเทศผ่านดาวเทียม
เข้ามาในประเทศไทย ทางสถานีจะเป็นผู้คัดเลือกตัดต่อรายการเอง รายการเหล่านั้นจะ
เป็นรายการที่สร้างขึ้นตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวตะวันตกทั้ งหมด ซึ่งแตกต่าง
จากของไทย รวมถึงการขัดต่อวัฒนธรรมไทยในบางประการ 

- การแลกเปลี่ยนข่าวสารเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะสามารถรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ของเคเบิลทีวีได้ การเผยแพร่จึงไม่สามารถกระท าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการสื่อสารมวลชน 

ส าหรับผลดีของการด าเนินธุรกิจเคเบิลทีวี ได้แก่ 

- จะช่วยท าให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับข้อมูลข่าวสารเท่าเทียมกับประชาชนในเมือง 
- เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะทางโรงแรมจะจัดให้มีการแพร่ภาพโทรทัศน์จาก

สายเคเบิลทีวี มุ่งเน้นให้บริการด้วยรายการต่างประเทศ เช่น ข่าว ภาพยนตร์ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับชมในระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย  

- การรวมกิจการของเอกชนกับ อ.ส.ม.ท. จะเป็นการหารายได้ให้รัฐบาลเพิ่มข้ึนอีกทาง 
- จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถในทางเทคนิคให้แก่คนไทย และเพ่ิมการจ้างในด้านอ่ืนๆ ด้วย 

หมายความว่าผู้ที่ท างานภายใต้ธุรกิจเคเบิลทีวีจะได้รับการฝึกฝน น าความรู้เกี่ยวกับ
ช่างเทคนิคที่ เ กี่ ยวข้อ งกับการให้บริการเค เบิลทีวี  โดยบุคลากรต้องมีความรู้
ด ้า น ไฟฟ้า ค ว บ คู ่ ไ ป ด ้ว ย  ม ีความสามารถ ความรู้แก้ไขปัญหาการรับชมได้ทันที 
นอกจากนี้ ธุรกิจเคเบิลให้บริการเฉพาะในพื้นที่ต าบล หรืออ าเภอ เพ่ือแก้ไขการรับชมจาก
โทรทัศน์ภาคพื้นดินตามปกติไม่ได้ เมื่อมีธุรกิจเคเบิลทีวีเพิ่มมากขึ้นย่อมท าให้เกิดการ
จ้างงานในแต่ละต าบล ธุรกิจเคเบิลทีวีจะมีพนักงาน/บุคลากรตั้งแต่ ๑ คนจนถึงหลักพัน
คน 



๔๑ 

 

- ระบบเคเบิลทีวีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนละกลุ่มแตกต่างจากผู้ชมโทรทัศน์ 
และจะไม่มีการโฆษณาด้วย ดังนั้น จะไม่มีโอกาสกระทบกระเทือนระบบโทรทัศน์ทั่วไปได้เลย 

- ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากจะต้องใช้ เ งินลงทุนเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะ ถ้าด าเนินในระบบ CATV เพราะค่าใช้จ่ายในการเดินสายเคเบิลสูงมาก ซึ่งต่าง
จากระบบ RSTV ซึ่งแพร่ภาพสัญญาณโดยระบบไมโครเวฟ 

ศุภรดา นนท์สกุล (๒๕๕๖) ศึกษาการผลิตรายการข่าวของสถานีเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น: กรณีศึกษา
สถานีวานรแชลแนล ช่อง ๖ จังหวัดลพบุรี ได้ท าการศึกษาสื่อเคเบิลทีวีรายใหญ่ของจังหวัดลพบุรี  คือ 
สถานีเคเบิลทีวีท้องถิ่นวานรแชนแนล ซึ่งผลิตโดยบริษัท ดี.เจ. แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ โปรดักส์ จ ากัด 
องค์กรธุรกิจที่มีการผลิตสื่อท้องถิ่นถึงสามประเภททั้งหนังสือพิมพ์วานรนิวส์ วิทยุวานรเรดิโอ เอฟเอ็ม 
๙๔.๕ เมกกะเฮิร์ตและเคเบิลทีวีท้องถิ่นวานรแชลแนล ช่อง ๖ ตลอดจนสื่อออนไลน์  

 ส าหรับการด าเนินการธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนท้องถิ่นของสถานี เคเบิลทีวีท้องถิ่น
วานรแชลแนลนั้นเริ่มจากการด าเนินธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น ต่อมาเมื่อผลประกอบการของ
บริษัทมีก าไรมากขึ้น จึงเริ่มผลิตรายการโทรทัศน์โดยซื้อเวลาเพ่ือออกอากาศเป็นรายชั่วโมงจากบริษัท
ตัวแทนการด าเนินการระบบบอกรับสมาชิกเคเบิลทีวี จังหวัดลพบุรี จนกระทั่งตัดสินใจซื้อช่องสัญญาณ
ออกอากาศจ านวน ๒ ช่อง คือวานรแชลแนล ช่อง ๖ และช่อง ๔ ซึ่งออกอากาศเฉพาะรายการ
ภาพยนตร์ และเริ่มออกอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ในขณะเดียวกันก็มีการขยายการผลิตสื่อไปยังสื่อ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นวานรนิวส์และสื่อเว็บไซต์ www.lopburiwanon.com อีกด้วย จึงถือได้ว่าเป็นกรณี
ตัวอย่างขององค์กรธุรกิจสื่อสารมวลชนท้องถิ่นที่สามารถควบรวมสื่อหลักไว้  คือ การรวมสื่อ
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ไว้ในองค์กรเดียว 

 ช่องทางการสื่อสารจากสื่อขององค์กรทุกประเภทจะมีการสร้างตราสินค้า (Brand) เดียวกัน คือ
ใช้ชื่อ “วานร” เนื่องจากเป็นการสื่อความหมายถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีและแสดง
ให้เห็นว่าเป็นสื่อมวลชนของจังหวัดลพบุรี อันมีส่วนส าคัญในการสร้างการรับรู้ของประชาชน
และกลุ่มนักสื่อสารมวลชนภายในจังหวัดลพบุรีและสะท้อนจุดมุ่งหมายที่ต้องการเป็นศูนย์กลาง
การกระจายข่าวสารของจังหวัด 

 สัดส่วนของรายการสถานีแบ่งตามประเภทได้ คือ รายการสารคดี ร้อยละ ๒๔.๖ รายการข่าว 
ร้อยละ ๑๙.๗ รายการภาพยนตร์ ร้อยละ ๑๗ รายการธรรมะ ร้อยละ ๘.๕ รายการนิตยสาร ร้อยละ ๗ 
รายการสนทนา ร้อยละ ๖.๓ รายการเพลง ร้อยละ ๖.๓ สปอตโฆษณา ร้อยละ ๒.๑ รายการเพ่ือ
การศึกษา ร้อยละ ๑ และช่วงเวลาออกอากาศพิเศษตามความเหมาะสม ร้อยละ ๗ 

 เนื่องจากรายการที่ผลิตส่วนใหญ่จะเป็นรายการข่าว เหตุการณ์และสาระความรู้เกี่ยวกับจังหวัด
ลพบุรีเป็นส าคัญ รวมถึงจังหวัดอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียง การผลิตรายการของสถานีจึงเน้นการผลิตรายการข่าว 
ซึ่งมีกระบวนการท างานหาข่าว การกระจายข่าว การแบ่งปันข่าวของเครือข่ายและองค์ก รต่างๆ 
และเชื่อมโยงข่าวไปยังสื่อที่เป็นเจ้าของทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ เคเบิลทีวีท้องถิ่น และสื่อออนไลน์ 

 กลุ่มเป้าหมายของสถานีคือประชาชนในเขตจังหวัดลพบุรีที่เป็นสมาชิกของระบบบอกรับ
สมาชิกเคเบิลทีวี จังหวัดลพบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่ ๓ อ าเภอ ฐานผู้ชม ๘,๐๐๐ – ๙,๐๐๐ หลังคาเรือน 

 รูปแบบการท างานขององค์กรด าเนินการในรูปแบบบริษัทจ ากัดโดยท างานภายใต้ความสัมพันธ์
แบบใกล้ชิดภายใน Home office ดูแลพนักงานเหมือนเป็นสมาชิกของครอบครัว บุคลากรทุกคน
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สามารถท างานแบบ Multifuction คือมีทั้งความช านาญในสายงานของตนเองและสายงานอ่ืนๆ ด้วย 
เพื่อที่จะท างานทดแทนกันได้ และทุกคนต้องมีพื้นฐานการปฏิบัติงานในด้านวารสารศาสตร์ มีระบบ
พี่เลี้ยง (Mentoring) ในการพัฒนาบุคลากร เน้นความสัมพันธ์ในระยะยาวเพ่ือพัฒนาทักษะงานใน
อนาคต ส าหรับปัญหาในการด าเนินงานของกิจการของสถานีที่พบคือ 

๑. ระบบออกอากาศของสื่อเคเบิลทีวีท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ระบบการออกอากาศไม่สามารถ
ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด เนื่องจากระบบการวางสายเคเบิลครอบคลุมเฉพาะบางอ าเภอและการขยาย
ระบบเคเบิลต้องใช้ทุนมหาศาล สถานีจึงไม่สามารถวางแผนหรือก าหนดเป้าหมายในการผลิตรายการ
เพ่ือขยายฐานผู้ชมให้เพ่ิมข้ึนได้ 

๒. การขาดบุคลากรทางด้านวารสารศาสตร์ ในองค์กรมีบุคลากรที่จบทางด้านสื่อสารมวลชน
โดยตรงเพียง ๑ คน ท า ให้บุคลากรผลิตรายกา รโดยเฉพาะรายการข่าว  ขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการท างานด้านสื่อสารมวลชนที่ถูกต้อง จึงอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดจนท าให้ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ได ้

๓. การขาดฝ่ายการตลาดและการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร องค์กรขาดฝ่ายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากระบบการท างานแบบ Home office ที่มีความเป็นกันเองสูง ขาดการ
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือมาท างานในต าแหน่งที่เหมาะสมตามประสบการณ์และวุฒิการศึกษา แต่เน้นรับ
บุคลากรตามการตัดสินใจของผู้บริหารหรือการฝากฝัง รวมถึงยังขาดการจัดการในด้านการสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน และการควบคุมทางวินัยของบุคลากร ซึ่ งส่ง ผลต่องานในส่วนอื่นๆ 
ดัง เช่นงานด้านการตลาดซึ่ ง ไม่ได้ให้ความส าคัญในด้านการตลาดในแง่ของการวางแผนและการ
ตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบ เนื่องจากขาดบุคลากรที่ความรู้เพียงพอที่จะจัดการภาระงานในส่วนนี้ 

๔. การขาดความหลากหลายของประเภทรายการข่าว ทางสถานี เน้นข่าว เฉพาะ
ข่า ว เชิง สร้างสรรค์และข่าวเชิงบวกเป็นหลัก เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการภายใน
จังหวัด จึงขาดความหลากหลายของข่าว เนื่องจากข้อจ ากัดด้านบุคลากร เงินทุนและเครื่องมือ แต่ก็มี
การวางแผนที่จะผลิตรายการข่าวที่ครอบคลุมเนื้อหาอื่นๆ มากขึ้น  เช่น ข่าวอาชญากรรม ภัยพิบัติ 
ข้อร้องเรียนและปัญหาของประชาชน รวมถึงข่าวการเมือง 

๕. ผังรายการที่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากรายการบางรายการไม่สามารถผลิตออกมาได้ทัน
ตามก าหนดการออกอากาศ มาจากการขาดประสิทธิภาพในระบบการจัดการผลิต ท าให้ผู้ชม
เกิดความสับสนและไม่สามารถติดตามรายการได้อย่างต่อเนื่อง 

๖. ระบบการออกอากาศซ้ า (Rerun) ด้วยปัญหาการผลิตรายการบางรายการซึ่งไม่สามารถผลิต
ออกมาได้ทันตามก าหนดเวลา จึงต้องมีการออกอากาศรายการเดิมซ้ าๆ จนกว่าการผลิต
ร ายการ ใหม่  จ ะ เสร็จสมบูรณ์ อาจท าให้ผู้ชมเกิดความเบื่อหน่ายและเลือกที่เปลี่ยนไปรับชมสื่อ
โทรทัศน์ประเภทอื่นๆ 

๗. การเข้ามาครอบง าของระบบทุนนิยมและอ านาจการเมือง เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ มักจะมี
การมอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกกองไปท าข่าวให้แก่สื่อมวลชนที่เดินทางไปท าข่าวให้กับหน่วยงาน
นั้นๆ จึงอาจจะส่งผลต่อการเลือกตัดสินใจออกไปท าข่าวที่ได้รับค่าใช้จ่ายมากกว่า นอกจากนี้ยังมีปัญหา
นักการเมืองใช้อ านาจคุกคามสถานี เนื่องจากสถานีได้การน าเสนอข่าวที่ท าให้เกิดความขัดแย้งกับ
นักการเมืองท้องถิ่น ท าให้สถานีต้องพักการออกอากาศไปถึง ๖ เดือน 
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๘. ความขัดแย้งระหว่างสื่อสารมวลชนท้องถิ่นภายในจังหวัด เนื่องจากบริษัทเป็นองค์กรที่มี
ฐานการผลิตที่ครอบคลุมสื่อมากที่สุดในจังหวัด จึงเป็นจุดสนใจของคู่แข่งทางธุรกิจที่ต้องการจะลด
ความน่าเชื่อถือของสถานีโดยคอยจับผิดความผิดพลาดในการท างาน ทางสถานีจึงต้องเพิ่ม
ความระมัดระวังในการผลิต รวมถึงต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนท้องถิ่นอ่ืนๆ ด้วย 

 กมลทิพย์ หิรัญประเสริฐสุข (๒๕๕๗) ศึกษาการบริหารงานเพ่ือความอยู่รอดของผู้ประกอบการ
ธุรกิจเคเบิลทีวีท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี พบว่าผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีจ านวน 
๑๙ บริษัทได้มีการรวมตัวก่อตั้งบริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิรค์ จ ากัด หรือซีซีเอ็น เ นื ่อ ง จ า ก
ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าการลงทุนทั้งในด้านลิขสิทธิ์ เนื้อหารายการ เทคโนโลยี รวมถึง
การต่อรองต่างๆ ผู้ประกอบการท้องถิ่นไม่สามารถท าได้เพียงล าพัง จึงต้องรวมตัวกันก่อตั้งบริษัท
เพ่ือเป็นผู้เจรจาและต่อรองเพ่ือให้ได้ต้นทุนที่เหมาะสมที่เอ้ือต่อความอยู่รอดของกิจการ 

 ทั้งนี้ บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิรค์ จ ากัด มีการกระจายแพร่ภาพสัญญาณไปยังผู้ชมกว่า 
๕๐๐,๐๐๐ หลังคาเรือน และกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ สมาชิก ครอบคลุมทั่วจังหวัดชลบุรี โดยมีช่องทีวี
ที่ด า เนินรายการอยู่  ๓ ช่อง ได้แก่  ช่องชลบุรี  ๑ ซึ่ ง เป็นช่องข่าวท้องถิ่น รายการบัน เทิ ง
และวาไรตี้ ภายในจังหวัดชลบุรี ช่องชลบุรี ๒ คือ ช่องรายการโฆษณาขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
และช่องชลบุรี HD คือ ช่องสาระบันเทิงในระบบดิจิตอลความคมชัดสูง โดยสามารถรับชมผ่าน
กล่องดิจิตอล และต้องเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีท้องถิ่นในจังหวัดเท่านั้น นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้จัด
จ าหน่ายกล่องทีวีดิจิตอลให้กับผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี และรับท าโฆษณาภายใน
จังหวัดเพ่ือออกอากาศในช่องโทรทัศน์ทั้ง ๓ ช่อง 

 บริษัท เคเบิล  ชลบุรี  เน็ทเวิ รค์  จ ากัด  ยังมีการด า เนินธุรกิจ ได้ เป็น อย่างดีแต่ยังไม่
สามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนได้ตามที่วางแผนไว้ เนื่องจาก การก่อตั้งบริษัทครั้งแรกต้องใช้
งบการลงทุนค่อนข้างสูง ในปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักจากการโฆษณาเพียงอย่างเดียว แต่การรวมตัว
กันของผู้ประกอบการเคเบิลทีวีในการจัดตั้งบริษัทนี้ถือเป็นข้อดีในการลดค่าใช้จ่ายในท าข่าวและเป็น
ตัวกลางในการตกลงเจรจาธุรกิจ ทั้งในแง่ของการเสียค่าลิขสิทธิ์ การซื้อข่าวจากนักข่าว  และการท า
หน้าที่สื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารในจังหวัดชลบุรี 

 ผลการศึกษาด้านการบริหารงานเพ่ือความอยู่รอดของผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่นในจังหวัด
ชลบุรีหลังการเข้าสู่ยุคดิจิตอลตามแนวคิดกระบวนการบริหารงาน POSDCORB จากกลุ่มตัวอย่าง 
๖ บริษัท ประกอบด้วยผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่มีจ านวนสมาชิก ๕,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ ราย ๓ บริษัท
และผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่มีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย อีก ๓ บริษัท มีกระบวนการบริหาร
ดังต่อไปนี้ 

 ๑. กระบวนการวางแผน พบว่าผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่มีจ านวนสมาชิก ๕,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ ราย
มีแผนการบริหารที่ชัดเจน มีการก าหนดนโยบาย และมีเป้าหมายการบริหารงาน มีการตรวจสอบ
กระบวนการท างาน และผลการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงปรับการส่งสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล 
ในขณะที่ผู ้ป ระกอบการ เค เบิลทีวีที ่มีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า  ๑ ,๐๐๐ มีแผนที่จ ะขาย
กิจการหรือควบรวมกับบริษัทเคเบิลทีวีท้องถิ่นขนาดกลางและมีแผนที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ต
ในอนาคต 
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 ๒. กระบวนการจัดการองค์กร พบว่าผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่มีจ านวนสมาชิก ๕,๐๐๐ – 
๑๕,๐๐๐ ราย มีการจัดการองค์กรในรูปแบบบริษัทเจ้าของกิจการ มีการว่าจ้างทีมผู้บริหารและใช้การ
สื่อสารภายในองค์กรอย่างเป็นทางการ ส่วนผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่มีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย 
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีเจ้าของกิจการเป็นผู้จัดการและสั่งการบริหารแต่เพียงผู้เดียวและใช้
การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการภายในองค์กร 

 ๓. กระบวนการบริหารบุคลากรของผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก มีการบริหาร
จัดการบุคลากรตามแผนกงานตามหน้าที่ (Depart mentation by Function) 

 ๔. กระบวนการอ านวยการ ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่มีจ านวนสมาชิก ๕,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ ราย
มีการอ านวยการตามโครงสร้างและหน้าที่ของแต่ละแผนก ส่วนผู้ประกอบการเค เบิลทีวีที่มีจ านวน
สมาชิกน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย เจ้าของกิจการเป็นผู้อ านวยการและบริหารงานเพียงผู้เดียว 

 ๕. กระบวนการประสานงาน ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่มีจ านวนสมาชิก ๕,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ ราย
มีผู้จัดการจะเป็นผู้ประสานงานเองทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ส่วนผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่มีจ านวน
สมาชิกน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย เจ้าของกิจการเป็นผู้ประสานงานเองท้ังในองค์กรและนอกองค์กร 

 ๖. กระบวนการรายงานผล ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่มีจ านวนสมาชิก ๕,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ 
รายมีการจัดท าแผนการรายงานการบริหารงานให้กับเจ้าของกิจการ ส่วนผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่มี
จ านวนสมาชิกน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย ไม่มีการรายงานผล 

 ๗. กระบวนการบริหารงบประมาณ ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่มีจ านวนสมาชิก ๕,๐๐๐ – 
๑๕,๐๐๐ ราย มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าสมาชิกเดือนละ ๓๕๐ – ๔๕๐ บาท ค่าโฆษณาและค่าเช่า
ช่วงเวลา ส าหรับรายจ่ายอ่ืนๆ จะแบ่งเป็นค่าบริหารจัดการ ค่าลิขสิทธิ์เนื้อหา ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
โครงข่ายและค่าพาดสายเคเบิลทีวีผ่านเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนผู้ประกอบการเคเบิลทีวี
ที่มีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย รายได้จากค่าสมาชิกตั้งแต่ ๒๕๐ – ๓๐๐ บาท และเจ้าของ
บริษัทจะมีกิจการส่วนตัวอ่ืนๆ ร่วมด้วย ส าหรับรายจ่ายอื่นๆ นั้นจะแบ่งเป็นค่าบริหารจัดการ ค่าลิขสิทธิ์
เนื้อหา ค่าธรรมเนียมในอนุญาตโครงข่ายและค่าพาดสายไฟเบอร์ ออฟติกผ่านเสาไฟฟ้า 

 งานวิจัยครั้ งนี้ ได้ศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการด า เนินธุรกิจของผู้ประกอบการเคเบิล
ทีวีท้อ งถิ ่น ในจังหวัดชลบุรีหลังการเข้าสู่ยุคดิจิตอล พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้ประกอบการต้อง
ค านึงถึงคือ 

 ๑. ปัจจัยด้านต้นทุน ได้แก่ ต้นทุนบุคลากร โดยเฉพาะผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่มีจ านวน
สมาชิก ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ ราย ซึ่งเป็นองค์กรจัดตั้งที่ต้องค านึงถึงสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน 
นอกจากนี้ ต้นทุนค่าลิขสิทธิ์เนื้อหาก็ค่าใช้จ่ายสูง  

 ๒. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่มีจ านวนสมาชิก ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ ราย 
ส่วนใหญ่มีแผนที่จะขยายการบริการโดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเคเบิลทีวีที่มีอยู่  ในการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ซึ่งก าลังอยู่ในข้ันตอนศึกษาการลงทุน 

 ๓ .  ปัจจัยด้านบุคลากร  ผู ้ป ระกอบการ เค เบิลทีวีที ่มี จ านวนสมาชิก  ๕ ,๐๐๐ – 
๑๐,๐๐๐ รายจะมีผู้บริหารรวมถึงพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานที่ดี ในขณะที่
ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่มีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า ๑,๐๐๐ รายมีแผนที่จะขายกิจการในอนาคต แต่บางแห่ง
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มีแผนที่จะรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาร่วมงานในอนาคต
เพ่ือพัฒนาธุรกิจในการให้บริการอินเทอร์เน็ต 

 ๔. ปัจจัยจากการก ากับดูแลของ กสทช. การบังคับใช้ประกาศของ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์
รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ ให้ เ ผยแพร่ ได้ เ ฉพาะในบริการ โทรทัศน์ที ่ เป็นการทั่ว ไป  พ.ศ .
๒๕๕๕ (Must -carry rule) ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เนื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยน
ระบบจากแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล โดยปกติระบบแอนะล็อกจะสามารถออกอากาศได้ ๖๐ – ๘๐ ช่อง 
เมื่อต้องเพ่ิมช่องทีวีดิจิตอลทั้งหมด ๓๖ ช่อง มาใส่ในระบบแอนะล็อกตามกฎ Must-carry แล้วท าให้
ช่องรายการบางช่องต้องถูกปรับออกไปถึงแม้จะเป็นช่องรายการที่ยังมีผู ้ติดตามอยู ่ ซึ ่งส่งผลต่อ
สมาชิก ในขณะที่ผู้ประกอบการรายเล็กยังประสบปัญหาเรื่องเงินทุนในการ ปรับเปลี่ยนระบบ 
แต่อย่างไรก็ตาม กสทช. ได้มีการชะลอการบังคับตามกฏ Must-carry ออกไปก่อน 

 นอกจากนี้ยังมีประเด็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่นส่วนใหญ่มองว่า
มีการเรียกเก็บที่ ไม่ เป็นธรรม จากการที่ผู้ประกอบการที่มี ใบอนุญาตโครงข่ายจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมจากรายได้ร้อยละ ๒ ก่อนที่จะหักรายจ่ายและภาษีเข้าสมทบกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวไม่ได้มีการเรียกเก็บเป็นรายธุรกิจ เช่น ทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี  และทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน 
แต่เป็นการเรยีกเก็บในอัตราเท่ากัน 

 ขณะเดียวกัน สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิลทีวียังมี
ความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกกฎหมายของกสทช.ที่อ้างอิงรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ 
ซึ่ งตีความ ได้หลายมุม แต่การตีความควรจะมองถึงการแข่งขันที่เป็นธรรมและเท่าเทียมตามกลไก
ตลาด กสทช. ควรสร้างสมดุลให้กับธุรกิจเคเบิลทีวีท้องถิ่นให้มากขึ้น ไม่ใช่ส่งเสริมให้ความส าคัญแต่
เพียงทีวีดิจิตอลส่วนเดียว แต่ควรค านึงถึงผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมด้วย 

 ๕. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้เคเบิลทีวี ซึ่งหากช่วงใดที่เศรษฐกิจ
ไม่ดี จะมีการค้างช าระค่าสมาชิก ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการช าระ
ค่าบริการ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการค้างค่าสมาชิก นอกจากนี้ คู่แข่งของเคเบิลที่ส าคัญ คือ ทีวีดาวเทียม 
ที่ไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือน รวมถึงการแจกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ก็ล้วนส่งผลให้จ านวน
สมาชิกในการรับชมเคเบิลทีวีลดลง 

 ๖ .  ปัจ จัย ของผู ้ร ับ ส า ร  พฤติก ร รมของผู ้ร ับ ส า ร เ ปลี ่ย น ไปจากกา ร เ ข้า ม าข อ ง
อินเตอร์ เน็ตที่ เชื่อมต่อได้ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถรับชมรายการโทรทัศน์
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ย่อมท าให้ผู้ชมเปิดรับเคเบิลทีวีลดลง 

 แนวโน้มของการบริหารงานของผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ในอนาคตคาดว่า
ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีระดับกลางมีแนวโน้มที่จะให้บริการอินเตอร์เน็ตในพ้ืนที่ควบคู่ไปกับการ
ให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่น โดยผู้ประกอบการจะมีการปรับลดค่าบริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นลงและ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตควบคู่กันไปในสมาชิกท่ีรับได้ ในขณะที่ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีระดับเล็กมีทั้งแผน
ที่จะขายกิจการ บางรายสนใจและศึกษาการให้บริการอินเทอร์เน็ต 



๔๖ 

 

 ทั้งผู้ประกอบการเคเบิลทีวีส่วนใหญ่ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และ กสทช. ต่างมอง
ตรงกันว่าในอนาคตบริษัทเคเบิลทีวีอาจจะต้องมีการปรับตัวเมื่อเกิดวิกฤติ  โดยการรวมตัวกันของ
ผู้ประกอบการ เพ่ือจัดการกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุน เทคโนโลยี คู่แข่ง กฎหมาย
และข้อบังคับ รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งจุดส าคัญของเคเบิลทีวีท้องถิ่น คือ ความใกล้ชิดชุมชนและ
รับรู้สิ่งที่คนในชุมชนต้องการ ในขณะที่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตจะเป็นหัวใจหลักของเคเบิลทีวีและเคเบิลทีวีจะ
ปรับเปลี่ยนเป็นเคเบิลทีวีผ่านระบบดาวเทียม (CAPSAT) โดยสิ่งที่จะท าให้ธุรกิจเคเบิลด าเนินต่อไปได้ 
คือ เนื้อหา เทคโนโลยี การท าการตลาด ราคาที่เหมาะสมและบริการที่ดี  

 การประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิจัยได้อ้างอิงงานวิจัยนี้ เพ่ือเป็นงานศึกษาแนวทางในการประเมิน
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการฯ และงานวิจัยในครั้งนี้ได้น าส่วนหนึ่งของ
แบบจ าลองที่ได้ถูกสร้างขึ้นไปใช้ในการศึกษาประเมินการประกอบกิจการธุรกิจเคเบิลทีวี อย่างไร
ก็ตาม งานวิจ ัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการและรูปแบบในการประเมิน
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการฯ และเพ่ือสร้างแบบจ าลองที่ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยความมุ่ง
หมายของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ กสทช. ประสงค์จะน าผลลัพธ์แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ฯ 
ไปประยุกต์ใช้เป็นมาตรการและเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการ 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ.  ๒๕๕๑ มาตรา ๕๑ 
ซึ่งก าหนดให้มีการประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการ  

 การได้มาซึ่งแบบจ าลองนี้ คณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมการประเมินการประกอบกิจการ
จากต่างประเทศท้ังในส่วนประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และก าลังพัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 
เยอรมัน สเปน รวมทั้ งงานวิจัยในประเทศไทย เพื่อหาแนวทางการประเมินที่ เหมาะสม
กับบริบทการประกอบกิจการในประเทศไทย 

 ระเบียบวิธีวิจัยใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitat ive Research )  เ พื่อค้นหาวิธีก ารและรูปแบบ รวมทั้ ง การสร้า งและพัฒนา
แบบจ าลองแนว ทางการประเมินฯ โดยใช้การส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนให้กระจายตาม
ภูมิภาคและจังหวัดโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างจ านวน ๕,๑๙๗ คน  การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การสื่อสารมวลชนและการประเมินที่ได้รับการยอมรับ การจัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน ๒ ครั้ง และการน าแนวทางการประเมินฯ ไปทดลองใช้
กับสถานีที่ใช้คลื่นความถี่และไม่ใช้คลื่นความถ่ี ๘ สถานี 

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ท าให้ได้วิธีการและรูปแบบในการประเมินประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการฯ กล่าวคือ การก าหนดรูปแบบการประเมินฯ ต้องค านึงถึงประเภท
ของใบอนุญาตที่ได้รับ โดยในทางปฏิบัติต้องเลือกองค์ประกอบของเกณฑ์และตัวชี้วัด และการก าหนด
ระดับค่าคะแนนของตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับการประกอบกิจการในแต่ละประเภท ส่วนวิธีการ
ในการประเมินให้ด าเนินการประเมินใน ๓ แนวทาง ประกอบด้วย แนวทางการประเมินตนเอง 
(ของผู้ประกอบกิจการ) แนวทางจากหน่วยงานในฐานะก ากับดูแล (กสทช .) เป็นผู้ประเมิน  
และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (โดยสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานทางวิชาการอ่ืนๆ) 



๔๗ 

 

 ส่วนวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจ าลองในการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของ
การประกอบกิจการฯ  พบว่า  แนวทาง ในการประ เมินประสิทธิภ าพและผลสั มฤทธิ ์ฯ 
ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๒๓ เกณฑ์ ๔๗ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย ๕ เกณฑ์ ได้แก่ ๑. ความคุ้มค่า 
๒. ความพึงพอใจ ๓. การบริหารความเสี่ยง ๔. ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในองค์กร และ 
๕. การส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

 องค์ประกอบที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย ๕ เกณฑ์ ได้แก่ ๑. ก าหนดโครงสร้างที่
ส่ง เสริมการเติบโตในสายงาน  ๒. การศึกษาอบรม ๓. การส่ง เสริมการรวมกลุ่ม/องค์กร
วิช าชีพ  ๔ .  การคุ้มครองสวัสดิภาพและสวัสดิการในการท างาน และ ๕. ใบรับรองการประกอบ
วิชาชีพ 

 องค์ประกอบที่  ๓ การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ประกอบด้วย ๖ เกณฑ์  
ได้แก่  ๑.  การปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตแต่ละประเภท ๒. มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการจัดหา
ผู้ผลิตรายการ รายย่อยหรือผู้เช่าเวลา ๓. ผู้รับใบอนุญาตมีมาตรการในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยได้พัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ๔. มีการจัดท าผังรายการตามที่ กสทช. ก าหนด ๕. การจัดผังรายการ
ที่มีเนื้อหากระจายตามกลุ่มผู้ฟัง และ ๖. การก าหนดระดับความเหมาะสม 

 องค์ประกอบที่ ๔ กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย ๒ เกณฑ์ คือ ๑. มีช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน และ ๒. มีกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 

 องค์ประกอบที่ ๕ การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย ๔ เกณฑ์ คือ ๑. การมีส่วนร่วม
ในรายการ ๒. การมีส่วนร่วมประเมินความนิยม ๓. การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง เนื้ อหา 
และ ๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินสถานี 

การประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การประกหอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากงานวิจัยที่กล่าวไปข้างต้น (พ.ศ. ๒๕๕๗) ได้น าแบบจ าลองการประเมินฯ 
ไปทดลองใช้กับผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ไปแล้วบางส่วน ในปีถัดมาคณะวิจัย
ได้น าแบบจ าลองไปประเมินการประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลหลังจากเริ่มออกอากาศไปในเดือน
เมษายน ๒๕๕๗ โดยในรายการศึกษาประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ คณะวิจัยจะได้น าแบบจ าลองที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นมาแล้ว ๒ ปีไปใช้ในการประเมินธุรกิจเคเบิลทีวี ว่ามีการประกอบกิจการอย่างไร
เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดในสถานการณ์ที่ เข้ามากระทบหรือไม่สามารถประกอบ กิจการต่อไปได้ 
ผลการศึกษาจะมีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลที่ก าลังประสบปัญหาอยู่
หรือไม่และอย่างไร  

งานวิจัยในปี ๒๕๕๘ นั้นมีที่มาจากเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิตอลตามที่ 
กสทช. ต้องการมี ๒ ประการ คือ ๑. จะท าให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
และบริการที่มีความหลากหลาย เนื่องจากจ านวนช่องทางที่เพ่ิมมากขึ้น ด้วยคุณภาพที่ดีกว่า น าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง ๒. กิจการโทรทัศน์เกิดการพัฒนาและผลิต
รายการที่ตรงใจประชาชน และรับชมโทรทัศน์ด้วยคุณภาพสัญญาณที่ดีขึ้นด้วยเสียงระบบ  Surround
น าไปสู่วัตถุประสงค์ในการวิจัย ๑. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ๒. เ พ่ือทราบถึง ปัญหา และอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ



๔๘ 

 

การประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ๓. เพื่อน าเสนอแนวทางเชิงนโยบายต่อส านักงาน 
กสทช. ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการฯ 

แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ฯ ได้แบ่งออกเป็น ๕ หมวด คือ การบริหาร
จัดการ  การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติตามระ เบียบและกฎหม าย กลไกการคุ้มครอง
ผู้บริ โภค และการมีส่วนร่วมของประชาชน การวิจัยนี้ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  
คือ การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล และข้อมูลทุติยภูมิ เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

จากการศึกษาเก็บข้อมูลพบว่าในช่วงปีแรก กสทช. ท าได้เพียงแค่ช่องทางการรับชมเพ่ิมมากขึ้น
ด้านผู้ได้รับใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ประเภทธุรกิจให้ข้อมูลที่สะท้อนว่ายังไม่สามารถท าให้โทรทัศน์
ดิจิตอลเป็นไปตามเป้าหมายที่ กสทช. ก าหนดไว้ แต่มีความพยายามที่จะน าเสนอความหลากหลายด้าน
การน าเสนอรูปแบบและเนื้อหาที่เหมาะสม สถานีโทรทัศน์ต้องด าเนินงานท่ ามกลางอุปสรรค
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมาย ปัญหาที่เกิดข้ึนได้แก่ 

๑. สถานการณ์ปัญหาที่ เกิดขึ้นทั้ ง ในและต่างประเทศ ส่งผลให้ เศรษฐกิจชะลอตัว
มาตั้ งแต่ เริ่มออกอากาศในปี ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน 

๒. สถานีต้องใช้งบประมาณไปกับค่าใบอนุญาต ค่าโครงข่าย วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ บุคลากร 
โดยเฉพาะการโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องรายการของตนเองเพ่ือผลักดันให้สถานีของตนเองเข้าถึง
ประชาชน เนื่องจาก กสทช.ไม่สามารถแจกคูปองได้ตามแผน ประชาชนไม่สนใจแลกคูปอง 
เพราะสามารถรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลจากระบบเคเบิล และดาวเทียมตามกฎ Must Carry ท าให้เกิด
ปัญหาตามมาในด้านคุณภาพการรับชมรายการที่ไม่ใช่ระบบความคมชัดสูง และ กสทช. ไม่มี
การประชาสัมพันธ์ข้อดีของโทรทัศน์ดิจิตอลและบอกกล่าววิธีการรับชมให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ  

 ส าหรับผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ฯ ทีมวิจัยได้น าเสนอในลักษณะ
การจัดเกรดสถานี ตามรายละเอียดดังนี้ เกรด A มีความโดดเด่นด้านเนื้อหา การเข้าถึงกลุ่มผู้รับชมและ
มีผลประกอบการที่ดี ได้แก่ ช่อง ๓๕ (ช่อง ๗) ช่อง ๓๐ (ช่อง ๙) ช่อง ๒๗ (ช่อง ๘) และช่อง Now ๒๖ 
เกรด  B สถานีพยายามสร้า ง เนื ้อห า  รูปแบบการน า เ สนอที ่น่ า ส น ใจ  เข้าถึง กลุ ่ม ผู ้ ช ม
เฉพาะกลุ่มผลประกอบการมีทั้งได้ก าไรและขาดทุน ได้แก่ ช่อง one ๓๑ ช่องไทยรัฐทีวี ๓๒ ช่อง ๓๓ 
HD (ช่อง ๓) ช่อง PPTV ๓๖ HD ช่องทรูโฟร์ยู ๒๔ ช่องจีเอ็มเอ็ม ๒๕ ช่อง ๒๘ SD (ช่อง ๓ SD) ช่อง 
TNN ๑๖ (TNN ๒๔) ช่องสปริงนิวส์ ๑๙ ช่องเนชั่น ๒๒ และช่อง ๑๔ Kids & Family (ช่อง ๙ Family) 
เกรด C พยายามน าเสนอเนื้อหาที่แตกต่างโดดเด่นจากช่องเกรด A และ B ได้รับการตอบรับจาก
ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือ Niche ท าให้ระดับความนิยมไม่มากนัก ได้แก่ ช่องโมโน ๒๙ ช่องนิวทีวี ๑๘ 
ช่องไบรท์ทีวี ๒๐ ช่องวอยซ์ทีวี ๒๑ และช่อง ๑๓ (ช่อง ๓ แฟมิลี่) และเกรด D ได้แก่ ช่องอมรินทร์ ๓๔ 
ช่องเวิร์คพอยท์ ๒๓ ช่องไทยทีวี ๑๗ ช่องโลก้า (เอ็มวีทีวี) ๑๕ ทีมวิจัยไม่ได้เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานีโทรทัศน์ เนื่องจากผู้บริหารไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูล หรือก าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนระบบการบริหาร
จัดการ หรือช่วงเวลานัดหมายสัมภาษณ์ไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจึงไม่สามารถ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้รับการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกันแต่
ทุกสถานีโทรทัศน์พยายามหาแนวทางการน าเสนอเนื้อหาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะช่องของตน และเร่ง
สื่อสารทุกช่องทางให้ประชาชนได้รู้จักช่องรายการ แต่ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผู้ประมูลฯ สามารถ



๔๙ 

 

ประกอบกิจการให้สัมฤทธิ์ผลนั้น ต้องการได้รับความช่วยเหลือจาก กสทช. ด้วย กล่าวคือ กสทช. 
ควรส่งเสริมในด้านการประกอบกิจการมากกว่าการควบคุม ควรให้การดูแลทุกสถานีอย่างเท่าเทียมกัน 
การเร่งขยายโครงข่ายให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ กฎ Must Carry ที่ควรปรับเปลี่ยนหรือยกเลกิ 
การเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาสนใจรับชมรายการจากโทรทัศน์ระบบดิจิตอล การจัดระดับ
ความนิยมที่ควรหาแนวหาทางครอบคลุมทุกช่องทางตามพฤติกรรมการรับชมของประชาชน การขยาย
ระยะเวลาการช าระการประมูล (ควรเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือ) การปรับเปลี่ยนข้อกฎหมาย
ที่ส่งเสริมหรือเหมาะสมมากกว่า ในปัจจุบัน  การจัดสัดส่วนผังรายการ และการจัดตั้ งศูนย์
การพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน 

ผลการวิจัยนี้ถือเป็นการสะท้อนให้ กสทช. ได้รับทราบว่าปัญหา แตย่ังไม่ได้รับการแก้ไข ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตฯ จึงร้องขอจาก กสทช. เร่งด าเนินการ มีทิศทางและนโยบายการท างานที่เชื่อมโยงมาจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งหากท าได้ธุรกิจโทรทัศน์ดิจิตอลยังคงมีโอกาสที่จะเติบโต สามารถตอบสนองและ
เกิดผลประโยชน์กับประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ 



บทที่ ๒ 
สถานะและภาพรวมของโทรทัศน์เคเบิลทีวีและดาวเทียม 

 
๒.๑ ความเป็นมาของโทรทัศน์เคเบิลทีวีและดาวเทียม 

กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 
 กิจการลักษณะนี้ คือ กิจการที่ไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ 
เช่น กิจการเคเบิลทีวีทางสาย และกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซึ่งทั้ง ๒ กลุ่ม มีการด าเนินการมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ โดยผู้ประกอบการทั้ง ๒ กลุ่มแบ่งออกเป็น 

๑. กลุ่มช่องรายการ (Content Provider) แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม 
๑.๑ กลุ่มช่องรายการฟรีทีวีผ่านดาวเทียม เช่น Fan Music, RS2, News 1 หรือ DMC  

เป็นต้น 
๑.๒ กลุ่มช่องรายการเคเบิลทีวี เช่น HBO, True Sport, Universal, SyFy, ข่าวท้องถิ่น  

เป็นต้น 
๒. กลุ่มผู้ประกอบกิจการ (Operator) แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม 

๒.๑ กลุ่มผู้ขายจานดาวเทียมแบบฟรีทีวี เช่น PSI, Big4, IPM เป็นต้น 
๒.๒ กลุ่มผู้ขายเคเบิลทีวีระดับชาติ (Pay TV) เช่น True Vision, CTH เป็นต้น 
๒.๓ กลุ่มผู้ขายเคเบิลทีวีระดับท้องถิ่น (Pay Tv) เช่น เจริญเคเบิลทีวี (กรุงเทพฯ), VTV  

(เชียงใหม่), Home TV (อุดรธานี), โสภณเคเบิลทีวี (พัทยา), ภูเก็ตเคเบิลทีวี (ภูเก็ต) เป็นต้น 
 หน้าที่หนึ่งของ กสทช. คือ การสร้างกลไกที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องข้างต้นเข้าสู่ระบบการ
อนุญาตการประกอบกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ให้กับกลุ่มช่องรายการ ๒ กลุ่ม (กลุ่มข้อ ๑.) และกลุ่มผู้ประกอบกิจการโครงข่าย ๓ กลุ่ม (กลุ่มข้อ ๒.) 
 รายงานการวิเคราะห์สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสื่อ โครงการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโท รทัศน์ ฉบับที่  ๑ (ประจ าปี  
๒๕๕๘) โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (น. ๒๐, ๒๕๕๘) กล่าวว่าในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กิจการโทรทัศน์ที่ออกอากาศโดยไม่ใช้คลื่นความถี่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะใน
เขตพ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่ชานเมือง เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้ 

๑. พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่นอกพ้ืนที่ให้บริการของโทรทัศน์ที่ออกอากาศในระบบภาคพ้ืนดินในเขต
พ้ืนที่มีคุณภาพสัญญาณในระบบภาคพ้ืนดินไม่ดี จึงเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้ประชาชนเลือกที่จะ
เป็นสมาชิกหรือติดตั้งจานดาวเทียมเพ่ือรับชมโทรทัศน์ที่มีคุณภาพด้วยสัญญาณท่ีดีกว่า 

๒. ช่องรายการของกิจการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในระบบไม่ใช้คลื่นความถี่มีมากกว่ากิจการ
โทรทัศน์ที่ออกอากาศในระบบภาคพ้ืนดิน 

๓. ช่องรายการบางช่องในทีวีดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีมีกลุ่มผู้ชมที่ต้องการรับชมเป็นจ านวนมาก 
เช่น ช่องกีฬาหรือช่องภาพยนตร์ ในเคเบิลทีวี  ช่องทีวีดาว เทียมที่ มี เนื้อหาทางการเมือ ง
หรือศาสนา เป็นต้น 

๔. การเ พิ่มขึ้นของผู้ประกอบการทีวีดาว เทียมและช่องรายการที่ออกอากาศใน
ทีวีดาว เทียมท า ให้ผู้รับชมมีทางเลือกมากขึ้น และผู้ประกอบกิจการมีการแข่งขันกันตอบสนองความ
ต้องการของผู้ชมเพ่ิมขึ้น โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีจ านวนผู้ประกอบกิจการรวม ๗๕๕ ราย โดยผู้ประกอบการ
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ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ (๔๒๙ ราย) และขั้นตอนการทดลองแพร่
ภาพออกอากาศ (๔๑๓ ราย) 
 จากข้อมูลข้างต้นท าให้พบว่าเดิมทีนั้นธรรมชาติของช่องฟรีทีวีผ่านดาวเทียม คือ ต้องการให้มี
ผู้รับชมจ านวนมากทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง ไม่มีข้อจ ากัดในการรับชมไม่ว่าจะใช้
กล่องรับสัญญาณ (Set top box) ใดก็ตาม จากการขายจานดาวเทียมโดยไม่มีค่าบริการจากการรับชม 
ท าให้ต้องพ่ึงพารายได้มาจากการโฆษณาเท่านั้น แต่เมื่อ กสทช. ได้ก าหนดให้ช่องฟรีทีวีผ่านดาวเทียม
จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นช่องทีวีแบบบอกรับสมาชิก จึงจะสามารถให้ บริการได้  โดยต้องใช้
กล่องรับสัญญาณตามที่ กสทช. ก าหนด (ต้องทราบรหัสเปิดช่อง จึงรับชมช่องรายการต่างๆ ได้) 
ผนวกกับการต้องปฏิบัติตามกฎ Must Carry มีการย้ายต าแหน่งช่องฟรีทีวีผ่านดาวเทียม จากเดิมที่เคย
อยู่ต าแหน่งต้นๆ ให้ไปอยู่ในต าแหน่งที่ ๓๗ เป็นต้นไป วิชิต เอื้ออารีวรกุล (๒๕๕๙) ได้แสดงความคิด
ในประเด็นนี้ว่ามีส่วนท าให้จ านวนผู้ชมช่องรายการทีวีผ่านดาวเทียมมีโอกาสได้รับชมน้อยลง มีข้อจ ากัด
มากขึ้น ความนิยมจากผู้รับชม (Rating) ลดน้อยลง รายได้จากการโฆษณาได้น้อยลง ขายสินค้าได้น้อย 
น าไปสู่ภาวการณ์ขาดทุนของผู้ประกอบการ ในขณะที่จ านวนผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ พบว่าผู้ชมช่องรายการใหม่เติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง 
โดยสัดส่วนของผู้ชมช่องรายการเดิม (๓ ๕ ๗ ๙ NBT และ ThaiPBS) และช่องรายการใหม่คิดเป็น
ร้อยละ ๕๑.๑๐ ต่อร้อยละ ๔๘.๙๐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ อยู่ที่ร้อยละ ๕๒.๕๗ ต่อร้อยละ 
๔๗.๗๓ (รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๙: 
AC Nielsen) จะเห็นได้ว่าผู้ชมมีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ  

นอกจากนี้ รายงานการวิเคราะห์สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสื่อ โครงการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (ประจ าปี ๒๕๕๘) 
โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (น. ๔๖-๔๗, ๒๕๕๘) พบว่าครัวเรือนในประเทศไทยมีแนวโน้ม
การรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 
โดยมีสัดส่วนการรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านเสาอากาศแอนะล็อกลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ .ศ. 
๒๕๕๘ ครัวเรือนร้อยละ ๗๖ รับชมโทรทัศน์ผ่านระบบเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ร้อยละ ๒๖ ผ่านระบบ
ภาคพ้ืนดินแอนะล็อก และร้อยละ ๑๕ ผ่านระบบภาคพ้ืนดินดิจิตอล แม้ครัวเรือนส่วนใหญ่จะยังคงรับ
สัญญาณโทรทัศน์ผ่านทีวีดาวเทียมเป็นหลักแต่ช่องรายการที่ครัวเรือนส่วนใหญ่นิยมรับชมกลับเป็นช่อง
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินทั้งในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล โดยมีสัดส่วนการรับชมช่องดาวเทียมหรือ
ช่องเคเบิ้ลร้อยละ ๒๐ แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ยังรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมและ
เคเบิลเพื่อประโยชน์ในการรับชมช่องฟรีทีวี 

นที ศุกลรัตน์1 กรรมการ กสทช.ได้ให้นิยามเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียมว่าเป็นระบบการส่ง
สัญญาณรายการโทรทัศน์ ไปถึงผู้ชมทางบ้านผ่านสายเคเบิล เป็นทางเลือกส าหรับการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบการบอกรับเป็นสมาชิก ปัจจุบันนี้มีการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ทั้งผ่านสายเคเบิลทองแดง 
สายใยแก้วน าแสง และผ่านดาวเทียมด้วย โดยปกติระบบเคเบิลทีวี จะประกอบด้วยช่องรายการจ านวน
หลายช่อง ท าให้ผู้ เป็นสมาชิกสามารถรับชมได้หลากหลาย ส่วนโทรทัศน์ดาวเทียม เป็นการส่ง
คลื่นสัญญาณโทรทัศน์ผ่านช่องการสื่อสารดาวเทียม โดยใช้จุด เด่นของการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียมที่มีวง โคจรสูงจากโลกมากกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลเมตร ท าให้เมื่อส่งสัญญาณกลับมายังโลกจะ

                                                                                 

1 นที ศกุลรัตน์ http://www.drnatee.com/cable-sat.php?m_id=6 



๕๒ 
 

สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างประมาณหนึ่งในสามของโลกสามารถด าเนินการได้สองรูปแบบคือ 
๑) การส่งสัญญาณไปยังผู้รับโดยตรง (Direct TV) เช่น การให้บริการเคเบิลทีวีของ True Visions และ 
๒) การให้บริการช่องรายการ (Channel Provider) เป็นการส่งช่องรายการโทรทัศน์ ไปยังผู้ให้บริการ
โครงข่ายเคเบิลทีวีท้องถิ่น หรือผู้ให้บริการโครงข่ายดาวเทียม (Satellite Platform Provider) ทั้งนี้ 
เคเบิลทีวีได้เติบโตขึ้นหลังจากปี ๒๕๔๐ โดยการอนุญาตของกรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการร่วม
ด าเนินการกับกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อมีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้ กทช. ออกใบอนุญาตชั่วคราวให้กับผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี 
ระยะเวลา ๑ ปี โดยการด าเนินการในเบื้องต้นได้ให้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่ ด าเนินการอยู่
ก่อนมีประกาศ กทช. มาลงทะเบียนเป็นผู้มีความประสงค์ประกอบกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ (โทรทัศน์
บอกรับสมาชิก) เพ่ือให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ ก่อนเข้าสู่กระบวนการออกใบอนุญาตชั่วคราวตามที่
กฎหมายก าหนด 

การให้บริการเคเบิลทีวีแตกต่างจากระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินปกติ เนื่องจากโดยปกติสมาชกิ
จะสามารถรับชมจ านวนช่องรายการได้หลายช่องรายการ แต่ละช่องรายการจะมีเนื้อหาเฉพาะที่
แตกต่างกัน ดังนั้น ในการก ากับดูแลจึงมีความแตกต่างจากระบบเดิม นอกจากนี้  ช่องรายการส่วนใหญ่
ที่น ามาให้บริการในเคเบิลทีวีที่ให้บริการในประเทศเป็นช่องรายการจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม 
จากความหลากหลายและจ านวนช่องรายการที่มากกว่าท าให้เคเบิลทีวีท้องถิ่นได้รับความนิยมอย่าง
รวดเร็ว ในขณะเดียวกันเคเบิลทีวีระดับชาติที่มีการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมก็มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอีกด้วย 
กิจการเคเบิลทีวีในประเทศไทยที่ถือว่าเป็นทางการจริงๆนั้น ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๒ โดย IBC 
(International Broadcasting Corporation) เป็นผู้ให้บริการ มีการแพร่ภาพโดยใช้ระบบ MMDS 
(Multipoint Mult ichannel Distr ibution System )  ซึ่ งต่อมามีผู ้ประกอบการหลักๆ
ในกรุงเทพอยู่สามรายด้วยกัน คือ IBC  UTV และ Sky TV และยุคหลังสุดที่สามารถอยู่รอดได้กลายเป็น
ผู้ประกอบกิจการรายใหญ่เพียงรายเดียว คือกลุ่ม UBC (หรือ TRUE VISION) ในปัจจุบัน  

ส าหรับเคเบิลทีวีท้องถิ่นนั้นมีรายงานว่าเกิดขึ้นในต่างจังหวัด (พนา ทองมีอาคม,เอกสาร
ประกอบการสัมมนา)2 แต่ผู้ด าเนินการรายแรกเป็นใครนั้นไม่ทราบแน่นอน เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ
และชาวบ้านท ากันเอง แต่ที่มีหลักฐานแน่นอน คือ ที่จันทบุรีในปี ๒๕๒๓ โดยฉลาด วรฉัตร 
อดีตนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวทางสังคม โดยเริ่มจากการแก้ปัญหาการรับสัญญาณทีวีปกติไม่ชัด 
และต่อมาขยายตัวโดยการแพร่ภาพภาพยนตร์จากวีดีโอไปตามสาย และในช่วงเวลาดังกล่าวได้มี
ผู้ประกอบการอีกหลายรายในชุมชนที่ไม่สามารถรับสัญญานโทรทัศน์ได้ชัด เช่น เชียงใหม่ เชียงราย 
โคราช นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน และต่อมาผู้ประกอบการท้องถิ่นเหล่านี้ได้น าช่องภาพยนตร์จากวีดีโอมา
ออกอากาศโดยที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับโดยเฉพาะ การขยายตัวเป็นไปตามความต้องการของตลาด
เพราะถือว่าประชาชนมีความต้องการแต่รัฐไม่สามารถสนองได้ ในยุคนั้นจึงถือเป็นการประกอบกิจการ
เคเบิลเถื่อน การเติบโตของเคเบิลในระยะแรกยังเป็นลักษณะต่างคนต่างท า ล้มลุกคลุกคลาน เริ่มจาก
หน่วยงานที่ให้อนุญาตที่แตกต่างกัน คือ กรมประชาสัมพันธ์ (Sky TV) และ อสมท. (IBC และ UTV) 
อีกทั้ง ระบบการส่งสัญญาณก็มีความแตกต่างกัน คือ มีทั้งการแพร่ภาพทางอากาศ (IBC และ Sky TV) 
และทางสายเคเบิลใยแก้ว (UTV) ก่อให้เกิดผลตามมาหลายประการ อาทิ การแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่ได้
อยู่บนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกัน และขาดการศึกษาถึงความเหมาะสมด้านราคา ความต้องการและเนื้อหา

                                                                                 

2 เอกสารประกอบสมัมนา เข้าถึงจาก pioneer.netserv.chula.ac.th/~tpana/Cablecrisis.doc 



๕๓ 
 

รายการที่ควรเป็น ผลที่ตามมา คือ การขาดทุน เมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ Sky TV ต้องเลิกกิจการ
พร้อมหนี้สินจ านวนมาก ขณะที่ IBC ต้องควบกิจการเนื่องจากความจ าเป็นในการอยู่รอดทางธุรกิจกับ 
UTV จนกลายเป็น UBC ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น TRUE VISION ขณะที่ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมใน
ยุคแรกได้เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการโครงข่าย
เคเบิลทีวีท้องถ่ิน และการให้บริการโครงข่ายดาวเทียม ท าให้มีความต้องการช่องรายการที่เป็นภาษาไทย 
(Thai Contents)  
 วิชิต เอ้ืออารีวรกุล (๒๕๕๙) ได้กล่าวถึงกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่นเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการรับชมสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินของประชาชนในต่างจังหวัดหรือ
พ้ืนที่ที่ระบบเสาอากาศทีวีกระจายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินของทางราชการไม่สามารถให้บริการ  
ได้ทั่วถึง ต่อมากลุ่มผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่นได้รวมตัวกัน จัดตั้งเป็นสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือกันใน
ด้านการพัฒนาความรู้ เทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในธุรกิจ
และเป็นตัวแทนเจรจาทางธุรกิจที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งก ากับดูแลมาตรฐานจริยธรรมของสมาชิก 
 เดิมทีมีผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่ประกอบกิจการจ านวน ๒๔๕ บริษัท มีเครือข่าย
ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็นสถานีรวมกันกว่า ๓๐๐ แห่ง มีประชาชนที่สนใจสมัครเป็น
สมาชิกและรับบริการรวมกันมากกว่า  ๓ ล้านครัว เรือน หรือมีผู้ รับชมรวมกันประมาณ 
๑๒ ล้านคนทั่วประเทศ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เริ่มมีผู้ประกอบกิจการระดับท้องถิ่นขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เริ่มต้น
ให้บริการเคเบิลทีวีผ่านสายเคเบิลที่พาดตามเสาไฟฟ้าไปยังบ้านเรือนของสมาชิก โดย ในช่วงแรก
ผู้ประกอบกิจการต้องได้รับอนุญาตจากกรมประชาสัมพันธ์เพ่ือประกอบกิจการ  แต่ภายหลัง พ.ร.บ. 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้ ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ยุติหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการเคเบิลทีวี จึงท า
ให้เกิดช่วงเวลาที่เป็นสูญญากาศของกลไกการก ากับดูแล กิจการเคเบิลทีวีจึงมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (ส านักงาน กสทช.,รายการการวิเคราะห์ฯ) 

คุณลักษณะเด่นของเคเบิลทีวีท้องถิ่น กล่าวคือ เคเบิลทีวีท้องถิ่นถือเป็นสื่อมวลชนที่เข้าถึง
ประชาชนในระดับฐานรากที่ดีที่สุด เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท าให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ภายในชุมชนและส่วนกลางของประเทศ รวมทั้งการเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นของตนเองได้
อย่างดี เช่น ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  

ทั้งเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียมเริ่มเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการมากขึ้น หลังจาก
ที่มี พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งบทเฉพาะกาล
ก าหนดให้ กทช. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราวหนึ่งปี ส่งผลให้ผู้ ประกอบ
กิจการโครงข่ายเคเบิลทีวีท้องถิ่นอยู่ในระหว่างการปรับตัวในการเปลี่ยนช่องรายการเดิมมาสู่ช่อง
รายการใหม่ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือเตรียมตัวในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการชั่วคราว
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ส่งผลให้ผู้ผลิตรายการ (Content Provider) เดิม สามารถผันตัวมาเป็นเจ้าของ
ช่องรายการ (Channel Provider) โดยการส่งช่องรายการของตนให้ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายเคเบิล
ทีวีท้องถิ่น ผ่านดาวเทียมซึ่งมีราคาถูกและสะดวกกว่าวิธีอ่ืน อีกทั้งยังมีบทบัญญัติที่ก าหนดให้กิจการ
ประเภทบอกรับสมาชิกสามารถมีโฆษณาได้ชั่วโมงละไม่เกิน ๖ นาที (เฉลี่ย ๕ นาที) ท าให้ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ดาวเทียมมีช่องทางในการประกอบธุรกิจและสามารถมีรายได้จากการโฆษณา ในขณะที่



๕๔ 
 

ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายเคเบิลทีวีท้องถิ่นมีรายได้จากค่าบริการรายเดือนเป็นค่าตอบแทน ส าหรับ
เหตุผลในการรับชมที่ยังคงเป็นเหตุผลหลัก คือ ปัญหาการรับชมในช่วงก่อนการเปลี่ยนสู่ดิจิตอล 
ประเทศไทยมีการให้บริการกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกซึ่งส่งผลให้ครัวเรือนในบาง
พ้ืนที่ไม่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบภาคพ้ืนดินได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ประชาชนจึงแก้ปัญหาด้วย
บริการที่เป็นทางเลือกอ่ืน ได้แก่ บริการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม 

ในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (คลื่นหลัก) และวิทยุโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินด าเนินการในรูปแบบสืบทอดจากการถือครองในอดีตโดยหน่วยงานของรัฐต่างๆ โดยไม่มี
ร ะบบใบอนุญาต  (Licensing )  เป็น เพีย งการท าสัญญาสัมปทา น  หรือการรับจ้า งผลิต
รายการหรือการแบ่งช่วงเวลามาด าเนินการ ส่วนในกิจการวิทยุโทรทัศน์ มีเพียงสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสเท่านั้นที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตาม พ.ร.บ.องค์กรของตน  

กิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีการเติบโตในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจากเทคโนโลยีดาวเทียมถึงผู้รับตาม
บ้านโดยตรง (Direct to Home : DTH) ซึ่งถูกท ามาใช้บริการดาวเทียมแพร่ภาพกระจายเสียงโดยตรง 
(Direct Broadcast Satellite : DBS) ซึ่งท าให้ผู้บริการสามารถรับชมเนื้อหารายการผ่ านการรับ
สัญญาณซึ่งแพร่กระจายในแบบดิจิตอลด้วยความถี่ย่านไมโครเวฟด้วยจานรับสัญญาณดาวเทียมซึ่งมี
ขนาดเพียง ๒-๓ ฟุตและอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Decoder) การเพ่ิมจ านวนการรับชมทีวีดาวเทียมส่วน
หนึ่งเป็นผลจาก (๑) การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินผ่านสายสัญญาณที่ไม่ชัด (๒) ความนิยมในช่อง
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบางช่อง เช่น ASTV DMC TGN เป็นต้น และ (๓) พ.ร.บ.การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ไม่ใช่คลื่นความถี่ท่ีมีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอื่นสามารถหารายได้
จากการโฆษณาได้ไม่เกิน ๖ นาทีต่อชั่วโมงดังที่กล่าวถึงข้างต้น ท าให้มีผู้ประกอบกิจการจ านวนมาก
จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมขึ้นเพ่ือประกอบกิจการและหารายได้จากการโฆษณาหรือกระทั่งเพ่ือน า
สินค้าในกิจการของตนมาโฆษณาในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่ตนได้จัดตั้งขึ้น 
 
๒.๒ ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภายหลังการเปิดโทรทัศน์ดิจิตอล  

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทยเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งส าคัญนับตั้งแต่ที่ กสทช.ได้
จัดให้มีการประมูลและออกใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในปี ๒๕๕๗ แม้ว่าการด าเนินการภายใต้
กระบวนการเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากแอนะล็อกไปสู่ดิจิตอลในช่วงปีแรกต้องประสบกับปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ หลายประการ ทั้งจากปัญหาของประชาชนที่ยังขาดความเข้าใจต่อระบบโทรทัศน์
ดิจิตอลว่าแตกต่างอย่าง ไรจากระบบโทรทัศน์ เดิม  รวมถึงปัญหาทาง เทคนิคที่ เ กี่ย วกับ
อุปกรณ์แล ะกา ร ติดตั้ง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความไม่พร้อมของโครงข่าย รวมตลอดถึงปัญหา
คุณภาพของกล่องรับสัญญาณที่บางส่วนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ในช่วงเวลา
ดังกล่าวนั้นประชาชนส่วนใหญ่ได้เปิดรับชมโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณจากดาวเทียมแทนการเปิดรับ
โทรทัศน์ที่ติดตั้งเสารับสัญญาณหรือหนวดกุ้งมาเป็นเวลานานหลายปีจึงคุ้ยเคยกับระบบดังกล่าว
มากกว่าระบบดิจิตอลที่เป็นของใหม่ ซึ่งปัญหาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ล้วนเป็นอุปสรรคที่ท าให้การ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลเป็นไปค่อนข้างล่าช้าและไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  

อย่างไรก็ตาม แม้จะประสบกับภาวะดังกล่าว แต่กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล
ภายใต้การผลักดันของ กสทช.ก็สามารถขยายตัวก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของการขยาย
โครงข่ายที่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ กสทช.ก าหนด และอัตราการเปิดรับชมที่มีจ านวน



๕๕ 
 

เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จากรายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๙ (เอกสารประกอบการประชุม กสทช.) ระบุว่าการรับชมช่องรายการดิจิตอลใหม่มีสัดส่วนผู้ชม
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีการออกอากาศในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งเริ่มต้นมีสัดส่วนผู้ชม
ร้อยละ ๙ และจากข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พบว่าสัดส่วนการรับชมช่องทีวีดิจิตอลเพ่ิมขึ้น
ถึงร้อยละ ๔๖ หรือคิดเป็นจ านวนถึง ๕ เท่าภายในระยะเวลา ๒ ปี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ย่อมส่งผล
โดยตรงต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวีที่เคยได้รับความนิยมค่อนข้างสูงมา
ก่อน ที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมลดลงเรื่อยๆ และบางรายอาจต้องปิดกิจการ  

การเปลี่ยนแปลงที่ชัด เจนที่สุดประการหนึ่งคือ  การเปลี่ยนแปลงจากระบบการ
กระจุกตัวของผู้ประกอบการที่มีเพียงไม่ก่ีรายเนื่องจากช่องรายการมีจ ากัด ไปสู่ระบบการแข่งขันเสรีที่
มีผู้เล่นในตลาดจ านวนมาก เฉพาะโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินประเภทบริการธุรกิจที่เดิมมีเพียงช่อง ๓ ช่อง ๕
และช่อง ๗ ก็เพ่ิมข้ึนเป็น ๒๔ ช่อง ขณะที่เม็ดเงินโฆษณายังคงมีอยู่เท่าเดิมหรือลดลงจากภาวะเศรษฐกิจ 
การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงเม็ดเงินโฆษณาจากผู้ประกอบการด้วยกันเองจึงเป็นไปอย่างเข้มข้น ส าหรับกลุ่มโทรทัศน์
ดาวเทียมและเคเบิลทีวีแล้ว ในช่วงก่อนการเปิดดิจิตอล ช่องทางดังกล่าวถือเป็นตลาดอีกกลุ่มหนึ่งที่
แยกกันอย่างชัดเจนกับกลุ่มตลาดโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน แต่หลังจากที่มีโทรทัศน์ดิจิตอล สภาพการณ์ของ
การแข่งขันได้ท าให้อัตราค่าโฆษณาของช่องโทรทัศน์ดิจิตอลที่เกิดใหม่มีอัตราค่าโฆษณาในกลุ่มเดียวกัน
กับช่องโทรทัศน์ดาวเทียม  
 ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับชมในช่วงการเปลี่ยนผ่านนั้น รายงานก่อนหน้านี้ (ส านักงาน กสทช.,
รายงานการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ฯ) ระบุว่าประชาชนรับชมช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดิน ร้อยละ ๕๖.๓ และช่องเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม ร้อยละ ๓๒.๗ โดยเหตุผลหลัก คือ การที่
ประชาชนติดตั้งเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมนั้น เพ่ือรับชมช่องรายการแอนะล็อกเดิมและช่องดิจิตอลใหม่ 
เนื่องมาจากที่ผ่านมาครัวเรือนส่วนใหญ่ของประเทศไม่สามารถรับชมช่องรายการแอนะล็อกเดิมได้ชัด 
เพราะสัญญาณยังไม่ครอบคลุมไปถึงหรือมีจุดอับสัญญาณในบางพ้ืนที่ ดังนั้นจึง ต้องท าการติดตั้งเคเบิล
ทีวีหรือทีวีดาวเทียมเพ่ือให้สามารถรับชมช่องรายการแอนะล็อกได้อย่างชัดเจน ประชาชนจึงมีการใช้
บริการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีช่องรายการดิจิตอลใหม่เกิดขึ้น ประชาชนที่อยู่
ในครัวเรือนที่ได้ติดตั้งเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมก็ยังคงใช้บริการอยู่ไปถึงช่วงที่ท าการส ารวจซึ่งยังอยู่
ในช่วงที่สัญญาณดิจิตอลทีวียังไม่ครอบคลุม ยังมีการรับชมผ่านเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมอยู่ในระดับสูง 
อย่างไรก็ตาม เมื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลขยายได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมี
การประชาสัมพันธ์ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจะท าให้ประชาชนที่รับชมช่องรายการโทรทัศน์
ในระบบภาคพ้ืนดินนั้น เปลี่ยนมารับชมโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลหรือเปลี่ยนมารับชมโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ในตัวเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากสามารถรับชมภาพความคมชัดได้ในระดับสูง (HD) และในกรณีฝนตกหรือมีพายุก็ไม่กระทบกับ
การรับชม ส่งผลให้การใช้เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมนั้นจะค่อยๆ มีจ านวนลดลงในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาด้านเนื้อหารายการพบว่ายังมีประชากรกลุ่มหนึ่งที่นิยมเนื้อหา
รายการเฉพาะที่ เป็นช่องรายการของ เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม  จากการส ารวจพบว่ามี
ประชาชนที่ติดตั้งเคเบิลทีวี ยังคงมีการรับชมช่องรายการเคเบิลทีวีอยู่ที่ร้อยละ ๒๙.๖ ของประชากร
ทั้งประเทศ และติดตั้งทีวีดาวเทียมเพ่ือชมช่องทีวีดาวเทียมอยู่ร้อยละ ๓๙.๖  แสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการเฉพาะกลุ่มที่ต้องการติดตั้งเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมเพ่ือรับชมช่องรายการเฉพาะจริงๆ โดย
อาจเป็นเนื้อหารายการประเภทที่ไม่ได้มีการออกอากาศทั่วไปในช่องรายการโทรทัศน์ในระบบ



๕๖ 
 

ภาคพ้ืนดิน เช่น การแข่งขันกีฬาเฉพาะอย่าง หรือรายการสารคดี การตู์น และซีรีย์ฝรั่งที่ไม่ได้มีให้รับชม
ทั่วไป เป็นต้น  

ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนสู่ดิจิตอลของโทรทัศน์พบว่าระดับความนิยมสถานีโทรทัศน์ใน
ระบบแอนะล็อกลดลงจากเดิม เนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกใหม่ในการรับชมจากช่องดิจิตอล แต่ยังพบ
ปัญหาส าคัญ คือ ความสับสนของผู้บริโภคในเรื่องของหมายเลขช่องสถานีในแต่ละระบบที่มีความ
แตกต่างกันทั้งในโครงข่ายระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินและโครงข่ายเคเบิลและทีวีดาวเทียม ดังนั้น กสทช. 
จึงได้มีการจัดท าหลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์หรือหลักเกณฑ์การเรียงช่อง โดยให้โครงข่าย
เคเบิลและทีวีดาวเทียม เรียงช่องทีวีดิจิตอลไว้ที่หมายเลข ๑ – ๓๖ เหมือนกับโครงข่ายโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการจดจ าภายใต้ "หมายเลขเดียวกัน" ทุกโครงข่าย ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ไปแล้วในวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

ในปัจจุบันประชาชนมีช่องทางเพ่ือเปิดรับสื่ออย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้
อินเตอร์เน็ตร่วมกัน คือ การใช้ช่องทางออนไลน์ ซึ่งพบว่าประชาชนมีการรับชมผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ 
สมาร์ทโฟน  คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และ สมาร์ททีวี  (ทีวี+อินเตอร์เน็ต) โดยเป็นการใช้เพ่ือรับชมช่อง
รายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินแอนะล็อกเดิมและช่องดิจิตอลทีวีในสัดส่วนมากกว่าเมื่อ เปรียบเทียบกับ
การใช้เพื่อรับชมช่องรายการของเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการที่ประชาชน
ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินมากกว่านั้น อาจมีสาเหตุมา
จากเรื่องของสัญญาณภาคพ้ืนดินที่ยังครอบคลุมไม่ถึง หรืออาจเพราะช่องเหล่านี้มีการอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้บริโภคที่นิยมใช้อินเตอร์เน็ต เช่น กลุ่มวัยรุ่นหรือคนท างานที่มีการใช้อุปกรณ์เพ่ือใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นประจ าอยู่แล้ว ด้วยการมีแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของตัวเองที่รองรับการรับชมช่อง
รายการแบบออนไลน์ รวมไปถึงการเข้าร่วมกับแอพพลิเคชั่นของผู้ประกอบการรายอ่ืนที่ให้บริการด้าน
เนื้อหาต่างๆ เช่น  line tv  จึงท าให้มีจ านวนการรับชมผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ค่อนข้างสูง สิ่งนี้เองแสดง
ให้เห็นได้ว่าผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์นั้น มีโอกาสในการท าเนื้อหารายการเพ่ือเผยแพร่ในช่องทางที่
หลากหลาย นอกเหนือไปจากการเผยแพร่ผ่านหน้าจอโทรทัศน์หลักเท่านั้น หรือเรียกว่า  second 
screen  เพ่ือตอบโจทย์สังคมยุคแห่งโลกออนไลน์ได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ส าหรับประเภทรายการโทรทัศน์ จากการส ารวจผู้ชมรายการโทรทัศน์ช่องรายการต่างๆ ได้แก่ 
ช่องแอนะล็อก ช่องดิจิตอล ช่องเคเบิลทีวี และช่องทีวีดาวเทียม พบว่าในแต่ละช่องรายการมีความนิยม
ในการรับชมประเภทรายการที่มีการน ามาออกอากาศที่แตกต่างกัน กล่วคือ ในช่องแอนะล็อก 
ประชาชนนิยมรับชมรายการประเภทรายการข่าว วิเคราะห์ข่าว รายการละครหลายตอน และรายการ
เกมโชว์ การแข่งขันตอบปัญหา ในส่วนของช่องทีวีดาวเทียมนั้นส่วนใหญ่พบว่ารายการที่เป็นที่นิยม คือ 
รายการสารคดี ข่าวสังคม รายการข่าว วิเคราะห์ข่าว รายการเพลงและภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ
เรื่องยาว ส่วนทางช่องรายการเคเบิลทีวีที่นิยมเป็นอันดับต้นจะใกล้เคียงกับทีวีดาวเทียม ได้แก่  รายการ
ข่าว วิเคราะห์ข่าว รายการสารคดี ข่าวสังคมและภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศเรื่องยาว อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาในภาพรวมตามประเภทรายการโทรทัศน์ที่ประชาชนนิยมรับชมเฉลี่ยจากในทุกช่องพบว่า 
รายการข่าว วิเคราะห์ข่าวเป็นประเภทรายการที่ประชาชนรับชมมากที่สุด รองลงมา คือ รายการละคร
หลายตอน รายการเกมโชว์ และการแข่งขัน  

ในรายงานดังกล่าวได้ตั้งข้อสังเกตว่าช่องรายการทางเคเบิลทีวีหรือทีวีดาวเทียมที่เป็นที่นิยมของ
ประชาชนนั้นจะเป็นช่องรายการประเภทที่นอกเหนือจากที่มีออกอากาศในกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น
ความถี่ ซึ่งมักเป็นช่องรายการประเภทเฉพาะทางจริงๆ ที่ไม่ค่อยได้เห็นในช่องโทรทัศน์ปกติ อาทิ 



๕๗ 
 

รายการสารคดี รายการเพลง ภาพยนตร์เรื่องยาว หรือแม้แต่การรายงานข่าววิเคราะห์ข่าว ที่เป็นช่อง
รายการเฉพาะที่ในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีช่องรายการข่าวที่เรียกว่าช่องรายการข่าวอยู่ในช่องโทรทัศน์ในระบบ
ภาคพ้ืนดินที่ชัดเจน ประชาชนจึงนิยมรับชมรายการกลุ่มนี้จากช่องเคเบิลทีวี  ทีวีดาวเทียมที่เน้นการ
น าเสนอข่าวคุยข่าวอย่างต่อเนื่องทั้งวัน แต่เนื่องจากปัจจุบันด้วยการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอลที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นและแบ่งช่องรายการตามหมวดหมู่ซึ่งช่องรายการข่าวสารและ
สาระก็เป็นหนึ่งในหมวดที่เกิดขึ้นใหม่ถึง ๖ ช่องรายการ เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในการติดตาม
ข่าวสารได้อย่างหลากหลายและเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงได้อย่างมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับรายการที่เป็น
ที่นิยมมากที่สุดในช่องดิจิตอลทีวีใหม่ คือ รายการประเภทข่าว วิเคราะห์ข่าว ดังนั้น แนวโน้มจากนี้
อาจจะได้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากรับชมช่องรายการโทรทัศน์ในระบบ
ภาคพ้ืนดินเพียงอย่างเดียวก็ครอบคลุมในทุกเนื้อหารายการที่ประชาชนต้องการแล้ว ในขณะที่ ช่อง
รายการเคเบิลทีวีดาวเทียมมีไว้ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มคนที่ต้องการรับชมช่องพิเศษนอกเหนือไปจากที่ได้
มีการเผยแพร่ทั่วไปอยู่แล้วนั้น และมักเป็นเนื้อหารายการที่ต้องซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศมา
ออกอากาศ โดยประชาชนอาจต้องท าการเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากการเป็นสมาชิกของผู้ประกอบ
รายการต่างๆ แต่โดยหลักแล้วคนส่วนใหญ่จะรับชมช่องรายการโทรทัศน์ในระบบภาคพ้ืนดินมากกว่า 
เนื่องจากในปัจจุบันช่องรายการดังกล่าวก็มีรายการที่เป็นที่นิยมให้ชมอย่างหลากหลาย เช่น รายการข่าว 
วิเคราะห์ข่าว ละคร เกมโชว์ เป็นต้น ดังนั้น หากผู้ประกอบการโทรทัศน์ในระบบภาคพ้ืนดินต้องการให้
เกิดการเข้าถึงช่องรายการของประชาชนที่มากขึ้น อาจสามารถท าได้โดยการเพ่ิมเนื้อหารายการพิเ ศษ
เฉพาะทางเข้าไปในผังรายการ เพ่ือเพ่ิมผู้ชมที่ตรงกับความต้องการเฉพาะกลุ่มได้มากยิ่งขึ้น 

ส าหรับแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชนในอนาคต รายงานฉบับเดีย วกัน
ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเปิดรับสื่ อผ่านทางเครื่องมือที่หลากหลาย 
(multi-screen) เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น พฤติกรรมการบริโภคสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันจึง
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป และในอนาคตคาดหมายได้ว่าผู้บริโภคสามารถเปิดเครื่องมืออ่ืนเพ่ือรับรายการ
โทรทัศน์ด้วยเช่นกัน เพราะการส่งสัญญาณผ่านสื่อออนไลน์ท าให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ได ้ (multi-skill viewing pattern) โดยผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงจากการเปิดรับสื่อผ่านโทรทัศน์ไปเป็น
สื่อออนไลน์ หากเนื้อหารายการโทรทัศน์เป็นที่นิยมและดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคได้ด้วยเนื้อหาที่แตกต่าง
มีลักษณะเด่นเฉพาะกลุ่ม  ผู้บริ โภคไม่สามารถจะหาบริโภคจากรายการอื่ นได้  นอกจากนี้  
ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถจะน าเสนอเนื้อหารายการผ่านทางสื่อโทรทัศน์ได้ เนื่องจากข้อจ ากัด
ในบางประเด็น เช่น เรื่องของเงินลงทุนในการผลิตรายการ ท าให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้หันมาผลิตรายการ
ที่เฉพาะและน าเสนอผ่านทางช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มวัยรุ่น และกลายเป็นคู่แข่งขันท่ีส าคัญของสื่อโทรทัศน์   

ขณะที่เคเบิลทีวีและสื่อทีวีดาวเทียม ปัจจุบันผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและสื่อทีวีดาวเทียม
สามารถหารายได้จากการโฆษณาได้ แต่พบว่าจ านวนเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดังกล่าวกลับลดลงในปี 
๒๕๕๘  ถึงร้อยละ ๔๗.๐๓ เม็ดเงินโฆษณาส่วนใหญ่ถูกโอนย้ายไปยังสื่อดิจิตอลทีวีช่องต่างๆ ดังนั้น ใน
อนาคตสื่อเคเบิลทีวีและสื่อทีวีดาวเทียมจะกลายเป็นสื่อส าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้น โดยที่
เนื้อหารายการที่น าเสนอนั้นจะมีรูปแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มดังกล่าว รวมถึงภาษาที่ใช้
ที่จะสะท้อนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของกลุ่มเช่นกัน โดยค่าสมาชิกที่จ่ายรายปี รายเดือนหรือค่าแรกเข้า
ยังคงเป็นรายได้ท่ีส าคัญของผู้ประกอบการ 

 



๕๘ 
 

๒.๓ จุดเปลีย่นของโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวี 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่าโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวีในปัจจุบันก าลังอยู่
ในภาวะวิกฤติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต ซึ่งสามารถสรุปเป็นข้อมูลเบื้องต้นได้ ดังนี้  
 ประการแรก โทรทัศน์ดาวเทียมมีรายได้จากการโฆษณาลดลงหรือไม่มีรายได้ เนื่องจากเหตุผล
หลายประการ  อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมถดถอย ต้องแข่งขันแย่งชิงค่า โฆษณากับ
ดิจิตอลทีวี  การตรวจสอบด้านเนื้อหาและโฆษณาจาก กสทช.มีความเข้มข้นมากขึ้น ผู้ประกอบการ
ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
 ประการที่สอง เคเบิลทีวีโดยเฉพาะเคเบิลทีวีในท้องถิ่นมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
การเติบโตขึ้นของทีวีดิจิตอลได้เข้ามาทดแทนแก้ไขปัญหาการรับสัญญาณไม่ชัดในอดีตให้หมดไป เคเบิล
ท้องถิ่นท่ีสามารถอยู่ได้จะต้องมีจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ 
 ประการที่สาม มีรายงานระบุว่าในรอบปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตไปก่อนหน้า  
ยื่นค าขอยกเลิกกิจการเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ  
 ประการที่สี่ กรณีผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียมรายใหญ่อย่าง CTH ประสบภาวะ
ขาดทุนหลายพันล้านบาทในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดหาผู้ถือหุ้นใหม่  
 ทั้งสี่ประการดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นกับโทรทัศน์
ดาวเทียมและเคเบิลทีวี 

นอกจากนี้ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของประชากรไทยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับชม 
ทั้งนี้ จากข้อมูลของ Nielsen พบว่าประชากรไทยมีการรับชมโทรทัศน์เฉลี่ย ๒๕๑ นาทีต่อวัน ซึ่งเพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนหน้า ร้อยละ ๑.๖ โดยเป็นการรับชมช่องรายการเดิม (Traditional TV) เฉลี่ย ๑๔๘ นาทีต่อวันซึ่ง
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ ๑๖.๓๘ ในส่วนของช่องรายการดิจิตอลทีวีใหม่พบว่ามีการรับชมที่เพ่ิมขึ้น คือมี
การรับชมเฉลี่ย ๙๔ นาทีต่อวันคิดเป็น ๒.๓๕ เท่าจากปีก่อน ในส่วนของเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม
พบว่ามีการรับชม ๙๗ นาทีต่อวันซึ่งลดลงร้อยละ ๑๗.๐๙  
 ในส่วนของมูลค่าการโฆษณาของกิจการโทรทัศน์นั้ น กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินมีมูลค่า 
๗๘,๔๕๕ ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า ร้อยละ ๘.๔๒ และมีสัดส่วนมูลค่าการโฆษณาคิดเป็นร้อยละ 
๖๔ ของมูลค่าการโฆษณาในสื่อทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าการโฆษณาในช่องดิจิตอลทีวีใหม่เท่ากับ ๒๐,๙๒๘ 
ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๗ 
 ส าหรับช่องรายการที่ประชาชนนิยมรับชมในปี ๒๕๕๘ นั้น พบว่ากลุ่มช่องรายการเดิมยังคง
มีค่าความนิยมสูงที่สุด ส าหรับเนื้อหาที่ได้รับความนิยมยังคงเป็นเนื้อหาประเภทละคร บันเทิงและการ
ถ่ายทอดกีฬาต่างๆ ทั้งในช่องเดิมและช่องใหม่ ในขณะที่กลุ่มช่องใหม่บางช่องสามารถท าความนิย ม
ขึ้นมาจนติดอันดับต้นๆ ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ เป็นผู้ผลิตรายการขนาดใหญ่
มาก่อน ในขณะที่กลุ่มช่องใหม่ยังมีสัดส่วนการรับชมต่อนาทีที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในหนึ่งปี 
 นอกจากนี้ คนไทยมีแนวโน้มที่จะรับชมโทรทัศน์ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น จากสื่อสมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ต ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์จึงต้องมีการปรับเนื้อหารูปแบบให้สอดคล้องกับการรับชมในสื่อ
ใหม่ด้วย เพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เพ่ิมให้กับกิจการ 
 ส าหรับช่วงเวลาที่มีความนิยมในการรับชมโทรทัศน์นั้น พบว่าในวันเสาร์และอาทิตย์มีค่าความนิยมเฉลี่ย
ในช่วงตอนกลางวันสูงกว่าวันธรรมดา เนื่องจากเป็นวันหยุด ส าหรับช่วงเวลาในแต่ละวัน พบว่าในช่อง
เดิม (๖ ช่องรายการ) มีช่วงเวลาที่มีผู้รับชมสูงสุดคือ ๒๐.๓๐ – ๒๒.๓๐ น. ตลอดทั้งสัปดาห์ ในส่วนของ
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ช่องดิจิตอลทีวีใหม่ คือ ช่วงเวลา ๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ส่วนช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม คือ ช่วงเวลา 
๒๐.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.แสดงให้เห็นถึงการรับชมเนื้อหารายการที่ทดแทนกัน กล่าวคือ ช่วงเวลาดังกล่าว 
ช่องเดิมส่วนใหญ่มักเป็นรายการข่าว ดังนั้น ผู้ที่ไม่ชอบรับชมข่าวอาจเปลี่ยนไปรับชมช่องอ่ืนที่น าเสนอ
รายการประเภทอื่นทดแทน 
 ส าหรับการรับชมช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมในปี ๒๕๕๘ นั้นพบว่ามีแนวโน้มที่ลดลง 
เนื่องจากประชาชนหันไปรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินมากขึ้น เพราะมีเนื้อหารายการที่หลากหลาย
ตรงกับความต้องการมากขึ้นแทน โดยส่วนแบ่งของผู้ชมช่องรายการ เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม
ในช่วงสิ้นปี ๒๕๕๘ อยู่ที่ร้อยละ ๒๑ ซึ่งลดลงจากช่วงต้นปี ๒๕๕๘ ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๒๔ ทั้งนี้ 
โดยเฉลี่ยทั้งปีทั่วประเทศมีสัดส่วนการรับชมรายการดิจิตอลทีวีใหม่ ร้อยละ ๒๖.๐๕ ช่องรายการเดิม 
ร้อยละ ๕๓.๓๓ และช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ร้อยละ ๒๐.๖๓ 
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนธันวาคมปี ๒๕๕๘ พบว่าในเขตต่างจังหวัดมีสัดส่วนการรับชมช่อง
เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมเพ่ิมสูงขึ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๕ ในกรุงเทพและปริมณฑล ร้อยละ 
๒๒ ในต่างจังหวัด เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ท าให้ประชาชนในเขตเมืองซึ่งมีการ
รับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินมากกว่านิยมไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัด จึงท าให้สัดส่วนของการ
รับชมช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว 
 เมื ่อพิจารณาจากระดับการรับชมในช่วง Prime- time คือ ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. 
พบว่ากลุ่มช่องรายการดิจิตอลใหม่มีค่าความนิยมที่สูงกว่าช่องรายการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งยังมีความนิยมที่ต่ ากว่า และจากสรุปตัวเลขความนิยมในการรับชมเฉลี่ยทั้งปี
ในวันธรรมดาและวันเสาร์-อาทิตย์แล้ว ช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมมีค่าความนิยมในระดับต่ าสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่องเดิมและช่องดิจิตอลทีวีใหม่ กล่าวคือ ในวันธรรมดา ช่องเดิม ช่องดิจิตอลทีวีใหม่ 
ช่องเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมมีค่าความนิยมเท่ากับ ๔.๙๔๗, ๒.๓๗๑ และ ๑.๙๒๔ ตามล าดับ และใน
วันเสาร์ - อาทิตย์มีค่าความนิยมเท่ากับ ๕.๘๐๘, ๒.๙๕๑ และ ๒.๒๒๑ ตามล าดับ 
 นอกจากนี้ มูลค่าการโฆษณาในกิจการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมมีมูลค่าลดลงด้วยเช่นกัน 
โดยในปี ๒๕๕๘ นั้น มีมูลค่าการโฆษณาอยู่ในช่วงประมาณ ๓๐๐ – ๖๕๐ ล้านบาทต่อเดือน
โดยภาพรวมทั้งปีซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ ๗.๕ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลงโฆษณาที่ลดลงซึ่ง
อาจเกิดจากอัตราค่าโฆษณาที่ต่ าลง รวมถึงจ านวนช่องรายการที่ลดน้อยลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อย
ละ ๑๑ ด้วย 
 สรุปโดยรวม ช่องรายการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมมีแนวโน้มความนิยมที่ค่อยๆ ลดลง เมื่อพิจารณา
จากสัดส่วนการรับชม ค่าความนิยม และมูลค่าการโฆษณาในกิจการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเกิดขึ้นของช่องดิจิตอลทีวีใหม่ ที่เข้ามาสนองความต้องการของผู้รับชม
ทั้งในแง่ของสัญญาณออกอากาศและเนื้อหารายการแทนที่ช่องรายการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม 
ในขณะที่ช่องเดิมก็ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดอยู่ 

จากพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของคนไทย จากเดิมท่ีมีการรับชมรายการต่างๆ จากสื่อโทรทัศน์
และมีโทรทัศน์มากกว่า ๑ เครื่องต่อครัวเรือน ในขณะที่ปัจจุบันประชาชนได้หันมาเลือกเปิดรับสื่อ
อินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึน และมีสัดส่วนการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ลดลง ผนวกกับการขยายโครงการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตที่เกือบจะครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย ธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทยจะมีการปรับตัว
อย่างไรให้สามารถเติบโตได้ต่อไปในอนาคต และยังคงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับชม 
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้พิจารณาถึงข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
 พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓  
 มาตรา ๔๒ ให้ กสทช.มีอ านาจก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ โดยแยก
เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งต้องช าระ
เมื่อได้รับใบอนุญาตและต้องช าระเป็นรายปีในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เว้นแต่ความธรรมเนี ยมใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ เ พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ  ให้ถือว่า เงินที่ ได้ จากการประมูลตามมาตรา 
๔๑ วรรคหกเป็นความธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งต้องช าระเมื่อได้รับใบอนุญาตและให้
น าส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๒ 
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งซึ่งต้องช าระเป็นรายปี ให้ กสทช.ก าหนดโดยค านึงถึง
รายจ่ายในการก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และการก ากับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสองของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต และให้น าส่งเป็นรายได้
ของส านักงาน กสทช. 
 บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งด้วย แต่ กสทช.
จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น 
 
 พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 บทค านิยาม 

“กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่” หมายความว่า กิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ซึ่งไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

“โครงข่าย” หมายความว่า ระบบการเชื่อมโยงของกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณเสียง
หรือภาพที่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือ
รายการจากสถานีไปยังเครื่องรับ ไม่ว่าจะโดยสื่อตัวน าที่เป็นสาย คลื่นความถี่ แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หรือสื่อน าอ่ืนใด 

“เจ้าของโครงข่าย” หมายความว่า บุคคลที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองหรือผู้มีสิทธิ ในการ
ด าเนินกิจการโครงข่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์หรือไม่ก็ตาม 

“สถานี” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ส าหรับท าการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการของการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านโครงข่ายของตนเองหรื อของ
ผู้อื่นก็ตาม 

มาตรา ๑๙ 3ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม 
                                                                                 
33 บทบัญญัติในมาตรานี้ ก าหนดไว้เป็นบทหลักของกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ แต่ให้บังคับใชโ้ดย
อนุโลมกับกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ด้วย ดังที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๖ 



๖๑ 
 

ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์แต่ละประเภทของใบอนุญาตเป็นรายปีตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 

การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคสองจะต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการหรือ
ผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุผล ทั้ งนี้ ให้คณะกรรมการค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความคุ้มค่า 
ความขาดแคลนและวิธีการจัดสรรทรัพยากร 

คณะกรรมการอาจลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ให้แก่ผู้ขอใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  หากผู้นั้นแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่
คณะกรรมการว่าการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของตนมีรายการข่าวสารหรือ
สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเกินกว่าสัดส่วนของรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๒๖  ให้น าความในมาตรา ๑๘ (ว่าด้วยอายุใบอนุญาต) และมาตรา ๑๙ 

มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตาม
มาตรา ๒๕ (ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต)  

มาตรา ๒๗ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ที่ ไม่ ใช้คลื่นความถี่ ไม่ว่าจะมีการบอกรับสมาชิ กหรือเรียกเก็บค่าบริการหรือไม่  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) สัดส่วนรายการและผังรายการ 
(๒) การหารายได ้
(๓) การบันทึกรายการที่ออกอากาศไปแล้วและระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกนั้น 

มาตรา ๒๘ ในการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอ่ืน ให้ คณะกรรมการมี
อ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการ ระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและ
การบริการธุรกิจ และเงื่อนไขในการให้บริการได้ 

มาตรา ๕๑  ในการส่งเสริมและพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้
คณะกรรมการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีการประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ มีความหลากหลายของการ
แสดงความคิด การให้บริการคนพิการและคนด้อยโอกาส การรับเรื่องร้องเรียน 
โอกาสในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม ่

(๒) จัดให้มีการประเมินคุณภาพรายการ โดยพิจารณาถึงประโยชนต์่อสังคมและศีลธรรม
อันดีของประชาชน 

(๓) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้บริโภค
ในการด าเนินการตาม (๑) และ (๒) 

การประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏทั้งในเรื่องประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์กร 
การได้รับการสนับสนุนจากประชาชน และรายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็น 



๖๒ 
 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ารายการใดเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสมควร
ส่งเสริมให้มีการผลิตรายการ หรือผู้ประกอบการรายใดปฏิบัติตามมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสตามมาตรา ๓๖ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์อาจสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก
หรือโครงข่ายเพ่ือใช้ในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของตนเองก็ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก หรือโครงข่ายส าหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 
 ข้อ ๑๔ ขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาต 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการตนเอง จะมอบการบริการจัดการทั้งหมดหรือ
บางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนผู้มีอ านาจประกอบกิจการแทนมิได้ หรือจะโอนสิทธิใน
ใบอนุญาตไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับบุคคลอ่ืนอันท าให้มีผลกระทบต่อการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตไม่ได้ แต่อาจให้เวลาผู้อ่ืนเช่าเวลาด าเนินรายการบางช่วงเวลาได้
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๓) ผู้รับใบอนุญาตสามารถให้บริการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับ
ที่สามารถรับชม หรือรับฟังการให้บริการนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย 
ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน หรือ
การให้บริการอ่ืนท านองเดียวกันที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ 

(๘) ผู้รับใบอนุญาตจะออกอากาศรายการที่มิได้ก าหนดไว้ในผังรายการมิได้ เว้นแต่จะได้แจ้ง
การเปลี่ยนแปลงผังรายการพร้อมด้วยเหตุผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันหรือเป็นกรณีที่มีเหตุจ าเป็น เหตุสุดวิสัย ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะอาจออกอากาศแตกต่างจากผังรายการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ หรือเป็นการด าเนินการตามค าสั่งของทางราชการโดยแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบทันททีีส่ามารถกระท าได้ 

(๙) ผู้รับใบอนุญาตต้องแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เป็นผู้อ านวยการสถานีประจ า  
แต่ละสถานีเพ่ือควบคุมดูแลให้มีการออกอากาศให้เป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาต และจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของสถานีให้เป็นไปตามที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ 

ผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดในการกระท าของผู้อ านวยการสถานีที่ได้กระท าไปในการ
ควบคุม ดูแล และบริหารกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เสมือนเป็นการกระท าของ
ตนเองเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท าดังกล่าว ตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย และได้ใช้
ความระมัดระวังในการป้องกันตามสมควรแล้ว 

การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 



๖๓ 
 

(๑๐) ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก จัดหา ก ากับดูแล
รายการเนื้อหารายการใดๆ รวมถึงการประกาศหรือการโฆษณาที่ให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีผู้ด าเนินรายการ เพ่ือท าหน้าที่ประกาศหรือแจ้งข้อความที่แพร่ภาพ
หรือกระจายเสียง ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการสรรหาหรือคัดเลือกผู้ด าเนินรายการที่
สามารถอ่าน พูด และออกเสียง อักขระวิธี หลักภาษาได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๑๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง หรือระงับรายการที่มีเนื้อหาสาระ
ที่ก่อให้เกิดการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมี
การกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทาง
จิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 

(๑๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ให้บริการหรือแพร่ภาพ
กระจายเสียงไปแล้ว โดยอาจบันทึกไว้ ในเทปหรือวัสดุโทรทั ศน์อย่าง อ่ืน หรือด้วย
วิธีการ ใดๆ ที่สามารถถ่ายทอดกลับมาเป็นรายการนั้นได้ และเก็บรักษาไว้ เพ่ือให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบได้โดยระยะเวลาการจัดเก็บต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่
คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ การบันทึกรายการดังกล่าวจะต้องไม่ด าเนินการ
แก้ไข หรือดัดแปลงให้แตกต่างจากรายการที่ให้บริการหรือแพร่ภาพกระจายเสียง 

(๑๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการแพร่ภาพหรือกระจายเสียง แจ้งข่าวหรือเตือนภัย 
ให้ประชาชนทราบในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีซึ่งมีความจ าเป็นเพ่ือรักษา
ประโยชน์สาธารณะ เมื่อรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ หรือตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด  

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่จัดหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ดังนี้ 
(๑) บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์
ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป  

(๒) บริการโทรทัศน์ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการน าเสนอ
ข่าวสาร เหตุการณ์ ข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้รับสารในวงกว้าง 

(๓) บริการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการน าเสนอเนื้อหาด้านการเรียนรู้ พัฒนาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
หรือการน าเสนอเนื้อหาสาระที่หลากหลายและเหมาะสมส าหรับครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส หรือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ในสถาบันครอบครัว แล้วแต่กรณี 

(๔) บริการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมอาชีพ  



๖๔ 
 

(๕) บริการโทรทัศน์ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นการ
น าเสนอเนื้อหา หรือการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬา การท่องเที่ยว หรือสุขภาพ  

(๖) บริการโทรทัศน์ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ ซึ่ ง เป็นการน าเสนอ
เนื้อหาที่หลากหลาย เพ่ือเน้นให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมรายการ เช่น กลุ่มภาพยนตร์ ละคร เพลง 
เกมโชว์ หรือความบันเทิงอ่ืนๆ เป็นต้น 

 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (พ.ศ.๒๕๕๕) 
 ข้อ ๔ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปจะต้องให้บริการโทรทัศน์ตามผังรายการโดยมีเนื้อหา
เดียวกันทุกช่องทางทั้งในระบบภาคพ้ืนดินและระบบผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะ
การปิดก้ันช่องทางการได้รับบริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
 ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บค่าบริการ ค่าตอบแทน ค่าด าเนินการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
จากประชาชนผู้ใช้บริการไม่ได้ 
 ข้อ ๕ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปมีหน้าที่
ต้องให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ท าซ้ า ดัดแปลง ผังรายการหรือเนื้อหารายการ ทั้งในระบบภาคพ้ืนดิน และระบบผ่านดาวเทียม 
 ผู้ให้บริการโครงข่ายตามวรรคหนึ่งอาจเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายอย่าง
สมเหตุสมผล เป็นธรรม และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
 ข้อ ๖ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกหรือ
ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองมีหน้าที่ต้องให้สมาชิกได้รับบริการ
โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ท าซ้ า ดัดแปลง ผังรายการ
หรือเนื้อหารายการ 
 กรณีการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ประเภทกิจการทางธุรกิจ ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่ง
อาจเลือกการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการท่ัวไป ประเภทกิจการทางธุรกิจเพ่ือให้ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก
สามารถรับชมในประเภทหรือหมวดหมู่รายการใด หรือหลายประเภทหรือหลายหมวดหมู่รวมกันก็ได้ 
แต่ต้อง เป็นการเลือกตามล าดับและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด โดยจะต้องไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงผังรายการ เนื้อหารายการ และการจัดล าดับช่องรายการ 
 การด าเนินการตามวรรคสอง จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนและเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบ ให้ผู้ ให้บริการดังกล่าวให้บริการตามที่ ได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย
หนึ ่ง ปี  ก า ร เปลี่ยนแปลงประเภทหรือหมวดหมู่รายการจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อนท าการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่าหกสิบวัน 
 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ (พ.ศ.๒๕๕๘) 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาตตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์



๖๕ 
 

และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาต
ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  

ข้อ ๔ ให้ผู้รับอนุญาตจัดล าดับบริการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการ
จัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  

ผู้รับใบอนุญาตอาจน าเอาบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ใดก็ได้ มาจัดเรียงในยี่สิบสี่ล าดับ
ถัดจากหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป  

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ทั้งบริการโทรทัศน์ประเภท
บริการสาธารณะ บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจ และบริการโทรทัศน์อ่ืนใดที่คณะกรรมการ
ก าหนดต่อประชาชนโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ท าซ้ า ดัดแปลง ผังรายการ เนื้อหา
รายการ หรือมาตรฐานความคมชัด โดยห้ามน าบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปไปเผยแพร่ซ้ าในหมวดหมู่
บริการโทรทัศน์อ่ืนๆ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแหล่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ แต่หากจะน าไปเผยแพร่ซ้ าในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อ่ืนๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ การจัดล าดับการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด  

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น ผู้รับใบอนุญาตอาจขอยกเว้นการด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ โดยจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน ทั้งนี้ ต้องแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา
ด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการอนุญาตให้มีการยกเว้นตามวรรคสอง ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ล าดับ
ที่ได้รับการยกเว้นเพื่อให้บริการโทรทัศน์ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจ าเป็นทางด้านเทคนิค คณะกรรมการ
อาจพิจารณาเป็นอย่างอ่ืนก็ได้  

การเผยแพร่บริการโทรทัศน์ตามวรรคหนึ่งผ่านระบบดาวเทียม คณะกรรมการอาจก าหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตรายใดรายหนึ่ง ด าเนินการแทนผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายซึ่งให้บริการแก่ผู้รับ
ใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ก็ได้  
 
ผลกระทบจาก กสทช. 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศใช้ 
ส่งผลให้การประกอบกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยถูกแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มกิจการที่ใช้คลื่นความถี่
ทีมีอยู่ในอากาศที่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติและมีอยู่อย่างจ ากัด และกลุ่มกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 
และมีคลื่นความถี่อยู่อย่างไม่จ ากัด เพราะเป็นการใช้คลื่นความถี่ที่มนุษย์สร้างขึ้นตามเทคโนโลยีที่มีการ
พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เช่น เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม ซึ่งต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ 
แต่ต้องขอใบรับอนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช.  

วิชิต เอื้ออารีวรกุล (๒๕๕๙) ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ประกาศและข้อก าหนดต่างๆ ที่ กสทช. 
ประกาศใช้ในช่วงเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา ท าให้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่นขนาดเล็กต้องปิดกิจการ
เพราะไม่สามารถแข่งขันในตลาดภายใต้ประกาศและข้อก าหนดต่างๆ ที่ไม่ส่งเสริมให้มีการแข่งขัน
โดยเสรี และเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กระดับท้องถิ่นกับผู้ประกอบกิจการขนาดใหญ่



๖๖ 
 

ระดับชาติ และหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่ด าเนินธุรกิจ
มากว่า ๓๐ ปีจะไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ 
 
กฎ Must Carry 
 จากประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ หรือหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ เรียกว่า Must Carry  มีสาระส าคัญ
เกี่ยวข้องกับเคเบิลทีวี ดังนี้ 
 ข้อ ๖. ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกหรือ
ผู้ให้บริการแบบบอกรับสมาชิกที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองมีหน้าที่ต้องให้สมาชิกได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการ
ทั่วไปโดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ท้าซ้้า ดัดแปลง ผังรายการหรือเนื้อหารายการ...” 
 ข้อ ๙. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่มี
โครงข่ายเป็นของตนเองหรือผู้ทดลองแพร่ภาพกระจายเสียงที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองมีหน้าที่ต้อง
ด้าเนินการให้ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกสามารถรับชมบริการโทรทัศน์ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เป็น
การทั่วไป โดยให้น้าความตามข้อ ๖ มาบังคับใช้โดยอนุโลม จนกว่าคณะกรรมการจะมีค้าสั่งหรือ
ประกาศเป็นอย่างอ่ืน”  

วิชิต เอื้ออารีวรกุล (๒๕๕๙) ได้กล่าวถึงกฎนี้ไว้ว่าการออกกฎ Must Carry มักจะท าเฉพาะช่อง
ทีวีสาธารณะ (ที่ไม่มีโฆษณา) ที่รัฐเห็นความจ าเป็นที่ประชาชนจ าเป็นจะต้องรับชมเท่านั้น ส าหรับ
ประเทศไทย กสทช. ได้น ากฎนี้มาใช้กับช่องทีวีดิจิตอลทางธุรกิจ ๒๔ ช่องเพ่ือให้ทุกช่องถูกน าไปเผยแพร่
ในทุกโครงข่าย ได้แก่ ช่องดาวเทียม ช่องเคเบิลทีวีทั่วไป ถือเป็นความได้เปรียบของช่องทีวีดิจิตอล 
เพราะสามารถมีโฆษณาได้ ๑๒ นาที/ชั่วโมง ในขณะที่ดาวเทียมและเคเบิลที่วีทั่วไปมีโฆษณาได้ ๖ นาที/
ชั่วโมง ถือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ช่องทีวีดิจิตอลภาคพ้ืนดินนี้ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
และสามารถอยู่ได ้
 นอกจากนี้ กสทช. ได้ก าหนดให้ทุกโครงข่าย คือ ดาวเทียม เคเบิลทีวีต้องจัดเรียงช่องทีวีดิจิตอล
ทางธุรกิจทั้ง ๒๔ ช่องให้ตรงกับโครงข่ายทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินทางธุรกิจเพื่อง่ายต่อการจดจ าและ
ขายโฆษณา ๒๔ ช่องได้ง่ายขึ้น  ต าแหน่งที่  ๑ -  ๓๖ แทนต าแหน่งของช่องดาวเทียมและ
ช่องเคเบิลทีวี ท าให้ผู้ประกอบกิจการโครงข่าย ทั้งดาวเทียมและเคเบิลทีวีขาดจุดเด่นในการสร้างสรรค์
ความแตกต่างช่องรายการที่เคยเป็นประโยชน์ในการแข่งขันทางการตลาดแต่ละโครงข่าย แต่เมื่อต้องท า
ตามกฎนี้ ท าให้ประชาชนที่เป็นสมาชิก/ลูกค้าของดาวเทียมและเคเบิลทีวีจดจ าต าแหน่งช่องไม่ได้ ซึ่งใน
ประเด็นนี้ วิชิต เอ้ืออารีวรกุล ได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นการแทรกแซงตลาด ท าให้เม็ดเงินถูกถ่ายเท
จากช่องดาวเทียมและช่องเคเบิลทีวี ไปยังช่องทีวี ดิจิตอลทางธุรกิจทั้ ง  ๒๔ ช่อง และการ
ปฏิบัติต ามกฎนั ้น  ผู ้ ประกอบกิจการเคเบิลทีวีไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ ในเชิงพาณิชย์จากช่อง
รายการที่ต้องน ามาเผยแพร่ ถือเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบกิจการ โดยที่อาจจะมีรายการ
บางช่องจากช่องดิจิตอลมีสถานะเป็นคู่แข่งทางการค้าในการหาโฆษณา หมายความว่า เมื่อผู้ประกอบ
กิจการเคเบิลทีวีปฏิบัติตามกฎ Must Carry นี้ รายได้จากการโฆษณาที่มาจากสินค้าหรือบริการไปสู่
ผู้ประกอบกิจการช่องดิจิตอลเพราะมีฐานผู้รับชมมากขึ้น โดยเคเบิลทีวีที่เป็นผู้ให้ใช้สัญญาณหรือช่วยใน
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การออกอากาศกลับไม่ได้รายได้ใดๆ กลับมาแต่อย่างใด เปรียบเสมือนการให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่
ที่ดีที่สุด โดยไม่คิดค่าบริการจากช่องทีวีดิจิตอล  
 สอดคล้องกับรายงานการวิเคราะห์สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสื่อ โครงการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (ประจ าปี 
๒๕๕๘) โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (น. ๕๓, ๒๕๕๘) พบว่าการปฏิบัติตามกฎ Must Carry 
มีผลต่อการแข่งขันระหว่างกิจการวิทยุโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นและไม่ใช้คลื่น ในอดีตที่ผ่านมากิจการโทรทัศน์
กลุ่มเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมมีการเติบโตที่สูงจากการที่ประชาชนต้องการติดตั้งระบบโทรทัศน์ เพ่ือให้
สามารถรับชมรายการของช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินได้อย่างชัดเจน โดยผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและทีวี
ดาวเทียมใช้เป็นจุดแข็งในการขยายตลาดไปเพ่ือหาสมาชิกหรือผู้ติดตั้งรายใหม่ แต่เมื่อระบบโทรทัศน์
ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอลถูกน ามาใช้ ในสัญญาณที่ ได้รับจากโครงข่ายนี้  พบว่ามีความ
คมชัดสูงไม่ด้อยกว่าการรับสัญญาณผ่านเคเบิลหรือดาวเทียม ซึ่งถือเป็นการแข่งขันที่รุนแรงกว่าที่ผ่านมา 
 ผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่นจ านวนมากกว่า ๓๕๐ รายกว่าร้อยละ ๘๐ เป็นผู้
ให้บริการ ในระบบแอนะล็อกเพียงระบบเดียว โดยมีช่องรายการให้บริการประมาณ ๖๐ ช่อง กลุ่มนี้
จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกฎ Must Carry และกฎการเรียงช่อง ๑-๓๖ มากที่สุด เพราะมี
ข้อจ ากัดในทางเทคนิคที่ไม่สามารถเพ่ิมช่องรายการได้ เมื่อต้องถูกบังคับให้เปิดช่องรายการถึง ๓๖ ช่อง 
ท าให้เหลือช่องลิขสิทธิ์ที่น ามาให้บริการกับสมาชิกเป็นการเฉพาะเพียง ๒๔ ช่อง ส่วนช่องลิขสิทธิ์เดิมที่
เคยให้บริการจะต้องถอดออกเพ่ือเปิดทางให้ ๓๖ ช่องของ กสทช. ได้เข้ามาทดแทน การเก็บค่าบริการ
รายเดือนจะท าได้ยากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ คือ เคเบิลท้องถิ่นรายที่ยอมท าตามกฎ กสทช. 
ฐานสมาชิกลดลงเรื่อยๆ เพราะเปลี่ยนไปรับชมทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T2 เพิ่มขึ้น น าไปสู่การ
ปิดกิจการของผู้ให้บริการเคเบิลทีวี (วิชิต เอื้ออารีวรกุล, ๒๕๕๙) 
 
การเรียงช่อง 
 นอกจากนี้ เคเบิลทีวียังต้องปฏิบัติตาม “หลักเกณฑ์การจัดเรียงหมวดหมู่ช่องรายการ” 
ประกาศใช้ เมื่อวันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ วันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ และวันที่  ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ที่ เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมต้องเรียงล าดับช่องรายการใหม่ตามช่องดิจิตอล ๓๖ ช่อง โดยช่อง
ของเคเบิลทีวีหรือทีวีดาวเทียมต้องย้ายต าแหน่งถัดไป โดยมิได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในการเอ้ือประโยชน์
ให้กับช่องดิจิตอล ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ ไม่เกิดความแตกต่างกันแต่อย่างใด ทุกๆ ช่องทางการรับชมมี
ช่องรายการส่วนหนึ่งที่เหมือนกัน ซึ่งจุดเด่นของเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม คือ ช่องรายการที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับชมที่มีความชื่นชอบรายการที่แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งลักษณะเด่นนี้ถือ
เป็น “ที่มาของรายได้” ของเคเบิลทีวี เมื่อไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว สมาชิกหรือผู้รับชมไม่เห็นความจ าเป็นว่า
จะต้องบอกรับสมาชิกเคเบิลทีวีอีกต่อไป ไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการเท่านั้น แต่ยังมีผล
ต่อพฤติกรรมการรับชมของสมาชิกหรือผู้รับชมทั่วไปอีกด้วย จากความคุ้นเคย หรือเคยชิน หรือการ
จดจ าช่องรายการที่เคยรับชมเป็นประจ าแต่ไม่สามารถค้นหาช่องดังกล่าวได้ จึงบอกเลิกการเป็นสมาชิก
เคเบิลทีวีหรือถอดการติดตั้งจานดาวเทียม 
 
แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล พ.ศ. ๒๕๕๕  
 แผนนี้ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามนโยบายการปรับเปลี่ยนระบบการส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ทั่วโลกให้เป็นระบบดิจิตอลของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ 



๖๘ 
 

International Telecommunication Union ( ITU)  ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศ
สมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีมติร่วมกันเห็นชอบกับกรอบเวลาส าหรับการยุติการออกอากาศ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (Analogue Switch-off, ASO) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓  
 นอกจากนี้ กสทช. ได้แจกคูปองมูลค่า ๖๙๐ บาทเพ่ือให้ประชาชนน าไปแลกซื้อกล่องทีวี
ดิจิตอล DVB-T2 และเปิดโอกาสให้กล่องโทรทัศน์ดาวเทียมบางรุ่นสามารถใช้คูปองนี้แลกซื้อได้ด้วย 
แต่ส าหรับผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่นที่ให้บริการในระบบดิจิตอลหรือสมาชิกรับบริการในระบบ
แอนะล็อกที่ต้องการเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลกลับไม่สามารถให้สมาชิกน าคูปองมาแลกซื้อกล่องรับ
สัญญาณดิจิตอลของเคเบิลทีวีท้องถิ่นได้ ถือเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และผูกขาด เนื่องจาก กสทช. 
แจกกล่อง กฎ Must Carry และการเรียงช่อง ท าให้กล่องดิจิตอลที่ได้รับแจกฟรีกับเคเบิลทีวีนั้นมี
รายการที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีที่ยังออกอากาศในระบบแอ
นะล็อก น าไปสู่การปิดกิจการของเคเบิลทีวี 
 
ปัจจัยจาก กสทช. ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานเคเบิลทีวี 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
หรือ กสทช. องค์กรอิสระของรัฐ ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อมา
มีการโอนย้ายงานจากกรมประชาสัมพันธ์ที่เคยก ากับดูแลธุรกิจเคเบิลทีวี  
 ส าหรับการขออนุญาตประกอบกิจการ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.  ๒๕๕๓ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) 
โดยผู้ประกอบการจะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอใบอนุญาต โดยจะเสียเพียงครั้งเดียว ขณะที่
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี จะต้องช าระปีละครั้งเมื่อสิ้นรอบระยะบัญชี อัตราค่าพิจารณาค าขอที่
เกี่ยวข้องกับเคเบิลทีวีท้องถิ่น ได้แก่ 

๑. กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Service Provider) ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช่ 
คลื่นความถี ่

๑.๑ ระดับท้องถิ่น  ๕,๐๐๐ บาท 
๑.๒ ระดับภูมิภาค  ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑.๓ ระดับชาติ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. กิจการบริหารกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Network Provider) 
๒.๑ ระดับท้องถิ่น  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒ ระดับภูมิภาค  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.๓ ระดับชาติ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 ส าหรับขอบเขตค าว่ารายได้ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการ 
รายได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม ค่าสมาชิก รายได้/สินทรัพย์จากการบริจาค การอุดหนุน
เพ่ือการสนับสนุนการให้บริการโดยตรงกับสถานี 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเฉพาะ
การเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่ ปัจจุบัน (กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
กสทช.  มีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปี ให้กับผู้ประกอบกิจการที่มี โครงข่ายแต่ ไม่ ใช้



๖๙ 
 

คลื่นความถี่  หากมีรายได้ตั้งแต่ ๐ – ๕ ล้านบาท จัดเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑.๕ ต่อปี แต่หากมี
รายได้ ๕ ล้านบาทข้ึนไปจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ ๒ ต่อปี ในกรณีผู้ประกอบการมีสมาชิกน้อยกว่า 
๑,๐๐๐ ราย ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีจาก กสทช. โดยจากงานวิจัยของกมลทิพย์ 
หิรัญประเสริฐสุข (น. ๕๘ : ๒๕๕๗) ผู้ประกอบการเคเบิลได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกับงานวิจัย
ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตทั้งโครงข่าย ต้องมีภาระจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว
ที่ต้องหักค่าธรรมเนียมจากรายได้ร้อยละ ๒ ก่อนที่จะหักรายจ่ายและภาษี แม้ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กสทช. จะยังไม่ได้เรียกเก็บเพ่ิมอีกร้อยละ ๒ ที่จะสมทบเข้ากองทุนวิจัยฯ แต่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ข้างต้นถือว่ากระทบกับธุรกิจ ท าให้ทุนในการประกอบธุรกิจมีจ ากัดมากขึ้น จากเดิมที่เสียค่าธรรมเนียม
พาดสายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศของ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์
ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ Must-carry rule ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบเพราะเนื้อหาของ
ทีวีดิจิตอล ทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวีเหมือนกัน ช่องรายการส่วนใหญ่เป็นฟรีทูแอร์ เมื่อความแตกต่าง
ไม่มี ประชาชนไม่ต้องการติดเคเบิลทีวีอีกต่อไป ผู้ประกอบการไม่มีทุนที่จะซื้อลิขสิทธิ์ดีๆ มาให้บริการ 
ถ้าหากผู้ประกอบการบางรายยังคงเป็นระบบแอนะล็อกจะพบปัญหาช่องให้บริการไม่เพียงพอกับ
รายการเดิมของเคเบิลทีวี 

ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นต่อ กสทช.ว่าควรส่งเสริมธุรกิจทั้ง 3 ด้าน คือ ดาวเทียม 
เคเบิล และทีวีดิจิตอล ไม่ควรออกกฎข้อบังคับที่ส่งผลต่อธุรกิจให้อยู่รอดได้ยากหรือเกิดความล าบาก 
ในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ กสทช. ควรแบ่งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การก ากับดูแลให้ชัดเจน 
เพราะธุรกิจต่างมีลักษณะการบริหารจัดการแตกต่างกัน ไม่ควรออกกฎหมายแต่ควบคุมธุรกิจทั้งหมด 
และควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการออกกฎข้อบังคับ 

ด้านผู้ประกอบการที่ต้องการให้บริการอินเตอร์เน็ต การขอใบอนุญาตและการก ากับดูแล
จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. และประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบที่ ๓ 
คือ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่มี
วัตถุประสงค์ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเป็นจ านวนมาก หรืออาจจะมีผลกระทบโดยนัยส าคัญต่อ
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจ าเป็นต้อง
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ เช่น บริการเครือข่ายสื่อสารบรอดแบนด์ (Internation Gateway) มีบริการ
ชุมสายอินเตอร์ เน็ต ( Internet Exchange) บริการเครือข่ายสื่อสารบรอดแบนด์  (Broadband 
Network Service) บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์ บริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล 
(Intergrated Service Digital Network: ISDN) บริการเข้าถึงเครือข่ายบรอดแบนด์ (Broadband 
Network Access Service) บริการวงจรเช่าระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit: 
IPLC) และบริการอื่นใดท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 
ผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันทางธุรกิจ 
 ผู้ประกอบการได้ให้ความคิดเห็นไว้ในงานวิจัยของกมลทิพย์ หิรัญประเสริฐสุข (น. ๖๔ : 
๒๕๕๗) ว่าในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ จ านวนสมาชิกลดลงเรื่อยๆ ไม่มีสมาชิกใหม่ จากการที่มีคู่แข่ง 
“จานดาวเทียม” ได้แก่ ทีวีดาวเทียม จานด า PSI จานส้ม IPM ทรูวิชั่น ซีทีเอช และทีวีดิจิตอล ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว และไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน 



๗๐ 
 

 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร “อินเตอร์เน็ต” ที่มีราคาถูก มีความเสถียรมากขึ้น ท าให้
พฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การรับชมรายการต่างๆ ผ่านเครื่องมือ/อุปกรณ์
อ่ืนๆ มากกว่าการรับชมผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ รวมไปถึงแพลตฟอร์มอ่ืน เช่น ดรีมบล็อก (dreambox) 
แม้จะเป็นไอพีทีวีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับได้รับความนิยม แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนและ
รายปี (ขึ ้นอยู ่กับผู ้ให้บริการ) มีช่องรายการที่เหนือกว่าเคเบิลทีวี แต่อาจส่ง ผลกระทบไม่มาก 
เพราะสมาชิกของเคเบิลทีวีช่วงอายุ ๔๐ ปีขึ้นยังคงเปิดรับชมรายการจากโทรทัศน์ ในขณะที่อายุ
ระหว่าง ๓๐-๔๐ ปี มีพฤติกรรมการ เปิดรับสื่อผสมผสานกั นระหว่างโทรทัศน์และอุปกรณ์
อ่ืนๆ หากอายุต่ ากว่า ๓๐ ปี เลือกใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ  

Jimmy Schaeffler ได้อธิบายแนวโน้มโทรทัศน์ในอนาคต ๖ ประการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
ที่มีความคล้ายคลึงกับบริบทในประเทศไทย (สืบค้นจาก http://www.multichannel.com/blog/ 
mixed-signals/6-trends-driving-future-tv/404015) ดังนี้ 

๑. การบริโภคผ่านแบนด์วิดท์มีเพิ่มสูงมากขึ้น 
 ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายช่องทางมีเนื้อหาให้รับชมมากขึ้นจากเครื่องมือต่างๆ ไม่จ ากัด
พ้ืนที่ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแบนด์วิดท์ที่มีความส าคัญที่จะเป็นตัวช่วยใน
การเข้าถึงเนื้อหารายการผ่านทางออนไลน์ 

๑. มีวิดีโอให้รับชมมากขึ้น 
จากการที่ Netflix ทุ่มงบประมาณพันล้านบาทสร้างเนื้อหาส าหรับ Netflix เท่านั้น เพ่ือที่จะท า

ให้ Content Is (Still) King! แม้จะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเนื้อหา แต่ลูกค้าจะได้พบกับนักแสดงชาย
หญิงชั้นน า หรอืนักกีฬาดังๆ  

๒. จากวิดีโอเปลี่ยนผ่านไปสู่ IP/OTT/Streaming/Broadband 
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการรับชมท าให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายสูงมาก 

และบางรายการก็ไม่ได้รับชมทุกรายการตามที่บอกรับสมาชิกไป แต่ขณะนี้ผู้รับชมมีทางเลือกอื่นๆ 
อีกมากมายที่จะท าให้ได้รับชมรายการที่ดีและตรงกับที่พวกเขาสนใจรับชม เช่น การรับชมผ่าน 
Internet Protocol (IP), หรือ Broadband TV  

๓. การรับชมวิดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ 
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต อุปกรณ์พกพาได้ก าลังได้รับความนิยมอย่างสูง ความต้องการใช้  

Application ต่างๆ ก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะท างานได้ดีผ่านแบนด์วิดท์ที่ดีด้วย ปัจจุบันผู้บริโภค
เลือกรับชมจาก Video On Demand (VOD) โดยเฉพาะผ่านโทรศัพท์มือถือ 

๔. การเติบโตด้านการเชื่อมต่อกับโลกภายนอก 
การเติบโตที่เรียกว่า “วัฒนธรรมทางเลือก” (Choice Culture) หรือการรับชมแบบ DirecTV 

การสร้างเครื่องมือและการเข้าถึงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อย่างไม่จ ากัด จะท าให้เนื้อหาต่างๆ ได้รับชมได้มาก
ยิ่งขึ้น  

จากรายงานของ  State of Connectivity 2015:  A Report on Global Internet Access 
(สืบค้นจาก http://newsroom.fb.com/news/2016/02/state-of-connectivity-2015-a-report-
on-global-internet-access/) พบว่ามีคนเข้าถึงระบบออนไลน์จ านวน ๓๒ พันล้าน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่าน
มาและน าไปสู่การหารายได้ที่มากขึ้นทางออนไลน์ด้วย และเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ ๑๐ ปีนี้ 
ในขณะทีป่ระชากรทั่วโลกจ านวน ๔.๑ พันล้านคนที่ยังไม่ใช้อินเตอร์เน็ต  

 

http://www.multichannel.com/blog/
http://newsroom/
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อุปสรรคที่ส าคัญในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมี ๔ ประการ คือ  
๑. การเข้าถึง (Availability) การจัดโครงสร้างที่ท าให้เข้าถึงบริการด้านอินเตอร์เน็ต หากเป็น

พ้ืนที่ห่างไกล สัญญาณไม่ชัดก็ท าให้เข้าถึงไม่ได้  
๒. ความสามารถในการช าระค่าธรรมเนียมบริการ (Affordability) ค่าใช้จ่ายที่จะสามารถ

เข้าถึงขึ้นอยู่กับรายได้ การจะเข้าถึงโทรศัพท์มือถือต้องมีรายได้มากกว่าเดิม ๓ เท่า  
๓. ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ (Relevance) การจะเข้าถึงต้องอาศัยปัจจัยเสริม เช่น ภาษาขั้น

พ้ืนฐาน (ความสามารถด้านภาษาที่สอง) หรือเนื้อหาที่ต้องการเข้าถึง  
๔. ความพร้อม (Readiness) ความสามารถที่จะเข้าถึง เช่น ทักษะ ประชากรจ านวนกว่า 

๑ พันล้านคนที่ไม่มีทักษะด้านการเขียน การตระหนักรู้ การค านึงถึงการยอมรับในวัฒนธรรม ประเทศ
ก าลังพัฒนาบางประเทศไม่เข้าใจว่าอินเตอร์เน็ตคืออะไร หรือผู้หญิงในประเทศก าลังพัฒนาร้อยละ ๒๕ 
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตน้อยกว่าผู้ชาย 

๕. มีเนื้อหาให้เลือกรับชมมากขึ้น 
เฟซบุ๊ค อเมซอนมีวิดีโอให้บริการ (ดาวน์โหลด/อัพโหลดวิดีโอได้) ปัจจุบันมีผู้สร้างเนื้อหาดีๆ 

มากมาย เป็นสิ่งที่กดดันให้ผู้เผยแพร่ด้วยวิธีการเดิม ต้องเป็นผู้ผลิตเนื้อหาด้วย ถือเป็นการผสมผสานที่
ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ดีกว่าเดิม 

จากบทความ The Millennial Trends That Are Killing Cable (สืบค้นจาก http://www. 
forbes. com/sites/markhughes/2015/03/21/the-millennial-trends-that-are-killing-cable/ #23681 
9364f8f) โดย Mark Hughes ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทความที่ Jimmy Schaeffler เขียนไว้เช่นกันว่า 
การเติบโตของอินเตอร์เน็ต การให้บริการผ่านมือถือ การเติบโตด้านเทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบให้เคเบิล
ทีวีอาจจะต้องปิดตัวในไม่ช้านี้ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังมีผลต่อโทรทัศน์ และการให้
ความบันเทิงในบ้านช่องทางเดิม จะเห็นได้จากการให้บริการของ Netflix การให้บริการด้าน Streaming 
ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น 

Netflix ได้เริ่มให้บริการเนื้อหาที่ผลิตด้วยตัวเองใน ค.ศ. ๒๐๑๑ จากนั้นมีการสร้างสรรค์
รายการต่างๆ พร้อมทั้งมีภาพยนตร์ที่ให้บริการแก่ผู้รับชม ตั้งเป้าหมายที่จะมีสมาชิกในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 
ประมาณ ๑๐๐ ล้านคนทั่วโลก ขณะเดียวกัน HBO ให้บริการกับลูกค้าโดยไม่ต้องออกอากาศผ่านเคเบิล 
แต่ให้บริการผ่าน Apple TV ต่อไปในอนาคต HBO มีแผนจะให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ 
Steaming  

Apple TV วางแผนจะจับมือให้บริการในรูปแบบ Streaming TV กับส านักข่าว ผู้ให้บริการ
รายการดังหลายแห่ง เช่น ABC, CBS, FOX, FX, ESPN และอ่ืนๆ  

จากผลการส ารวจพฤติกรรมผู้รับชมโดย  The Digital Democracy Survey ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่าประชากรอายุระหว่าง ๑๔-๖๖ ปี เปิดรับรายการโทรทัศน์รับชมภาพยนตร์
ทางออนไลน์มากกว่าช่องทางเดิม ประชากรอายุระหว่าง ๑๔-๒๔ ปี รับชมโทรทัศน์และภาพยนตร์
ทางคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือเล่นเกมส์ ประชากรอายุระหว่าง ๒๔-๓๐ ปี ร้อยละ ๔๗ 
เปิดรับชมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ผ่านเครื่องมืออ่ืนๆ แม้ว่าจะมีบางส่วนที่เปิดรับชมผ่าน
เครื่องรับโทรทัศน์ แต่จะมีกิจกรรมอ่ืนๆ ในระหว่างการรับชม เช่น เล่นโซเชียลมีเดีย หรือคลิกออนไลน์
ไปด้วยๆ อย่างไรก็ตาม ประชากรที่อายุมากกว่า ๓๐ ปี มากกว่าร้อยละ ๘๐ ยังคงรับชมผ่านช่องทางเดิม 



บทที่ ๓ 

ผลการเก็บข้อมูล 

 รายการศึกษาวิจัยการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๙ ได้ท าการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการเคเบิลทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมไปถึงผู้ประกอบการดาวเทียมบางส่วน จากรายชื่อผู้ประกอบกิจการทั้ง
ประเทศที่ได้รับมอบหมายจ านวน ๔๑๙ สถานี คณะวิจัยได้คัดรายชื่อที่ซ้ ากันออก ท าให้เหลือรายชื่อ
จ านวน ๔๑๑ ราย พร้อมกับมีผู้ประกอบการบางแห่งที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล คณะวิจัยได้รับ
ค าแนะน าในลักษณะ Snow Ball จึงได้เก็บข้อมูลเพ่ิมเติม ทั้งนี้ การวิจัยครั้งนี้แบ่งการเก็บข้อมูล
ออกเป็น ๔ ภาคตามฐานข้อมูลของ กสทช. คือ  

 ภาค ๑ ประกอบด้วย ๒๐ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สิงห์บุรี 
ฉะเชิงเทรา นครปฐม ปราจีนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และสระแก้ว ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทั้งหมดใน
ภาค ๑ จ านวน ๑๙๔ ราย 

 ภาค ๒ ประกอบด้วย ๒๓ จังหวัด ได้แก่ นครนายก ยโสธร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ 
นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ ร้อยเอ็ด ลพบุรี เลย ศรีสะเกษ สระบุรี หนองคาย สุรินทร์ 
หนองบัวล าภู ขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
กิจการเคเบิลทั้งหมดในภาค ๒ จ านวน ๙๗ ราย 

 ภาค ๓ ประกอบด้วย ๑๙ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ก าแพงเพชร ชัยนาท ตาก 
พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ ล าปาง แพร่ น่าน สุโขทัย
และพิษณุโลก ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทั้งหมดในภาค ๓ มีจ านวน ๕๘ ราย 

 ภาค ๔ ประกอบด้วย ๑๖ จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต ยะลา กระบี่ 
นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี พังงา พัทลุง ชุมพร เพชรบุรี ตรัง นราธิวาส และสตูล ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
กิจการเคเบิลทั้งหมดในภาค ๔ มีจ านวน ๕๘ ราย 

ผลการเก็บข้อมูลของกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกไม่ใช้คลื่นความถี่/เคเบิลทีวีทั่วประเทศไทย 

คณะวิจัยท าการเก็บข้อมูล ๒ วิธีการ คือ การแจกแบบสอบถาม โดยก าหนดให้ผู้บริหารบริษัท
หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นผู้กรอกข้อมูล
ในแบบสอบถาม และวิธีการที่ ๒ คือ การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแบบเฉพาะเจาะจง พิจารณาจาก
เกณฑ์ประเภทการด าเนินธุรกิจให้มีความหลากหลาย เช่น บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
และการจับมือร่วมกับบริษัทอ่ืนๆ ทั้งในภาคเดียวกันและภาคอ่ืนๆ  

ในส่วนของวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม คณะวิจัยได้ท าการติดต่อผู้ประกอบการทุกราย
ครอบคลุมทั้งประเทศ จากการโทรศัพท์สอบถามเพ่ือขอความร่วมมือในการส่งแบบสอบถามทั้งการส่ง
ให้กับผู้ประกอบการเอง (by hand) การส่งทางไปรษณีย์ การส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) 
การส่งทางโทรสาร โดยขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ประกอบกิจการในการรับแบบสอบถาม คณะวิจัยได้
ท าการติดต่อผู้ประกอบการจ านวน ๔๐๘ ราย  
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แผนภาพที่ ๑ 

แสดงการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามท่ัวประเทศไทย 

 
ส าหรับผู้ประกอบการที่คณะผู้วิจัยสามารถติดต่อได้  จ านวน ๒๕๔ ราย คณะวิจัย

สามารถเก็บข้อมูลได้จ านวน ๑๗๑ ราย (ร้อยละ ๔๔) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางส่วนไม่ส่งแบบสอบถาม
กลับมายังคณะวิจัยตามก าหนดเวลา (กลางเดือนตุลาคม ๒๕๕๙) จ านวน ๖๑ ราย (ร้อยละ ๑๕) 
ส่วนผู้ประกอบการที่เหลือ (อ่ืนๆ) จ านวน ๒๒ ราย (ร้อยละ ๖) ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เช่น เป็นบริษัท
ในเครือเดียวกับบริษัทอ่ืน เป็นผู้ลิงค์สัญญาณ ไม่สามารถให้ข้อมูลด้านเคเบิลหรือดาวเทียมได้ ไม่สะดวก
ในการให้ข ้อม ูล การเปลี ่ยนไปสู ่ธ ุรก ิจ อื ่น ( เปลี ่ยนเป ็นสถานีว ิทยุกระจายเส ียงแทน) และ
แบบสอบถามที่ส่งถูกไปรษณีย์ส่งคืนกลับมา นอกจากนี้ จากการติดต่อไปยังผู้ประกอบกิจการ คณะวิจัย
พบว่ามีผู้ประกอบกิจการบางส่วน ณ ช่วงเวลาการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙ 
คณะวิจัยไม่สามารถติดต่อได้ เช่น เบอร์ถูกระงับใช้ สายโทรศัพท์ไม่ว่างตลอดเวลา ไม่มีผู้ใดรับสาย 
จ านวนมากถึง ๑๐๒ ราย (ร้อยละ ๒๖) โดยภาคที่ติดต่อไม่ได้มากที่สุด คือ ภาค ๑ จ านวน ๔๑ ราย 
(ร ้อยละ ๒๑)  นอกจากนี ้ จากการส ืบค้นหาเบอร ์ โทรศัพท์ผ่านเว็บ https://smelink.net/ 
company/charie-cable-tv-co-ltd.html คณะวิจัยค้นพบข้อมูลว่ามีผู้ประกอบธุรกิจเคเบิลจ านวน
หนึ่งได้ “เลิก” (ปิด ร้าง ไม่ปรากฏเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ) ไปแล้ว จ านวน ๓๔ ราย (ร้อยละ ๙) 
ภาคที่พบการเลิกกิจการมากที่สุด คือ ภาค ๑ จ านวน ๑๖ ราย (ร้อยละ ๘) รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๑ 

 

 

 

 

 

เก็บแบบสอบถามได้
ร้อยละ ๔๔

ไม่ได้รับคืน
ร้อยละ ๑๕

ติดต่อไม่ได้
ร้อยละ ๒๖

เลิก
ร้อยละ ๙

อื่นๆ
ร้อยละ ๖

เก็บได้ ไม่ได้คืน ติดต่อไม่ได้ เลิก อ่ืนๆ

https://smelink.net/%20company/charie-cable-tv-co-ltd.html
https://smelink.net/%20company/charie-cable-tv-co-ltd.html


๗๔ 

 

แผนภาพที่ ๒ 

แสดงภาพรวมทุนจดทะเบียนของผู้ประกอบการทั่วประเทศ 

 

แผนภาพที่ ๒ แสดงให้ทราบถึงข้อมูลด้านทุนจดทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจเคเบิลหรือ
ดาวเทียมทั่วประเทศอยู่ที่ ๑-๕ ล้านบาทมากที่สุด จ านวน ๑๓๒ ราย (ร้อยละ ๗๗) ผู้ประกอบการ
จ านวน ๑ รายที่มีทุนจดทะเบียนต่ ากว่า ๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๑) ผู้ประกอบกิจการจ านวน ๕ ราย 
(ร้อยละ ๓) มีทุนจดทะเบียนสูงที่สุด คือ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ด้านทุนจดทะเบียนตั้งแต่ ๕ - ๕๐ ล้านบาท
ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ จ านวน ๑๐ ราย และ ๑๑ ราย (ร้อยละ ๖)  

แผนภาพที่ ๓ 

แสดงภาพสถานะของผู้ประกอบการทั่วประเทศ 

 
 

ร้อยละ ๗๗

ร้อยละ ๖

ร้อยละ ๖

ร้อยละ ๓
ร้อยละ ๗

ร้อยละ ๑

๑ – ๕

๕ – ๑๐ 

๑๐ – ๕๐ 

๕๐ ล้านบาทขึ้นไป

ไม่ระบุ

ต่ ากว่า ๑ ล้านบาท

t0 t20 t40 t60 t80 t100 t120

ควบรวมกิจการ

บริษัท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

มหาชน

ไม่ระบุ



๗๕ 

 

 แผนภาพที่ ๓ แสดงข้อมูลผู้ประกอบกิจการทั่วประเทศส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจในรูปแบบ “บริษัท
จ ากัด” มากที่สุด จ านวน ๑๐๖ ราย (ร้อยละ ๖๒) โดยเฉพาะภาค ๑ จ านวน ๖๕ ราย (ร้อยละ ๖๕) ในขณะ
ที่ลักษณะธุรกิจ “บริษัทจ ากัดมหาชน” มีผู้ประกอบการเพียง ๓ รายเท่านั้น (ร้อยละ ๒) พบในภาค ๑ 
ส่วนสถานะกิจการ “ห้างหุ้นส่วนจ ากัด” มีผู้ประกอบการจ านวน ๘๔ ราย (ร้อยละ ๓๔) โดยในลักษณะ
ดังกล่าวพบมากที่สุดในภาค ๒ จ านวน ๑๙ ราย (ร้อยละ ๕๙) 

แผนภาพที่ ๔ 

แสดงระยะเวลาการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทั่วประเทศ 

 

 
 ด้านระยะเวลาการประกอบธุรกิจด้านเคเบิลทั่วประเทศ พบว่าจ านวน ๑๓๓ ราย (ร้อยละ ๗๘) 
ประกอบธุรกิจมานานกว่า ๗ ปีขึ้นไป ผนวกกับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท าให้ทราบว่าประกอบธุรกิจ
นี้มามากกว่า ๑๐ ปี - ๒๐ ปี โดยเฉพาะภาค ๑ จ านวน ๖๓ ราย (ร้อยละ ๗๗) ขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการจ านวน ๓ ราย (ร้อยละ ๒) ในภาค ๑ ภาค ๓ และภาค ๔ ที่เพ่ิงเริ่มด าเนินธุรกิจได้เพียง 
๑-๒ ปีเท่านั้น ตามแผนภาพที่ ๔  

นอกจากนี้ จ านวนบุคลากรในธุรกิจเคเบิลทั่วประเทศมีจ านวนทั้งหมด (ผู้ประกอบการบางราย
ไม่ได้ระบุข้อมูลส่วนนี้) ๓,๓๓๒ คน แต่พบว่าผู้ประกอบการบางรายมีบุคลากรเพียง ๑ คน ในขณะที่
บางรายมีจ านวนบุคลากรหลักพันคนขึ้นไป จะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายด้านบุคลากรมาก บุคลากร
บางรายท างานกับธุรกิจนี้มาตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการและจะยังคงให้บริการไปจนกว่าสมาชิกรายสุดท้าย
ขอยกเลิกการรับบริการ  

ทั้งนี้ จ านวนบุคลากรขึ้นอยู่กับจ านวนสมาชิกที่ผู้ประกอบกิจการต้องให้การดูแลด้านบริการ
หลังการขาย เมื่อสมาชิกบอกรับเคเบิลมีจ านวนลดลงเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
(เนื ่องจากปัจจัยด้านการเติบโตของผู ้ให้บริการดาวเทียมและการออกอากาศใน ระบบดิจิตอล 
โทรทัศน์ดิจิตอล การเติบโตของอินเตอร์เน็ตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้รับชม) จ านวนบุคลากรที่ท างานใน
ด้านนี้ได้ลดลงตามไปด้วย 
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๑- ๒ ปี   ๓ - ๔ ปี  ๕ - ๖ ปี      มากกว่า ๗ ปีขึ้น
ไป



๗๖ 

 

แผนภาพที่ ๕ 

แสดงการให้บริการแก่ลูกค้าของผู้ประกอบการทั่วประเทศ 

 
 การให้บริการแก่ลูกค้าของผู้ประกอบเคเบิลทีวี ได้แก่ (๑) การให้บริการโครงข่ายเคเบิลทีวี
ระบบดิจิตอลใช้จานดาวเทียม Ku-Band คู่กับกล่องรับสัญญาณดาวเทียม DVB-S จ านวน ๙ ราย (ร้อย
ละ ๓) (๒) โครงข่ายเคเบิลทีวีระบบแอนะล็อก ใช้สายเคเบิลทีวีต่อตรงกับเครื่องรับโทรทัศน์ เป็นการ
ให้บริการแก่ลูกค้ามากที่สุด จ านวน ๑๑๒ ราย (ร้อยละ ๔๓) โดยเฉพาะในภาค ๑ จ านวน ๕๒ ราย 
(ร้อยละ ๓๖) (๓) โครงข่ายเคเบิลทีวีระบบดิจิตอล ใช้สายเคเบิลทีวีคู่กับกล่องรับสัญญาณ DVB-C 
จ านวน ๒๘ ราย (ร้อยละ ๑๑) (๔) โครงข่ายเคเบิลทีวีระบบดิจิตอล ใช้สายเคเบิลทีวีคู่กับกล่องรับ
สัญญาณ DVB-T๒ จ านวน ๒๗ ราย (ร้อยละ ๑๐) (๕) ช่องโทรทัศน์บอกรับสมาชิกผ่านดาวเทียม
ของต่างประเทศ จ านวน ๕ ราย (ร้อยละ ๒) (๖) ช่องโทรทัศน์บอกรับสมาชิกผ่านดาวเทียมของไทย 
จ านวน ๑๓ ราย (ร้อยละ ๕) (๗) ช่องโทรทัศน์บอกรับสมาชิกผ่านอินเตอร์เน็ต จ านวน ๒ ราย (ร้อยละ ๑) 
(๘) ช่องโทรทัศน์บอกรับสมาชิกผ่านเคเบิลทางสาย จ านวน ๓๔ ราย (ร้อยละ ๑๓) โดยผู้ประกอบการ
บางส่วนให้บริการในระบบแอนะล็อก จ านวน ๑๔ ราย (ร้อยละ ๕) ตามแผนภาพที่ ๕ 

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตผู้ประกอบการเคเบิลทีวีระดับท้องถิ่นจะได้เริ่มเปิดให้บริการ
อินเตอร์เน็ตเพ่ิมเติม ขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มให้บริการไปบ้างแล้ว โดยมีอัต ราค่าบริการที่
แข่งขันกับผู้ประกอบกิจการระดับประเทศ แต่อาจเสียเปรียบในด้านคุณภาพของสัญญาณ และติดขัด
ปัญหาด้านการขอใบอนุญาต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน และผู้ประกอบการต้องมี การจัดเตรียม
เอกสารที่อาจจะไม่มีความช านาญด้านนี้มากนัก จึงท าให้เกิดความล่าช้าและติดขัดบ้าง แต่การปรับตัว
ของผู้ประกอบการเคเบิลต้องเสริมบริการดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับชมที่หันไปรับชม
รายการต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เป็นการรับชมรายการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย จากเครื่องมือประเภทอื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมากกว่า
การรับชมผ่านเครื่องรับโทรทัศน์เช่นในอดีตท่ีผ่านมา 

 จากการเสริมบริการอินเตอร์ เน็ตนี้  ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่น  ก าลังอยู่ ใน
ขั้นทดลองหรือสังเกตการณ์ผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ว่าหากเพ่ิมบริการนี้ จะช่วยให้สมาชิกหันกลับมา

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

analog digital



๗๗ 

 

เป็นสมาชิกเคเบิลทีวีต่อหรือไม่ โดยผู้ประกอบการรายที่ได้เริ่มด าเนินการให้บริการไปแล้ว มีความมั่นใจ
ว่าน่าจะดึงดูดให้สมาชิกสนใจได้ เนื่องจากพ้ืนฐานการให้บริการของเคเบิลผ่านสายอยู่แล้ว การเพ่ิม
บริการนี้จึงไปด้วยกันได้ เพียงแต่ผู้ประกอบการจะต้องมีการลงทุนอย่างน้อย ๑ ล้านบาทในการวาง
ระบบและการขอใบอนุญาตเพ่ิมเติม พร้อมกับการสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิก การเพ่ิมบริการนี้จะท า
ให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มฐานสมาชิกจากเดิม คื อ ผู้สูงอายุ  แม่บ้าน พ่อบ้าน เด็กๆ 
มาสู ่ว ัย รุ ่นหรือวัยท างานด้วย ซึ่งถือเป็นการให้บริการที่จะครอบคลุมสมาชิกทุกกลุ่มที่จะได้รับชม
รายการที่น่าสนใจพร้อมบริการอินเตอร์เน็ต 

แผนภาพที่ ๖ 

แสดงค่าบริการรายเดือนในระดับท่ัวประเทศ 

 
แผนภาพที่ ๖ ด้านค่าบริการรายเดือน ผู้ประกอบการเรียกเก็บจากสมาชิกจ านวน ๑๕๗ ราย 

(ร้อยละ ๙๒) ราคา ๒๕๑ - ๕๐๐ บาทมากที่สุด จ านวน ๙๘ (ร้อยละ ๕๔) รองลงมา คือ ๑๐๑ - ๒๕๐ บาท 
จ านวน ๕๘ ราย (ร้อยละ ๓๑) ส่วนค่าบริการรายเดือนที่น้อยที่สุด คือ ต่ ากว่า ๑๐๐ บาท ประกอบกับ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลบางรายเก็บค่าบริการกับสมาชิกเพียงแค่เดือนละ 
๗๕ บาทหรือ ๕๐ บาทเท่านั้น  

ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าบริการจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของพื้นที่การให้บริการ 
เช่น ภาค ๔ จังหวัดภูเก็ต เป็นพ้ืนที่เน้นการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่ งจะมีช่ว ง
ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว (Low-Season )  และช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High-Season )  ที่จะ
มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากท าให้ผู้ประกอบการมีการปรับเปลี่ยนโดยการเรียกเก็บค่าบริการเพียงแค่ 
๔-๖ เดือนเท่านั้นตามช่วงที่มีผู้ใช้บริการ หากช่วงเวลาที่ตรงกันข้าม สมาชิกไม่ต้องช าระค่าบริการ 
เพียงแตผู่้ประกอบการขอให้สมาชิกไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิก (ไม่ดึงสายสัญญาณออก) รวมไปถึงการจัด
โปรโมชั่นเพ่ือโน้มน้าวใจให้สมาชิกยังคงรับบริการ เช่น หากช าระล่วงหน้า ๓ เดือนได้รับส่วนลด 
ซึ่งจะถูกกว่าการช าระเป็นรายเดือน นอกจากนี้ คุณลักษณะเด่นของเคเบิลทีวี คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ประกอบการกับสมาชิก เช่น มีความสนิทสนมกันมากซึ่งจะน าไปสู่สมาชิกขอลดค่าบริการลง
จากอัตราค่าบริการปกติ หรือขอช าระในเดือนถัดไป หรือเหมาจ่ายคราวเดียวกันหลายๆ เดือน ลักษณะ
ดังกล่าวผู้ประกอบการได้อะลุ้มอล่วยให้กับสมาชิกเพ่ือรักษาฐานสมาชิกไว้ 
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๗๘ 

 

แผนภาพที่ ๗ 

แสดงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรับชมของผู้ประกอบการทั่วประเทศ 

 

 
 ในปัจจุบัน ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีไม่มีการคิดค่าบริการติดตั้งเคเบิลทีวี จ านวน ๑๓๔ ราย 
(ร้อยละ ๗๙) ในกรณีลูกค้าเป็นผู้รับชมทั่ว ไป หากเป็นลูกค้าประเภทอาคาร อพาร์ท เม้นท์ 
หอพัก หรือนิติบุคคลจะมีการคิดค่าบริการติดตั้งที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจ านวนห้องพัก โดยมีค่าติดตั้ง 
๕๐๐ – ๒,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการเคเบิลบางรายอาจมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์แก่ผู้รับชม
ทั่วไปบ้าง แต่จ านวนไม่มากนัก คือ ๓๐ ราย (ร้อยละ ๑๗) เทา่นั้น ตามแผนภาพที่ ๗  

การที่ผู้ประกอบการเคเบิลส่วนใหญ่ไม่มีค่าบริการในการติดตั้งอุปกรณ์การรับชม มาจากการ
ปรับตัวตามการแข่งขันทางการตลาดระหว่างเคเบิลทีวีระดับท้องถิ่นกับเคเบิลทีวีระดับชาติที่ให้บริการ
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่นจึงต้องมีการปรับแนวทางการให้บริการ
เพ่ือให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ต่อไป และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ควบคู่กับการด ารงฐาน
สมาชิกเดิมไว้ 

แผนภาพที่ ๘ แสดงความครอบคลุมการออกอากาศฯ พบว่าผู้ให้บริการเคเบิลสามารถ
ให้บริการได้เฉพาะพ้ืนที่ให้บริการในต าบล อ าเภอ หรือหมู่บ้านเท่านั้น จ านวน ๑๔๖ (ร้อยละ ๘๕) 
เนื่องจากหากผู้ประกอบการต้องการเพ่ิมสัญญาณการออกอากาศจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการพาด
สายเคเบิลไปกับเสาไฟฟ้า โดยช าระค่าธรรมเนียมให้กับการไฟฟ้านครหลวง อัตราเสาต้นละประมาณ 
๓๒ บาท ผู้ประกอบการจึงให้บริการเพียงเฉพาะในพ้ืนที่เท่านั้น  

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางรายจ านวนหนึ่งที่สามารถรับชมได้ในพื้นที่ใกล้เคียงและ
ทั่วประเทศ คือ จ านวน ๖ ราย (ร้อยละ ๔) และ ๑๒ ราย (ร้อยละ ๗) ตามล าดับ ทั้งนี้ การให้บริการ
เฉพาะพ้ืนที่ของผู้ประกอบการเคเบิลหรือเป็นจุดเด่นของเคเบิลทีวี เพราะสามารถคัดสรรเนื้อหาหรือ
รายการ และการจัดเรียงช่องรายการที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกได้มากที่สุดในแต่ละพ้ืนที่ 
เช่น ช่อง ๑ รายการการ์ตูนส าหรับเด็กๆ ช่อง ๓ รายการจากสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ที่ผู้สูงอายุหรือคน
ทั่วไปมีความคุ้นเคยมานาน เมื่อ กสทช. ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการเคเบิลต้องจัดเรียงช่องให้เหมือนกัน
ทุกช่องทาง (Must Carry) ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและดาวเทียมเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ค้นหาช่องรายการที่ตนเองคุ้นเคยไม่พบ ไม่สามารถกดช่องรายการ
ตัวเลข ๒ ตัวจากรีโมทคอนโทรลได้ ผู้ชมพบแต่รายการจากสถานีต่างๆ ที่เหมือนกันทั้งการให้บริการจาก
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๗๙ 

 

ระบบออกอากาศภาคพ้ืนดิน ระบบดิจิตอล และเคเบิลทีวี ท าให้สมาชิกส่วนใหญ่ตัดสินใจยกเลิกการเป็น
สมาชิกเพราะไม่มีความหลากหลายหรือความแตกต่างในการรับชมเช่นในอดีตที่สมาชิกเคยพึงพอใจมา
ก่อน ผนวกกับผู้รับชมในปัจจุบันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อเขาไม่ได้การตอบสนองเช่นเดิม 
พวกเขามีสิทธิที่จะเลือกรับบริการที่ดีที่สุด เมื่อเคเบิลทีวีไม่สามารถให้ได้ พวกเขาจึงไม่ต้องการเป็น
สมาชิกเคเบิลทีวีอีกต่อไป 

แผนภาพที่ ๘ 

แสดงความครอบคลุมของการออกอากาศของผู้ประกอบการทั่วประเทศ 

 

 
นอกจากนี้ การให้บริการเฉพาะพ้ืนที่ของตนเอง ท าให้มีการให้บริการ “ข่าวท้องถิ่น” หรือ 

“รายการท้องถิ่น” ซึ่งจะมีเนื้อหาข่าวหรือรายการที่บอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
“เฉพาะ” พ้ืนที่เท่านั้น ซึ่งถือเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งของเคเบิลทีวี ซึ่งจะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการหรือความใคร่รู้ของคนในพ้ืนที่ตนเอง โดยเป็นการเพ่ิมเนื้อหาด้านข่าวสาร เรื่องราว
นอกจากได้รับจากส่วนกลางหรือจากกรุงเทพมหานครเท่านั้น ถือเป็นการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนที่คอย
สอดส่องระแวดระวังภัย (Surveillance) เช่น การรายงานข่าวสารรอบๆ พ้ืนที่ให้บริการ การกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในพื้นที ่หรือจังหวัด ( Correlation)  เช่น การประชาสัมพันธ์
ข ่าวสารของหน่วยงานราชการ การถ่ายทอดมรดกทางสังคม (Transmission) เช่น วัฒนธรรม 
ประเพณี สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และการให้ความบันเทิง (Entertainment)  

อย่างไรก็ตาม การผลิตข่าวท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีการใช้ทรัพยากรด้านบุคลากร เครื่องมือ
อุปกรณ์ในการท าข่าว ห้องส่งการออกอากาศ ความสร้างสรรค์ในการผลิต จากที่กล่าวไปมีการลงทุนใน
ทุกๆ ด้านเพ่ิมเติมจากการซื้อลิขสิทธิ์เนื้อหารายการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเคเบิลมีลักษณะการให้บริการ
ข่าวท้องถิ่นหรือเนื้อหาท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปตามศักยภาพของผู้ประกอบการ เช่น มีการผลิตข่าวเอง 
โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในจังหวัดเดียวกัน ในลักษณะการลงทุนร่วมกัน แบ่งปันข่าวกันใน
เครือข่ายเดียวกัน การใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน หรือการซื้อข่าวจากนักข่าวอิสระในท้องถิ่นนั้นๆ 
ให้บริการสมาชิก ลักษณะที่กล่าวไปทั้งหมด ถือเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่
ผู้ประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ในระดับประเทศหรือการรับชมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่
สามารถท าเช่นนี้ได้ 

 

ทั่วประเทศ

เฉพาะพื้นที่…

ใกล้เคียง
ไม่ระบุ



๘๐ 

 

แผนภาพที่ ๙ 

แสดงภาพลักษณ์การให้บริการของผู้ประกอบการทั่วประเทศ 

 

 
จากแผนภาพที่ ๙ ผู้ประกอบการเคเบิลทั่วประเทศมีภาพลักษณ์ในด้านการดูแลลูกค้ามากที่สุด 

จ านวน ๙๒ ราย (ร้อยละ ๒๙) รองลงมา คือ ราคาไม่แพง จ านวน ๘๒ ราย (ร้อยละ ๒๕) อันดับสาม คือ 
การให้บริการฉับไว จ านวน ๖๐ ราย (ร้อยละ ๑๙) โดยเฉพาะในอันดับ ๓ ที่เชื่อมโยงมาจากการดูแล
ลูกค้า กล่าวคือ ผู้ประกอบการสามารถให้บริการได้ทันทีเมื่อได้รับการแจ้งถึงปัญหาความขัดข้องในการ
รับชมจากสมาชิก โดยไม่ต้องรอหรือนัดวันถัดไป (ยกเว้นการแจ้งเหตุขัดข้องหลังจากเวลา ๒๑.๐๐ น. 
หรือเวลา ๒๒.๐๐ น. ที่จะให้บริการในช่วงเช้าของวันถัดไป) หรือแม้กระทั่งการให้บริการที่อาจจะไม่ได้
เกี่ยวข้องหรือเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล เช่น การช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ ให้กับสมาชิก 
ได้แก่ การเปลี่ยนกล่องดิจิตอลที่ได้รับแจกฟรีจาก กสชท. แต่สมาชิกไม่มีความสามารถที่จะติดตั้ง 
หรือไม่สามารถรับชมรายการปกติได้จากกล่อง Set top box ที ่มีปัญหา เมื ่อสมาชิกขอความ
ช่วยเหลือมายังผู้ประกอบกิจการ ช่างซ่อม/ช่างเทคนิคสามารถให้บริการด้วยความเต็มใจ แม้กระทั่ง
การเปลี่ยนกล่องดิจิตอลให้แก่สมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลักษณะดังกล่าวมาจากการที่สมาชิก
เคเบิลทีวีและผู้ประกอบกิจการหรือช่างเทคนิครู้จักกันมานาน จึงดูแลกันเปรียบเหมือนญาติพ่ีน้องกัน 
ถือเป็นสินน้ าใจช่วยเหลือกัน โดยลักษณะที่กล่าวไปนั้น ถือเป็นจุดเด่นของเคเบิลทีวีที่ผู้ประกอบกิจการ
รายใหญ่หรือการให้บริการประเภทอ่ืนๆ ไม่สามารถท าได้ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการทั่วประเทศไทย  

ด้านการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการด้านเคเบิลทีวี/ดาวเทียม
ทั่วประเทศไทย (ในภาค ๑ คณะวิจัยได้เก็บข้อมูลผู้ประกอบกิจการผู้ให้บริการผ่านดาวเทียมจ านวน 
๒ บริษัท) คณะวิจัยได้แบ่งการน าเสนอข้อมูลส่วนนี้เป็น ๔ ส่วน คือ การบริหารจัดการองค์กร (จ านวน ๑๑ ข้อ) 
ด้านบุคลากร (จ านวน ๘ ข้อ) ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย (จ านวน ๕ ข้อ) และด้านกลไก
การคุ้มครองผู้บริโภค (จ านวน ๖ ข้อ) รวมทั้งสิ้น ๓๐ ข้อ 
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ราคาไม่แพง
การให้บริการฉับไว
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สถานีบันเทิง
ไม่ระบุ



๘๑ 

 

ตารางท่ี ๑ 

แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรของผู้ประกอบการเคเบิล/
ดาวเทียมทั่วประเทศไทย 

การบริหารจัดการองค์กร ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๑. ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจได้ก าไร ๕๔ ๘๗ ๑๓ ๑๒ ๕ 

ร้อยละ (๓๒) (๕๑) (๘) (๗) (๓) 

๒. ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจมีโบนัสให้พนักงาน  ๓๕ ๑๑๒ ๑๓ ๗ ๔ 

ร้อยละ (๒๐) (๖๕) (๘) (๔) (๒) 

๓. ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจปันผลให้ผู้ถือหุ้น ๒๒ ๑๒๒ ๑๙ ๔ ๔ 

ร้อยละ (๑๓) (๗๑) (๑๑) (๒) (๒) 

๔. มีการวัดระดับความนิยม (Rating)  ๖๔ ๘๘ ๓ ๘ ๘ 

ร้อยละ (๓๗) (๕๑) (๒) (๕) (๕) 

๕. มีการวางแผนเพิ่มจ านวนสมาชิก ๑๓๒ ๒๗ ๐ ๗ ๕ 

ร้อยละ (๗๗) (๑๖) (๐) (๔) (๓) 

๖. ธุรกิจจะสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้
นานเกิน ๒ ปี 

๘๓ ๒๖ ๕ ๕๓ ๔ 

ร้อยละ (๔๙) (๑๕) (๓) (๓๑) (๒) 

๗. มีการปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ 

๑๓๒ ๒๗ ๑ ๑๐ ๑ 

ร้อยละ (๗๗) (๑๖) (๑) (๖) (๑) 

๘. มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหาร
องค์กรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๑๑๗ ๔๖ ๐ ๖ ๒ 

ร้อยละ (๖๘) (๒๗) (๐) (๔) (๑) 

๙. มีการปฏิบัติตามแผนบริหารองค์กรที่ได้
จัดท าอย่างเคร่งครัด 

๑๑๔ ๓๗ ๒ ๑๔ ๔ 

ร้อยละ (๖๗) (๒๒) (๑) (๘) (๒) 

๑๐. มีการประเมิน ทบทวนการปฏิบัติตาม
แผนบริหารองค์กรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๑๒๓ ๓๕ ๒ ๗ ๔ 

ร้อยละ (๗๒) (๒๐) (๑) (๔) (๒) 

 



๘๒ 

 

ตารางท่ี ๑ (ต่อ) 

 

การบริหารจัดการองค์กร ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๑๑. มีความยากล าบากในการด าเนินกิจการ
ธุรกิจให้อยู่รอด 

๑๒๘ ๓๐ ๕ ๔ ๔ 

ร้อยละ (๗๕) (๑๘) (๓) (๒) (๒) 

 

 การบริหารจัดการองค์กรประเภทเคเบิลทีวีทั่วประเทศ จากตารางที่  ๑ พิจารณา
ค าตอบจากข้อค าถามข้อ ๑. - ๓. ท าให้ทราบว่าผู้ประกอบการไม่มีก าไรจากการด าเนินกิจการ
ที่ผ่านมา จ านวน ๘๗ ราย (ร้อยละ ๕๑) ผู้ประกอบการไม่สามารถให้โบนัสให้กับบุคลากรได้ จ านวน 
๑๑๒ ราย (ร้อยละ ๖๖) และไม่สามารถปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ จ านวน ๑๒๒ ราย (ร้อยละ ๗๒) 
เนื่องจากจ านวนสมาชิกเคเบิลทีวี/ดาวเทียมท่ีลดลงเรื่อยๆ ในระยะ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา โดยไม่มีสมาชิกเพ่ิม 
สถานการณ์นี้มีความน่ากังวลในทุกภาค โดยเฉพาะภาค ๑ และภาค ๓ ที่ผู้ประกอบกิจการเกินกว่า
ร้อยละ ๕๐ ไม่มีก าไร ไม่มีโบนัสและไม่มีการปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ภาค ๓ ก าลังอยู่ในภาวการณ์
ล าบากมากที่สุด คือ ผู้ประกอบการจ านวน ๑๗ ราย จากจ านวน ๒๓ ราย หรือร้อยละ ๗๑ ส าหรับภาค 
๒ และ ๔ ผู้ประกอบการร้อยละ ๕๐ เผชิญสถานการณ์เช่นนี้ (รายละเอียดจะกล่าวถึงในล าดับถัดไป) 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการเคเบิลจ านวน ๕๔ ราย (ร้อยละ ๓๒) มีก าไรจากการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการจ านวน ๓๕ ราย (ร้อยละ ๒๐) มีโบนัสให้กับพนักงาน และผู้ประกอบกิจการ
จ านวน ๒๒ ราย (ร้อยละ ๑๓) มีการปันผลก าไรให้กับผู้ถือหุ้น นั่นหมายความว่าส่วนหนึ่งผู้ประกอบ
กิจการยังคงสามารถด าเนินธุรกิจนี้ได้ต่อไปในสถานการณ์ที่ยากล าบากขณะนี้ 

จากค าถามข้อ ๔. ด้านการวัดระดับความนิยม (Rating) พบว่าผู้ประกอบการไม่ได้มี
การด าเนินการอย่างเป็นทางการหรือชัดเจนมากนัก จากค าตอบที่ผู้ประกอบการจ านวน ๖๔ ราย 
(ร้อยละ ๓๘) ที่มีการวัดระดับความนิยม และจ านวน ๘๘ ราย (ร้อยละ ๕๑) ที่ไม่ได้มีการวัดระดับ
ความนิยม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งมาจากสมาชิกเคเบิลทีวีมีจ านวนไม่มาก เพียงแค่หลักร้อย
ถึงหลักพันเท่านั้น (ผู้ประกอบกิจการเฉพาะรายใหญ่เท่านั้นที่ยังคงมีสมาชิกหลักหมื่นคน ซึ่งขณะนี้มี
จ านวนไม่มาก) นอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการ (เจ้าของกิจการ) บุคลากรมีความคุ้นเคย รู้จักกับสมาชกิ
มานาน เพราะเป็นคนในพื้นที่เดียวกัน จึงมีการสอบถาม/ได้รับข้อเสนอแนะอย่างไม่เป็นทางการ
เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการการให้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางรายอาจมีการตรวจสอบได้
ง่ายๆ กล่าวคือ หากผู้ประกอบกิจการน ารายการใดออกจากผังรายการหรือไม่ส่งสัญญาณเผยแพร่
ออกอากาศตามเวลาเดิมที่เคยออกอากาศ หากไม่มีสมาชิกเคเบิลทีวีติดต่อเข้ามาว่ากล่าวหรือ
ซักถาม หมายความว่ารายการดังกล่าวไม่ เป็นที่นิยมสามารถน าออกจากผังรายการได้ ค าตอบใน
ข้อนี้ หากจะวัดความนิยมในลักษณะที่เป็นทางการ อาจจะประเมินว่าผู้ประกอบกิจการไม่มีการวัดระดับ
ความนิยม แต่ในความเป็นจริงแล้ว จากการที่ผู้ประกอบกิจการและบุคลากร/พนักงานมีความสัมพันธ์
ที่ดี ท าให้สามารถรับทราบความคิดเห็นด้านความนิยมชมชอบรายการใดรายการหนึ่งเป็นพิเศษ 
หรือการวิพากษ์วิจารณ์รายการบางช่องรายการเป็นการส่วนตัว จากนั้น ผู้ประกอบกิจการได้น ามา



๘๓ 

 

ปรับปรุงพัฒนาหรือคัดสรรเนื้อหารายการที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกให้เกิด
ความพึงพอใจ ดังนั้น จะถือว่าผู้ประกอบกิจการไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรนั้นไม่ได้ 
เพราะผู้ประกอบกิจการจะมีวิธีการที่กล่าวไปซึ่งเป็นวิธีแบบไม่เป็นทางการน ามาใช้ตรวจสอบหรือ
การรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกเคเบิล 

ค าถามข้อ ๕. การสอบถามถึงการวางแผนการเพ่ิมสมาชิกเคเบิลทีวี ผู้ประกอบการจ านวน 
๑๓๒ ราย (ร้อยละ ๗๘) มีการวางแผนดังกล่าว จากการลงทุนเปลี่ยนการให้บริการจากระบบแอนะล็อก
มาสู่การให้บริการระบบดิจิตอลท าให้มีช่องรายการเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ิมบริการอินเตอร์เน็ตเพ่ือดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น/วัยท างาน พร้อมทั้งการจัดหาเนื้อหารายการที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ
อย่างครอบคลุม ประกอบกับผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีโดยส่วนใหญ่จ านวน ๑๓๔ ราย (ร้อยละ ๗๙) 
ไม่ได้ประกอบกิจการอื่นมีเพียงแค่ธุรกิจเคเบิลทีวีเท่านั้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงพยายามค้นหาแนวทาง
ที่จะเพ่ิมสมาชิก มีผู้ประกอบการเพียง ๒๗ ราย (ร้อยละ ๑๖) ที่ไม่การวางแผนนี้ จากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการบางรายมีความคิดที่จะปิดกิจการ เนื่องจากไม่มีเงินลงทุนมากพอ ทั้งการเปลี่ยนระบบ
การออกอากาศและการเพ่ิมบริการเสริม และส่วนหนึ่งมาจากเจ้าของกิจการตัวจริง (ด าเนินธุรกิจอ่ืนๆ 
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเคเบิลทีวี ) ไม่ได้มาดูแลธุรกิจนี้ด้วยตัวเอง มอบหมายให้บุคลากรที่ไว้ใจได้เป็น
ผู้ด าเนินการดูแลธุรกิจ เมื่อเจ้าของกิจการไม่เห็นทิศทางการเติบโตของธุรกิจเคเบิลทีวี จึงมี
ความต้องการให้ธุรกิจนี้ปิดตัวไปเองเมื่อสมาชิกรายสุดท้ายขอยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเจ้าของ
กิจการเคเบิลทีวีรุ่นบุกเบิกได้เสียชีวิตไปแล้วลูกหลานไม่ต้องการด าเนินธุรกิจนี้อีกต่อไป  

ดังนั้น ข้อมูลในส่วนนี้หากผู้ประกอบกิจการรายใดมีการวางแผนด้านนี้ถือว่ามีการบริหาร
จัดการองค์การที่ยังคงเป็นไปด้วยดีและต้องการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ไว้ 
แม้ว่าการตอบค าถามในข้อ ๑. - ๓. ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่อาจจะไม่ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา (ไม่มีก าไร ไม่มีโบนัส ไม่มีการปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น) เนื่องจากต้องการมีลงทุนเพิ่ม
ตามที่ได้อธิบายไป ส าหรับผู้ประกอบกิจการที่ไม่สามารถวางแผนนี้ได้ เพราะมีแผนจะปิด
กิจการในอนาคตแน่นอน ถือว่าผู้ประกอบเหล่านี้ไม่สามารถด าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ต่อไป 

ข้อ ๖. เมื่อสอบถามผู้ประกอบกิจการด้านความสามารถที่จะบริหารองค์กรได้ต่อไปในอีก ๒ ปี
ข้างหน้า ผู้ประกอบกิจการจ านวน ๘๒ ราย (ร้อยละ ๔๘) มั่นใจว่ากิจการสามารถด าเนินงานต่อไปได้ 
แต่ผู้ประกอบกิจการจ านวน ๒๖ ราย (ร้อยละ ๑๕) พิจารณาว่าไม่สามารถบริหารงานได้ถึง ๒ ปี อย่างไร
ก็ตาม ผู้ประกอบกิจการจ านวน ๕๓ ราย (ร้อยละ ๓๑) ไม่แน่ใจว่าจะสามารถรักษาธุรกิจนี้ได้
อีกถึง  ๒ ปี ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการพบว่าหาก กสทช. มีการช่วยเหลือหรือปรับ
หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น กฎ Must Carry การเรียงช่อง การจัด เก็บค่าธรรมเนียม การขอ
ใบอนุญาต การออกกฎหมายที่ส่งเสริมสนับสนุนเคเบิลทีวีให้สอดคล้องกับ “ขนาด” ของธุรกิจที่
เหมาะสม จะช่วยท าให้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีสามารถบริหารจัดการได้คล่องตัวมากกว่านี้ ซึ่งน่าจะ
มีส่วนผลักดันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจเคเบิลทีวีได้ และยังช่วยให้ธุรกิจนี้สามารถฝ่าฝัน
อุปสรรคไปได้ 

ข้อ ๗. - ข้อ ๑๐. สอบถามด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการออกอากาศ การผลิตรายการ การจัดท าแผนงาน 
การปฏิบัติตามแผน และการทบทวน ประเมินแผนการปฏิบัติงาน พบว่าผู้ประกอบกิจการให้ความส าคัญ



๘๔ 

 

ในข้อเหล่านี้มาก โดยผู้ประกอบเกินกว่าร้อยละ ๖๕ ที่มีการด าเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความ
พยายามของผู้ประกอบกิจการที่จะบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

ข้อ ๑๑. ผู้ประกอบกิจการยอมรับว่าสถานการณ์ที่พวกเขาก าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ท าให้มีความ
ยากล าบากต่อการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ จ านวน ๑๒๘ ราย (ร้อยละ ๗๕) 
ที่แม้จะมีการด าเนินการในข้อ ๗.-๑๐. ก็ตาม แต่จากปัจจัยทั้งภายในประเทศ คือ กสทช. และปัจจัย
ภายนอกประเทศ ได้แก่ การเติบโตด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้รับชม/ประชาชนเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก 
ท าให้ผู้ประกอบกิจการพยายามประคับประคองธุรกิจของตนเอง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการ
จ านวน ๓๐ ราย (ร้อยละ ๑๘) ที่ให้ค าตอบว่าพวกเขาไม่ถือว่าสถานการณ์ช่วงนี้เป็นความยากล าบากแต่
อย่างใด สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้เช่นเดิมหรือดีกว่าเดิม 

ตารางท่ี ๒ 

แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการบุคลากรของผู้ประกอบการเคเบิล/ดาวเทียม 

ทั่วประเทศไทย 

ด้านบุคลากร ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๑๒. มีการก าหนดแผนผังการเติบโตในสายงาน
ของบุคลากรที่ชัดเจน 

๘๙ ๕๙ ๓ ๑๗ ๓ 

ร้อยละ (๕๒) (๓๕) (๒) (๑๐) (๒) 

๑๓. มีการก าหนดโครงสร้างการเติบโตในสาย
งานของบุคลากรที่ชัดเจน 

๙๑ ๕๙ ๒ ๑๗ ๒ 

ร้อยละ (๕๓) (๓๕) (๑) (๑๐) (๑) 

๑๔. มีกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอบรม และ
การศึกษาดูงาน ส าหรับบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก 

๑๑๓ ๔๖ ๒ ๗ ๓ 

ร้อยละ (๖๖) (๒๗) (๑) (๔) (๒) 

๑๕. การหมุนเวียนเข้า-ออกของบุคลากรในรอบ
ปีที่ผ่านไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

๑๐๓ ๕๕ ๑ ๙ ๓ 

ร้อยละ (๖๐) (๓๒) (๑) (๕) (๒) 

๑๖. บุคลากรมีความรู้/ความเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบ 

๑๓๗ ๑๗ ๒ ๑๓ ๒ 

ร้อยละ (๘๐) (๑๐) (๑) (๘) (๑) 

๑๗. บุคลากรได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ของ
กฎหมายแรงงาน 

๑๕๔ ๑๐ ๐ ๔ ๓ 

ร้อยละ (๙๐) (๖) (๐) (๒) (๒) 



๘๕ 

 

ตารางท่ี ๒ (ต่อ) 

 

ด้านบุคลากร ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๑๘. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณงาน ๑๔๖ ๑๖ ๑ ๕ ๓ 

ร้อยละ (๘๕) (๙) (๑) (๓) (๒) 

๑๙. บุคลากรได้รับสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น ประกัน
กลุ่ม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

๑๒๘ ๓๗ ๐ ๑ ๕ 

ร้อยละ (๗๕) (๒๒) (๐) (๑) (๓) 

 

 จากตารางที่ ๒ การประเมินการประกอบกิจการและผลสัมฤทธิ์ด้านบุคลากรเกี่ยวกับแผนผัง
การเติบโต การก าหนดโครงสร้าง การเรียนรู้ การฝึกอบรม การเข้า -ออก ปริมาณงาน ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ เงินเดือน สวัสดิการ คณะวิจัยพบว่าผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการด้าน
บุคลากรนี้ได้ แม้ว่าในด้านการบริหารจัดการองค์กรในส่วนแรกอาจจะไม่ดีนัก จากการสัมภาษณ์พบว่า
การดูแลบุคลากรของผู้ประกอบการเปรียบเสมือนญาติพ่ีน้อง ท างานด้วยกันมาหลายปี บุคลากรบางท่าน
ท างานตั้งแต่เปิดกิจการใหม่ๆ ช่วงเวลาที่ผ่านมามีการปรับลดบุคลากรออกไปบ้าง เพ่ือความเหมาะสม
กับจ านวนสมาชิกที่ลดลง ทั้งนี้ หากผู้ประกอบกิจการเคเบิลบางแห่งมีการผลิตรายการท้องถิ่น ของ
ตนเอง มีความจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการผลิต เครื่องมืออุปกรณ์การผลิต 
ความเข้าใจด้านการท างานข่าวและรายการจึงจะสามารถน าเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกได้ 

ตารางท่ี ๓ 

แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของผู้ประกอบการ
เคเบิล/ดาวเทียมทั่วประเทศไทย 

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๒๐. ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามใบอนุญาตท่ีได้รับ
อย่างเคร่งครัด 

๑๕๙ ๓ ๐ ๗ ๒ 

ร้อยละ (๙๓) (๒) (๐) (๔) (๑) 

๒๑. ช าระค่าธรรมเนียมตามก าหนดระยะเวลา ๑๕๒ ๑๒ ๑ ๔ ๒ 

ร้อยละ (๘๙) (๗) (๑) (๒) (๑) 

๒๒. มีการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ ๑๕๘ ๖ ๒ ๒ ๓ 

ร้อยละ (๙๒) (๔) (๑) (๑) (๒) 

 



๘๖ 

 

ตารางท่ี ๓ (ต่อ) 

 

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๒๓. เคยได้รับการแจ้งเตือน/ลงโทษด้านเนื้อหา
รายการไม่เหมาะสม 

๘ ๑๔๒ ๑๑ ๘ ๒ 

ร้อยละ (๕) (๘๓) (๖) (๕) (๑) 

๒๔. เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพหรือองค์กร
ของผู้ประกอบการ 

๑๒๗ ๓๐ ๓ ๓ ๘ 

ร้อยละ (๗๔) (๑๘) (๒) (๒) (๕) 

 

ตารางที่ ๓ แสดงข้อมูลด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่ กสทช. เป็น
ผู้ก าหนด จากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ประกอบกิจการในฐานะผู้ให้บริการปฏิบัติตามทั้งด้านเงื่อนไขตาม
ใบอนุญาตที่ได้รับ การช าระค่าธรรมเนียมตามก าหนดระยะเวลา การจัดระดับความเหมาะสมของ
เนื้อหารายการ ผู้ประกอบกิจการไม่เคยได้รับการแจ้งเตือนหรือถูกลงโทษด้านการน าเสนอเนื้อหา 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการยังเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพด้วย  

ตารางท่ี ๔ 

แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคของผู้ประกอบการเคเบิล/
ดาวเทียมทั่วประเทศไทย 

ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๒๕. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่น Call 
Center 

๑๐๗ ๕๙ ๑ ๒ ๒ 

ร้อยละ (๖๓) (๓๕) (๑) (๑) (๑) 

๒๖. มีระบบการตรวจสอบเนื้อหาก่อนการ
ออกอากาศ 

๑๑๗ ๔๗ ๑ ๔ ๑ 

ร้อยละ (๖๘) (๒๘) (๑) (๒) (๑) 

๒๗. ไม่เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดว่าด้วยการโฆษณา 

๑๔๖ ๒๑ ๐ ๓ ๑ 

ร้อยละ (๘๕) (๑๒) (๐) (๒) (๑) 

๒๘. มีโฆษณาสินค้า (สปอนเซอร์) ประเภท
เครื่องส าอางหรืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 

๒๕ ๑๒๗ ๑๒ ๖ ๑ 

ร้อยละ (๑๕) (๗๔) (๗) (๔) (๑) 



๘๗ 

 

ตารางท่ี ๔ (ต่อ) 

 

ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๒๙ เคยถูกร้องเรียนหรือตัดสินลงโทษเก่ียวกับ
การกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 

๔ ๑๔๘ ๑๒ ๕ ๒ 

ร้อยละ (๒) (๘๗) (๗) (๓) (๑) 

๓๐. มีการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค เช่น สคบ.  

๑๐๑ ๔๘ ๕ ๑๐ ๗ 

ร้อยละ (๕๙) (๒๘) (๓) (๖) (๔) 

 

 จากตารางที่ ๔ ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคของผู้ประกอบกิจการพบว่าให้ความส าคัญ
ด้านนี้มาก จากบริบทที่ผู้ประกอบกิจการและสมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างดี ผู้ประกอบการจึงมี
แนวทางในการดูแลสมาชิก ประกอบด้วยการมีช่องทางติดต่อที่สมาชิกสามารถโทรศัพท์เข้ามาแจ้ง
ปัญหาในการรับชมหรือแนะน า/ติติงเนื้อหา/รายการ การตรวจสอบเนื้อหาก่อนออกอากาศ 
โดยพิจารณาเนือ้หารายการที่เหมาะสม จากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบว่าแนวคิดของผู้ประกอบกิจการว่า
เมื่อมีการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน ควรท าการคัดสรรเนื้อหาที่ดีและมีคุณภาพ ไม่มีโฆษณา 
มีเพียงแต่การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับหน่วยงานภาคราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากสมาชิก
ต้องการให้ลงประกาศ เช่น เปิดร้านอาหารใหม่ ขาย/เช่าบ้าน ผู้ประกอบกิจการจะลงประกาศให้ มี
ค่าใช้จ่ายบ้าง เช่น ๑๐๐ บาทต่อครั้ง และไม่ได้มีการก าหนดที่แน่นอนชัดเจนว่า ๑๐๐ บาทจะ
ประกาศภายในระยะเวลานานเท่าใด บางครั้งก็ลงให้ไปต่อเนื่องไม่มีก าหนดผู้ประกอบกิจการมีแนวทาง
ที่พยายามท าให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจและยังคงเป็นสมาชิกต่อไปควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับ 

 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการเคเบิล
ทีวี/ดาวเทียมทั่วประเทศแล้วพบว่าด้านบุคลกร ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภค/ผู้รับชมนั้น ผู้ประกอบกิจการส่วนมากสามารถด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ
ดูแลบุคลากร สมาชิก และปฏิบัติตาม กสทช. แต่อย่างไรก็ตามเกณฑ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรนั้น
ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถจะบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ ตามที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบ
กิจการไม่มีผลก าไร ไม่การปันผลให้ผู้ถือหุ้น ไม่มีโบนัสให้กับพนักงาน หรือผู้ประกอบกิจการบางรายมี
ก า ไร  แต่ไม่สามารถให้โบนัส  หรือปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากต้องน าไปลงทุนเพิ่มเติม 
เช่น การเปลี่ยนจากระบบแอนะล็อกมาสู่ระบบดิจิตอล เพ่ือให้สมาชิกได้รับชมรายการจากช่องต่างๆ 
มากขึ้น การลงทุนบริการอินเตอร์เน็ต การซื้ออุปกรณ์รองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น กล่องดิจิตอลที่มี
คุณภาพสูง เพ่ือให้ได้อรรถรสในการรับชม ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการจึงมีการปรับตัว วางแผน และระดม
เงินทุน เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากผู้ประกอบกิจการรายใดไม่สามารถปรับตัวได้ต้อง
เลิก/ปิดกิจการไปซึ่งผู้ประกอบกิจการทั่วประเทศก าลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้  



๘๘ 

 

ตารางที่ ๕  

แสดงข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการเคเบิลทีวีทั่วประเทศ 

 

ภาค 

๑-๔ 

ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร 

(ร้อยละ ๑๐) 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

(ร้อยละ ๑๐) 

ด้านกลไกการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

(ร้อยละ ๑๐) 

ส่วนที่ ๑ 
(ร้อยละ ๖๐) 

ส่วนที่ ๒ 
(ร้อยละ ๑๐) 

 ๑๖ ๗ ๗ ๙ ๖ 

รวม ๒๓ 

รวมทุกด้าน (ร้อยละ) ๔๕ 

 

 จากตารางที่ ๕ พบว่าด้านการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการ
เคเบิลทีวีทั่วประเทศนั้น มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถด าเนินกิจการให้อยู่รอดได้ต่อไป จากในภาพรวมทั้ง 
๔ ด้านที่ผลการประเมินฯ ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการบริหารจัดการเกิด
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพได้เพียงร้อยละ ๒๓ เท่านั้น จากคะแนนเต็ม ๗๐ หากพิจารณาเฉพาะด้าน
ผลสัมฤทธิ์แล้วประเมินได้เพียงร้อยละ ๑๖ เท่านั้นจากคะแนนเต็มร้อยละ ๖๐ ท าให้ทราบได้ว่าขณะนี้
สถานการณ์ของกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทยก าลังประสบกับภาวะที่ยากล าบากที่ จะบริหาร
จัดการได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ตาม ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คณะวิจัยพบว่าผู้ ประกอบ
กิจการเคเบิลทีวีสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ร้อยละ ๒๒ (จากคะแนนเต็ม ๓๐)  

ส าหรับสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดองค์กร คณะวิจัยได้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมท าให้
ทราบว่าปัญหานั้นมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

- การเข้ามาก ากับดูแลการประกอบกิจการเคเบิลทีวี/ดาวเทียมแทนที่กรมประชาสัมพันธ์
ของ กสทช. ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปรับภาพลักษณ์ของเคเบิลทีวีจากเคเบิลทีวีเถื่อนให้กลายเป็น
การให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะเดียวกันการด าเนินการดั งกล่าวก็มีความยุ่งยาก
ตามมาด้วยข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบกิจการมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่ กสทช. 
ต้องการให้ด าเนินงาน แต่ขอให้ กสทช. ท าการชี้แจง อธิบาย พร้อมให้ค าแนะน าที่ผู้ ประกอบ
กิจการสามารถปฏิบัติตามได้ 

- ผู้ควบคุมดูแล (กสทช.) ขาดความเข้าใจในธรรมชาติของธุรกิจประเภทเคเบิลที่มีความแตกต่าง
จากการให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินและโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  

 - จาก ๒ ประเด็นข้างต้นท าให้ กสทช. ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกับ
การประกอบกิจการเคเบิล และได้ส่งผลท าให้ผู้ประกอบกิจการต้องประสบปัญหาในการบริหารองค์กร 
เช่น การช าระค่าธรรมเนียม การขอใบอนุญาตประเภทด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขยายฐานสมาชิก 
ซึ่งถือเป็นอุปสรรคท่ีท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
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 - การออกกฎ Must Carry ที่ผู้ประกอบการเคเบิลแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันว่าเป็นกฎที่ไม่
ส่งเสริมให้เคเบิลทีวีสามารถด าเนินงานต่อไปได้ ควบคู่กับกฎการเรียงช่องให้เหมือนกันทุกแพลตฟอร์ม 
กฎทั้ง ๒ นี้ ผู้ประกอบการเคเบิลระบุว่า กสทช. ช่วยผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอล แต่กลับเร่งให้ธุรกิจ
เคเบิลด าเนินงานไปได้อย่างยากล าบาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ยังคงให้บริการในระบบ
แอนะล็อก ซึ่งมีจ านวนช่องให้บริการไม่มากหากเปรียบเทียบกับการให้บริการด้วยระบบดิจิตอล 
เมื่อต้องมาเรียงช่องตามกฎนี้ ท าให้ผู้ประกอบการเคเบิลต้องสูญเสียช่องรายการให้กับโทรทัศน์ดิจิตอล 
๒๔-๓๖ ช่องเป็นอย่างต่ าและต้องเรียงช่องที่ถูกก าหนดไว้ในช่องต้นๆ ขณะที่ช่องรายการของเคเบิลทีวีที่
เคยเป็นช่องรายการที่สามารถดึงดูดความสนใจจากสมาชิกที่มีความสนใจแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่
ให้บริการ กลับถูกเรียงช่องไว้ต่อท้ายช่องโทรทัศน์ดิจิตอลท าให้สมาชิกไม่สามารถหาช่องรายการที่เคย
รับชมได้ 

 - การแจกคูปองเพื่อแลกกล่อง Set top box มูลค่า ๖๙๐ บาท ประชาชนน าไปแลกกล่อง
ได้ฟรีหรือเพ่ิมมูลค่าหากต้องการกล่องที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น จากหลักการของกฎ Must Carry 
และกฎการเรียงช่อง ควบคู่กับการแจกคูปอง Set top box ท าให้สมาชิกของเคเบิลทีวีเห็นว่าช่อง
รายการจากเคเบิลหรือกล่องดิจิตอลที่ไปแลกมาไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด สมาชิกเคเบิลทีวีจึง
ตัดสินใจบอกยกเลิกเคเบิลทีวี แม้ว่าผู้ประกอบการเคเบิลบางรายไม่สามารถจัดเรียงช่องได้ตามที่ กสทช. 
ก าหนด ยังคงเรียงช่องตามเดิมเพื่อตอบสนองความคุ้นเคยและความชื่นชอบของสมาชิก 
แต่ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีก็ ได้น าช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลให้บริการผ่านเคเบิลทีวีด้วย ท าให้
เนื้อหารายการที่เคเบิลซื้อลิขสิทธิ์ไว้ไม่ได้น ามาออกอากาศเพราะจ านวนช่อง (ในระบบแอนะล็อก) 
ไม่เพียงพอ  

 - การแข่งขันกันในตลาดระหว่างผู้ประกอบการเคเบิลรายเล็ก กับเคเบิลรายใหญ่ระดับประเทศ 
จากเดิมที่ผู้ประกอบเคเบิลรายใหญ่มุ่งเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้มีรายได้สูงเท่านั้น ต่อมามีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการตลาดเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและทั่วถึงทั้งประเทศ ผนวกกับ
การให้บริการที่ครอบคลุม หลากหลายมากกว่า เช ่น อินเตอร์เน็ตที ่สามารถเข้าถึงได้ทั ้งจาก
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวที ่บ้าน โทรศัพท์เคลื ่อนที ่ แท็บเล็ต ทั ้งนี ้ การปรับตัวดังกล่าวได้ส่งผลต่อ
ผู้ประกอบการเคเบิลรายเล็กที่ไม่สามารถแข่งขันได้ จากการขาดแหล่งเงินทุน และบุคลากรขาด
ความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการตลาด และจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจได้เทียบเท่ากับ
ผู้ประกอบเคเบิลรายใหญ่ ในประเด็นนี้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่นได้เสนอแนะให้มีกฎหมาย
ที่เหมาะสมเพ่ือควบคุมการครอบง าตลาดจากธุรกิจรายใหญ่ เพ่ือส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
สามารถประกอบกิจการได้ และถือเป็นการส่งเสริมให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 
ไม่ใช่มีเพียงแค่เนื้อหาหรือรายการจากส่วนกลางเท่านั้น 

- ความนิยมการรับชมรายการ/เนื้อหาผ่านจานดาวเทียมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่
ไม่สูงมาก คุณภาพการรับสัญญาณคมชัด ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน มีเพียงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเท่านั้น 
แต่ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับบริการหลังการขาย ด้านเนื้อหามีความหลากหลาย แต่ต้องควบคุมการรับชม
เนื้อหาหรือโฆษณาบางประเภทที่อาจไม่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับชมในกลุ่มเด็กเล็ก แต่โฆษณาถือเป็น
แหล่งรายได้เดียวของผู้ประกอบการดาวเทียม ในขณะที่เคเบิลทีวีไม่ค่อยมีโฆษณาและไม่ถือการโฆษณา
เป็นรายได้หลักเพราะรายได้หลัก คือ มาจากค่าบริการรับชมรายเดือนจากสมาชิก 
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-  เทคโนโลยีด้านการสื่อสารผ่านระบบอิน เตอร์ เน็ตท า ให้สามารถรับชมรายการ
หรือเนื้อหาได้อย่างหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีเพียงค่าบริการ
รายเดือนหรือการเติมเงินผ่านอุปกรณ์ต่างๆ โดยเครื่องมือเหล่านี้สามารถพกพาไปได้ทุกที่ท าให้
ประชาชนสามารถเลือกเปิดรับรายการ/เนื้อหาได้ทุกที่และทุกเวลาไม่จ ากัด สามารถเลือกรับชมได้ตาม
ความต้องการ ลักษณะดังกล่าวประชาชนเป็นผู้ควบคุมการไหลเข้า -ออกเนื้อหาได้ด้วยตนเอง ไม่มี
ข้อจ ากัดมากนัก (นอกจากต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่มีสัญญาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ ช าระ
ค่าบริการก่อน (Pre-Paid) /หลัง (Post-Paid)) อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ ท าให้เคเบิลทีวีมีกลุ่มผู้รับชม
ที่เฉพาะเจาะจง คือ กลุ่มผู้สูงอายุ พ่อบ้าน แม่บ้านที่ยังคงมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ 

ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ประกอบกิจการจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ได้นั้น กลไกที่จะขับเคลื่อนและผลักดันที่ส าคัญที่สุด คือ กสทช .  ที่จะมีส่วนอย่างมากในการ
พัฒนาวงการเคเบิลทีวีในประเทศไทย ในขณะที่ด้านที่ส่วนที่มีความส าคัญเช่นกัน คือ การจับมือ
ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีในพื้นที่เดียวกัน จากเดิมที่อาจจะเคยเป็นคู่แข่งขันกนับ้าง 
แต่จากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่เข้ามาเป็นคู่แข่งขันเพ่ิมเติม เช่น โทรทัศน์ดิจิตอล อินเตอร์เน็ต เคเบิลทีวี
ระดับชาติ ท าให้ผู้ประกอบกิจการบางส่วนได้หันมาร่วมกันพัฒนาการผลิตรายการ การผลิตข่าว
ท้องถิ่น การแบ่งปันห้องส่งการผลิตรายการการออกอากาศ การร่วมกันซื้อเนื้อหารายการแล้ว
น ามาแบ่งปันกันในรูปแบบที่เหมาะสมหรือซื้อขายกันตามแต่ที่ตกลงกันเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับสมาชิก
ผู้ประกอบกิจการสามารถบริหารกิจการต่อไปได้ เนื่องจากเคเบิลทีวีมีคุณลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างจาก
การให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน การให้บริการผ่านจานดาวเทียม โทรทัศน์ดิจิตอล เคเบิลทีวี
ระดับชาติอย่างชัดเจน เช่น รายการท้องถิ่น ได้แก่ เพลง วัฒนธรรม ประเพณี สินค้า ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 
ที่ถือเป็นสิ่งที่ดีงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละพ้ืนที่การให้บริการที่ควรค่าแก่การบอกเล่าสืบ
สานต่อไปให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้คู่ขนานกับการเรียนรู้วัฒนธรรมจากภายนอกประเทศ รายการข่าว
ท้องถิ่นที่สามารถรายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นเฉพาะในท้องถิ่นของตนเองที่จะพัฒนาไปสู่ระบบการเตือนภัย
หรือป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ได้ นอกจากการรับฟังข้อมูลจากส่วนกลาง 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมใน
แบบสอบถามปลายเปิดจ านวน ๓ ข้อ คือ ปัญหาในการประกอบกิจการเคเบิลทีวีที่ท าให้ไม่ประสบ
ความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ ข้อ ๒. ปัจจัยใดที่ท าให้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีประสบความส าเร็จ 
(ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน) และข้อ ๓. ความคาดหวังต่อ กสทช. ในการด าเนินการก ากับดูแลกิจการ
เคเบิลทีวี ซึ่งเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมที่จะท าให้ทราบว่าสาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจการได้ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้มาจากปัจจัยใดบ้าง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ปัญหาในการประกอบกิจการของท่านที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหวังไว้ 

 ในภาพรวมปัญหาที่ผู้ประกอบกิจการเคเบิลประสบปัญหา ในข้อนี้  คณะวิจัยสามารถ
สรุปได้ ๑๑ ประเด็น ได้แก่  

๑.๑. กสทช. ไม่เข้าใจคุณลักษณะของเคเบิลทีวี  

๑.๒. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับไม่เหมาะสมกับเคเบิลทีวี ได้แก่ กฎ Must Carry การเรียงช่อง  

๑.๓. พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป  
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๑.๔. การรุกตลาดของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีระดับชาติ  

๑.๕. ปัญหาการซื้อลิขสิทธิ์เนื้อหา เช่น การผูกขาดของผู้ประกอบกิจการเคเบิลเพียงไม่ก่ีราย  

หรือราคาลิขสิทธิ์ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี  

๑.๖. การให้บริการของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล  

๑.๗. เศรษฐกิจในประเทศไม่ด ี 

๑.๘. การเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสาร  

๑.๙. การแข่งขันกันเองในพ้ืนที่ คู่แข่งบางรายไม่มีค่าบริการรายเดือน  

๑.๑๐. ภาครัฐไม่ให้การสนับสนุนการประกอบกิจการเคเบิลทีวีหรือ SMEs  

๑.๑๑. การลงทุนสูงมาก เช่น การวางระบบอินเตอร์เน็ต การปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล  

ทั้งนี้  รายละเอียดความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการ เคเบิลทีวีที่ ได้ระบุมาพร้อมกับ
แบบสอบถามมีดังต่อไปนี้ 

- ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนพฤติกรรมรับชมรายการโทรทัศน์อย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับคู่แข่งทาง
ตลาดมีเพ่ิมมากขึ้น เทคโนโลยีด้านเคเบิลทีวีเปลี่ยนค่อนข้างไว หากต้องพัฒนาหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้
ทันสมัยก็จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก ซึ่งอาจไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ เนื่องจาก
ค่าบริการรายเดือนที่ได้จากลูกค้าไม่สูงมาก 

- ผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับชมรายการโทรทัศน์มากขึ้น เช่น ออนไลน์ โทรศัพท์มือถือ IPTV 
ท าให้ธุรกิจเคเบิลทีวีต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น รายการที่น่าสนใจ 

- ลูกค้าบางส่วนไม่ช าระค่าบริการหรือค้างค่าบริการหลายเดือน ท าให้กระทบต่อรายรับของ
บริษัท 

- กฎระเบียบของ กสทช. ที่ยังไม่เข้าใจถึงเคเบิลท้องถิ่น 

- การเอารัดเอาเปรียบของเคเบิลรายใหญ่ 

- ด้านลิขสิทธิ์ที่ถูกบริษัทใหญ่เอาไปเป็นเอ็กคลูซีพ (Exclusive) 

- การเข้ามาของช่องทีวีดิจิตอล 

- ข้อกฎหมายของ กสทช. 

- ลูกค้าลดลง ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้กล่องดิจิตอล เศรษฐกิจไม่ดี 

- การพิจารณาในใบอนุญาตช่องของทาง กสทช. ซึ่งใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนาน ท าให้
ผู้ประกอบการไม่ม่ันใจในการลงทุน เพราะไม่แน่ใจว่าทาง กสทช. จะอนุมัติใบอนุญาตให้หรือไม่ 

- กฎเกณฑ์ท่ีมากเกินไปของ กสทช. การเรียงช่อง 

- ปัญหาด้าน Must Carry ทีม่ายึดต าแหน่งช่องในแพลตฟอร์มของเคเบิลทีวีบังคับต้องออกทีวี
ดิจิตอล ๓๖ ช่อง และเคเบิลทีวีต้องน าช่องลิขสิทธิ์ที่ได้ซื้อมาเพ่ือให้บริการสมาชิกออกไป ท าให้คุณภาพ
ช่องรายการที่ให้บริการสมาชิกลดลงไปมาก ท าให้ลูกค้ายกเลิกบริการอย่างต่อเนื่อง 
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- ปัญหาหลักจากเศรษฐกิจถดถอยทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลก 

- เทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วในกลุ่มออนไลน์ที่เพ่ิมทางเลือกในช่องทางการรับสารให้กับ
ประชาชน รวมถึงการเติบโตในกลุ่มฟรีทีวี 

- คู่แข่งทางธุรกิจและการบีบบังคับจากนโยบายของ กสทช. ในการเพ่ิมค่าใช้จ่ายให้องค์กรต้อง
มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในอัตราที่องค์กรเพ่ิมยอดขายหรือเพ่ิมรายได้ไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินให้ กสทช. ได้อย่าง
คล่องตัว ซึ่งเดิมบริษัทจะต้องมีการลงทุนสูงอยู่แล้ว พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีและคอนเทนต์ซึ่ง
บริษัทต้องจ่ายในส่วนนี้เพ่ือดึงความสนใจจากลูกค้า เอาชนะคู่แข่ง เพ่ือที่จะมีรายได้เพ่ิมขึ้น แต่ด้วย
สภาวะเศรษฐกิจ การขยายของคู่แข่งเจ้าใหญ่มีทุนสูงก็มักจะได้เปรียบกว่า ในขณะที่บริษัทฯ SME มี
ภาระที่ต้องจ่ายภาษีเช่นเดียวกัน แต่ถูกบีบให้เพ่ิมภาระอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ค านึงถึงความ
แตกต่างของโครงสร้างองค์กร 

- การแข่งขันเรื่องราคาในพื้นที่ให้บริการ เช่น การลดราคาค่าบริการเพื่อแย่งลูกค้า 

- ผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งได้เปรียบเรื่องผลิตภัณฑ์หลายตัว เสริมให้ลูกค้าท าให้กระทบต่อการ
ตัดสินใจของลูกค้าย้ายไปใช้บริการของผู้ประกอบการรายใหญ่ 

- แนวโน้มค่าบริการลดลง เนื่องจากเป็นตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาสูง แต่ต้นทุนหลาย
รายการสูงขึ้น เช่น ค่าสิทธิแห่งทาง ค่าใช้จ่ายที่อาคารหรือเจ้าของสถานที่เรียกเก็บ ค่าเช่าพ้ืนที่หรือ
อาคารฯ /ไม่ได้รับรายได้ตามที่คาดหวัง เนื่องจากระเบียบที่ไม่ให้ก าหนดอายุสัญญาขั้นต่ า และให้สิทธิ
ลูกค้าแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเพียงไม่กี่วัน/พ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงได้ เช่น พ้ืนที่ที่ไม่มีเสาไฟฟ้า และไม่มี
ทางเลือกอ่ืนให้เข้าถึงลูกค้า หรือมีทางเลือกแต่เจ้าของสิทธิแห่งทางไม่อนุญาตให้ใช้หรือคิดค่าบริการสูง
มาก/พ้ืนที่ที่เจ้าของพ้ืนที่ให้บริการให้สิทธิเฉพาะราย เช่น ศูนย์ราชการ สนามบินสุวรรณภูมิ/ เจ้าของ
พ้ืนที่หรือเจ้าของอาคารเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสูงมาก/ลูกค้าได้รับผลกระทบทางธุรกิจ จึงมีการปิดกิจการ 
ปิดส านักงาน ลดค่าใช้จ่ายหรือลูกค้าไม่ช าระค่าบริการ 

- การที่ช่องรายการทีวีดาวเทียมยุติการออกอากาศและไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ 

- ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมของภาครัฐที่มีต่อเคเบิลท้องถิ่น และการที่มีช่องทางการบริโภค
ข่าวสารและการเข้าถึงสื่อที่มากขึ้นในปัจจุบันท าให้การประกอบธุรกิจของเคเบิลไม่ประสบผลส าเร็จ
ตามท่ีคาดหวังไว้ 

- ลูกค้ามีทางเลือกหลายอย่างในการรับชมโทรทัศน์ทั้งจานดาวเทียมและอ่ืนๆ จึงท าให้ลูกค้ามี
ทางเลือกมากยิ่งข้ึนว่าจะใช้บริการของบริษัทใด 

- ลูกค้าไม่ติดตั้งเคเบิลทีวีเพราะมีกล่องดิจิตอลมาตีตลาด กล่องฯ ไม่มีรายเดือน ท าให้ลูกค้า
ยกเลิกและส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทติดลบ/การเรียงช่องรายการที่ต้องการมีปรับเปลี่ยนบ่อย
จากผู้ผลิตรายการ 

- คาดการณ์ทางการตลาดผิดพลาด: ลงทุนแล้วแต่ได้ลูกค้าไม่ตรงตามเป้าหมาย คู่แข่งหน้าใหม่
เข้ามาในตลาด: มีคู่แข่งที่เปิดกิจการเคเบิลเหมือนกัน ท าให้ลูกค้าลดลงจากเป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจ : 
เศรษฐกิจไม่ดี ท าให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย 

- ต้นทุนอุปกรณ์สูง และตอนนี้ลูกค้าติดจานกันเป็นจ านวนมาก และค่าลิขสิทธิ์สูง 



๙๓ 

 

- ลูกค้าไม่อยากมีค่าบริการรายเดือน ด้วยการใช้จ่ายที่ประหยัดขึ้น กับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
ค่าครองชีพสูงขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายส าหรับประกอบกิจการเคเบิลทีวียังคงเท่าเดิมหรือสูงขึ้นกว่าเดิม ในขณะ
ที่สมาชิกลดลงท าให้รายจ่ายมากกว่ารายรับ ปัญหาอีกอย่างที่เพ่ิมเข้ามา คือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยังคง
เท่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นค่าพาดสาย ค่าใบอนุญาต ค่าภาษี งบดุลต่างๆ ที่ท าให้บริษัทต้องแบกภาระไว้ทุกปี 

- เงินที่จะใช้ในการปรับปรุงระบบ 

- เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจของไทยในช่วง ๒-๓ ปีหลังที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันอยู่ในสภาวะ
ค่อนข้างซบเซา จึงส่งผลให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคพยายามลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลง จึงส่งผลกระทบมายัง
ผู้ใช้บริการเคเบิลทีวีด้วย/ระบบทีวีดิจิตอลที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้เคเบิลทีวีระบบแอนะล็อก
อย่างเราได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น/ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณการลงทุน เนื่องจากเป็นธุรกิจขนาดเล็กในรูปแบบลักษณะธุรกิจครอบครัว ท าให้ขาด
งบประมาณในการลงทุนระบบจากแอนะล็อกมาเป็นดิจิตอลเหมือนคู่แข่งขัน/คู่แข่งขันทางการตลาดที่
เพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว 

- การก ากับดูแล การก าหนดระเบียบและเงื่อนไขในการประกอบกิจการโดยไม่เป็นธรรม เช่น 
การก าหนดเรื่อง Must Carry กับผู้ประกอบการใบอนุญาตที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 

- ประชาชนส่วนมากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจึงเป็นเหตุผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายจาก
เคเบิลทีวีไปติดจานดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 

- พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป เนื่องจากมีปัจจัยที่มีบทบาทเข้ามา เช่น ทีวีดาวเทียม ทีวี
ดิจิตอล และอินเตอร์เน็ต 

- กฎหมายที่ใช้บังคับ สภาพของกิจการยังไม่สามารถท าได้ เนื่องจากระบบที่ใช้ยังไม่รองรับ 

- ไม่ได้รับการสนับสนุนเหมือนทีวีดิจิตอลที่ กสทช. แจกกล่องฟรี/เพ่ิมช่องทางให้กับทีวีดิจิตอล 
โดย กสทช. ออกประกาศให้เคเบิลทีวีจัดผังรายการตรงกับผังรายการทีวีดิจิตอล/ให้ออกอากาศช่องทีวี
ดิจิตอลทุกช่องรายการ ห้ามยกเว้น มิฉะนั้นมิให้เคเบิลออกอากาศ หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าผิดกฎหมาย 
กสทช. อาจไม่ต่อใบอนุญาต/กรณีเคเบิลทีวีท้องถิ่นโดยกลุ่มของผู้ประกอบกิจการหลายคนมีความเห็น
ให้จัดผังช่องรายการและได้ค่าสนับสนุนเป็นช่องรายการเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย เดิม กสทช. ไม่ห้าม
จัดเรียงช่อง ๑ ถึง ๑๐ ต่อมาเคเบิลท้องถิ่นจัดผังรายการเอง กสทช. ก็ออกประกาศยกเลิกและขอให้จัด
ผังใหม่เป็นช่อง ๑-๓๖ ตามทีวีดิจิตอล เป็นการไม่สนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาของเคเบิลทีวีท้องถิ่น/ด้วย
จิตใจที่เข้มแข็งของผู้ประกอบการต้องการให้พนักงานที่ไม่มีที่ไป อายุมาก พ่อแม่แก่ชรา ลูกเด็กเล็กแดง
ก าลังเรียนหนังสือประคองไม่ให้ปิดกิจการ 

- คู่แข่งได้เปรียบในการขยายฐานลูกค้าสูง เช่น เทคโนโลยีความหลากหลายของการให้บริการ 
ลูกค้ามีทางเลือกที่จะไม่ใช้บริการใดๆ จากผู้ให้บริการเคเบิลสูง โดยมีทางเลือกในการติดตั้งฟรีทีวีซึ่งไม่
เสียค่าบริการรายเดือน และการสนับสนุนจากภาครัฐยังคงมีน้อยที่จะท าให้เคเบิลทีวีท้องถิ่นอยู่ต่อไปได้ 
เช่น การตั้งหลักเกณฑ์ทีวีดิจิตอล การเก็บค่าธรรมเนียมของกสทช. 

- สมาชิกมีทางเลือกในการบริโภคสื่อได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น สมัยก่อนเคเบิลทีวีประสบ
ผลส าเร็จอย่างสูง เพราะทีวีไม่ชัด ลูกค้าต้องติดเคเบิลทีวี ต่อมามีจานดาวเทียมท่ีไม่ต้องเสียค่าบริการเข้า
มาแย่งลูกค้า ซึ่งก็ล าบากมากแย่งไปได้ส่วนหนึ่ง ต่อมาก็มีทีวีดิจิตอลที่เข้ามาแย่งด้วย สุดท้ายก็เป็น IPTV 
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และ OTT ซึ่งเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญมากขึ้น เป็นผลท าให้เคเบิลทีวีมีความยากล าบากในการด าเนิน
ธุรกิจมากขึ้น และนโยบายของ กสทช. ที่มาท าให้เกิดความยากล าบากในการด าเนินธุรกิจเข้าไปอีก  

- ความรู้และทักษะในการประกอบการ/ขาดการพัฒนาความรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

- เคเบิลไม่ใช่ปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิต 

- คู่แข่งในท้องถิ่นมีอ านาจเป็นผู้มีอ านาจในท้องถิ่น ลูกค้าโรงแรมใหญ่ก็เป็นของเขาหมด 

- ลูกค้าไม่ยอมรับระบบดิจิตอล (หลังจากเปลี่ยนจากระบบแอนะล็อก)/ป่าตองสัญญาณดิจิตอล
เป็นจุดอับสัญญาณ/ลูกค้าโรงแรมมายกเลิกเยอะมาก เพราะราคาของกล่องและต้องใช้กล่องจ านวนมาก
จึงหันไปติดจานดาวเทียมแทน 

- ไม่สามารถขยายตลาดให้ใหญ่กว่าเดิมได้/ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้น
สูงต่ า โดยเฉพาะในจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ แต่ทางกิจการไม่สามารถปรับขึ้นราคากับลูกค้าได้ 

- กสทช. ถูกบีบจากหลายด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบดิจิตอล ท าให้มาบีบ
ผู้ประกอบการบริษัทฯ ที่ขนาดเล็กอยู่ได้อย่างยากล าบาก ซึ่ง กสทช. ไม่ได้ช่วยเหลือใดๆ อาจจะเกิดการ
จากที่ไปรับปากทีวีดิจิตอลไว้ โดยเฉพาะการเรียงช่องในระบบทีวีที่มีขนาดเล็กท าให้ลูกค้าเกิดความ
สับสนและหงุดหงิด เนื่องจากไม่สามารถจัดเป็นกลุ่มรายการได้แบบเดิม 

- เทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านเร็วมาก ทั้งผ่าน IPTV และการดูรายการผ่าน 3G/4G ท าให้ธุรกิจตัวเดิม
มีแต่สมาชิกลดน้อยลง การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีจ าต้องใช้เงินลงทุนสูง และผู้บริโภคและพนักงาน
ส่วนหนึ่งยังไม่พร้อม ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถตัดสินใจได้ โดยเฉพาะเงินลงทุนไม่มั่นใจว่าลงทุนไปแล้ว
จะคุ้มค่าหรือไม่ การลงทุนใหม่ๆ ในเทคโนโลยีจะเกิดกับบริษัทเคเบิลทีวีที่มีขนาดใหญ่ บริษัทขนาดเล็ก
จนถึงกลางค่อนข้างล าบาก 

- กิจการใหญ่-เล็กใช้ระบบเดียวกัน ไม่เป็นธรรม 

- ไม่มองเคเบิลมีตัวตน ไม่ได้รับการส่งเสริม 

- ขณะฝนตกสัญญาณเคเบิลขาดๆ หายๆ ภาพไม่ชัด 

- โครงข่ายการให้บริการไม่ครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการ 

- ธุรกิจเคเบิลก าลังจะไปไม่รอด 

- การบีบบังคับโดยให้ใช้กฎเกณฑ์ที่มาตรการที่เคเบิลท้องถิ่นไม่สามารถปรับตัวได้ทันท่วงที 

- ลูกค้าน้อย/สัญญาณเปลี่ยนความถี่การให้บริการบ่อย 

- คู่แข่งการค้าเยอะมาก ค่าใช้จ่ายสูง เก็บค่าบริการไม่ได้ตามเป้าหมาย อุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ 
ค่าธรรมเนียมภาครัฐแพงเกินไป ค่าปรับเกินจริง ชาวบ้านไม่มีก าลังจ่ายค่าบริการรายเดือน การไฟฟ้าค่า
เช่ามากเกินจริง  

- ไม่มีการเยียวยากับเคเบิลทีวี 

- ขาดรายได้ที่ควรจะเกิดขึ้น/ ลูกค้าโวย มีช่องไม่มีคุณภาพเยอะขึ้น 
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- โฆษณาโดนแย่งไปช่องทางอ่ืนๆ ท าให้โฆษณาลดลง 

- จากระบบแอนะล็อกเป็นดิจิตอลลงทุนสูง กิจการขนาดเล็กแบกรับการลงทุนไม่ไหว 

- การแจกกล่องสัญญาณดิจิตอล 

- จานดาวเทียมลดราคา มีจ านวนช่องเพ่ิมมากข้ึน มีการแข่งขันสูง ท าให้คนไม่นิยมดูเคเบิลทีวีที่
ต้องเสียค่าบริการรายเดือน 

- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

- ขาดงบประมาณในการลงทุน 

- คงเหลือลูกค้าประเภทอาคาร หอพัก อพาร์ทเม้นท์ 

- เก็บค่าบริการในอัตราต่ าแล้วก็ไม่ดึงดูดใจลูกค้า  

- ลูกค้าลดลง 

- การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ทั้งผ่านระบบสาย และไร้สาย ค่าใช้จ่ายถูกลง  

- คนนิยมดูทีวีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ท าให้คนดูทีวีผ่านระบบเคเบิลลดลง พฤติกรรมผู้บริโภค 

- จะปิดกิจการใน ๒ - ๕ ปีนี ้

- ขาดทุนทรัพย์ในการขยายกิจการ 

- สู้กับค่ายยักษ์ใหญ่ไม่ได้ 

- จานทรูเข้ามาแย่งลูกค้า 

- การจัดเรียงช่องในระบบแอนะล็อก  

- ขอให้ กสทช. งดการเก็บร้อยละ ๒ + ร้อยละ ๒ 

- รายการดีๆ เข้าถึงยาก ค่าลิขสิทธิ์แพง 

- โครงข่ายมีราคาสูง 

- ไม่มีเงินลงทุน 

- การจัดเรียงช่องท าให้คนดูสับสน หันไปติดตั้งรับชมจากจานดาวเทียม 

- ตอนเริ่มธุรกิจเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระบบจากแอนะล็อกเป็นดิจิตอลท าให้การวางแผนลงทุนใน
ระบบโครงข่ายว่าจะวางแบบใด เพ่ือให้บริการลูกค้า แต่ท าได้ล าบาก เดิมมีการวางระบบโครงข่ายใน
ระบบแอนะล็อก ๕๐ ช่องรายการแต่ประสบปัญหาลูกค้ามีน้อย ด้านการไฟฟ้ามีการปรับระบบไฟ-เสา
เป็นการเอาสายลงดิน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชะลอตามเศรษฐกิจ ความต้องการของ
ลูกค้า และอ่ืนๆ จึงหยุดด าเนินการชั่วคราว 

- สภาพเศรษฐกิจถดถอย 

- องค์กรที่ควบคุม ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ 

- สถาบันการเงินไม่ให้กู้เงินมาลงทุน 
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- นโยบายรัฐไม่ได้ให้ความส าคัญต่อความอยู่รอดกับเคเบิลทีวี 

- มีคู่แข่ง เช่น จานดาวเทียม อินเตอร์เน็ต  

- ขาดบุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจสู่ธุรกิจอินเตอร์เน็ต  

- ค่าใช้จ่ายต่อปัจจัยแวดล้อมที่สูง เช่น ค่าไฟ ค่าพาดสายไฟฟ้า 

- โครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์ 3G 4G ท าให้สมาชิกลดลง 

- ผลประกอบการลดลง ค่าใช้จ่ายเท่าเดิม เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าพาดสาย ค่าใช้ จ่ายส านักงาน 
ค่าธรรมเนียมรายปี คาดว่าเคเบิลทีวีรอบนอกอ าเภอจะปิดกิจการในเร็วๆ นี้ 

- กิจการเคเบิลท้องถิ่นเป็นกิจการโทรทัศน์ขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจาก
ประกาศและข้อก าหนดต่างๆ ที่ กสทช. ประกาศใช้ในช่วงเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา จนท าให้ผู้ประกอบกิจการ
เคเบิลท้องถิ่นขนาดเล็กเป็นจ านวนมากต้องปิดกิจการ เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันในตลาดโทรทัศน์ที่มี
ประกาศและข้อก าหนดต่างๆ ที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมได้ ระหว่างผู้ประกอบ
กิจการเคเบิลท้องถิ่นต้องประสบปัญหาและมีความล าบากในการประกอบกิจการเพ่ิมขึ้ นมาก เพราะ
นอกจากจะมีต้นทุนสูงขึ้นแล้ว คู่แข่งก็เพ่ิมขึ้นมาก จนยากที่จะแข่งขันด้วยได้ จนเป็นที่มาของการปิด
กิจการหรือขายกิจการของเคเบิลท้องถิ่นหลายรายและหากไม่สามารถหาทางออกได้ นอกจากนี้ การที่
เกิดช่องทางในการดูทีวีจ านวนมากในปัจจุบัน ท าให้ประชาชนคนไทยมีทางเลือกในการรับชมทีวี
หลากหลายช่องทาง แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภท ๑ รับชมทีวีโดยไม่เสียค่าบริการราย
เดือน (Free TV) ประเภท ๒ รับชมทีวีโดยเสียค่าบริการรายเดือน (Pay TV) ประเภท ๓ รับชมผ่านสื่อ
โซเชียล ออนไลน์ 

- กฎหมายไม่สนับสนุนธุรกิจเคเบิลทีวี 

- ค่าธรรมเนียม (กสทช. คิดก่อนหักค่าใช้จ่าย) และค่าลิขสิทธิ์ช่องรายการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ความจ าเป็นในการใช้เคเบิลทีวีลดลง 

- เคเบิลทีวีเสียค่าลิขสิทธิ์ช่องรายการให้ผู้ผลิตหรือตัวแทน แล้วเก็บค่าบริการจากสมาชิก แต่
อินเตอร์เน็ตทุกคนสามารถดูได้ฟรี ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

- เคเบิลทีวีต้องเสียค่าธรรมเนียมรายได้โฆษณาก่อนหักค่าใช้จ่าย แต่อินเตอร์เน็ตได้เสียหรือไม่ 

- สมาชิกมีทางเลือกในการบริโภคสื่อได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น สมัยก่อนเคเบิลทีวีประสบ
ผลส าเร็จอย่างสูง เพราะการรับชมโทรทัศน์ไม่ชัด ลูกค้าต้องการเคเบิลทีวี  ต่อมามีจานดาวเทียมไม่ต้อง
เสียค่าบริการเข้ามาแย่งลูกค้า ต่อมามีทีวีดิจิตอลที่เข้ามาแย่งลูกค้า สุดท้ายก็เป็น IPTV  มีบทบาทส าคัญ
มากขึ้น ท าให้เคเบิลทีวีมีความยากล าบากในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการเข้ามาของ กสทช. ท าให้เกิด
ความยากล าบากในการด าเนินธุรกิจ 

- การแข่งขนัด้านโทรทัศน์บอกรับสมาชิกและการให้บริการประเภทจานดาวเทียมมีจ านวนมาก
ไร้ข้อบังคับการควบคุมทางกฎหมาย  

- การกระจายของเครือข่ายยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
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- ตลอดมาการท าธุรกิจเคเบิลทีวีลุ่มๆ ดอนๆ เพราะต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องในเรื่องเทคโนโลยี 
ช่องรายการ และการเปลี่ยนผ่านไปดิจิตอล ยิ่งมีผลกระทบมากๆ  

- การก ากับดูแลที่ไม่เป็นธรรมของ กสทช.  

- สภาพการเมือง เศรษฐกิจ 

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ภาษี ซ้ าซ้อน ป้าย ค่าภาษีอากร และต้องเสียค่าธรรมเนียม
ในอนุญาตจากยอดรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 

- เทคโนโลยีพัฒนาเร็วมาก ท าให้เราตามไม่ทัน เช่น ลงทุนอุปกรณ์ทุกอย่าง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
แล้วไปเก็บเงินลูกค้าเดือนละ ๓๐๐ บาท/เดือน การที่จะได้ทุนคืนต้องใช้เวลาประมาณ ๔-๕ ปี ถึงจะคืน
ทุนแต่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนตลอดเวลา แค่ปีสองปี อุปกรณ์ถือว่าเก่าแล้วต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ ท าให้ไม่
กล้าลงทุนเพิ่มเพราะทุนเกา่ก็ยังไม่ได้คืน 

- กฎระเบียบที่ออกมาก็เป็นปัญหาที่ท าให้ธุรกิจไม่ประสบความส าเร็จ 

- รัฐไม่ให้การสนับสนุนเคเบิลท้องถิ่น 

- ลูกค้าลดลง  

- การแข่งขันสูง 

- การตัดราคาขายจากคู่แข่ง 

- การเข้ามาของช่องดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงเลขช่องหน้ากล่องรับสัญญาณ 

- ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

- ลิขสิทธิ์ของช่องรายการที่มีราคาค่อนข้างสูง การที่จะได้รายการที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการ
ของลูกค้าไม่ง่ายนัก 

- เนื่องจากเป็นโครงข่ายการให้บริการสมาชิก ด้านเนื้อหาลิขสิทธิ์จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ติดตั้ง รับชมเพ่ิม มีบางรายที่ซื้อลิขสิทธิ์แล้ว exclusive ที่ให้ไม่เกิดความเท่าเทียม ด้านเทคโนโลยีที่
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เช่น ระบบ IPTV หรืออินเตอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาต่อยอด 
และท าให้จ านวนผู้ชมลดลงในคนรุ่นใหม่ที่หันไปรับชมทีวีผ่านอินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้น และด้านกฎหมาย
ที่ กสทช. ก าหนดเรื่องการ Must Carry 

๒. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในธุรกิจของท่าน 

แบ่งเป็น ๓ ประเด็น คือ ๑. หากได้รับการสนับสนุนจาก กสทช. จะท าให้ประสบความส าเร็จใน
การบริหารงาน คือ กฎ ระเบียบ ภาษี เงินทุน อุปกรณ์การออกอากาศ การแข่งขันที่ยุติธรรม ๒. ปัจจัย
ที่ท าให้ประสบความส าเร็จที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้ประกอบกิจการ  คือ การดูแลลูกค้า 
การให้บริการ  ความคมชัด เนื ้อหาดี ท าให้ลูกค้าพึงพอใจ และ ๓. ไม่มีปัจจัยใดที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จ เพราะก าลังจะปิดกิจการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการให้ข้อมูลในด้านนี้ ดังต่อไปนี้ 

- ราคาค่าอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีมีราคาท่ีถูกลง  

- การเปลี่ยนรูปแบบการรับชมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 



๙๘ 

 

- การบริการที่ให้บริการลูกค้าเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่ารายเดือน 

- ช่องรายการที่น่าสนใจและแตกต่างจากสื่อประเภทอ่ืน 

- ให้รัฐบาลควรสนับสนุนให้กับเคเบิลในทุกด้าน 

- กฎระเบียบของบริษัทเคเบิลเล็กและใหญ่ควรแยกแยะ 

- ปัจจัยทางด้านการเงิน 

- มีช่องเพ่ิมขึ้น เคเบิลคมชัด 

- กฎระเบียบที่แน่นอนในการบังคับใช้ที่ถูกต้อง 

- ความพึงพอใจของลูกค้า 

- กฎข้อบังคับและค่าธรรมเนียมของ กสทช. 

- การบริการที่รวดเร็ว 

- ราคาต่ า 

- ความหลากหลายของเนื้อหารายการ 

- ความคมชัดและความเสถียรของสัญญาณ 

- บุคลากรที่มีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์ร่วมกับบริษัท เข้าใจโครงสร้างองค์กร ต้องการส าเร็จใน
เป้าหมายไปพร้อมกับองค์กร 

- จัดเรียงช่องรายการที่ตอบสนองบุคคลทุกวัย 

- การให้บริการหลังการขายที่ดีและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

- การแข่งขันเรื่องราคาค่าบริการลดน้อยลง 

- พัฒนาทีมงานและช่างเทคนิคให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ 

- ต้นทุนบริการ/คุณภาพของบริการ/สิทธิแห่งทาง/บริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า/พนักงาน 

- การที่ช่องรายการใช้บริการโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง 

- ปัจจัยทางด้านการบริการที่เข้าถึงและรวดเร็ว/ทราบถึงความต้องการของสมาชิก เช่น การมี
ข่าวท้องถิ่น การมีการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น 

- บริการฉับไว/ราคาไม่แพง/สัญญาณคมชัด/พูดจาไพเราะเป็นกันเอง 

- รายการน่าสนใจ 

- ราคาต้นทุนของช่องรายการ ค่าลิขสิทธิ์/ ความหลากหลายของช่องรายการ/ การครอบคลุม
ของโครงข่าย การขยายฐานบริการ 

- การแข่งขันของธุรกิจติดจานดาวเทียมท่ีลูกค้าไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือน 

- การปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์จากระบบ 2G เป็น 3G และ 4G 



๙๙ 

 

- ขาดเงินทุนหมุนเวียนและทุนในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี 

- ตอนนี้ไม่หวังในความส าเร็จเลย เพราะในปัจจุบันมีคนส่วนน้อยที่ติดเคเบิลแต่คนส่วนมากเน้น
ติดดาวเทียม 

- คุณภาพของสัญญาณ ความคมชัดของช่องรายการที่ส่งไปยังโทรทัศน์ของลูกค้าที่รับบริการ/
เนื้อหาของช่องรายการ ควรคัดสรรช่องรายการที่มีคุณภาพและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า/
การบริการฉับไว หากสัญญาขัดข้องมีปัญหา การบริการหลังการขาย คือ หัวใจส าคัญที่สุดที่ลูกค้า
ต้องการ 

- การเอาใจลูกค้าและให้บริการที่รวดเร็ว 

- การคัดสรรช่องรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมในท้องถิ่น/การดูแลสมาชิก /ก าหนดราคาที่
เหมาะสม/ปรับปรุงโครงข่ายให้มีเสถียรภาพให้ดีที่สุด พร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ  

- การสนับสนุนทั้งทางด้านการส่งเสริมการลงทุนและข้อมูลข่าวสาร 

- การประสบความส าเร็จนั้นท าได้ยาก หากจะให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไป คือ การให้การสนับสนุน
จากภาครัฐ เช่น การยกเลิกค่าธรรมเนียม และการรวมตัวหรือการควบกิจการจากผู้ให้บริการรายเล็กๆ 
หลายๆ รายให้เป็นรายใหม่ขึ้นซึ่งจะท าให้ต้นทุนต่อหน่วยลูกค้าก็ต่ าลง 

- การเป็นสื่อกลางของชุมชนในท้องถิ่นที่ไม่มีสื่ออ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นจานดาวเทียม ทีวีดิจิตอล 
หรือ IPTV เข้ามาทดแทนได้ ข่าวท้องถิ่นเป็นสื่อกลางของภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กร ประชาชน SME 
ให้ภายในท้องถิ่นได้รู้ความเคลื่อนไหวภายในท้องถิ่น หาไม่ได้จากสื่ออ่ืนๆ สิ่งนี้เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิด
ความส าเร็จในธุรกิจ การด าเนินการให้บริการที่ฉับไวก็เป็นหัวใจส าคัญที่ต่างจากสื่ออ่ืนๆ เราบริการได้ไว
เพราะอยู่ในท้องถิ่น ราคาและความเป็นคนในพ้ืนที่ก็มีส่วนช่วยที่ส าคัญ 

- หน่วยงาน กสทช. ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการทั้งในส่วนของการแข่งขัน
ในธุรกิจ และค่าธรรมเนียมรายปี เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ 

- ยังไม่มี ไม่แน่ใจ 

- ไม่มี เพราะเคเบิลเป็นช่วงขาลง 

- กสทช. จะต้องให้การเยียวยากับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเคเบิลท้องถิ่น 

- การบริการลูกค้าอย่างทั่วถึงและเป็นมิตร 

- บริการดูแลลูกค้าแบบรวดเร็ว เอาใจใส่ลูกค้า ท าให้ลูกค้าพึงพอใจและบอกต่อ 

- เวลาเหมาะสมในการออกอากาศ 

- การสนับสนุนจาก กสทช. เพื่อให้ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มองอนาคตไม่ถูก/ไม่กล้าลงระบบดิจิตอล 

- การสนับสนุนและชดเชยค่าบริหารจัดการที่เกิดขึ้น 

- ต้องประคับประคองให้สามารถเปิดบริการต่อไปได้/ปรับรายการให้ทันสมัยขึ้น/ ภาพลักษณ์
ของช่องต้องเด่นกว่าเดิม 



๑๐๐ 

 

- ลดค่าภาษีใบอนุญาต เพราะจ านวนลูกค้าลดลง 

- ภาษีพาณิชย์ ใบอนุญาตประกอบการค้า 

- ควรก าหนดภาษีเหมาเป็นรายปี เพราะเคเบิลทีวีเสียภาษีหลายทาง 

- องค์กรควบคุมให้การสนับสนุน 

- สถาบันการเงินปล่อยกู้ เพ่ือปรับปรุงระบบการส่งสัญญาณ เพิ่มช่องออกอากาศ  

- ต้องมีเงินทุนเพ่ิมข้ึนอีก 

- ต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้มากกว่านี้ 

- การแข่งขันบนกฎกติกาท่ีเท่าเทียมกัน 

- การที่ผู้บริโภคได้รับความรู้เรื่องโครงข่ายที่เป็นมาตรฐาน และเหมาะสมกับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

- การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า 

- บริการที่รวดเร็ว 

- การบริการที่ดี เป็นกันเอง ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 

- เริ่มต้นท าธุรกิจก่อนที่เทคโนโลยีอ่ืนๆ จะเกิด เพราะได้ด าเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี
แล้ว ท าให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว 

- ความต้องการของลูกค้าในการรับชมช่องแตกต่างกัน 

- การเป็นสื่อกลางของชุมชนท้องถิ่น ไม่มีสื่ออ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นจานดาวเทียม ทีวีดิจิตอล หรือ 
IPTV เข้ามาทดแทนได้  

- ข่าวท้องถิ่นเป็นสื่อกลางของภาครัฐ เอกชน องค์กร ประชาชน ราชการ ฯลฯ ได้ภายใน
ท้องถิ่น ได้รู้ความเคลื่อนไหวภายในท้องถิ่น ที่ไม่ได้จากสื่ออ่ืนๆ สิ่งนี้เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิด
ความส าเร็จในธุรกิจ 

- การบริการที่ฉับไว เพราะอยู่ในท้องถิ่น เป็นหัวใจส าคัญที่ต่างจากสื่ออ่ืนๆ  

- ราคา และความเป็นคนในพ้ืนที่ มีส่วนช่วยที่ส าคัญ 

- เนื้อหารายการที่ตอบสนองผู้บริโภค 

- ความคมชัดและเทคโนโลยี 

- ความรู้ด้านพัฒนาเนื้อหาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์งานคุณภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย 

- สมาชิกท่ีอยู่ในท้องถิ่นให้การสนับสนุนเพราะเป็นธุรกิจท้องถิ่น 

- ค่าใช้จ่ายไม่มากเกินไป 

- ลูกค้า บุคลากร 

- ปรับปรุงโครงข่ายให้ดีขึ้นตามสมัยนิยม 



๑๐๑ 

 

- ราคาที่เหมาะสม 

- ช่องรายการที่มีคุณภาพ 

- ราคาขาย 

- คุณภาพของเนื้อหา  

- เทคโนโลยีการออกอากาศ 

- การสร้างมาตรฐานการรับชมให้กับผู้บริโภค ทั้งเรื่องของรายการที่เหมาะสม การให้ความรู้
ผ่านรายการที่ผลิตตลอดจนการใช้โทรทัศน์เพื่อสร้างการเรียนรู้ 

- เนื้อหารายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบในแพ็คเกจที่เสนอจะมีเนื้อหารายการให้ทุกคนใน
ครอบครัวได้รับชม 

- ราคาแพ็กเกจที่เหมาะสม ไม่สูงจนเกินไป 

- เพ่ิมรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยให้มีพากษ์ไทยกับอังกฤษในเนื้อหาเดียวกัน 

- ความคมชัดสูงระดับ HD 

- สามารถรับชมได้ทุกท่ีทุกเวลา 

- ไม่มี จะปิดกิจการ 

๓. ความคาดหวังของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีมีต่อ กสทช. 

ข้อมูลในส่วนนี้ ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีทั่วประเทศได้แสดงความคาดหวังต่อ กสทช. อย่าง
หลากหลาย คณะวิจัยได้ท าการรวบรวมได้ทั้งหมด ๑๙ ประเด็น คือ  

๑.๑. ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีไม่มีความคาดหวังใดๆ ต่อ กสทช. เลย 

๑.๒ ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีคาดหวังกับคณะกรรมการชุดใหม่มากกว่าคณะกรรมการชุด
ปฏิบัติ 

๑.๓ ต้องการให้ กสทช. ให้การดูแล เอาใจใส่ผู้ประกอบกิจการทุกๆ ประเภทอย่างเท่าเทียมกัน 

๑.๔ ก าหนดกฎให้มีความเหมาะสมกับเคเบิลทีวี 

๑.๕ การเป็นตัวกลางเจรจาต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น การไฟฟ้านครหลวง (ค่าพาด
สาย) ธนาคารเพ่ือขอสินเชื่อมาลงทุนขยายการให้บริการ เพ่ือส่งเสริมให้เคเบิลทีวีสามารถประกอบ
กิจการต่อไปได ้

๑.๖ ควรมีการแจกคูปองรับกล่องดิจิตอล เช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ  

๑.๗ การท างานของ กสทช. ไม่ควรซ้ าซ้อนกันเองภายในหน่วยงาน 

๑.๘ รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีบ้าง 

๑.๙ ยกเลิกกฎ Must Carry และยกเลิกการเรียงช่อง 

๑.๑๐ ลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/ค่าธรรมเนียมรายปี หรือผ่อนช าระเป็นรายเดือน 



๑๐๒ 

 

๑.๑๑ พิจารณากฎ Whole Sale Must Offer 

๑.๑๒ ควบคุมผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีรายใหญ่ไม่ให้รุกตลาดมาส่งผลกระทบผู้ประกอบการ
รายย่อย 

๑.๑๓ ส่งเสริมให้เคเบิลทีวีอยู่รอด และได้รับความสนใจจากประชาชน 

๑.๑๔ ส่งเสริมให้เคเบิลทีวีสามารถเผยแพร่ออกอากาศได้ทั่วทั้งจังหวัด 

๑.๑๕ กองทุนหรือการสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์การผลิตข่าว/รายการท้องถิ่น 

๑.๑๖ ควรผ่อนผันการเปลี่ยนผ่านระบบไปสู่ระบบดิจิตอล 

๑.๑๗ การพัฒนาอบรมเพ่ิมทักษะให้กับผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี 

๑.๑๘ กสทช. ควรท าการควบคุม แต่ไม่ใช่การบังคับ 

๑.๑๙ การให้ความรู้กับผู้ชมในด้านการเลือกรับชมรายการ 

ส าหรับรายละเอียดที่ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีได้ระบุไว้ในแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คาดหวังที่มีต่อ กสทช. มีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- ให้ความส าคัญกับทุกประเภทกิจการในกฎระเบียบซึ่งมีผลบังคับใช้และมีผลกระทบต่อทุก
ประเภทกิจการให้บริการเพราะบางกฎอาจไม่เหมาะกัน 

- เป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น บางธุรกิจ การไฟฟ้านคร
หลวง  

- องค์กรกลางที่ช่วยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ การไฟฟ้า 

- ด าเนินการออกนโยบาย กฎข้อบังคับอย่างเป็นธรรมกับแต่ละธุรกิจ โดยพิจารณาจากพ้ืนฐาน
ของแต่ละธุรกิจ 

- การท างานในแต่ละส่วนของ กสทช. ควรประสานกัน เพราะหลายครั้งที่หน่วยงาน กสทช. มี
ความเกี่ยวเนื่องกัน แต่ไม่ทราบแนวทางปฏิบัติ ท าให้องค์กรธุรกิจต้องติดต่อหลายรอบ 

- ไม่ควรผูกมัดในกฎมัสแครี่ที่จะต้องเอาช่องทีวีดิจิตอลมาออกอากาศในเคเบิล ควรให้อิสระใน
การเลือกช่องรายการเอามาออกได้ ค่าใบอนุญาตรายปีขอให้ลดลงหรือเก็บในราคาที่ถูกลงกว่านี้เพราะ
เป็นเคเบิลรายเล็ก 

- จะลดค่าธรรมเนียมให้ถูกกว่านี้อีก เพราะการท าธุรกิจเคเบิลตอนนี้มีคู่แข่งมาก 

- ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาชมเคเบิล 

- เป็นหน่วยงานที่เป็นกลาง 

- จะเข้าใจผู้ประกอบการรายเล็กๆ ช่วยให้อยู่รอด 

- เรื่อง Must Carry ไม่ควรมีในเคเบิลทีวี (หากจะมีแต่ไม่ควรระบุต าแหน่ง) และจ านวนมากถึง 
๓๖ ช่อง  

- ออกกฎ Whole sale must offer ไม่เลือกปฏิบัติ 



๑๐๓ 

 

- การ dump ตลาดของธุรกิจอ่ืน เช่น ซื้ออินเตอร์เน็ตแถมเคเบิลทีวี (ผู้มีอ านาจเหนือตลาด) 

- ใบอนุญาตที่ต้องจ่ายรายปีร้อยละ ๒ ขอเสียเท่ากับคนที่เสียร้อยละ ๐.๒๕ ได้หรือไม ่

- ขอคูปอง ๖๙๐ บาทให้ลูกค้าเคเบิลทีวีที่ดูระบบแอนะล็อก 

- รับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะของบริษัทเคเบิลทีวีรายเล็กๆ ส่วนใหญ่และน าไปแก้ไขปรับปรุง
ให้เอ้ืออ านวยที่บริษัทเล็กๆ และควรอยู่ได้  

- การก ากับดูแลของ กสทช. สมควรช่วยเหลือ/สนับสนุนเคเบิลท้องถิ่นเช่นเดียวกับช่วยเหลือ
ทีวีดิจิตอล โดยการจัดท ามาตรการสนับสนุนให้เคเบิลทีวีท้องถิ่นที่ประสงค์ท าระบบดิจิตอล โดยให้ 
กสทช. แจกกล่องดิจิตอลให้ฟรีเช่นเดียวกับทีวีดิจิตอล เพ่ือให้สังคมท้องถิ่นเคียงคู่กับสังคมไทย มีการ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภายในท้องถิ่น/ส่วนทีวีดิจิตอลสร้างความร่ ารวยให้กับผู้ประกอบการเท่านั้น ไม่มี
การจุนเจือช่วยเหลือ สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนภายในท้องถิ่น สังคมรากหญ้ารวมทั้ง
ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่นซึ่งเป็นคนไทยร้อยละ ๑๐๐ จะอยู่ยากล าบากขึ้น ธุรกิจเคเบิลทีวีเป็น
ธุรกิจขนาดกลาง SME สมควรรักษาไว้ มีค่าแก่การด ารงอยู่เคียงคู่กับคนท้องถิ่น/ความจริงแล้ว กสทช. 
มีหน้าที่ช่วยเหลือ/สนับสนุนเคเบิลทีวีท้องถิ่น แต่ กสทช. ยังไม่มีการประกาศออกมาตรการช่วยเหลือ/
สนับสนุนเคเบิลทีวีแต่อย่างใด และ กสทช. ในฐานะผู้ดูแลก ากับกิจการคลื่นความถี่ทั้งโทรศัพท์ 
อินเตอร์เน็ต มีการได้รับค่าประมูลคลื่นความถี่เป็นจ านวนมาก สมควรน ารายได้จากการประมู ลน ามา
ช่วยเหลือสนับสนุนเคเบิลทีวีท้องถิ่นท่ีอยู่ในการดูแลก ากับและมีบทบาทในท้องถิ่นต่างจังหวัดด้วย  

- อยากให้ค านึงถึงโครงสร้างความเป็นจริงของกิจการว่ามีการแบกรับภาระและความ
ยากล าบากในการดูแลและขยายกิจการให้อยู่รอดได้อย่างไร มากกว่าอิงจากบริษัทใหญ่อย่างเดียว เดิม
ก่อนที่จะมี กสทช. บริษัทฯ ยินดีที่มีองค์กร กสทช. เข้ามาดูแลและยกระดับให้กิจการของเราถูก
กฎหมาย เราให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในสิ่งที่ กสทช. ต้องการทั้งเวลา เอกสาร การเข้าร่วมประชุมรับ
ฟังความร่วมมือ แต่ท้ายที่สุดเราได้ใบประกาศอนุญาตให้ประกอบกิจการแล้ว ก็ถู กบังคับด้วยภาระ
ค่าใช้จ่ายที่ กสทช. ตั้งขึ้น โดยไม่สนว่ากิจการเคเบิลทีวี มีทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ภาระ
ค่าใช้จ่ายเดิมในส่วนของภาษีก็ถูกเพ่ิมขึ้นมาเป็นส่วนของ กสทช. ซึ่งอัตราที่ก าหนดเบียดเบียนความอยู่
รอดของบริษัทเกินไป เราต้องลงทุน ซื้อคอนเทนต์ พัฒนาเทคโนโลยี ในขณะที่คู่แข่งเราก็ดิ้นรน
เหมือนกัน หรือบางเจ้าก็ยกเลิกกิจการไปเลยก็มี แต่กลุ่มบริษัทที่ยังด าเนินอยู่ก็ต้องจับมือกันเอง ดิ้นรน
เองเพ่ือความอยู่รอด โดย กสทช. ไม่ได้สนใจตรงนี้ แต่อยากให้เราฟัง ร่วมมือทุกเรื่องเหมือนเดิม 

- ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

- ออกหนังสือความเห็นชอบการใช้สิทธิให้ผู้ประกอบการเพ่ือพาดสายสื่อสารในเขต กทม. ได้ 

- ลดค่าธรรมเนียมในอนุญาตลง 

- ก ากับดูแลผู้ประกอบการรายเล็กไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการท าตลาดของผู้ประกอบการ
รายใหญ่ 

- ก ากับดูแลผู้ประกอบการรายใหญ่ในเรื่องนโยบายตลาด ราคาค่าบริการที่เป็นการท าลาย
ผู้ประกอบการรายเล็กๆ จนท าให้ผูกขาดการให้บริการและผูกมัดการใช้บริการกับลูกค้าต่อไปในอนาคต 



๑๐๔ 

 

- จัดเก็บค่าธรรมเนียมในอนุญาตในอัตราที่ต่ ากว่าเดิมส าหรับผู้ประกอบการรายเล็กๆ เพ่ือให้
สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

- บริษัทฯ ได้เสนอให้ กสทช. ก ากับดูแลเรื่องการก าหนดค่าใช้จ่ายอันเป็นต้นทุนในการ
ให้บริการให้มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากปัจจุบันมีโครงการล้มเสาไฟฟ้าท าให้ผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมต้องน าสายสื่อสารลงดินและจ าเป็นต้องเช่าใช้ท่อร้อยสายใต้ดินจากผู้ให้เช่าซึ่งมีเพียง ๒ 
ราย คือ CAT และ TOT โดยค่าใช้จ่ายใช้ท่อร้อยสายใต้ดินของทั้งสองรายนี้มีอัตราค่าเช่าที่สูงเกินควร 
ไม่ได้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง ขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมายท าให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ การก าหนดราคาค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดินตาม
อ าเภอใจของ CAT และ TOT นั้นยังเป็นการกีดกันทางการค้าอีกด้วย เนื่องจากทั้ง CAT และ TOT ก็
เป็นผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายหนึ่งเช่นกัน เพราะเมื่อราคาค่าเช่าท่อมีอัตราที่สูง ผู้ประกอบการ
รายอ่ืนก็ไม่สามารถด าเนินธุรกิจอยู่ได้ ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีอยู่ ซึ่ งก็
คือ CAT และ TOT ครั้นผู้ประกอบการจะขุดวางท่อเองก็ไม่สามารถท าได้เนื่องจากติดข้อกฎหมายของ
กรุงเทพมหานครที่ห้ามเอกชนชุดในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ฟุตบาท/ นอกจากนี้ ยังอุปสรรคในเรื่องพ้ืนที่ 
Exclusive ซึ่งมีการกีดกันทางการค้า เช่น พ้ืนที่ตามนิยมอุตสาหกรรมบางแห่ งที่ท าสัญญากับ
ผู้ประกอบการรายเดียว โดยมีข้อตกลงว่าห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาให้บริการ 

- ช่วยเหลือช่องรายการของดาวเทียมให้อยู่รอด และผ่อนปรนมาตรการเพ่ือให้การบริการช่อง
รายการและโครงข่ายอยู่ได้ 

- มีการสนับสนุนการท าข่าวภายในท้องถิ่น (ในรูปแบบงบประมาณ)/ส่งเสริมเคเบิลท้องถิ่นให้
อยู่คู่กับชุมชน 

- ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการเคเบิลทีวีให้สาธารณะรับรู้นอกจากกล่องดิจิตอลทีวี/สนับสนุนการ
ประสานงานกับหน่วยงานของการไฟฟ้านครหลวง ส าหรับการได้รับใบอนุญาตพาดสายเคเบิลทีวี 

- อยากให้ กสทช. ช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยขอเก็บตามสภาพตามจริง
ของบริษัทนั้นๆ โดยคิดจากบริษัทใหญ่ บริษัทเล็ก หรือไม่ก็ช่วยลดค่าธรรมเนียมลง หรืออาจจะไม่เรียก
เก็บเลย ส าหรับบริษัทที่มีสมาชิกไม่เกิน ๒,๐๐๐ ครัวเรือนจะได้ช่วยให้บริษัทเล็กๆ มีก าลังในการแข่งขัน
กับบริษัทใหญ่ๆ ได้ และจะช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นในการที่จะเลือกใช้บริการ 

- ผู้บริการเคเบิลทีวีไม่มีความคาดหวังจาก กสทช. เนื่องจากไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก กสทช. 
เลย ผู้บริการเคเบิลต้องช่วยเหลือตัวเองทั้งหมด 

- ตอนนี้ไม่หวังเลย (เคยหวัง) ต้องพยายามพ่ึงพาตัวเองให้ได้มากที่สุด 

- ปัญหาจานดาวเทียมได้มีช่องรายการเพ่ิมเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้บริโภคเคเบิลทีวีหันไปใช้
จานดาวเทียมเป็นส่วนมาก ขอความอนุเคราะห์ กสทช ได้ลดหย่อนการเก็บค่าใบอนุญาตประจ าปี 

- ให้การดูแลธุรกิจเคเบิลทีวีอย่างเห็นใจ เนื่องจากทุกวันนี้ ระบบทีวีดิจิตอลของ กสทช. ส่งผล
ให้ระบบทีวีแอนะล็อกกระทบกระเทือนอย่างชัดเจน อยากให้มีกฎเกณฑ์ที่ดูแลระบบทั้ง ๒ ระบบอย่าง
เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เพ่ือความอยู่รอดขององค์กรเล็กๆ อย่างเรา และส าหรับประชาชนที่ยังสนใจในระบบ
แอนะล็อก 

- คาดหวังให้มีความเป็นธรรมในการก ากับดูแล 



๑๐๕ 

 

- การประกอบกิจการเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น 

- มีอิสระในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นการแข่งขันโดยเสรี/การออกข้อบังคับควรค านึงถึงขนาด
ของกิจการเป็นหลักไม่ควรใช้ข้อบังคับเดียวกันทั้งหมด/ การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทีวีดิจิตอล เป็นไป
ตามสถานการณ์และความพร้อมของภาคประชาชนและเครื่องรับโทรทัศน์  

- มีกฎหมายที่ใช้ส าหรับเคเบิลโดยเฉพาะ 

- มีกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ต้องค านึงถึงการด าเนินการธุรกิจให้อยู่รอดได้ ผู้ประกอบการราย
ใหญ่ลงมาแข่งกับผู้ประกอบรายเล็กระดับท้องถิ่น เช่น การเรียงล าดับช่องตามทีวีดิจิตอล ผู้ประกอบการ
เคเบิลท้องถิ่นส่วนใหญ่มีช่องที่ส่งจ านวนน้อย ถ้าจะให้เรียงช่องต้นๆ ก็จะเหลือช่องที่เราจะน าเสนอ
ส าหรับสมาชิกน้อยลง 

- กสทช. ควรพิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ให้บริการรายที่ประสบปัญหาขาดทุนหรือ
มีก าไรน้อยให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ และพิจารณาช่วยเหลือการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้น 

- กสทช. อยู่เฉยๆ เราสู้เองได้ แต่อย่าออกกฎที่มาท าร้ายเคเบิลรายย่อยๆ ก็พอแล้ว 

- ถ้ามีห้องส่งกลางลิงก์ถึงสถานีเคเบิลรายย่อยโอกาสรอดก็อาจจะมี 

- มีกองทุนสนับสนุนเคเบิลท้องถิ่น เช่น เงินสนับสนุนให้เคเบิลเป็นดิจิตอลทีวี 

- ไม่คาดหวัง กสทช. ชุดนี้มีแนวคิดค่อนไปในด้านแนวสูง ไม่ค่อยจะมองแนวต่ า มุมมองไม่ค่อย
ให้ความสนใจกับรากหญ้า การก าหนดแนวทางนโยบายค่อนข้างจะไปทางด้านยอดพิรามิด และไม่รับฟัง
มุมมองและความคิดเห็น เป็นการมองปัญหาแบบระบบเดียว 

- คาดหวังคณะกรรมการชุดใหม่ให้มีความโปร่งใสมากกว่าชุดนี้ 

- เข้มงวดการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม ท าให้ผู้ชมเข้าใจผิด อาจส่งผลต่อสุขภาพได้/ควรสนับสนุน
ความรู้ด้านเทคนิค การผลิตรายการแก่ผู้ประกอบการเคเบิล 

- ให้ความส าคัญกับเคเบิลท้องถิ่นมากข้ึน 

- เจ้าหน้าที่ท่ีก ากับดูแลผู้ประกอบการจะต้องไม่กลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติ 

- การที่ กสทช. จะด าเนินนโยบายที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจในพ้ืนที่จะต้องมีการส ารวจ
ผลกระทบและสอบถามความคิดเห็นก่อนที่จะออกกฎระเบียบต่างๆ  

- ควรเห็นใจผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่นบ้าง 

- อยากให้ค่าใบอนุญาตมีแบบผ่อนรายเดือนได้ 

- ให้ค าปรึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสถานการณ์เคเบิลในปัจจุบันว่ามีผลกระทบมากน้อย
เพียงใดกับธุรกิจคู่แข่ง/ ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ในการจัดเตรียมเอกสาร การขออนุญาตในแต่ละ
คราว 

- กสทช. ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของผลกระทบ/ระเบียบ กสทช. มีปรับเปลี่ยนมา
ตลอด โดยไม่ค านึงความคุ้มทุนของเคเบิลทีวี 

- ลดภาระท่ีท าให้เคเบิลต้องด าเนินการโดยไม่มีเงินชดเชย 



๑๐๖ 

 

- มีค่าชดเชยต่อปัญหาการออกระเบียบควบคุม โดยที่เคเบิลทีวีมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพ่ิม 

- ควรส่งเสริมให้เคเบิลได้รับการอบรมการผลิตรายการโดยมีงบประมาณสนับสนุน/ ไม่ควรเรียง
ช่องตามก าหนด เพราะบางช่องรายไม่น่าสนใจ/ต้นทุนในการปรับตัวตามก าหนด กสทช. ต้องใช้
งบประมาณมากข้ึน 

- ไม่คาดหวัง 

- ค่าเช่าเสาไฟฟ้า  

- ค่าภาษีประกอบการทะเบียนพาณิชย์ 

- ภาษีสรรพากร 

- ให้ภาครัฐเข้ามาช่วย 

- อ านวยความสะดวกการจัดเรียงช่องรายการในระบบแอนะล็อก 

- จัดหาแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ า ส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยนระบบจาก
แอนะล็อกมาเป็นดิจิตอล 

- ให้ กสทช. ดูแลรายการของระบบจานดาวเทียมให้เข้มงวดเกี่ยวกับการโฆษณา 

- งด ร้อยละ ๒ + ร้อยละ ๒ 

- อนุโลมให้กับรายเล็กๆ 

- ให้ทีวีท้องถิ่นได้ออกอากาศทั่วจังหวัดทั้งหมด 

- อยากได้รายการภาพยนตร์ สารคดี กีฬา ซื้อได้เท่ากับคนอ่ืนๆ  

- อยากให้เคเบิลทีวีอยู่ต่อไป 

- ลดค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆ ที่ประสบภาวะขาดทุนให้เป็นกรณีพิเศษ 

- ผ่อนผันการเปลี่ยนระบบเป็นดิจิตอลไปก่อน 

- ผ่อนผันการจัดเรียงช่องรายการ 

- หามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก ด้านเทคโนโลยี หรือช่องรายการพิเศษ 

- ประสานงานกับหน่วยงานราชการให้เข้ามาใช้เคเบิลทีวีเพ่ือประชาชน 

- การติดต่อการส่งเอกสาร สอบถามข้อมูล เป็นไปด้วยความยากล าบากมากควรมีช่องทาง
มากกว่านี้ 

- เดิมคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนในการประกอบกิจการ  

- กสทช. ให้เรียงช่องตามโทรทัศน์ดิจิตอล ลูกค้าเคเบิลทีวีไม่พอใจ ยกเลิกการใช้บริการ 

- ควรจัดสรรสนับสนุนค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ส่งสัญญาณตามจ านวนช่องที่เพ่ิมขึ้น เพราะต้องเอา
รายการเดิมออกจากผังรายการ 

- กสทช. แจกกล่องสัญญาณดิจิตอล แต่ใช้งานในพ้ืนที่ที่แจกไม่ได้ 



๑๐๗ 

 

- ยกเลิกประกาศ Must Carry และหลักเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ช่องรายการและหลักเกณฑ์การ
จัดต าแหน่งช่องรายการ ๑-๓๖ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพ่ือให้ช่องรายการต่างๆ มีการแข่งขัน
บนโครงข่ายโทรทัศน์อื่นๆ ได้ โดยเสรีและเป็นธรรม 

- ให้ กสทช. จัดท าประกาศ หลักเกณฑ์ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อลิขสิทธิ์ช่องรายการ
โทรทัศน์แบบผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว เพ่ือกีดกันไม่ให้ผู้ประกอบกิจการรายเล็กซ้ือลิขสิทธิ์ช่องรายการที่มี
คุณภาพได้ เพ่ือหลัก Wholesale Must Offer 

- ให้ กสทช. พิจารณาเรียกเก็บเงินค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ตั้งแต่ ๐-๑๐๐ ล้าน
บาท ในอัตราเริ่มต้นของอัตราค่าธรรมเนียมที่ร้อยละ ๐.๒๕ เช่นเดียวกับกิจการโทรคมนาคม 

- ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการใช้สาย Fiber Optic เพ่ือเชื่อมโครงข่ายระบบโครงข่ายของ
เคเบิลทีวีท้องถิ่นระหว่างจังหวัดกับจังหวัด ระหว่างจังหวัดไปสู่อ าเภอ ไปสู่ต าบล และไปสู่หมู่บ้าน โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิตรายการข่าวเพ่ือชุมชนในแต่ละท้องถิ่น 

- ให้ กสทช. สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านให้บริการของเคเบิลทีวีท้องถิ่นจากระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล โดยจัดสรรงบประมาณค่ากล่องรับสัญญาณมูลค่า ๖๙๐ บาท ให้กับประชาชนที่เป็น
สมาชิกเคเบิลทีวีท้องถิ่นทุกรายที่ต้องการเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล 

- ให้ กสทช. ก ากับดูแลและมีมาตรการเพ่ือป้องกันการแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการราย
เล็ก และรายใหญ่ในลักษณะเป็นการแข่งขันไม่เป็นธรรม เพ่ือกีดกันมิให้เคเบิลทีวีท้องถิ่นสามารถแข่งขัน
ได้ หรือต้องออกจากตลาด 

- เข้ามาสนับสนุนธุรกิจเคเบิลทีวีให้เจริญก้าวหน้า 

- คาดหวังว่า กสทช. จะให้ความเป็นธรรมต่อการด าเนินธุรกิจเคเบิล แต่อย่าออกกฎอะไรที่มา
บีบบังคับให้เคเบิลทีวีอยู่ได้ล าบาก เช่น กฎให้เรียงช่อง เคเบิลทีวีลงทุนด้วยเงินส่วนตัวทั้งหมด ไม่ได้มี
การช่วยเหลือจากภาครัฐแม้แต่น้อย คลื่นความถี่ก็ไม่ได้ใช้ ท าไมออกกฎมาให้เรียงช่องของทีวีดิจิตอล 
โดยไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรเลย การเรียงช่องทีวีดิจิตอล ลงในเคเบิลทีวีตั้งแต่ช่อง ๑-๓๖ เป็นการเอา
ช่องที่ส าคัญไปก่อน แล้วเหลือช่องท้ายๆ ให้เปิดช่องอะไรก็ได้ แต่ลูกค้าเห็นความแตกต่างของเคเบิลทีวี
กับสื่ออ่ืนๆ เช่น ดาวเทียม และทีวีดิจิตอล ที่ไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือน  

- การเรียงช่องเป็นการบีบธุรกิจขนาดเล็กรายย่อยๆ เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจขนาดใหญ่ 
สมควรแล้วหรือ  

- การพัฒนาทักษะด้านการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ 

- การส่งเสริมด้านเนื้อหาให้ผู้ประกอบการได้เนื้อหาที่คุณภาพที่ดีในการด าเนินธุรกิจและเป็น
ธรรม 

- การลดหย่อนค่าธรรมเนียม 

- การสนับสนุนด้านงบประมาณ คล้ายกล่องดิจิตอล 

- เคเบิลทีวีจะรอดถ้า กสทช. เห็นใจ ทรู เอไอเอส ทุ่มตลาด ติดตั้งอินเตอร์เน็ต แถมโทรฟรี ดู
เคเบิลฟรี ราคาพิเศษเป็นสมาชิกใช้เบอร์โทรอยู่แล้วลดให้อีก ลดแล้วลดอีก กสทช. เคยเข้ามาดูแลบ้าง
หรือไม่ ช่วยเข้ามาดูแลการท าตลาดเช่นนี้ด้วย กสทช. มีอ านาจ แต่กฎหมายเข้าข้างรายใหญ่ยักษ์



๑๐๘ 

 

ระดับประเทศ แต่รายเล็กๆ ไม่รอดแล้ว ทยอยปิดกันทั้งประเทศ ช่วยเห็นใจหันกลับมามอง
ผู้ประกอบการรายเล็กๆ บ้าง อย่ามัวอุ้มรายใหญ่ 

- คิดค่าธรรมเนียมให้น้อยกว่านี้ 

- กสทช. เน้นดูแลและอ านวยผลประโยชน์เฉพาะระบบทีวีดาวเทียมและทีวีดิจิตอลเท่านั้น 

- ให้มีการส่งเสริมเคเบิลทีวีบ้าง ไม่บังคับการท างานมากเกินไป ลดค่าธรรมเนียมบ้าง ไม่เก็บ
ซ้ าซ้อน 

- อยากให้ กสทช. ลดระเบียบต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ 

- อยากให้ กสทช. เห็นผู้ประกอบกิจการายเล็กๆ ที่มีเงินลงทุนไม่มาก เพราะตั้งแต่ประกอบ
กิจการเคเบิลทีวีมา ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ลงทุนด้วยเงินส่วนตัว โดยการ
กู้ยืมมาท้ังสิ้น อยากให้ กสทช. ช่วยลดค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการด้วย 

- กสทช. ไม่ให้ความส าคัญกับเคเบิลทีวี 

- ให้อิสระ (ช่องรายการข้ึนอยู่กับความต้องการของลูกค้า เพราะเขาจ่ายเงิน) ในการท าธุรกิจ 
เพ่ือเป็นการแข่งขันโดยเสรี  

- การออกข้อบังคับควรค านึงถึงขนาดธุรกิจเป็นหลัก 

- การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้เป็นไปตามสถานการณ์และความพร้อมของประชาชนเป็นหลัก
มิใช่บังคับ 

- ไม่เอารัดเอาเปรียบกิจการที่เขาลงทุนเอง 

- อ านวยความสะดวกให้ระบบ และยืดหยุ่นในการน าเสนอช่องรายการ (เพราะเป็นจุดแข็งของ
การประกอบธุรกิจ) 

- ควรควบคุม ไม่ใช่บังคับ เช่น การบังคับให้เคเบิลออกอากาศดิจิตอลจากช่อง ๑-๔๒ ท าให้
ธุรกิจไม่แตกต่างจากช่องดิจิตอล ควรให้เคเบิลออกอากาศอิสระแค่ควบคุมไม่ให้ผิดเงื่อนไข 

- เพ่ิมเวลาโฆษณาเป็น ๑๒ นาทีหรือมากกว่า ๑ ชั่วโมงต่อวัน (เฉลี่ย) หรืออย่างน้อย ๑๐ นาที/
ชั่วโมง/วัน 

- ก าหนดอายุใบอนุญาตอย่างน้อย ๕ ปี เพื่อให้สามารถท าธุรกรรมกับธนาคารได้ 

- ดูแลอุตสาหกรรมการผลิตรายการและโครงข่ายให้มีมาตรฐานเพียงพอส าหรับผู้รับชม 
ด้านเนื้อหารายการ ความเหมาะสม ตลอดจนการสร้างเนื้อหารายการเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับผู้ชม 

- การให้ความรู้กับผู้ชมเรื่องการเลือกชมรายการที่เหมาะสมกับช่วงวัย 

- สนับสนุนโครงข่ายหรือช่องรายการที่สามารถสร้างมาตรฐานการรับชมหรือสร้างประโยชน์
ให้กับผู้ชม 

- ด้านลิขสิทธิ์ คาดหวังให้ กสทช. เข้มงวดส าหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง
มาท าการตลาดในประเทศไทย อย่างที่ทราบกันว่าค่าลิขสิทธิ์ของแต่ละช่องรายการนั้นมีราคาสูง บริษัท



๑๐๙ 

 

ที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องมีต้นทุนในส่วนนี้สูง แต่ต้องมาแข่งขันกับผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับสิทธิ์ จะท าให้เป็น
อุปสรรคในการด าเนินงาน 

จากที่ระบุไปนั้น เป็นความการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี
ทั้ง ๔ ภาค ท าให้คณะวิจัยได้รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางที่จะท าให้เคเบิลทีวีสามารถ
ประกอบกิจการได้ต่อไปในอนาคต รวมทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ประกอบกิจการทั้ง ๔ ภาคมี
ความต้องการด าเนินการตามที่ กสทช. ก าหนดมา เพียงแต่ขอให้ กสทช. ท าให้มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไม่ซ้ าซ้อน ผู้ ประกอบกิจการยินดีและพร้อมจะท าตามที่ 
กสทช. ต้องการ เพียงแต่ขอให้ กสทช. พิจารณาตามความเหมาะสม ยุติธรรม พยายามท าความ
เข้า ใจคุณลักษณะของเคเบิลทีวี เช่น  แพร่ภาพสัญญาณการออกอากาศที่มีความแตกต่างจาก
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน โทรทัศน์ดิจิตอล และจานดาวเทียม ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามกฎ ระเบียบ
บางประการเท่าที่ท าได้ แต่จะไม่สามารถการปฏิบัติตามได้ทั้งหมด เนื่องจากเคเบิลทีวีออกอากาศผ่าน
สายเคเบิลผ่านเสาไฟฟ้า 

การน าเสนอข้อมูลการวิจัยในล าดับถัดไป คณะวิจัยขอน าเสนอผลการเก็บข้อมูลผู้ประกอบ
กิจการเคเบิลทีวีแบ่งเป็นรายภาค ๑-๔ ตามล าดับ พร้อมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์
การประกอบกิจการเคเบิลทีวี 

ผลการเก็บข้อมูลของกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ไม่ใช้คลื่นความถี่/เคเบิลทีวีภาค ๑ 

  ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๑ ประกอบด้วย ๒๐ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ตราด จันทบุรี ระยอง 
ชลบุรี สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ปราจีนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และสระแก้ว ในภาค ๑ มีผู้ประกอบ
กิจการจ านวน ๑๙๓ ราย  

คณะวิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี จ านวน ๑๑ ราย 
คือ กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ ราย คือ บริษัท เจริญยิ่ง (๘๘๘๘) จ ากัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี จ านวน ๔ ราย คือ บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท ดวงภัค เคเบิล 
ทีวี จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางเสร่ เคเบิล ทีวี และบริษัท พานทอง เคเบิลทีวี เอ็กซ์เพรส จ ากัด 
จังหวัดจันทบุรี จ านวน ๒ ราย คือ บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จ ากัด และห้างหุ้นส่วนจ ากัด จันทบุรี
เน็ตเวิร์ค เทเลวิชั่น ผู้ประกอบกิจการดาวเทียม จ านวน ๒ ราย คือ บริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด 
(กรุงเทพมหานคร) และบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด (นนทบุรี) และคุณวิริยา ธรรมเรืองทอง นายก
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 

 

แผนภาพที่ ๑๐ 

แสดงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามภาค ๑ 

 
คณะวิจัยสามารถเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามได้ทั้งหมด ๘๓ ราย (ร้อยละ ๔๙) ไม่สามารถ

ติดต่อได้ จ านวน ๔๑ ราย (ร้อยละ ๒๒) ได้แก่ สายโทรศัพท์ไม่ว่าง ไม่มีผู้รับสายปลายทาง ไม่ปรากฏ
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งจากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต หรือจาก Call Center บริษัท ทีโอที 
จ ากัด เลิกกิจการ จ านวน ๑๖ ราย (ร้อยละ ๘) ส่งแบบสอบถามไปแล้วแต่ไม่ได้รับกลับคืนมา จ านวน 
๒๗ ราย (ร้อยละ ๑๓) และอ่ืนๆ ได้แก่ เป็นเครือบริษัทเดียวกัน ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ จ านวน ๓๑ ราย 
(ร้อยละ ๑๖) ตามแผนภาพที่ ๑๐  

แผนภาพที่ ๑๑  

แสดงทุนจดทะเบียนภาค ๑ 

 
จากแผนภาพที่ ๑๑ ได้แสดงทุนจดทะเบียนผู้ประกอบกิจการ พบว่าทุน ๑-๕ ล้านมากที่สุด

จ านวน ๕๙ ราย (ร้อยละ ๗๒) รองลงมา คือ ทุนจดทะเบียน ๑๐-๕๐ ล้านบาท จ านวน ๗ ราย 
(ร้อยละ ๙) ทุนจดทะเบียน ๕-๑๐ ล้านบาท จ านวน ๖ ราย (ร้อยละ ๗) และจดทะเบียนด้วยทุน 
๕๐ ล้านบาทข้ึนไปจ านวน ๔ ราย (ร้อยละ ๕)  

 

ร้อยละ ๔๒

ร้อยละ ๑๓
ร้อยละ ๙

ร้อยละ ๒๒

ร้อยละ ๘ร้อยละ ๖

เก็บแล้ว ไม่ได้รับคืน ไม่ได้ติดต่อ ติดต่อไม่ได้ เลิก อื่นๆ

ร้อยละ ๗๒

ร้อยละ ๗

ร้อยละ ๙

ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕

ร้อยละ ๒
๑ – ๕ ๕ – ๑๐ ๑๐ – ๕๐ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ไม่ระบุ อื่นๆ 



๑๑๑ 

 

แผนภาพที่ ๑๒  

แสดงสถานะกิจการภาค ๑ 

 
แผนภาพที่ ๑๒ แสดงสถานะของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี จ านวน ๖๕ ราย (ร้อยละ ๗๙)

ด าเนินกิจการในรูปแบบบริษัทมากที่สุด รองลงมา คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน ๑๕ ราย (ร้อยละ ๑๒) 
และบริษัทจ ากัดมหาชน จ านวน ๓ ราย (ร้อยละ ๔) 

แผนภาพที่ ๑๓  

แสดงข้อมูลด้านระยะเวลาการประกอบธุรกิจภาค ๑ 

 
 จากแผนภาพที่ ๑๓ แสดงข้อมูลระยะเวลาการประกอบกิจการพบว่าด าเนินงานมากกว่า ๗ ปี
ขึ้นไปมากที่สุดจ านวน ๖๓ ราย (ร้อยละ ๗๗) สอดคล้องกับการให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ผู้ประกอบ
กิจการให้บริการเคเบิลมากว่า ๒๐ ปี ขณะเดียวกันมีผู้ประกอบกิจการจ านวน ๑๑ ราย (ร้อยละ ๑๓) 
เริ่มด าเนินกิจการ ๓-๔ ปี  ๕-๖ ปี จ านวน ๗ ราย (ร้อยละ ๙) และเพ่ิงเริ่มด าเนินกิจการได้เพียง ๑-๒ ปี 
จ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๑) 

 

 

บริษัท

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด

มหาชน ไม่ระบุ
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๑- ๒ ปี   ๓ - ๔ ปี  ๕ - ๖ ปี      มากกว่า ๗ ปีขึ้นไป



๑๑๒ 

 

แผนภาพที่ ๑๔ 

แสดงข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะต่างๆ  

 
 การให้บริการแก่ลูกค้าของผู้ประกอบเคเบิลทีวี ได้แก่ (๑) การให้บริการโครงข่ายเคเบิลทีวีระบบ
ดิจิตอลใช้จานดาวเทียม Ku-Band คู่กับกล่องรับสัญญาณดาวเทียม DVB-S จ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๓) 
(๒) โครงข่ายเคเบิลทีวีระบบแอนะล็อก ใช้สายเคเบิลทีวีต่อตรงกับเครื่องรับโทรทัศน์ เป็นการให้บริการ
แก่ลูกค้ามากที่สุด จ านวน ๕๒ ราย (ร้อยละ ๓๖) ซึ่งลักษณะนี้จะท าให้ช่องรายการมีจ านวนลดลงหาก
ปฏิบัติตามกฎ Must Carry และการเรียงช่องตามที่ กสทช. ก าหนด (๓) โครงข่ายเคเบิลทีวีระบบ
ดิจิตอล ใช้สายเคเบิลทีวีคู่กับกล่องรับสัญญาณ DVB-C จ านวน ๑๓ ราย (ร้อยละ ๙) (๔) โครงข่าย
เคเบิลทีวีระบบดิจิตอล ใช้สายเคเบิลทีวีคู่กับกล่องรับสัญญาณ DVB-T๒ จ านวน ๒๐ ราย (ร้อยละ ๑๔) 
(๕) ช่องโทรทัศน์บอกรับสมาชิกผ่านดาวเทียมของต่างประเทศ จ านวน ๔ ราย (ร้อยละ ๓) (๖) ช่องโทรทัศน์
บอกรับสมาชิกผ่านดาวเทียมของไทย จ านวน ๑๑ ราย (ร้อยละ ๘) (๗) ช่องโทรทัศน์บอกรับสมาชิกผ่าน
อินเตอร์เน็ต จ านวน ๒ ราย (ร้อยละ ๑) (๘) ช่องโทรทัศน์บอกรับสมาชิกผ่านเคเบิลทางสาย จ านวน 
๒๓ ราย (ร้อยละ ๑๖) อื่นๆ จ านวน ๑๐ (ร้อยละ ๗) โดยผู้ประกอบการบางส่วนให้บริการในระบบ
แอนะล็อกและระบบดิจิตอล ตามแผนภาพที่ ๑๔ 

แผนภาพที่ ๑๕  

แสดงข้อมูลค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์การรับชม ภาค ๑ 
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๑๑๓ 

 

 เมื่อประชาชนต้องการบอกรับเป็นสมาชิกเพ่ือรับชมรายการต่างๆ จากเคเบิลทีวี ผู้ประกอบการ
โดยส่วนใหญ่จ านวน ๖๔ ราย (ร้อยละ ๗๘) ไม่มีค่าติดตั้งอุปกรณ์ในการรับชม มีเพียงแค่จ านวน ๑๘ ราย 
(ร้อยละ ๑๘) ที่มีค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์ในกลุ่มลูกค้าประเภทองค์กร เช่น โรงแรม โรงพยาบาล อพาร์ทเม้นท์ 
คอนโดมิเนียม ฯลฯ ตามแผนภาพที่ ๑๕ 

แผนภาพที่ ๑๖  

แสดงข้อมูลค่าบริการรายเดือนภาค ๑ 

 
 ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๑ จ านวน ๖๘ ราย (ร้อยละ ๘๔) มีค่าบริการรายเดือนตาม
แผนภาพที่ ๑๖ จ านวน ๔๔ ราย (ร้อยละ ๔๘) สมาชิกต้องช าระค่าบริการรายเดือนๆ ละ ๒๕๑ - ๕๐๐ บาท 
รองลงมา คือ เดือนละ ๑๐๑-๒๕๐ บาท จ านวน ๓๑ ราย (ร้อยละ ๓๔) ค่าบริการรายเดือนที่ต่ าสุด คือ 
๑๐๐ บาท จ านวน ๖ ราย (ร้อยละ ๗) เดือนละ ๑,๐๐๑ - ๑,๕๐๐ บาท จ านวน ๓ ราย (ร้อยละ ๓) 
จ านวน และเดือนละ ๑,๕๐๑-๒,๐๐๐ บาท จ านวน ๓ ราย (ร้อยละ ๓) และค่าบริการสูงสุด 
๒,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๑) นอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการจ านวน ๑๒ ราย (ร้อยละ ๑๕) 
ไม่มีค่าบริการรายเดือนในการรับชม 

แผนภาพที่ ๑๗ 

แสดงข้อมูลความครอบคลุมการออกอากาศภาค ๑ 

 

t0 t10 t20 t30 t40 t50

๑๐๐ บาท 
๑๐๑ - ๒๕๐ 
๒๕๑-๕๐๐ 

๕๐๑-๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๑-๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๑- ๒,๐๐๐ 
สูงกว่า ๒,๐๐๐ บาท 

ทั่วประเทศ
ร้อยละ ๑๕

เฉพาะพื้นที่
ร้อยละ ๗๘

ใกล้เคียง
ร้อยละ ๕

ไม่ระบุ
ร้อยละ ๒



๑๑๔ 

 

 แผนภาพที่ ๑๗ แสดงข้อมูลความครอบคลุมการให้บริการของผู้ประกอบกิจการภาค ๑ จ านวน 
๖๔ ราย (ร้อยละ ๗๘) ให้บริการได้เฉพาะพ้ืนที่ให้บริการเท่านั้น หากพิจารณาให้เป็นจุดเด่น หมายความ
ว่าผู้ประกอบกิจการสามารถน าเสนอเนื้อหารายการเฉพาะท้องถิ่นเพื่อเข้าถึงสมาชิกภายใน
ท้องถิ่น และอาจน าไปสู่ความสนใจของประชาชนทั่วไปให้หันมาเลือกบอกรับเป็นสมาชิกเคเบิลทีวี
มากกว่าเคเบิลทีวีระดับชาติ หรือผู้ให้บริการลักษณะอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน หรือโทรทัศน์
ดิจิตอล เพราะได้รับชมรายการท้องถิ่น ข่าวสาร เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตรงและประชาชน
ในพ้ืนที่มีช่องทางในการบอกเล่าความเป็นท้องถิ่นของตนเองได้ด้วยเช่นกัน  

ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ประกอบกิจการจ านวน ๑๒ ราย (ร้อยละ ๑๕) สามารถ
ให้บริการได้ทั่วประเทศ และจ านวน ๔ ราย (ร้อยละ ๕) สามารถเผยแพร่สัญญาณได้ในบริเวณพ้ืนที่
ใกล้เคียง การขยายพ้ืนที่การให้บริการขึ้นอยู่กับการพาดสายไปกับเสาไฟฟ้าต้นละ ๓๒บาท โดยส่วน
ใหญ่แล้วผู้ประกอบกิจการมีความต้องการให้บริการเพียงแค่พ้ืนที่ของตนเองเท่านั้น เพราะแต่ละพ้ืนที่จะ
มีผู้ประกอบกิจการรายอ่ืนๆ อีก ขึ้นอยู่กับอาณาบริเวณของแต่ละพ้ืนที่อาจจะไม่เท่ากัน ซึ่งถือเป็นการ
ด าเนินกิจการที่อะลุ้มอล่วยซึ่งกันและกัน และให้ผู้ประกอบกิจการแต่ละราย แต่ละพ้ืนที่ให้บริการแก่
สมาชิกอย่างดีที่สุด 

แผนภาพที่ ๑๘ 

แสดงข้อมูลภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการเคเบิลทีวีภาค ๑ 

 
 ภาพลักษณ์ที่ผู้ประกอบกิจการพิจารณาว่ามีความโดดเด่นมากที่สุด คือ การดูแลลูกค้า จ านวน 
๔๒ ราย (ร้อยละ ๒๘) รองลงมา คือ ราคาไม่แพง จ านวน ๓๙ ราย (ร้อยละ ๒๖) และการให้บริการฉับไว 
จ านวน ๓๒ ราย (ร้อยละ ๒๑) เนื้อหารายการมีคุณภาพ จ านวน ๒๔ ราย (ร้อยละ ๑๖) ซึ่งลักษณะที่ได้
กล่าวไป ถือเป็นจุดเด่นของเคเบิลทีวีท้องถิ่นหรือเคเบิลทีวีเฉพาะพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งที่ผู้ประกอบกิจการ
เคเบิลระดับชาติไม่สามารถมีภาพลักษณ์เช่นนี้ได้อย่างชัดเจนนัก ด้านการดูแลลูกค้าจะเกิดขึ้นควบคู่กับ
การให้บริการได้อย่างฉับไว หากสมาชิกพบปัญหาการรับชมในระหว่างเวลาท าการไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น. 
หรือ ๒๒.๐๐ น. จะมีช่างเทคนิคเข้าไปดูแลให้ทันทีไม่ต้องรอนัดในวันถัดไป หรือแม้กระทั่งการต่อรอง
อัตราค่าบริการรายเดือนที่ต่ ากว่าราคาที่ก าหนดไว้ หรือการจัดโปรโมชั่นช าระค่าบริการ ๓ เดือนหรือ 
๖ เดือนจะมีอัตราค่าบริการลดลงจากการช าระเป็นรายเดือน หรือการติดค้างค่าบริการรายเดือน 

t0 t5 t10 t15 t20 t25 t30 t35 t40 t45

ราคาไม่แพง

การให้บริการฉับไว

เนื้อหามีคุณภาพ

ดูแลลูกค้า

ไม่มีภาพลักษณ์

อื่นๆ 

ไม่ระบุ



๑๑๕ 

 

หรือจัดให้เหมาะสมตามที่ตกลงกันระหว่างสมาชิกกับผู้ประกอบกิจการ เช่น สมาชิกมีฐานะไม่สูงมาก
แต่ผู้ประกอบกิจการต้องการให้ประชาชนกลุ่มนี้ได้รับข้อมูล รับชมรายการดี มีคุณภาพให้ช าระ
ค่าบริการรายเดือนที่ถูกกว่าสมาชิกท่านอื่นที่มีฐานะสูงกว่า อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการจ านวน 
๔ ราย (ร้อยละ ๓) ให้ค าตอบว่าไม่มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน ตามแผนที่ ๑๘ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่/เคเบิลทีวีภาค ๑ 

 จากการเก็บข้อมูล ข้อ ๑. - ข้อ ๓. คณะวิจัยพบว่าผู้ประกอบกิจการภาค ๑ ไม่สามารถบริหาร
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ เพราะ ไม่มีก าไรจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 
จ านวน ๔๒ ราย (ร้อยละ ๕๑) ไม่มีการให้โบนัสพนักงาน จ านวน ๕๔ ราย (ร้อยละ ๖๖) และไม่มีการ
ปันผลให้ผู้ถือหุ้น จ านวน ๖๐ ราย (ร้อยละ ๗๓) และข้อ ๑๑. ผู้ประกอบกิจการพบความยากล าบาก
มากขึ้นในการบริหารจัดการองค์กรให้อยู่รอด จ านวน ๖๙ ราย (ร้อยละ ๘๔) มีเพียงแค่ ๗ ราย (ร้อยละ 
๙) เท่านั้นที่สามารถประคองกิจการได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. 
ปัจจัยด้านการแข่งขัน การเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนผู้รับชมตามที่ได้อธิบายไปแล้วในช่วงแรก (รวมทุกภาค) 
ของงานวิจัย นอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการภาค ๑ ไม่มีการวัดระดับความนิยม (Rating) จ านวน ๔๑ 
ราย (ร้อยละ ๕๐) ส่วนอีกจ านวน ๓๒ ราย (ร้อยละ ๓๙) ที่มีการวัดระดับความนิยม  

อย่างไรก็ตาม คณะวิจัยพบว่ามีผู้ประกอบกิจการบางส่วน จ านวน ๒๗ ราย (ร้อยละ ๓๓) 
มีผลก าไรจากการด าเนินงาน การให้โบนัสกับบุคลากร จ านวน ๒๒ ราย (ร้อยละ ๒๗) และสามารถ
ปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จ านวน ๑๑ ราย (ร้อยละ ๑๓) จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบกิจการ
บางรายอาจจะมีก าไรจากการบริหารจัดการ แต่ไม่สามารถให้โบนัสหรือปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เนื่องจาก
ต้องน าผลก าไรไปลงทุน หรือการให้บริการเสริมอื่นๆ เช่น อินเตอร์เน็ต การลงทุนปรับเปลี่ยนระบบ
การให้บริการจากแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลซึ่งต้องใช้เงินลงทุนอีกจ านวนมากที่จะท าให้มีสมาชิก
เพ่ิมมากขึ้น 

 นอกจากนี้ คณะวิจัยพบข้อมูลที่น่าสนใจว่าแม้ว่าผู้ประกอบกิจการอาจจะไม่สามารถบริหาร
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการ แต่มีการวางแผนเพ่ิมสมาชิกถึงจ านวน 
๗๒ ราย (ร้อยละ ๘๘) ส่วนหนึ่งให้ค าตอบว่าจะสามารถบริหารองค์การได้ต่อไปในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
จ านวน ๔๕ ราย (ร้อยละ ๕๕) ในขณะที่ผู้ประกอบกิจการ จ านวน ๒๔ ราย (ร้อยละ ๒๙) ไม่แน่ใจ 
เนื่องจากต้องขึ้นอยู่การผ่อนปรน และการยกเลิกกฎ ระเบียบบางอย่างของ กสทช. เช่น Must Carry 
การเรียงช่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การปรับแนวทางหรือกฎ ระเบียบการขอใบอนุญาตเพ่ือ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตเสริม/เพ่ิมเติมจากการให้บริการผ่านทางเคเบิลทีวี และเพ่ือให้การให้บริการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 แม้จะด าเนินกิจการท่ามกลางความยากล าบาก ผู้ประกอบกิจการมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการออกอากาศ 
จ านวน ๖๘ ราย (ร้อยละ ๘๓) มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหาร จ านวน ๖๐ ราย (ร้อยละ ๗๓) 
การปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ จ านวน ๕๖ ราย (ร้อยละ ๖๘) และมีการประเมิน ทบทวนการปฏิบัติตาม
แผนบริหารองค์กร จ านวน ๖๕ ราย (ร้อยละ ๗๙)  



๑๑๖ 

 

 จากข้อมูลได้มา สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๑ ในภาพรวมมีความต้องการ
บริหารกิจการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในอนาคต ทั้งนี้ ข้อมูลด้านอื่นๆ ตามท่ีได้
เสนอไปว่าผู้ประกอบกิจการมีความต้องการให้ธุรกิจนี้สามารถอยู่รอดได้ ควบคู่กับการปรับตัวให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ตารางท่ี ๖ 
แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๑ 

การบริหารจัดการองค์กร ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๑. ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจได้ก าไร ๒๗ ๔๒ ๔ ๕ ๔ 

ร้อยละ (๓๓) (๕๑) (๕) (๖) (๕) 

๒. ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจมีโบนัสให้
พนักงาน  

๒๒ ๕๔ ๓ ๐ ๓ 

ร้อยละ (๒๗) (๖๖) (๔) (๐) (๔) 

๓. ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจปันผลให้ผู้ถือหุ้น ๑๑ ๖๐ ๖ ๑ ๔ 

ร้อยละ (๑๓) (๗๓) (๗) (๑) (๕) 

๔. มีการวัดระดับความนิยม (Rating)  ๓๒ ๔๑ ๐ ๒ ๗ 

ร้อยละ (๓๙) (๕๐) (๐) (๒) (๙) 

๕. มีการวางแผนเพิ่มจ านวนสมาชิก ๗๒ ๗ ๐ ๒ ๑ 

ร้อยละ (๘๘) (๙) (๐) (๒) (๑) 

๖. ธุรกิจจะสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้
นานเกิน ๒ ปี 

๔๕ ๙ ๓ ๒๔ ๑ 

ร้อยละ (๕๕) (๑๑) (๔) (๒๙) (๑) 

๗. มีการปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ 

๖๘ ๘ ๐ ๕ ๑ 

ร้อยละ (๘๓) (๑๐) (๐) (๖) (๑) 

๘. มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหาร
องค์กรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๖๐ ๑๘ ๐ ๒ ๒ 

ร้อยละ (๗๓) (๒๒) (๐) (๒) (๒) 

๙. มีการปฏิบัติตามแผนบริหารองค์กรที่ได้
จัดท าอย่างเคร่งครัด 

๕๖ ๑๙ ๑ ๔ ๒ 

ร้อยละ (๖๘) (๒๓) (๑) (๕) (๒) 



๑๑๗ 

 

ตารางท่ี ๖ (ต่อ) 

การบริหารจัดการองค์กร ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๑๐.มีการประเมิน ทบทวนการปฏิบัติตาม
แผนบริหารองค์กรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๖๕ ๑๔ ๐ ๑ ๒ 

ร้อยละ (๗๙) (๑๗) (๐) (๑) (๒) 

๑๑. มีความยากล าบากในการด าเนินกิจการ
ธุรกิจให้อยู่รอด 

๖๙ ๗ ๓ ๑ ๒ 

ร้อยละ (๘๔) (๙) (๔) (๑) (๒) 

 

 จากตารางที่ ๖ ด้านการบริหารบุคลกรที่มีการก าหนดแผนผังการเติบโตและโครงสร้างในการ
ท างาน การเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมทักษะใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานที่จะท าให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการท างานมากขึ้น เช่น การเพิ่มความรู้
การให้บริการอินเตอร์เน็ต ระบบการแพร่ภาพระบบดิจิตอล นอกจากนี้ เจ้าของกิจการให้การดูแล 
เอาใจใส่บุคลากรด้วยการจัดสรรเงินเดือนอย่างเหมาะสม พร้อมสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสังคม
ตามที่กฎหมายแรงงานก าหนด จึงท าให้อัตราการหมุนเวียนเข้าออกของบุคลากรมีจ า นวนไม่มาก 
ผนวกกับบุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานมานานจากที่มีธุรกิจเคเบิลทีวีเปิดให้บริการมากกว่า ๑๐ -๒๐ ปี 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการลดพนักงานลงไปบ้าง เพราะมีจ านวนสมาชิกลดลงเรื่อยๆ ท าให้รายได้
ลดลง 

ตารางท่ี ๗ 
แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๑ 

ด้านบุคลากร ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๑๒. มีการก าหนดแผนผังการเติบโตในสาย
งานของบุคลากรที่ชัดเจน 

๔๔ ๒๗ ๒ ๗ ๒ 

ร้อยละ (๕๔) (๓๓) (๒) (๙) (๒) 

๑๓. มีการก าหนดโครงสร้างการเติบโตในสาย
งานของบุคลากรที่ชัดเจน 

๔๓ ๒๗ ๑ ๘ ๒ 

ร้อยละ (๕๓) (๓๓) (๑) (๑๐) (๒) 

๑๔. มีกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอบรม และ
การศึกษาดูงาน ส าหรับบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก 

๕๗ ๑๙ ๑ ๓ ๒ 

ร้อยละ (๗๐) (๒๓) (๑) (๔) (๒) 



๑๑๘ 

 

ตารางท่ี ๗ (ต่อ) 

 

ด้านบุคลากร ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๑๕. การหมุนเวียนเข้า-ออกของบุคลากรใน
รอบปีที่ผ่านไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

๔๘ ๒๘ ๑ ๒ ๓ 

ร้อยละ (๕๙) (๓๔) (๑) (๒) (๔) 

๑๖. บุคลากรมีความรู้/ความเชี่ยวชาญในงาน
ที่รับผิดชอบ 

๖๘ ๕ ๐ ๗ ๒ 

ร้อยละ (๘๓) (๖) (๐) (๙) (๒) 

๑๗. บุคลากรได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ของ
กฎหมายแรงงาน 

๗๙ ๐ ๐ ๐ ๓ 

ร้อยละ (๙๖) (๐) (๐) (๐) (๔) 

๑๘. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณ
งาน 

๗๐ ๘ ๐ ๒ ๒ 

ร้อยละ (๘๕) (๑๐) (๐) (๒) (๒) 

๑๙. บุคลากรได้รับสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น 
ประกันกลุ่ม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

๖๔ ๑๔ ๐ ๐ ๔ 

ร้อยละ (๗๘) (๑๗) (๐) (๐) (๕) 

 

 จากตารางที่ ๗ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย พบว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี 
พยายามปฏิบัติตามด้านนี้อย่างเคร่งครัด เช่น การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับใบอนุญาต การช าระ
ค่าธรรมเนียม การควบคุมดูแลเนื้อหารายการ จึงท าให้ไม่เคยถูกร้องเรียน/ลงโทษด้านเนื ้ อหา 
สังเกตได้ว่าแม้จะมีอุปสรรคด้านการบริหารจัดการองค์กรในส่วนแรก แต่ในส่ว นการปฏิบัติ
ตามกฎหมายแล้วผู้ประกอบกิจการยังคงปฏิบัติตามได้ 

ตารางท่ี ๘ 
แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๑ 

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๒๐. ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามใบอนุญาตท่ี
ได้รับอย่างเคร่งครัด 

๗๖ ๐ ๐ ๕ ๑ 

ร้อยละ (๙๓) (๐) (๐) (๖) (๑) 



๑๑๙ 

 

ตารางท่ี ๘ (ต่อ) 

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๒๑. ช าระค่าธรรมเนียมตามก าหนด
ระยะเวลา 

๗๔ ๕ ๑ ๑ ๑ 

ร้อยละ (๙๐) (๖) (๑) (๑) (๑) 

๒๒. มีการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการ 

๗๖ ๔ ๐ ๐ 
๒ 

ร้อยละ (๙๓) (๕) (๐) (๐) (๒) 

๒๓. เคยได้รับการแจ้งเตือน/ลงโทษด้าน
เนื้อหารายการไม่เหมาะสม 

๔ ๗๓ ๓ ๑ ๑ 

ร้อยละ (๕) (๘๙) (๔) (๑) (๑) 

๒๔. เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพหรือ
องค์กรของผู้ประกอบการ 

๖๒ ๑๒ ๑ ๐ ๗ 

ร้อยละ (๗๖) (๑๕) (๑) (๐) (๙) 

 

 จากตารางที่ ๘ คณะวิจัยพบว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๑ ให้ความส าคัญด้าน
กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาชิก เช่น สมาชิกสามารถแจ้งเรื่องราวปัญหาการรับชมได้ 
การตรวจสอบเนื้อหารายการ เนื่องจากผู้ประกอบกิจการมีการร่วมลงทุนซื้อลิขสิทธิ์รายการต่างๆ 
ร่วมกัน จึงต้องช่วยกันพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาที่น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากสมาชิก ธุรกิจเคเบิลทีวี
ไม่มีโฆษณาอาหารเสริมหรือยา เพราะมีรายได้จากการบริการรายเดือนจากสมาชิกบอกรับเคเบิลทีวี 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการไม่เคยถูกร้องเรียนในด้านการเอาเปรียบสมาชิก ไม่เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความผิดว่าด้วยการโฆษณา ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี ภาค ๑ มีการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิที่สมาชิกเคเบิลทีวีควรรับทราบ จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์
ของการประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๑ ให้ความส าคัญด้านนี้ สอดคล้องกับภาพลักษณ์ด้านการดูแล
สมาชิกอย่างใกล้ชิดและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก 

ตารางท่ี ๙ 
แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล/ดาวเทียม ภาค ๑ 

ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๒๕. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่น Call 
Center 

๖๐ ๒๑ ๑ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๗๓) (๒๖) (๑) (๐) (๐) 



๑๒๐ 

 

ตารางท่ี ๙ (ต่อ) 

 

ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๒๖. มีระบบการตรวจสอบเนื้อหาก่อนการ
ออกอากาศ 

๖๓ ๑๗ ๐ ๑ ๑ 

ร้อยละ (๗๗) (๒๑) (๐) (๑) (๑) 

๒๗. ไม่เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดว่าด้วยการโฆษณา 

๗๔ ๖ ๐ ๑ ๑ 

ร้อยละ (๙๐) (๗) (๐) (๑) (๑) 

๒๘. มีโฆษณาสินค้า (สปอนเซอร์) ประเภท
เครื่องส าอางหรืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 

๖ ๗๔ ๒ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๗) (๙๐) (๒) (๐) (๐) 

๒๙. เคยถูกร้องเรียนหรือตัดสินลงโทษ
เกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค 

๓ ๗๖ ๒ ๐ ๑ 

ร้อยละ (๔) (๙๓) (๒) (๐) (๑) 

๓๐. มีการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค เช่น สคบ.  

๔๘ ๒๔ ๔ ๔ ๒ 

ร้อยละ (๕๙) (๒๙) (๕) (๕) (๒) 

 

 ตารางที่ ๑๐ แสดงข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมทั้ง ๔ ด้านของ
การประกอบกิจการเคเบิลทีวี/ดาวเทียมในภาค ๑ ได้ร้อยละ ๔๖ แสดงว่าภาค ๑ ยังไม่สามารถประกอบ
กิจการได้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ได้เพียงแค่
ร้อยละ ๒๓ (จากคะแนนเต็ม ๗๐) หากวิเคราะห์ในด้านผลสัมฤทธิ์จากร้อยละ ๖๐ ภาค ๑ สามารถ
บริหารจัดการองค์กรได้สัมฤทธิ์ผลเพียงแค่ร้อยละ ๑๖ ซึ่งในส่วนนี้ถือว่ามีความส าคัญอย่างมาก เพราะ
เป็นการวิเคราะห์ว่าผู้ประกอบกิจการได้ผลก าไรตอบแทนมากน้อยเพียงใดที่จะน าไปสู่การบริหารจัดการ
ด้านอ่ืนๆ ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีต่อไป รวมถึงการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากล าบากในขณะนี้ว่าจะ
สามารถผ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้หรือไม่ ซึ่งจากข้อมูลที่ได้พบว่าภาค ๑ สถานการณ์ไม่ค่อยดีนัก แม้ว่า
ประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการองค์กรบางส่วน ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคพบว่าสามารถด าเนินงานได้ดี แต่เป็นไปในลักษณะการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

 



๑๒๑ 

 

ตารางที่ ๑๐  

แสดงข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการเคเบิลทีวี/ดาวเทียม ภาค ๑ 

 

ภาค 

๑ 

ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร 

(ร้อยละ ๑๐) 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

(ร้อยละ ๑๐) 

ด้านกลไกการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

(ร้อยละ ๑๐) 

ส่วนที่ ๑ 
(ร้อยละ ๖๐) 

ส่วนที่ ๒ 
(ร้อยละ ๑๐) 

 ๑๖ ๗ ๗ ๙ ๗ 

รวม ๒๓ 

รวมทุกด้าน (ร้อยละ) ๔๖ 

 

 ล าดับถัดไป คณะวิจัยน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบกิจการดาวเทียม และนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศ
ไทยต่อสถานการณ์ท่ีเคเบิลและดาวเทียมก าลังประสบปัญหาในขณะนี้ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๑ 

๑. บริษัท เจริญยิ่ง (๘๘๘๘) จ ากัด สัมภาษณ์  
คุณวิชิต เอื้ออารีวรกุล ต าแหน่ง President และ 
คุณกาญจน์สุดา เอ้ืออารีวรกุล ต าแหน่ง Channel Manager  

มีบริษัทในเครือที่สามารถให้ข้อมูลได้บางส่วน ได้แก่ บริษัท ซีทีวี เคเบิล เน็ตเวอร์ค จ ากัด 
บริษัท ฟากฟ้า จ ากัด บริษัท ไลอ้อน สเตทส์ จ ากัด บริษัท ส่งความสุข จ ากัด บริษัท รับความสุข จ ากัด 
บริษัท ไอซีทีวี จ ากัด ส่วนหนึ่งเป็นโครงข่าย แต่ส่วนหนึ่งมาใช้ห้องส่ง อุปกรณ์ คอนเทนต์ด้วยกัน 
ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพราะเคเบิลทีวีต้องออนแอร์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีการด าเนินงานที่ไม่เคยละเมิด
ลิขสิทธิ์ ท าถูกต้อง ไม่ท าผิดกฎหมาย เพ่ือให้รุ่นลูกมาบริหารงานต่อได้  

เดิมระบบสาย coaxial ธรรมดา แต่ก่อนเราเดินสายได้แค่ ๕ – ๖ กิโลเมตร ในปี ๒๕๔๗-
๒๕๔๙ เป็นระบบออฟติค เดินสายได้ ๕๐ กิโลเมตร ภาพคมชัด ท าให้มีโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุด ผนวกกับ
ราคาที่เหมาะสม เก็บในราคาที่ต่างกัน ตั้งแต่ ๑๕๐-๓๐๐ บาท ช่วงแรกให้บริการ ๓๐ ช่อง เพ่ิมเป็น ๕๐ ช่อง 
๖๐ ช่อง และ ๗๐ ช่องตามล าดับ ขณะนี้ปรับเป็นดิจิตอลแล้วมีช่องเพิ่ม มากขึ้น ๑๕๐ ช่อง 
โดย เก็บค่าสมาชิกราคาเดิม ผู้มีรายได้น้อย ค่าสมาชิกถูกกว่าผู้มีรายได้มาก แต่ได้รับชมรายการ
เหมือนกัน 

เนื้อหารายของบริษัทมีความหลากหลาย ช่องรายการที่มีประโยชน์กับเด็ก คนแก่ เช่น รายการ
สารคดรีะดับโลก ได้ลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ แต่คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ ไม่มีการจัดแพ็คเกจ 
premium หรือ standard มีความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะคนระดับล่างให้เขาได้รับประโยชน์ ถือเป็น
จุดเด่นของบริษัทฯ ที่เลือกปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงเนื้อหารายการที่ดี 
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ปัจจัยส าคัญ คือ เนื้อหา และการให้บริการที่รวดเร็ว หากลูกค้ามีปัญหา ภายในเวลาครึ่ งชั่วโมง
หรือหนึ่งชั่วโมง เราเข้าไปให้บริการในบ้านลูกค้า โดยอาจจะให้สาขาโดยรอบเข้าไปดูแลได้ทันที 

ความไม่เป็นธรรมของ กสทช. คือ แจกกล่องดิจิตอลให้ดาวเทียม ให้ภาคพ้ืนดิน แต่ไม่ให้เคเบิล 
น าไปสู่ปัจจัยต่อมา คือ อินเตอร์เน็ตของทรู เอไอเอส 3BB การให้บริการด้วยความเร็วสูง ผู้รับชม
บางกลุ่มเปิดรับชมรายการทางอินเตอร์เน็ตแทนการรับชมผ่านเคเบิล น าไปสู่การยกเลิกเคเบิล เป็นการ
แข่งขันที่มีทั้งอินเตอร์เน็ตแถมเคเบิลหรือเคเบิลแถมอินเตอร์เน็ต และความไม่เป็นธรรมอีกส่วน คือ 
การออกกฎ Must Carry ช่องเคเบิลถือเป็นคู่แข่งของช่องรายการโทรทัศน์ เคเบิลมีโฆษณาได้ ๖ นาที 
รายได้ของทีวีดิจิตอลมาจากค่าโฆษณา แต่เขามาขึ้นช่องกับเรา โดยที่เราไม่ได้ค่าโฆษณาจากเขาๆ มาแย่ง
ต าแหน่งของเรา ถ้าหากให้เขามาอยู่กับเรา แล้วเอาเขาไว้ตรงไหนก็ได้ คงไม่มีผลกระทบ แต่
ถูกก าหนดต าแหน่ง เราเคยจัดเป็นหมวดหมู่ ไว้ท าให้ลูกค้ามีความสะดวกใ นการรับชม พอ
ต้องปฏิบัติตามกฎนี้ถือเป็นภาระ 

กฎการเรียงช่อง ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกเลย บริษัทฯ ถูกลูกค้าต่อว่าทุกวัน ลูกค้าไม่ได้ไปว่า 
กสทช. ที่ออกกฎ แต่บริษัทฯ ถูกลูกค้าว่ากล่าวจ่ายเงินแล้ว ท าไมท าให้เขา ยุ่งยาก ย้ายช่อง
ไปไหน ในเมื่อลูกค้าจ่ายเงิน เขาก็ควรได้รับความสะดวกมากที่สุด แล้วท าไมเราต้องไปเอ้ือให้ กสทช. ด้วย  

กฎ Must Carry และการเรียงช่องท าให้เคเบิลทีวีรายเล็กตายหมด หากในอีกแง่มุมหนึ่ง 
ในเมื่อช่องดิจิตอลจ่ายค่า Mux ให้กับโครงข่าย แล้วท าไมไม่จ่ายให้ดาวเทียมกับเคเบิลที่เป็นโครงข่าย
ให้เหมือนกัน เพราะการออกอากาศ ๓๖ ช่อง ถือเป็นต้นทุนของเคเบิล บริษัทฯ ไม่ได้อะไรเลย 
เดิม ๓๖ ช่องนี้เขามีรายการลิขสิทธิ์ของเคเบิลอยู่ แต่พอตามกฎ ๒ ข้อ บริษัทฯ ยังต้องจ่ายเงินให้ช่อง
ลิขสิทธิ์ที่ซื้อมา แต่ไม่มีช่องให้ออกอากาศ ในด้านลูกค้าจ่ายเงินแล้วแต่กลับได้ดูเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น
รายการหายไปครึ่งหนึ่ง 

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
ยังคงเป็นสมาชิก ลูกค้าก็ชอบกิจกรรมนี้ เช่น แจกตั๋วหนังฟรี ขณะนี้ การหาสมาชิกเพ่ิมไม่มีทางเป็นไปได้ 
บริษัทต้องลดรายจ่าย พัฒนาระบบให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อบรมพนักงานเปลี่ยนเป็นระบบ
ออนไลน์ ปัจจุบันก าลังเพิ่มการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต 

ข้อเสนอแนะต่อ กสทช. คือ  

- ยกเลิกกฎ Must Carry กฎการเรียงช่อง ควรให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันกัน ไม่ใช่เอื้อให้กับ
ทีวีดิจิตอล 

- การแจกกล่องดิจิตอล ในต่างประเทศเขาแจกโดยมีระยะเวลา แต่บ้านเราแจกแล้วแจกอีก 
แจกถึงบ้าน 

- การตลาด การติดอินเตอร์เน็ต แถมเคเบิลฟรี ไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะเคเบิลทีวีสู้ไม่ได้  

- กสทช. ควรดูแลอยู่ห่างๆ ไม่ควรมาบังคับเคเบิลให้ท าตาม กสทช. มีหน้าที่จัดสรรช่องความถ่ี
ไม่ใช่มาจัดการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเข้าข้างใคร 
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๒. บริษัท ทรู  คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
คุณยุภา ลีวงศ์ เจริญ ต าแหน่ง Chief Financial Officer  

บริษัทฯ ให้ข้อมูลว่า Regulator ควบคุม Pay TV และ Free tv ควบคู่กัน แต่โดยธรรมชาติ
แล้วมีความแตกต่างกัน คนดู Pay TV ผู้ ให้บริการต้องจัดการเองทุกด้าน เช่น อุปกรณ์ มีค่า 
transponder แต่ Regulator ขาดความเข้าใจในการท างาน ทรูแสดงความคิดเห็นว่า Regulator ไม่
ควรเข้ามาควบคุม เพ่ือปล่อยให้อุตสาหกรรมเกิดการแข่งขันกันเอง เพราะเห็นว่า Regulator ไม่ได้ท า
การบ้านว่าอุตสาหกรรมนี้เขาเป็นอย่างไร หรือ กสท. มีหน้าที่ บทบาท ความช านาญในการท าหน้าที่ 
เขามีความช านาญมากน้อยเพียงไร ควรเปิดรับฟังและท าความเข้าใจอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งทรูแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมว่า กสทช. ท าไปเพ่ือ KPI ออกมาให้มากที่สุด โดยไม่ได้ดูว่าแก้ไขในบริบทที่จะน าไปสู่
การก่อให้เกิดปัญหา หน่วยงานก ากับควรเข้าใจการก ากับ และท าตามบริบทในประเทศไทยไม่ใช่ไปอิง
ตามบริบทต่างประเทศ การก ากับที ่เป ็นอยู ่นี ้ไม ่มองภาพรวม  ซึ ่ง ท า ให ้เ ก ิดผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรม และการท างานของ กสทช. ก็แยกกันท างาน ออกกฎเกณฑ์เป็นชั้นๆ ไม่เป็น 
road map ท าให้ผู้ประกอบการเกิดความสับสน ดังนั้น Regulator ควร deserve การท าตาม
หน้าที่ ผู้ประกอบการเห็นว่า กสทช.ไม่ส่งเสริมการแข่งขัน ท าให้ไม่กล้าท าอะไรใหม่ๆ นอกจากจะ
ไม่ส่งเสริมแล้ว ยังขาดการส่งเสริมภาคเอกชนที่จะท าให้เกิดความเข้มแข็งด้วย 

ผู้ได้รับใบอนุญาตมีภาระมากมาย กสทช. ควรเข้าใจบทบาทในการท าหน้าที่ส่งเสริม ก ากับ 
ดูแล แข่งขัน และเป็นธรรม ควรมองแบบบูรณาการ ให้เกิดความสมดุล และท าความเข้าใจอุตสาหกรรม 
เมื่อ กสทช. ให้ทรูขาย content ก็อย่าไปฝืนอุตสาหกรรม โดยธรรมชาติของอุตสาหกรรมนี้ ทรูไม่ได้มี
หน้าที่ อุ้มใครหรือควรจะต้องส่ง เสริมใครอยู่แล้ว เพราะมันผิดลักษณะธุรกิจ เพราะธุ รกิจ
มันต้องมีการแข่งขัน มันไปด้วยกันไม่ได้ ไม่ใช่บริการสาธารณะ ที่ผ่านมาทรูก็ขาดทุน แต่ต้องการ
การแข่งขันที่เป็นธรรม อยู่บนกติกาเดียวกัน และ กสทช. ควรเข้าใจธุรกิจและจากการเปลี่ยน trend 
ไม่มีใครสามารถก ากับได้ คู่แข่งมาทั่วโลก player ระดับโลก ระดับ mega trend ถือเป็นจุด challenge 

Threat ในขณะนี้อยู่ต่างประเทศ ได้แก่ google / youtube ทรูปรับตัว ถ้าไม่เลวร้ายไปกว่านี้ 
ทรูเข้าใจความเปลี่ยนแปลง ต้องการอยู่ได้ระยะยาว เพราะมีความท้าทาย พยายามท าให้อยู่รอด 
เราไม่เปลี่ยนกระแสแต่ต้องหาจุดตอบสนองท ายังไงให้อยู่ได้ด้วย content 

สิ่งที่ กสทช. ควรท า คือ 

- flexibility กสทช. ดูแลก ากับห่างๆ  

- privacy มีต้นทุน คนที่ท าไม่ถูกต้องควรไปก ากับเขา 

- double standard ทรูเป็น spotlight ท าถูกต้องแต่มองเห็นได้ชัด 

- ผู้ประกอบการมีเจตนาดีให้สิ่งดีๆ ให้ผู้บริโภคในทางที่ดี ควรมองในเจตนาดี ถ้าท าอะไรก็ควร
ตักเตือนบอกผู้ประกอบการ 

 อยู่ในธุรกิจนี้มา ๑๕ ปีแล้ว ช่วงที่เลวร้ายที่สุดก็ผ่านมาแล้ว เชื่อว่าน่าจะสามารถปรับตัวได้ 
ถ้าไม่ได้เลวร้ายเกินไปกว่านี้ ก็ยังอยู่รอดได้ ท ายังไงให้เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภครุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไป 
ไม่สวนกระแสความต้องการของผู้บริโภค ไม่สามารถเปลี่ยนกระแสได้ด้วย พยายามท าให้อยู่ได้ด้วย
การสร้างเนื้อหาเอง เช่น เนื้อหาที่ไม่มีคนท าเลยเอาตัวอย่างที่เมืองนอกที่ เขาท าได้ แต่ขณะนี้ขาดทุน 
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เป็นสิ่งที่ท้าทายว่าเราจะเดินต่อไปอย่างไรไม่ให้เจ็บตัวมากไปกว่านี้ เราต้องสู้ทั้งในประเทศและ
ระดับโลก แต่บ้านเราไม่ได้มีการส่งเสริมกลับมีข้อจ ากัดมากมาย เรามีเจตนาดี ถ้าเราผิดก็ตักเตือน 

๓. นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย 

     คุณวิริยา ธรรมเรืองทอง 

 กฎ Must Carry และการเรียงช่อง หมายความว่าเราเอาของดีมาขาย เราไม่ ได้
ประโยชน์อะไรเลย มันผิดหลักการทางธุรกิจ การที่มาบังคับถือว่า ไม่ถูกต้อง ควรยกเลิก
ค าสั ่ งนี ้  หาก ไม่ยกเลิกจะน าไปสู่การล้มเลิกกิจการ เราอยู่ไม่ได้ เคเบิลทีวีลงทุนด้วยเงินของเราเอง
ทั้งหมด โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ นอกจากนั้น การก ากับของ กสทช. ยังท าให้การแข่งขัน
มันผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริง กสทช. เขียนขึ้นมาโดยไม่มาถามเคเบิลทีวีว่าเห็นด้วยหรือไม่ บอกให้
เราเพิ่มช่อง เราต้องลงทุนเพิ่มแล้วเขาก็ไม่ได้มาช่วยเรา ภาวะเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดี ก าลังซื้อลดลง 
แล้วมีของฟรีมาแจก ก็ยกเลิกการบอกเป็นสมาชิกท าให้ธุรกิจประสบปัญหา 

 สิ่งที่เข้ามาทดแทนเคเบิลทีวีได้ คือ สมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกถือเป็น
อุปสรรค แม้ว่าเคเบิลทีวีโดยเฉพาะท้องถิ่นจะมีจุดแข็งที่ว่ าไม่มีใครรู้เรื ่องในท้องถิ่นดีกว่าเรา 
พวกเราสามารถจะสื่อความเป็นท้องถิ่นได้ ชุมชน งานท้องถิ่น ประเพณีในแต่ละพ้ืนที่ การเกษตร 
มีการผลิตรายการ ช่องรายการเยาวชน เข้าถึงความต้องการของลูกค้าว่าชื่นชอบรับชมรายการลักษณะใด 
เช่น ภูเก็ต พัทยา สุราษฎร์ธานี นักท่องเที่ยวต่างประเทศมีจ านวนมากหรือแม้กระทั่งคนพม่าต้องการ
รับชมข่าวในประเทศของเขาโดยเฉพาะ ถือเป็นเสน่ห์ของเคเบิลท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษา
จุดแข็งนี้ไว้ ด้านจุดอ่อน คือ เงินลงทุนที่ไม่มากพอ เป็นธุรกิจครอบครัวเล็กๆ ท าให้ผู้ประกอบกิจการ
ไม่สามารถปฏิบัติ ได้ต ามที่  กสทช .  ต้อ งการทั้ งหมด  หากจะ เปลี ่ยนจากแอนะล็อก ไปสู่
ดิจิตอลต้องมี เ งินลงทุน  ๔ -  ๕  ล้านบาทต่อสถานีที่ต้องท าการเปลี่ยนห้องส่งสัญญาณ การปรับ
โครงข่าย สายสัญญาณ กล่องรับสัญญาณ เราไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีแต่เราต้องท าตามก าลังของเรา 
ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไปที่จะขยับขยาย 

 สมาคมฯ มีการจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการเพ่ือให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี ควบคู่กับการบริหารงานจัดการสมัยใหม่ ไม่ใช่การบริหารแบบเดิม เน้นการดูแลกัน เอง 
การผลิตข่าว ฝึกอบรมด้านการอ่านข่าว แม้ว่าเครื่องมือจะสู้กับส่วนกลางไม่ได้ แต่ สามารถเข้าถึง
สถานการณ์ได้ ด้านการลงทุน แม้จะมีบางธนาคารปล่อยกู้ให้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
แต่ดอกเบี้ยก็สูงมาก ขณะนี้ก าลังเพิ่มให้บริการอินเตอร์เน็ตแต่ติดปัญหาด้านขอใบอนุญาตที่มี
ความยุ่งยาก การซื้อเนื้อหาร่วมกัน/แพ็คเกจ แล้วมาหารกัน เพ่ือให้ได้เนื้อหาดีมีคุณภาพ ต่อรองได้ 
ไม่ได้ต่างคนต่างซื้อเช่นเดิม การรวมกลุ่ม แชร์กันในด้านทรัพยากรจะท าให้เคเบิลทีวีสามารถต่อสู้กับ
รายใหญ่และพออยู่รอดได้ 

 ตามแผนแม่บทฉบับที่ ๑ กสทช. ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เช่น การบริหารความถี่ การจัดสรรความถี่ 
การโฆษณา ค่าธรรมเนียมร้อยละ ๒ โดยที่เคเบิลไม่ใช้ทรัพยากรทางอากาศ กสทช. ก็พยายามผ่อนผัน
ให้เป็นอัตราก้าวหน้าเริ่มจากร้อยละ ๐.๙ ส าหรับธุรกิจที่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท จากนั้นขึ้นทีละขั้นจนถึง
ระดับที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ ๒ แต่ถึงอย่างไรก็ไม่สมควรเรียกเก็บได้เพราะเราไม่ใช้คลื่นความถี่ 
เราต้องมีภาระค่าพาดสายต้นละ ๓๒ บาทต่อปี ท าไม กสทช. อยากได้เงินเรา 

 



๑๒๕ 

 

๔. บริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด (ผู้ประกอบกิจการดาวเทียม) 
คุณอมรภัทร ชมรัตน์ ต าแหน่ง Managing Director 
คุณไพศาล จารุรัตนรงค์ ต าแหน่ง Deputy Managing Director 

 วงการโทรทัศน์บ้านเราเงินไหลออกนอกประเทศเพราะมีการซื้อเนื้อหารายการจากต่างประเทศ
เพราะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วซื้อจากต่างประเทศมีต้นทุนถูกกว่าการผลิตเอง ส่งผลให้คนในประเทศ
ไม่ได้รับการพัฒนา สุดท้าย คือ วัฒนธรรมบ้านเราหายหมด เราไปจ่ายให้กับวัฒนธรรมต่างประเทศ เช่น 
การ์ตูน สารคดี หนัง ซี่รีย์จากญี่ปุ่น เกาหลี จีน 

 บริษัทฯ เราไม่ได้มองโทรทัศน์เป็นเครื่องมือท าธุรกิจ แต่มองเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของประเทศตั้งแต่เด็ก ช่องส าหรับเด็กไม่ควรมีการประมูล แต่ควรให้ช่องอ่ืนๆ ที่ มี
รายได้ให้กับการสนับสนุนช่องส าหรับเด็ก/เยาวชน ควรจัดกลุ่มเป็นกลุ่มเด็กก่อน ๕ ปี ก่อน ๘ ปี 
และก่อน ๑๒ ปี ในประเทศไทยเด็กกับผู้ใหญ่ดูช่องเดียวกัน แม้ว่าจะเป็นรายการสารคดีแต่บางทีก็หนัก
เกินไป 

 ปริมาณคนของเรามีจ านวนมาก แต่ปริมาณคนที่ถูกพัฒนาต่ า เป็นเหมือนส าเร็จรูป ฉีกซองแล้ว
ใช้ได้เลย ท าอย่างไรให้ไวรัลดังเร็ว ให้เป็นที่จดจ าในโลกโซเชียลมีเดีย สตาร์ทอัพให้รวยเร็ว ซึ่งไม่มี ไม่ใช่
เรื่องจริง ถ้าต้องการเป็นอย่างนั้น ต้องเริ่มท างาน/ฝึกงานตั้งแต่อายุ ๑๒ หรือ ๑๓ แต่บ้านเราไม่ได้เป็น
อย่างนั้น กลายเป็นเชิงพาณิชย์มาผลักดัน ดังแล้ว เรตติ้งดี ได้เงิน รายการต่างๆ ก็ไม่พ้นบันเทิง 
ตลก ตลาดล่าง เพราะถ้าท าตลาดบนก็ไม่ได้รายได้หรือได้เงินที่จะท าให้อยู่ได้ โทรทัศน์เป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยดูแลคนได้ในราคาที่ประหยัดมาก ไม่ต้องไปใช้ระบบการศึกษา เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงระบบ
การศึกษาทีด่ีเหมือนกัน 

 กสทช. ไม่จ าเป็นต้องผลักดันช่องทีวีดิจิตอล แต่ควรจะส่งเสริมให้เกิดช่องบนดาวเทียม 
หรือเคเบิลให้มีใบอนุญาต แล้วจัดให้มีช่องเด็ก ช่องเด็กโต วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างเดียว 
ช่อง SMEs แบบชาวบ้านเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวขายท าอย่างไร ปลูกผักอย่างไร ขายอย่างไร ให้ความรู้ เขา
หรือการให้ความรู้ด้านการเกษตร/เทคโนโลยีชาวบ้าน สอนวิธีการท าธุรกิจเล็กๆ การท าบัญชีครัวเรือน
ให้เกิดการเรียนรู้ กสทช. หรือรัฐบาลสามารถท าเช่นนี้ได้ก็จะเป็นการช่วยพัฒนาประเทศไปสู่ยุคหน้าได้ 

 โทรทัศน์ยังเป็นโทรทัศน์อยู่ที่บ้านจอใหญ่ ไม่มีใครดูโทรทัศน์ยาวๆ บนจอเล็กๆ เป็นเพียงแค่
ตัวเลือก แต่ไม่สามารถทดแทนได้ แนวคิดของบริษัทฯ คือ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดกับคนไทย
ทั้งประเทศ การสร้างศักยภาพคนไทย ซึ่งเราท ามาสิบปีแล้วเหนื่อย ท าคนเดียว ไม่มีใครลงทุนกับเรา 
เพราะรายได้ไม่มาก จะอยู่อย่างไร แต่เราก็ไม่อยากได้พาร์ทเนอร์ที่เขามีเงินลงทุน เพราะต้องถ้าเอาเงิน
มาลงทุน เขาก็มีความต้องการสูงตามไปด้วย ซึ่งการท าลักษณะนี้จะเอาธุรกิจมาน าไม่ได้ วิธีคิดแบบเรา
เป็นแบบบีบีซี เอ็นเอชเค เราจะใช้สื่อในการสร้างประเทศสร้างคนให้มีความรู้ แทนที่สื่อเช่นนี้ควรจะอยู่
ในมือรัฐบาล แต่กลับมาอยู่ในมือเอกชนที่ต้องหาเงินลงทุนเองท าให้มันเติบโตช้า รัฐบาลขยายถนนได้
ปีหนึ่งใช้งบประมาณเป็นแสนล้าน ท าไมการลงทุนกับความรู้ ท าไมไม่มีใครเห็น ไม่มีใครกระตุ้น 

 ตอนนี้เราท าแพลตฟอร์มใหม่ เนื้อหาความรู้ผสมความบันเทิง มีมาตรฐานไม่มีโฆษณาขายยา ไม่
มีการเมือง ศาสนาก็ไม่มี โครงข่ายเราแม้ช่องจะไม่มาก แม้ว่ารายอื่นจะมีสองร้อยช่อง แต่ถามว่าดูถึงสอง
ร้อยช่องหรือไม่ ก็ไม่ได้ดู ประกอบการเนื้อหาก็ไม่มีคุณภาพ มีแต่ขายยาทั้งวัน ขายโสม คนที่ไม่มีโอกาส



๑๒๖ 

 

เข้าถึงรายการดีๆ ถูกหลอก ขณะคนที่มีโอกาสยังเอาตัวรอดได้ เขาไม่มีสื่อที่ดีให้ ความรู้กับเขา 
หาสื่อที่ดีมาดูเอง เสียเงินจึงได้รับชม ในขณะที่มาเลเซีย สิงคโปร์ ทุกบ้านมีช่องดีมีคุณภาพ 

 เราลงทุนด้านแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพ จับมือกับ CAT และ Infosat ที่มีดาวเทียมใหญ่ที่สุดในโลก 
พร้อมเนื้อหารายการดีระบบเอชดี ให้แบนด์วิดท์ที่มีคุณภาพและกว้าง รองรับระบบ  4K ในอนาคต 
จอใหญ่ยิ่งท าให้ได้ภาพคมชัด การผลิตเนื้อหารายการที่ให้ความรู้ ให้เห็นถึงความส าคัญของสิ่งที่น าเสนอ 
เสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เช่น สถานที่แพะเมืองผีเราไม่ได้น าเสนอความ
ประหลาด แต่เราน าเสนอเรื่องธรณีวิทยา เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อก่อนเคยเป็นอย่างไรมาก่อน 
หรือดอยอินทนนท์เป็นที่ราบจากหิมาลัย เราจะใช้เหตุผลมาอธิบาย เนื้อหาด้านวัฒนธรรม ประเพณี 
เช่น เพลงขอทาน ลิเกใต้ ลิเกบูดู ครูเพลง แม้จะเป็นเนื้อหาที่ได้เงินยาก แต่ก็ผลิตเพ่ือน าเสนอให้ผู้ชม 
แพลตฟอร์มนี้ดูฟรีไม่มีรายเดือน (ซื้อกล่อง) หรือเติมเงินได้ที่ร้านสะดวกซื้อในช่วงเวลาที่ต้องการรับชม
รายการเดือนละ ๓๐๐ บาท แต่ได้ช่องรายการเพิ่ม เช่น ภาพยนตร์ฟ็อกซ์ ไม่ผูกขาดเป็น  
Pre-Paid ให้ผู้รับชมมีโอกาสการรับชมด้วยตนเอง แพลตฟอร์มของเราไม่มีโฆษณา (ไม่รับโฆษณา) 
ถ้าของดีเราโฆษณาให้ฟรี ประชาสัมพันธ์ให้ แต่ถ้าขายของบริษัทฯ ไม่ท า 

 บริษัทฯ สามารถอยู่รอดได้มาจนถึงวันนี้  มาจากการวางแผน การบริหารจัดการ
บุคลากร เงินทุน เนื้อหารายการ โดยช่วงปีใดมีเงินเข้ามามาก เราก็เอาไปลงทุนกับการผลิตเนื้อหา
รายการเก็บไว้ ซื้อเนื้อหาเก็บไว้ จุดเด่นของเรา คือ เนื้อหารายการไม่มีเรื่องเวลามาเป็นข้อจ ากัด เนื้อหา
รายการต้องดูได้ตลอดเวลา เรามีทรัพย์สินเป็นเนื้อหารายการ และการบริหารพาร์ทเนอร์ เช่น เนื้อหา
ด้านวัฒนธรรม เราจะท าคนเดียวก็คงไม่ไหว เราก็หาพาร์ทเนอร์ มีเอ็มโอยูกับสถานที่ต่างๆ ที่จะท าให้
เราเข้าไปถ่ายท ารายการได้ เปรียบเสมือนการหาพันธมิตร ท าของดีประเทศไทยให้ออกอากาศในระบบ  
4K เพ่ือให้น่าสนใจมากขึ้น ใช้โดรนถ่ายท า เรามีทีมถ่ายท ารายการทั่วประเทศ ไม่ต้องใช้เนื้อหาจาก
ต่างประเทศ เนื้อหาเป็นของเราเอง 

 ธุรกิจเพย์ทีวี เป็นธุรกิจที่ไม่โตเร็ว ลงทุนมาก แต่ถ้าได้แล้วอยู่ได้ยาว ข้อดี คือ เรามีแพลตฟอร์ม
ที่คนไทยจะได้เนื ้อหารายการที่ดีในราคาที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นผู้รับชมกลุ่มใดก็สามารถ
เข้าถึงได้ เห็นว่าแนวโน้มต่อไปในอนาคต คือ การประกอบกิจการดาวเทียม 

๕. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จันทบุรี เน็ตเวิร์ค สัมภาษณ์  
คุณประภาพร ศรีสรวล ต าแหน่ง ผู้จัดการ และ 
คุณสิธวโรจน์ ศรีสรวล ต าแหน่ง หุ้นส่วนกิจการ 

 เปิดมา ๙ ปี เดิมมีสมาชิกพันกว่าๆ แต่ก็ลดลงเกินร้อยละ ๕๐ สมาชิกหลักร้อยประมาณ ๗๐๐ 
ถึง ๘๐๐ คน พฤติกรรมคนเปลี่ยนไป วัยรุ่นไปใช้โซเชียลมีเดีย ค่าบริการรายเดือนละ ๒๐๐ บาท 
ให้บริการอินเตอร์เน็ตเสริมได้ยังไม่ถึงปี ประสิทธิภาพอาจจะไม่เท่ากับไฟเบอร์ ออฟติก ผลการให้บริการ
อินเตอร์เน็ต ลูกค้าไม่ค่อยมั่นใจ เพราะของเราใหม่ เข้าเว็บได้ช้า พยายามสร้างความน่าเชื่อถือ แม้จะไม่เคย
ท ามาก่อน คนอ่ืนเขาขายอินเตอร์เน็ต กล่อง ให้ดูเคเบิลฟรี ท าให้เราเสียฐานลูกค้า 

 เราผลิตข่าวท้องถิ่นเอง และมีทีมข่าวเอง ข่าว ๒๐-๓๐ นาที มีการซื้อข่าวในพื้นที่ไกลๆ 
๖๐ กิโลเมตร ออกอากาศเป็นเทป เวลา ๒๐.๓๐ น. และ ๑๖.๐๐ น. ไม่มีโฆษณา ออกอากาศ ๖ รอบ
ต่อวัน จุดแข็งอีกด้าน คือ เน้นการให้บริการรวดเร็ว ฉับไว เข้าถึงได้ง่าย บริการเสริม เป็นกันเอง 



๑๒๗ 

 

คัดสรรเนื้อหารายการที่ลูกค้าต้องการ ค่าสมาชิก/รายเดือนมีความเหมาะสม ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
บ้านพัก บ้านเช่า หอพัก  

 กสทช. กฎข้อบังคับ ขอให้ดูในส่วนของบริษัทเล็ก/ใหญ่ ท้องถิ่นทั่วไปท าไม่ได้ ถ้าต้องท าตาม
ช่องรายการก็หายไปร้อยละ ๕๐ ศักยภาพการแข่งขันหายหมด ไม่ต่างกับฟรีทีวี เดิมเป็นแอนะล็อก 
พอมาเป็นดิจิตอล รีโมทกดสองตัว ผู้สูงอายุงงมาก เขายังดูแอนะล็อก เครื่องรับโทรทัศน์ก็รับได้แค่ ๒๕ ช่อง 
ใส่ช่องรายการให้เพ่ิม เขาก็ไม่เอา จะดูแค่นี้ พอเรียงช่องตาม กสทช. ก็ไม่มีช่องที่เขาเคยดู เขาก็ด่า
กลับมา ขอยกเลิก เพราะเขาดูไม่ได้ เกิดความเสียหาย ตอนนี้ก็พออยู่ได้ ไม่ได้ก าไร เสมอตัว ลูกค้าเน้น
กลุ่มคนในเทศบาลเมือง ชุมชน เมื่อก่อนแข่งขันกันดุเดือด แต่ตอนนี้แข่งกันที่ราคา บริการและเนื้อหา
รายการ คู่แข่งลากสายข้ามเขตมาก็มี ท าอะไรตอนนี้ก็เจ็บตัวไปหมด มีบางเจ้าขายกิจการไม่เกิน ๕ แสน 
แต่มองแล้วตลาดมันยาก กลุ่มทุนใหญ่แจกของฟรี 

 ประกาศของ กสทช. ไม่สามารถท าตามได้ ใช้ข้อกฎหมายเดียวกัน  ภูมิภาคท้องถิ่นไม่เข้าใจ
ในสิ่งที่ กสทช. ให้ท า ข้อก าหนดบางอย่างไปไม่ถึง เราเป็น Pay TV ควรตามใจลูกค้า ท ายังไงให้เขา
ได้รับในสิ่งที่เขาถูกใจ ถ้ายังเป็นแบบนี้ไม่เกิน ๑ ปีต้องปิดแน่นอน ขอยกเว้นไม่เรียงช่องได้หรือไม่  

 เคเบิลทีวีขาดเงินทุนจากการควบคุมของภาครัฐ ตอนนี้เขาหันไปใช้สมาร์ทโฟนกัน รัฐควรให้
การสนับสนุนในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบ เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า หรือปลอดดอกเบี้ย ตอนนี้เปรียบเสมือนบอนไซ 
ท าแล้วเหนื่อย มีของฟรีมาแจก ด้านทีวีดิจิตอลเองก็เป็นคู่แข่ง แต่ให้เขามาออกอากาศกับเรา เคเบิล
ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก กสทช. มีแต่ต้องท าตามที่ กสทช. สั่ง ควรให้เวลาในการตั้งตัวบ้าง เพราะเป็น
ช่วงเปลี่ยนผ่านระบบ กสทช. ควรได้รับการสนับสนุนมากกว่านี้ 

๖. บริษัท CTV (จันทบุรี) จ ากัด สัมภาษณ์  
คุณวัลลา สืบสอน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการบริหาร 

 ค่าบริการสมาชิกเดือนละ ๒๐๐ บาท ยุคแรกเหมือนเป็นธุรกิจเถื่อน แต่เคเบิลทีวีไม่ได้ท าลาย
ความมั่นคงภาครัฐ พยายามสื่อสารกับภาครัฐ เดิมไม่ค่อยกล้าลงทุนในธุรกิจ ก็พยายามเดินหน้าโดยการ
ผลักดันของคุณฉลาด วรฉัตร และคุณดิเรก ต่อมาคุณช านิ ศักดิเศรษฐ์ มท.๑ ในยุคนั้นได้ยื่นเรื่องให้เห็น
ความส าคัญของเคเบิลทีวีให้ได้รับการยอมรับ และอยู่ในความดูแลของกรมประชาสัมพันธ์ 

 แรกเริ่มมี ๒ ช่องรายการ สมาชิกประมาณ ๒-๓๐๐ รายอยู่หลังวัดใหม่ ใช้ชื่อว่าบริษัท โทรทัศน์
ทางสาย จ ากัด ผลิตข่าว มีห้องข่าว เริ่มมีคู่แข่ง สส. มาท าธุรกิจนี้บ้าง แต่การมีคู่แข่งท าให้เราเข้มแข็ง 
ส าหรับ CTV แล้วถือว่าเติบโตเร็วมาก มีอุปกรณ์เล็กๆ ก็สามารถท าข่าวได้ ได้รับวิทยุจากต ารวจก็เข้าไป
ในพ้ืนที่เกิดเหตุท าข่าวได้เลย ท าให้สมาชิกได้เห็นบ้านเมือง ต่อมาเพ่ิมช่องรายการเป็น ๖ ช่อง ช่วงที่พีค 
(Peak) สุดมีช่องรายการ ๙๐ ช่อง ทั้งแอนะล็อก (ลูกค้าไม่ยอมย้ายไประบบดิจิตอล) รวมกับช่องดิจิตอล
ท าให้มีช่องรายการ ๒๐๐ ช่อง จะมีเนื้อหารายการต่างกันช่อง ๑๐๐ ขึ้นไป 

 ตอนนี้หลังพิงฝา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายพยายามเข้าตลาดหลักทรัพย์ แม้ขณะนี้
จ านวนสมาชิกลดลงร้อยละ ๓๐-๔๐ สมาชิกประมาณ ๗ พันกว่าราย จากเดิมมีสมาชิก ๑๒,๐๐๐-๑๓,๐๐๐ ราย 
พนักงานเหลือเพียง ๖๕ คน จุดแข็งของบริษัท คือ การผลิตรายการเอง เช่น รายการอัยการท ากฎหมาย 
๕ นาที รายการป่าสน รายการรักเกษตร-รายการเมืองเกษตร รายการเปิดโลกอัญมณีเหมืองพลอย 
รายการนาทีทัศนะ รายการธรรมะสุขภาพ รายการสบายใจ รายการเพลงเก่าเล่าอดีต ข่าวท้องถิ่น 
รายการ CTV Talk ออกอากาศมาตั้งแต่เริ่มเปิดสถานีจนถึงปัจจุบัน ออกอากาศสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 



๑๒๘ 

 

เอาทุกอย่างในจังหวัดมา Talk กัน นั่งคุยกันมีพิธีกร เนื้อหาที่น าเสนอให้กับสมาชิก เช่น กินเจให้
ปลอดสารพิษ ลอยกระทง ต ารวจ เข้ามาคุยกัน รายการไอดินกลิ่นทุ่งการท านาแบบเกษตรอินทรีย์ 
หรือรายการมองชีวิต ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้รับหนังสือจากท่านอานันท์ ปันยารชุนจากยูนิเซฟ เรียกฝ่าย
ข่าวมาช่วยคนในจังหวัดด้วยกัน เขาเป็นคนจน คนด้อยโอกาส คนแก่ คอนเซ็ปท์รายการ คือ ถ่ายทอดว่า
เขามีความยากล าบากอย่างไร ถูกทิ้งหรือเปล่า ยากไร้ ท าไมพิการแล้วถูกทอดทิ้ง ส่ งเรื่องต่อให้ส่วน
พัฒนาสังคมของจังหวัด นายก อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นรายการที่ได้รับรางวัล เป็นต้น พยายาม
ตอบสนองคนในพ้ืนที่มากที่สุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่วนนี้ ให้โฆษณาได้ฟรีกับหน่วยงาน
ภาคราชการ เราช่วยท างานให้กับจังหวัด ไม่รับเงิน หากรับเงินแล้ว หน่วยงานนั้นจะสั่งเราได้ รายงาน
ข่าว พยากรณ์อากาศ รายงานระดับน้ าในเขื่อน ภาพรวมจัดรายการเอง ๖-๗ ช่อง คนดูเยอะ เรตติ้งดี 
คนนอกพ้ืนที่ยังให้ความชื่นชอบรับชมรายการของสถานี 

 มีเว็บเพจของสถานีลิงค์ข่าว รายการจากสถานีน าเสนอผ่านช่องทางนี้ด้วย พยายามไม่หยุดนิ่ง
ในการพัฒนา ต่อไปจะจับมือร่วมกับเกษตรกร บริการให้แก่สังคม ท าหน้าที่สื่อมากกว่าสื่อ ปรับตัวให้
ก้าวทันต่อเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตก็เปิดให้บริการมาแล้ว ๕-๖ ปี เป็นเจ้าแรก ๆ ให้บริการคู่กับเคเบิล 
ท าการเปิดตัวอินเตอร์เน็ตพร้อมกับฉลองครบรอบ ๒๕ ปี มคีอนเสิร์ตคาราว-ปาน ได้รับการตอบอย่างดี 
มีการขายตั๋ว หากเป็นสมาชิกราคาตั๋ว ๓๐ บาท ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกขายตั๋วราคา ๕๐ บาท รายการ
ที่ผลิตเองถือเป็นการพัฒนาบุคลากร บางคนเราให้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท เราพยายามดูแล
พนักงาน ให้ประกันชีวิตกลุ่ม แม้โบนัสจะไม่ได้จ่าย เงินเดือนไม่ขึ้น จากเดิมเคยให้โบนัสได้ ๑ เท่าหรือ 
๒ เท่า บริษัทฯ เคยแจกทุนการศึกษา ตอนนี้เริ ่มมีการเอาคนออก สิ้นเดือนนี้จะเอาออก ๒ คน 
ต้องเลือกคนรุ่นใหม่ให้ออกเพราะเขายังมีโอกาสไปหางานใหม่ ปีนีทุ้นการศึกษาก็ไม่มีให้แล้ว 

 แต่การให้บริการอินเตอร์เน็ต ด้วยความที่เราให้บริการเร็วเกินไป หยุดนิ่งไม่ได้ เราลงทุน
ไป ๑๕ ล้านบาท แต่ตอนนี้อินเตอร์เน็ตก็บูมมาก เคเบิลทีวีปิดการไปแล้วเกือบ ๓๐ ราย มีมาเสนอขาย
ให้บริษัทฯ ราคา ๕ แสนบาทหรือ ๑ แสนบาท ส่วนการบริการด้วยระบบดิจิตอลไม่ค่อยตอบโจทย์
ลูกค้า แต่เราก็ลงทุนหมดไปเยอะ เราพยายามใช้กลยุทธ์การตลาดให้ลองใช้ไปก่อน ๓ เดือนยังไม่
ต้องจ่ายมัดจ า แต่ลูกค้าก็ไม่ดู พฤติกรรมคนดูเขาไม่ชอบให้เปลี่ยนช่องที่เขาเคยดู ซื้อกล่องดิจิตอลมาก็
ไม่ท าเงิน บริษัทจ่ายค่ากล่องให้กับลูกค้า บางรายเราก็แจกไม่ไหว บ้านหนึ่งมีโทรทัศน์ ๒-๓ เครื่อง เราต้องเอา
ความถี่แอนะล็อกไปใช้กับกล่องดิจิตอล 

 กสทช. ควรให้กล่องกับผู้ประกอบการเคเบิล ตอนนี้เคเบิลทีวีรับภาระเองทุกอย่าง ส่วนที่อยาก
ให้ กสทช. ช่วยเหลือ ประการแรก คือ ค่าธรรมเนียมควรเก็บหลังจากหักค่าใช้จ่าย หรือถ้าเป็นไปได้
อย่าเพิ่งเก็บได้หรือไม่ เพราะตอนนี้เคเบิลเอาตัวไม่รอด ชะลอการเก็บเมื่อเคเบิลเริ่มฟื้นคืนชีพ 
ถึงจะเก็บเหมือนสรรพากรที่เก็บหลังจากหักค่าใช้จ่าย รัฐบาลบังคับให้ท าบัญชีเดียวกัน ไม่มีตังค์จ่าย
ให้กับ กสทช. ต้องไปกู้เงินมาจ่ายให้ กสทช. พยายามอยู่ให้ได้ด้วยอินเตอร์เน็ต มีช่างซ่อมให้บริการ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่จันทบุรีฝนแปดแดดสี่ จะมีปัญหาในการรับชมเม่ือฝนตก 

 ต่อมา คือ ขอให้ยกเลิกกฎ Must Carry และยกเลิกการเรียงช่อง เพราะทั้งสองอย่างนี้ 
เป็นการฆ่าเรา การเรียงช่องเหมือนดาวเทียมทุกอย่างจะดูเคเบิลท าไม ช่องต้นๆ ที่เป็นจุดแข็งของ
เราก็หายไป เราเป็นธุรกิจไม่ใช้คลื่นคามถี่ เราไม่ใช้คลื่นสาธารณะ กสทช. ไม่ ส่งเสริมแถมยังฆ่าเรา
ไม่ได้เยียวยาในปัญหา เราซื้อสายเอง เสียค่าใช้จ่ายให้กับไฟฟ้าปีละ ๔-๕ แสนบาท กสทช. ถือเป็น
ผู้ควบคุม (Regulator) แตไ่ม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์และตะแบง 



๑๒๙ 

 

 เคเบิลเขาอยากผลิตรายการ แต่ไม่มีงบ ส่วนกลางก็ไม่สนใจ ไม่ช่วยเรื่องงบประมาณ 
ของบประมาณในการผลิตบ้าง จะได้มีส่วนพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง เน้นภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 เคเบิลทีวีรายเล็กๆ เขาไม่มีก าลังซื้อรายการลิขสิทธิ์ จะท าอย่างไรไม่ให้มีการผูกขาดรายการ 
เช่น กีฬาระดับประเทศ ไม่ควรผูกขาด เราควรมองที่ผู้บริโภคเป็นหลัก เปิดโอกาสให้คนเข้าถึงเนื้อหา
รายการทุกกลุ่ม 

 กสทช. ควรจะเป็นศูนย์กลางในการซื้อลิขสิทธิ์ แล้วมาขายให้เรา เพราะบางครั้งเคเบิลทีวี
ถูกล่อซื้อ ซึ่งหาก กสทช. สามารถช่วยได้ ก็จะได้ช่วยให้ภาพลักษณ์ของเคเบิลทีวีดีขึ้น ช่วยซื้อลิขสิทธิ์
หนังดีๆ ได้หรือไม ่

 เคเบิลทีวีเหมือนลูกเมียน้อย แม้ว่าเราจะเป็นคนช่วยภาคราชการท้องถิ่นก็ตาม ควรมีคนของ
เคเบิลเข้ามาเป็นอนุกรรมการที่จะให้ข้อมูลด้านเคเบิล แค่คนเดียวก็ได้ กฎ ระเบียบที่ไม่เป็น ธรรม 
ควรปรับ แต่ให้มุ่งส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในเชิงธุรกิจ เช่น ทรูเกินกว่าร้อยละ ๗๕ 
เป็นเจ้าตลาดเคเบิลทีวี มีอ านาจเหนือตลาด เขาเป็นเจ้าใหญ่มีการแจกของต่างๆ มากมาย ทั้งซิม 
เครื่องโทรศัพท ์มีแพ็คเกจ ดังนั้น กสทช. ควรส่งเสริมให้มีนโยบายสนับสนุน SME โดยเฉพาะเคเบิล
ทีวี รัฐบาลช่วยอะไรบ้างถือว่าส่วนนี้มีความส าคัญมาก 

ข้อเสนอแนะต่อ กสทช. ดังนี้ 

๑. ให้ยกเลิกกฎ Must Carry และกฎการเรียงต าแหน่งช่อง ส าหรับช่องทีวีดิจิตอลทางธุรกิจทั้ง  

๒๔ ช่อง ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพ่ือให้ช่องโทรทัศน์ที่ประกอบกิจการทางธุรกิจ (มีโฆษณา
สินค้า) มีการแข่งขันบนโครงข่ายโทรทัศน์ต่างๆ ได้อย่างเสรีและเป็นธรรม 

๒. ให้ออกกฎเพ่ือป้องกันไม่ไห้เกิดการซื้อลิขสิทธิ์ช่องรายการโทรทัศน์แบบผูกขาดแต่ผู้เดียวหรือ 

กีดกันไม่ให้ผู้ประกอบกิจการรายเล็กไม่สามารถซื้อลิขสิทธิ์ช่องรายการที่มีคุณภาพได้ (Wholesale 
Must Offer) 

๓. ให้ออกกฎรายการแข่งขันกีฬาภายในประเทศและรายการแข่งขันกีฬาที่ทีมชาติไทยเข้าร่วม 

แข่งขัน จะต้องสามารถเผยแพร่ได้ในทุกช่องทางการรับชม เพ่ือให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการรับชม
ได้อย่างทั่วถึง 

๔. ให้จัดสรรเงินกองทุนจ านวนร้อยละ ๒๐ ของรายรับเพ่ือสนับสนุนการผลิตรายการโทรทัศน์ใน 

ระดับท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนสื่อในท้องถิ่น ถือเป็นการสนับสนุนในท้องถิ่นและสนับสนุนการขายสินค้าที่
ผลิตในแต่ละท้องถิ่น 

๕. ให้เรียกเก็บเงินค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่มีรายรับต่ ากว่า ๕๐ ล้าน 

บาท/ปี ในอัตราร้อยละ ๐.๑ หรือชะลอการเก็บไปก่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๖. ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการใช้สายไฟเบอร์ ออฟติก (Fiber Optic) เพ่ือเชื่อมโครงข่าย 

ระบบเคเบิลทีวีท้องถิ่นระหว่างจังหวัด-จังหวัด จังหวัด-อ าเภอ-ต าบล-หมู่บ้าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
เพ่ือสนับสนุนการผลิตรายการข่าวท้องถิ่น และการขายสินค้าท่ีผลิตในแต่ละท้องถิ่น 



๑๓๐ 

 

๗. ให้ กสทช. สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการให้บริการเคเบิลท้องถิ่นจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ 

ดิจิตอล โดยจัดสรรงบประมาณค่ากล่องรับสัญญาณมูลค่า ๖๙๐ บาทให้กับประชาชนที่เป็นสมาชิก
เคเบิลท้องถิ่นทุกรายที่ต้องการเปลี่ยนระบบในเวลาที่ก าหนด 

๘. ให้ออกกฎเพ่ือป้องกันการขายสินค้าต่ ากว่าต้นทุน หรือการขายเหล้าพ่วงเบียร์ เพ่ือป้องกันไม่ให้ 

คู่แข่งเข้าสู่ตลาดได้ 

๙. ให้ กสทช. ก ากับดูแล และมีมาตรการเพื่อป้องกันการแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการรายเล็ก 

และรายใหญ่ ในลักษณะการทุ่มตลาด หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เพ่ือกีดกันมิให้เคเบิลทีวีท้องถิ่น
สามารถต่อสู้แข่งขันได้ หรือต้องออกจากตลาดในที่สุด 

๗. บริษัท CTV เคเบิลทีวี (ชลบุรี) สัมภาษณ์ 
คุณรัชนี หลิวสุวรรณ ต าแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป 

 เริ่มกิจการในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ลงทุนครั้งแรกสูงมาก ต่อมาฟรีทีวีไม่ชัด แต่เคเบิลทีวีช่วยให้
คนรับชมได้อย่างชัดเจน จาก ๖-๗ ช่องรายการ เพิ่มเป็น ๖๐ ช่องรายการในช่วง ๑๐ ปี เพิ่มอีก
เป็น ๙๐ ช่องรายการ ปัจจุบันมีช่องรายการจ านวน ๗๖ ช่อง แบ่งให้ดิจิตอลไปช่วง ๒-๓ ปี ให้บริการ
ภายในรัศมี ๒๐ กิโลเมตร 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในขณะนี้ คือ เดิมการติดตั้งจานดาวเทียมคิดค่าบริการและจานราคา
สูงหมื่นบาท แต่ตอนนี้ค่าบริการติดตั้ง ๒ -๓ พันบาท ไม่ต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนด้วย การมีกฎ 
Must Carry ต้องมี ๒๔-๓๖ ช่อง การเรียงช่อง ทีวีรุ่นเก่าเปิดได้แค่ ๓๐ ช่อง สมาชิกก็ถอนการเป็น
สมาชิกไป เพราะรายการไม่เหมือนเดิม มีแต่ช่องดิจิตอล ถ้าเป็นทีวีรุ่นใหม่ช่องที่เรียงช่องก็เปลี่ยนไป 
สมาชิกก็ยกเลิก เพราะช่องที่เคยดูหายไป การแจกกล่องดิจิตอลของ กสทช. ทั้งหมดข้างต้นท าให้สมาชิก
ลดลง  

 ตอนนี้พนักงาน ๖๓ คน เดิมเกือบ ๗๐ คน มีบ้างที่ลาออกไป แต่ก็ไม่รับเพ่ิม แต่ก่อนได้โบนัส 
๓ เดือน ปีนี้ลดลงมาไม่แน่ใจว่าจะเท่าไร แต่ปีที่แล้วให้โบนัส ๑ เดือน พยายามจะลดค่าใช้จ่ายแต่
ค่อนข้างยาก สมาชิกที่เคยมีมากที่สุด คือ ๑๕,๐๐๐ ราย ค่าบริการถ้าเป็นราชการเดือนละ 
๒๐๐ - ๒๕๐ บาท ประชาชนทั่วไป ๓๕๐ บาท ปัจจุบันเหลือสมาชิกหมื่นเศษๆ รายได้ลดลง 
แต่มีค่าใช้จ่ายเยอะทั้งผลิตรายการ ข่าวท้องถิ่น รายการถ่ายทอดสด มีสตูดิโอ อุปกรณ์ถ่ายทอดสด 
แต่ไม่ได้มีรถ OB ฝ่ายข่าวต้องการแต่เราก็ไม่มีก าลังมากพอที่จะจัดหาให้ เรามีทีมข่าว ๑๓ คน 
แต่ก่อนมี ๑๖-๑๗ คนเรียนจบด้านนิเทศมาโดยตรง หรือถ้าไม่ใช่ก็มาเทรนฝึกกัน ผู้ประกาศเป็น
ฟรีแลนซ์ต่อเทป ถ้าหากมีใบผู้ประกาศได้รับค่าจ้าง ๕๐๐ บาท แต่ถ้าคนทั่วไปจ้าง ๓๐๐-๔๐๐ บาท 
แล้วยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ค่าเสาไฟฟ้า ถ้ายุคก่อนเฟื่องฟู อยู่ได้สบายๆ  

 ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาสมาชิกลดลงเดือนละ ๑๐๐ ราย พยายามน าเทคโนโลยีมาช่วย 
ให้บริการอินเตอร์เน็ต ก็พอช่วยได้บ้าง แข่งขันกับเอไอเอส ทรู กล่อง OTT 3BB บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์
พยายามให้เข้าถึงชุมชน กลุ่มแม่บ้าน โอท็อป ท าเป็นรายการสัมภาษณ์ Talk การให้บริการข่าวสาร 
ประกาศส่วนราชการ เช่น เป็นช่องทางการร้องเรียนของสมาชิกว่าพบเห็นเหตุการณ์ใดๆ ที่ควรได้รับ
การปรับปรุง เราเหมือนประสานงานให้กับราชการที่จะท าให้เขาได้แก้ไข ท าแล้ว ท าเสร็จ เราก็จะ



๑๓๑ 

 

เผยแพร่ต่อไป เคเบิลทีวีจะเข้าถึงท้องถิ่นได้ดีกว่า ให้บริการลูกค้าถือเป็นจุดแข็งของเคเบิล รวมทั้ง
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ แต่อาจจะขาดด้านเทคนิค 

 เคเบิลทีวีก าลังรวมตัวกันเล็ก/ใหญ่เป็นบริษัทมหาชนเพ่ือเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือจะได้มีแหล่ง
เงินทุน สร้างพนักงานให้มีสวัสดิการ หวังผลในด้านอ านาจการต่อรองที่ดีกว่าการไม่รวมตัว อย่างชลบุรี
เป็นบริษัทกลาง ลงทุนด้านไฟเบอร์อยู่ที่ศรีราชาท าดิจิตอลลงขันกัน เพราะถ้าต้องผลิตรายการเองใช้
เงิน ๑๐ -๒๐ ล้านบาท ก็มารวมตัวกัน เช่น บางแสน ศรีราชา บางละมุง รวมกัน ๑๐ กว่าราย จ านวน
ช่องเท่ากัน เนื้อหาเหมือนกัน เอาช่องมา Pool กัน ข่าวท้องถิ่นร่วมกันผลิต แล้วเอาออกทุกพื้นที่
ที่ร่วมกัน 

 ปัญหา คือ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บร้อยละ ๒ หนักมาก ถ้า ๕ ล้านแรก เก็บร้อยละ 
๑.๕ ส่วนที่ เกิน แต่ละปีเกือบล้าน สูงไป ท าธุรกิจก็มีรายจ่ายเยอะ ถ้าเป็นช่วง Peak มีรายได้ค่าโฆษณา 
๔-๕ แสน ตอนนี้เหลือแสนกว่าบาท รายได้จากโฆษณาถือเป็นรายได้เสริม นอกจากนี้ กฎ Must Carry 
ไม่อยากให้บังคับ ออกแค่ ๑๐ ช่องก็พอ ส่วนแอนะล็อกขอให้ยกเว้น เราพยายามเรียกร้อง รายการเรา
ผลิตเอง อยากให้สนับสนุน เดิม กสทช. เคยให้การสนับสนุนแต่ตอนนี้ไม่มี 

 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือประคองธุรกิจด้วยการมี Fiber to home เดินสายเข้าบ้านแต่ลงทุน
เยอะมาก สัญญาณจะเสถียร สัญญาณเคเบิลเป็น HD จะสามารถสู้กับเจ้าใหญ่ได้ ท าอินเตอร์เน็ตได้ 
แต่จะท าได้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น เพราะก าลังไม่พอ จึงอยากขอให้รัฐบาลสนับสนุนเรื่องเงินกู้ SME 
ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือส่งเสริมด้านการลงทุนจะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไปได้ 

 อนาคตต้องหารายได้เสริม เพราะแอนะล็อกอยู่ได้ค่อนข้างยาก ต้องมีอินเตอร์เน็ต กล้องวงจรปิด 
จับกลุ่มรวมตวัถ้ายืนคนเดียวโอกาสรอดยาก มีการขายกิจการที่ราคา ๓ - ๔ แสนบาท ตอนนี้ผู้ประกอบ
กิจการเคเบิลทีวีบางรายไม่ไหวแล้ว 

บริษัทฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการกรอกแบบสอบถามดังนี้ 

 ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่นได้รับผลกระทบมาโดยตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะผลกระทบที่ได้รับมากท่ีสุด พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ คือ 

๑. ได้รับผลกระทบจากโทรทัศน์ดาวเทียมโดยจาน KU แบนด์ขนาด ๖๐ เซนติเมตร และ 

จานด า ระบบ C-Band ขนาด ๔ ฟุต ซึ่งปัจจุบันมีราคาถูก เพียงแค่ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท (ไม่ต้องเสีย
ค่าสมาชิกรายเดือน) 

๒. พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ บางสถานีได้รับผลกระทบจากความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท CTH  

โดยใช้กล่องดิจิตอล มีการปรับราคาสูงขึ้น แต่สมาชิกรับชมระบบแอนะล็อกได้น้อยลงจาก ๙๐ รายการ 
เหลือ ๖๐-๗๐ รายการ ซึ่งสมาชิกบางส่วนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

๓. พ.ศ. ๒๕๕๘ เคเบิลทีวีไดร้ับผลกระทบหนักที่สุด คือ มาตรกการเรียงช่องทีวีดิจิตอลของ  

กสทช. ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล มีการแจกกล่องดิจิตอลแก่ประชาชน
ฟรีทุกครอบครัว (ไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกรายเดือน) ภาพคมชัด รับชมฟรีทีวีได้ จ านวน ๒๖ ช่อง ซึ่งบาง
สถานีรายการมีคุณภาพ 

๔. กสทช. เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงเพ่ิมจากผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่น คิดจากค่าธรรมเนียม  



๑๓๒ 

 

(รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๒) เป็นการเพ่ิมรายจ่ายที่เกิดจากค่าธรรมเนียม 

จุดอ่อนของธุรกิจเคเบิลทีวีท้องถิ่น คือ เป็นธุรกิจครอบครัว ไม่มีเงินทุนในการปรับปรุงธุรกิจให้
ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่างจากธุรกิจเคเบิลทีวีในต่างประเทศ 

 ด้านจุดแข็งของเคเบิลทีวีท้องถิ่น คือ เฉพาะสถานีขนาดใหญ่ระดับจังหวัดเท่านั้น ที่สามารถ
ผลิตรายการข่าวท้องถิ่นได้ ข่าวท้องถิ่นสามารถเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น 
รายการต่างๆ สามารถตอบสนองสมาชิกได้ ที่จะช่วยเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชน 

 จุดได้เปรียบของเคเบิลทีวีท้องถิ่น คือ มีความใกล้ชิดกับลูกค้า  

ขณะนี้บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการอินเตอร์เน็ตควบคู่กับการให้บริการเคเบิลทีวี แต่มีอุปสรรคอย่าง
มากในการให้บริการที่ต้องแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ ผนวกกับความพยายามในการรวมตัวกันให้เป็น
บริษัทขนาดใหญ่และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมาสู่ระบบ
ดิจิตอล (ไฟเบอร์ทูโฮม- Fiber to Home) จะสามารถให้บริการได้ ๒๐๐-๓๐๐ ช่องรายการ 
(การให้บริการเคเบิลทีวี อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และจ าหน่ายสินค้าออนไลน์) โดย กสทช. /ภาครัฐควร
มีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด  

 นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีมาตรการจูงใจให้เกิดการรวมตัวเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ได้รับการยกเว้น
ภาษี ๕-๘ ปี เช่นเดียวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม และมาตรการจัดหาเงินกู้
ปลอดดอกเบี้ย 

๘. บริษัท ดวงภัค จ ากัด สัมภาษณ์  
คุณสังเวียน เหลืองอ่อน เจ้าของกิจการ 

 แต่ก่อนกรมประชาสัมพันธ์ ก่อนปี ๒๕๔๓ ขอใบอนุญาตไม่ได้ ปี ๒๕๔๐ เริ่มท า ๑๒ ช่อง
รายการ กฎหมายยังไม่ชัด ขอใบอนุญาตช่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท ก็เลยไม่ขอเพราะแพง ไปขอ
โครงข่ายใช้ชื่อสัตหีบ (เคเบิล) ซื้อใบอนุญาต ๕ ใบ เราช่วยเขามา ๑ ช่อง กรมประชาสัมพันธ์ระบุช่อง
ความถี่ เขามองว่าดาวเทียมส่งเป็นความถี่ เราใส่สาย Coaxial ด้วยความถี่ โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
กรมประชาสัมพันธ์เลย  

 เดิมขึ้นเสาเอง รับจ้างติดดาวเทียม จานด า ๖ หมื่นบาท ถ้าแอนะล็อก C-Band ๒ หมื่นบาท 
ดูช่อง ๗ ได้ช่องเดียว มี Discovery กับ HBO กฎหมายไม่มีควบคุม เริ่มท าเคเบิลจากที่เปิดร้านวิดีโอ 
แล้วเปิดหนังให้ลูกค้าดู จุดแรกให้บริการไปทางสายค่าบริการเดือนละ ๑๕๐ บาท มีหนังดู แต่ก่อนมีช่อง
ให้บริการ ๔-๕ ช่อง ปัญหาการรับชมช่อง ๓ ไม่ชัด สัญญาณต่ า จุดแรกได้ดูช่องเดียว พอคิดท าหลาย
ช่องไม่ส าเร็จ ไปซื้ออุปกรณ์ที่กรุงเทพ แต่ก็ไม่รอด ต้องการเพ่ิมบริการให้ชาวบ้านดูช่องมากกว่า ๑ ช่อง 
พยายาม ๔ ปีก็มีอุปกรณ์ บริษัท สามารถฯ เอาเครื่องแคทเทิลไลน์ได้ช่วงละ ๑๐ ช่อง ราคา ๓ แสนบาท 
พร้อมแอมพลิฟายด์แพงมากตัวละหมื่นเศษเกือบสองหมื่น ไม่มีทุน เทคโนโลยีราคาสูง ต่อมาวิศวกร
จากสหรัฐฯ มาช่วยท าให้สัญญาณและภาพคมชัด เราก็ลงทุนไป ต่อมาก็มีบริษัทจากไต้หวัน เสนอให้ 
Moderator ตัวใหญ่ติดในห้องส่งราคา ๓ แสนบาท จากนั้นปี ๒๕๓๙ Infosat เป็นหลานของบริษัท 
สามารถ เข้ามาติดต่อ จากนั้นในปี ๒๕๔๐ เริ่มลงทุนขอน าอุปกรณ์จากบริษัทฯ มาติดตั้งก่อนพอมี
เงินก็จะเอาไปคืนให้กับบริษัท เขาก็มาติดให้ ๒ ช่องๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท รวม ๒ แสนกว่าบาทมีตัว



๑๓๓ 

 

ควบคุม โดยเรามีโปรโมชั่นส่งเสริมการติดตั้งกับประชาชนให้เกิดความสนใจว่า ถ้าติดตั้ง ๑๐๐ บ้านแรก
เราจะติดต้ังให้ฟรี เราก็ไดส้มาชิกมา ๘๐ ราย เก็บค่าบริการรายเดือน ๒๕๐ บาท สมาชิกได้จ านวนร้อย
เศษๆ ไปได้ ๑ ปี ยังไม่ถึง ๒๐๐ ราย ปัญหาที่ตามคือ คือ เดินสายไม่ได้ ไฟฟ้าแขวนสายไม่ได้ แม้จะ
มีการท าอะไรไปมากมาย แต่รายได้แค่พอค่าใช้จ่าย แต่เราก็ยังพยายามพัฒนาให้สัญญาณไปได้ไกล
ขึ้น ท าให้ได้สมาชิก ๒๐๐ กว่าราย (ในรอบ ๒ ปี)  

 การบริหารงานที่ผ่านมา เรายอมรับว่าเราวางแผนการตลาดผิด เราก็พยายามพอเพียง ลงทุน
เกือบล้าน แตร่ายได้กลับมาเพียง ๓ หมื่นกว่าบาท พอปี ๒๕๔๓ เริ่มมีอุปกรณ์ราคาไม่แพง สัญญาณไกล 
ช่องเพ่ิมจาก ๑๒ -๑๕-๒๐ ช่องรายการ ช่วงปี ๒๕๔๔ มี ๓๕ ช่อง สอยลงมาจากดาวเทียม เรามีอุปกรณ์รับ 
ขยายต่อไปถึง ๖๐ ช่อง ดูความพอใจของคนดู ได้สมาชิกเพ่ิม ๕๐๐ ราย พอปี ๒๕๔๖ ทรูเข้ามาซื้อ
ลิขสิทธิ์ โดยเขาขายให้กับผู้ที่สนใจซื้อเนื้อหาต่อจากเขาในราคา ปี ๒๕๔๘ สมาชิกได้เพ่ิมมาเป็น ๙๐๐ ราย 
เก็บเดือนละ ๓๕๐ บาท ปี ๒๕๕๕ มีช่องรายการให้บริการสูงสุด ๙๐ ช่อง ตอนนี้ท าเป็นดิจิตอล ปัจจุบัน
เหลือสมาชิก ๘๐๐ ราย ซื้อกล่องดิจิตอลมาแจกฟรี ถ้าจะขายกล่องลูกค้าก็ไม่ซื้อ 

 ๓ ปีที่แล้ว (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗) มีลูกค้ามากถึง ๑,๕๐๐ – ๑,๖๐๐ ราย พอดาวเทียมมาก่อน 
กสทช. จะเกิด ดาวเทียมติดตั้งราคา ๑๕,๐๐๐ บาท ดูช่องได้ครบ ย้อนกลับไปช่วงปี ๒๕๔๙ คนอยากดู 
ASTV ก็ไปติดให้เขา เคเบิลก็เริ่มดร๊อปลง ค่าใช้จ่ายรายเดือนแสนกว่าบาท ไม่ลงทุน ไม่ขยาย ค่าพาดสาย
กับการไฟฟ้า เพ่ิมคนดูไม่ได้ มีแต่ถอดออก หรือไม่ก็แจ้งซ่อม 

 บริหารงานแบบครอบครัวเก็บเงิน ๕-๖ วันก็เสร็จจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง หนีไปบ้าง ในความเห็น
ส่วนตัวคิดว่าเคเบิลคงไปไม่รอด ไม่เสียดาย ได้มามากพอแล้ว เป็นวัยเกษียณ ได้ก าไรพอรับสภาพ 
บริหารไปวันๆ พัฒนาตัวอ่ืนๆ ท ากล้องวงจรปิด ตอนนี้คนก็ท าเยอะ คิดว่าเคเบิลไม่เกิน ๓ ปี ถ้าเหลือ 
๖๐๐ รายก็ยังอยู่ได้ แต่รายได้เพียงแค่พอค่าใช้จ่าย ปีหนึ่งค่าเดินสายต้นละ ๓๒ บาท (ค่าพาดเสาไฟฟ้า) 
ท าเน็ตก็สู้ไม่ได้ เพราะขอใบอนุญาตไม่ได้ ต้องจ่ายค่าเน็ต ไม่ได้ท าข่าว ดูจากเพ่ือนต้นทุนสู ง ค่ากล้อง 
ตัดข่าวออก ข่าวที่มีอยู่ตอนนี้มันก็ครอบคลุมแล้ว 

 ทัศนคติต่อ กสทช. : กสทช. พลาดที่ไม่เข้าใจพวกเคเบิล ธรรมชาติธุรกิจ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
เคเบิล ค่าธรรมเนียมไม่ควรเหมารวมทั้งระบบ ตั้งแต่ยุคกรมประชาสัมพันธ์ มาเก็บเงินร้อยละ ๑.๕ 
คิดเป็นยอดรายปีไม่มีหัก ณ ที่จ่าย ให้เหลือร้อยละ ๐.๕ ภาษีให้เป็นรายๆ  

 กฎ Must Carry ไม่ควรบังคับไปฝืนใจชาวบ้าน คนไทยติดกับช่องเดิม เราไปเปลี่ยนพฤติกรรม
การดู หลักธุรกิจของดิจิตอล คนประมูลช่อง เขาก็ต้องท าของเขา แต่ตอนนี้คนดูเคเบิลถูกยัดเยียดให้ดู 
แม้ช่องจะเพ่ิมมากขึ้น แต่เนื้อหาไม่เพ่ิม 

 ในอดีตเคเบิลทีวีมีคุณค่ากับชุมชน ในอนาคตเคเบิลทีวีจะลดลงมาก พฤติกรรมคนดูเปลี่ยนไป 
ความส าคัญของเคเบิลส าหรับคนท้องถิ่นแล้ว เช่น บ้านเรามีงิ้วให้เขาดู หนังจีน ดูหลายๆ จุดได้ เคเบิล
ทีวีเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองมาตลอด แต่ควรสนับสนุนสร้างงานให้คนที่ผลิตเรื่องราวในชุมชน เนื้อหาไม่เคย
ถูกร้องเรียน ไม่มีความรุนแรง ไม่มีการขายของ ไม่มีช่องอีแอบ 

 

 

 



๑๓๔ 

 

๙. บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด สัมภาษณ์  

คุณปราโมทย์ บุญน าสุข ต าแหน่ง General Manager 

 ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินธุรกิจไม่ค่อยดี มาจากสาเหตุเศรษฐกิจขาลง โฆษณาก็น้อยลงตามไปด้วย 
กสทช. แจกกล่อง Set top box กสทช. ออกกฎควบคุมการโฆษณาผ่านจานดาวเทียมเหลือเพียง ๕ นาที 
ท าให้รายได้ลดลงไป  

 ตลาดจานดาวเทียมก็ถึงจุดอ่ิมตัว ราคาก็ถูกลงเรื่อยๆ ก าไรได้ไม่มาก ลดลงไปร้อยละ ๕๐ 
บริษัทฯ พยายามหันไปกระตุ้นกล่อง HD ให้ได้ภาพที่คมชัด ที่ผ่านมาในปี ๒๕๕๕ ได้จับมือร่วมกับ
แกรมมี่ การจัดหารายการที่เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะมีแรงงานเข้ามาจ านวนมาก การมีช่อง
เหล่านี้ท าให้พวกเขารู้สึกว่าอยู่ใกล้บ้านของเขาท่ียังได้รับข่าวสาร บริษัทฯ ต้องการโปรโมต AEC ผู้รับชม
ทั้งประเทศไทยและเพ่ือนบ้านได้ประโยชน์ ซึ่งเป็นช่องเนื้อหารายการที่ถูกกฎหมาย ผู้บริหารมั่นใจว่า
ดีทีวีแทบจะเป็นเจ้าเดียวที่มีการน าเนื้อหามาออกอากาศอย่างถูกต้อง  

จุดแข็งของบริษัท คือ การให้บริการที่ ดีกว่า รวมทั้งทีม R & D ที่ค่อนข้างเข้มแข็งมี
ประสบการณ์จากเมืองนอก มีเทคโนโลยี มี  Know How ขณะนี้เป็นช่วงก าลังรอเทคโนโลยี 4K 
ด าเนินการจัดอบรมให้กับพนักงาน หรือไปเพ่ิมเติมความรู้ที่จะน ามาใช้ในอนาคต เป็นการเตรียมความพร้อม
ทั้งบุคลากรและเทคโนโลยี 

 การหาเนื้อหามาออกอากาศ หากผู้ผลิตรายใดขาดทุนไม่ต้องการผลิตเนื้อหาป้อนให้กับ
จานดาวเทียมอีกต่อไป เมื่อผู้รับชมไม่พบรายการนี้ จะร้องเรียนไปยัง กสทช. ว่าบริษัทฯ ไม่บอก
ข้อเท็จจริง 

 บริษัทฯ หันไปให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายประเภทคอนโดมิเนียม โรงแรม อพาร์ทเม้นท์
ปรับให้เป็นระบบดิจิตอล น าเสนอเนื้อหาที่ดีกว่าที่เขาเคยใช้มาก่อนหน้านี้ ซึ่งพอจะช่วยให้บริษัทฯ ยังคง
ด าเนินธุรกิจต่อไปได้ แม้ว่าจะยังมีจุดอ่อนที่ช่องรายการมีจ านวนไม่มาก แต่รับรองได้ว่าช่อ งที่ก าลัง
ออกอากาศนี้ เป็นช่องที่ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่พฤติกรรมประชาชนตัดสินใจเลือก
กล่องจาก “จ านวนช่อง” มากกว่าคุณภาพของเนื้อหา 

 ข้อเสนอแนะให้กับ กสทช. คือ 

- ก่อนที่จะออกกฎใดๆ ควรวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมในช่วงเวลานี้  

- ไม่ควรออกกฎอย่างกระชั้นชิด เพราะบริษัทฯ ปรับการด าเนินงานไม่ค่อยทัน  

- ควรพิจารณากฎ Must Carry โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้อะไรกลับคืนมา ต าแหน่งช่องที่ต้องจัดเรียง
ช่องให้กับโทรทัศน์ดิจิตอลถือเป็นพื้นที่ส าคัญของจานดาวเทียม  

- การแข่งขันอย่างยุติธรรม (fair play)  

- กสทช. ควรรับเป็นเจ้าภาพในการวัดระดับความนิยม (Rating) เพราะมีความน่าเชื่อถือ
มากกว่าแต่ละบริษัทด าเนินการกันเอง 

- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบกล่อง android server ที่มาจากต่างประเทศที่ก าลังเป็นที่นิยมใน
กลุ่มผู้รับชมในประเทศไทย 



๑๓๕ 

 

ผลการเก็บข้อมูลของกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ไม่ใช้คลื่นความถี่/เคเบิลทีวีภาค ๒ 

  ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๒ ประกอบด้วย ๒๓ จังหวัด ได้แก่ นครนายก ยโสธร 
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ ร้อยเอ็ด ลพบุรี เลย ศรีสะเกษ 
สระบุรี หนองคาย สุรินทร์ หนองบัวล าภู ขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร สกลนคร อุดรธานี 
อุบลราชธานี ส าหรับผู้ประกอบกิจการเคเบิลทั้งหมดในภาค ๒ จ านวน ๙๓ ราย 

คณะวิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๒ จ านวน ๑ ราย คือ บริษัท 
ขอนแก่น เคเบิล เน็ทเวิร์ค จ ากัด ด้านการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามได้ทั้งหมด ๓๒ ราย (ร้อยละ ๓๔) 
ไม่สามารถติดต่อได้ จ านวน ๓๑ ราย (ร้อยละ ๓๓) ได้แก่ สายโทรศัพท์ไม่ว่าง ไม่มีผู้รับสายปลายทาง ไม่
ปรากฏเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งจากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต หรือจาก Call Center 
บริษัท ทีโอที จ ากัด เลิกกิจการ จ านวน ๖ ราย (ร้อยละ ๙) ส่งแบบสอบถามแล้วแต่ไม่ได้รับแบบกลับมา 
จ านวน ๑๖ ราย (ร้อยละ ๑๗) และอ่ืนๆ ได้แก่ ไม่สะดวก เปลี่ยนเป็นสถานีวิทยุแล้ว จ านวน ๖ ราย 
(ร้อยละ ๗) ตามแผนภาพที่ ๑๙  

แผนภาพที่ ๑๙  

แสดงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามภาค ๒ 

 
จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีที่คณะวิจัยไม่สามารถติดต่อได้ และส่งแบบสอบถามไป

แล้วไม่ได้รับกลับคืนมา รวมกันมีจ านวนมากถึง ๔๗ ราย (ร้อยละ ๕๐) ถือเป็นจ านวนที่มากกว่า
แบบสอบถามที่คณะวิจัยสามารถเก็บได้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่น
บางรายได้แสดงความเห็นพร้อมกับตอบข้อซักถามกับคณะวิจัยระหว่างการติดตามแบบสอบถามว่า
ได้เคยให้ข้อมูลกับ กสทช. ไปแล้วแต่ กสทช. ไม่ได้น าข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไปกลับมาท าประโยชน์ให้กับเคเบิล
ทีวีแต่อย่างใด หรือไม่เคยรับฟังถึงปัญหาของเคเบิลทีวีท้องถิ่นอย่างจริงจัง จึงไม่ต้องการให้ข้อมูลอีกแล้ว 
นอกจากนี้ เคเบิลทีวีท้องถ่ินบางส่วนไดท้ะยอยปิดกิจการหรือหันไปด าเนินธุรกิจอ่ืนๆ แล้ว 

 

 

 

เก็บได้
ร้อยละ ๓๔

ติดต่อไม่ได้
ร้อยละ ๓๓

เลิก
ร้อยละ ๙

ไม่ได้คืน
ร้อยละ๑๗

อื่นๆ 
ร้อยละ ๗



๑๓๖ 

 

แผนภาพที่ ๒๐  

แสดงข้อมูลทุนจดทะเบียนภาค ๒ 

 
จากแผนภาพที่ ๒๐ ได้แสดงทุนจดทะเบียนผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๒ พบว่ามีทุนจดทะเบียน 

๑-๕ ล้านมากที่สุด จ านวน ๒๖ ราย (ร้อยละ ๘๑) ทุน ๕-๑๐ ล้าน จ านวน ๒ ราย (ร้อยละ ๖) และ
จดทะเบียนด้วยทุน ๕๐ ล้านบาทข้ึนไปจ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๑)  

แผนภาพที่ ๒๑  

แสดงสถานะกิจการภาค ๒ 

 
แผนภาพที่ ๒๑ แสดงสถานะของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี จ านวน ๑๙ ราย (ร้อยละ ๕๙) 

ด าเนินกิจการในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากัดมากที่สุด ถือว่าเป็นภาคที่มีการสถานะดังกล่าวมากที่สุดจาก
ทั้ง ๔ ภาค ส่วนสถานะการประกอบกิจการในลักษณะบริษัทจ ากัดมีจ านวน ๑๒ ราย (ร้อยละ ๓๘) 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการได้ยอมรับว่าได้ควบรวมกิจการจ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๓) เป็นรายเดียวที่
ให้ค าตอบนี้จากท้ัง ๔ ภาค 

 

 

ร้อยละ ๘๑

ร้อยละ ๖

ร้อยละ ๓

ร้อยละ ๑๐

๑ – ๕ ๕ – ๑๐ ๑๐ – ๕๐ ๕๐ ล้านบาทข้ึนไป ไม่ระบุ

ร้อยละ ๓

ร้อยละ ๓๘
ร้อยละ ๕๙

ควบรวมกิจการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด



๑๓๗ 

 

แผนภาพที่ ๒๒  

แสดงข้อมูลด้านระยะเวลาการประกอบธุรกิจภาค ๒ 

 
จากแผนภาพที่ ๒๒ แสดงข้อมูลระยะเวลาการประกอบกิจการพบว่าด าเนินงานมากกว่า ๗ ปี

ขึ้นไปมากที่สุดจ านวน ๒๘ ราย (ร้อยละ ๘๘) สอดคล้องกับการให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ผู้ประกอบ
กิจการให้บริการเคเบิลมากว่า ๒๐ ปี ขณะเดียวกันมีผู้ประกอบกิจการ ๕-๖ ปี จ านวน ๓ ราย (ร้อยละ ๙) 
จ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๓) เพ่ิงเริ่มด าเนินกิจการ ๓-๔ ปี 

แผนภาพที่ ๒๓  

แสดงข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะต่างๆ 

 
การให้บริการแก่ลูกค้าของผู้ประกอบเคเบิลทีวี ได้แก่ (๑) การให้บริการโครงข่ายเคเบิลทีวี

ร ะ บ บ ดิจ ิต อ ล ใ ช ้จ า น ด า ว เ ทีย ม  Ku- Band คู ่ก ับ ก ล ่อ ง ร ับ ส ัญ ญ า ณ ด า ว เ ทีย ม  DVB- S  
จ านวน ๕ ราย (ร้อยละ ๑๒) (๒) โครงข่ายเคเบิลทีวีระบบแอนะล็อก ใช้สายเคเบิลทีวีต่อตรงกับ
เครื่องรับโทรทัศน์ เป็นการให้บริการแก่ลูกค้ามากที่สุด จ านวน ๑๔ ราย (ร้อยละ ๓๔) ซึ่งลักษณะนี้จะ
ท าให้ช่องรายการมีจ านวนลดลงหากปฏิบัติตามกฎ Must Carry และการเรียงช่องตามที่ กสทช. ก าหนด 
(๓) โครงข่ายเคเบิลทีวีระบบดิจิตอล ใช้สายเคเบิลทีวีคู่กับกล่องรับสัญญาณ DVB-C จ านวน ๒ ราย (ร้อยละ ๕) 

ร้อยละ ๓
ร้อยละ ๙

ร้อยละ ๘๘

๑- ๒ ปี   ๓ - ๔ ปี  ๕ - ๖ ปี      มากกว่า ๗ ปีขึ้นไป

t0

t2

t4

t6

t8

t10

t12

t14

t16

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ analog digital ไม่ระบุ



๑๓๘ 

 

(๔) โครงข่ายเคเบิลทีวีระบบดิจิตอล ใช้สายเคเบิลทีวีคู่กับกล่องรับสัญญาณ DVB-T๒ จ านวน ๔ ราย 
(ร้อยละ ๑๐)  (๕ )  ไม่มีร ายใดให้บริการช่อง โทรทัศน์บอกรับสมาชิกผ่านดาว เทียมของ
ต่า งประ เทศ (๖ )  ช่อ ง โทรทัศน์บอกรับสมาชิกผ่ านดาว เทียมของ ไทย  จ านวน  ๑  ราย 
(ร้อยละ ๒ )  (๗ )  ไม่มีรายใดให้บริการช่องโทรทัศน์บอกรับสมาชิกผ่านอินเตอร์เน็ต (๘) ช่องโทรทัศน์
บอกรับสมาชิกผ่านเคเบิลทางสาย จ านวน ๓ ราย (ร้อยละ ๗) ผู้ประกอบการบางส่วนให้บริการในระบบ
แอนะล็อก จ านวน ๑๓ ราย (ร้อยละ ๓๒) และระบบดิจิตอล จ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๒) ตามแผนภาพที่ ๒๓ 

แผนภาพที่ ๒๔  

แสดงข้อมูลค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์การรับชม ภาค ๒ 

 

เมื่อประชาชนต้องการบอกรับเป็นสมาชิกเพ่ือรับชมรายการต่างๆ จากเคเบิลทีวี ผู้ประกอบการ
โดยส่วนใหญ่จ านวน ๒๘ ราย (ร้อยละ ๙๘) ไม่มีค่าติดตั้งอุปกรณ์ในการรับชม มีเพียงแค่จ านวน ๔ ราย 
(ร้อยละ ๑๓) ที่มีค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์ในกลุ่มลูกค้าประเภทองค์กร เช่น โรงแรม โรงพยาบาล หอพัก ฯลฯ 
ตามแผนภาพที่ ๒๔ 

แผนภาพที่ ๒๕  

แสดงข้อมูลค่าบริการรายเดือนภาค ๒ 

 
 แผนภาพที่ ๒๕ ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๒ ทั้งหมดมีค่าบริการรายเดือน ตามแผนภาพที่ ๒๕ 
จ านวน ๑๘ ราย (ร้อยละ ๕๑) สมาชิกต้องช าระค่าบริการรายเดือนๆ ละ ๒๕๑ - ๕๐๐ บาท รองลงมา 

ร้อยละ ๘๗

ร้อยละ ๑๓

ไม่มี มี

t0

t5

t10

t15

t20

1

๑๐๐ บาท ๑๐๑ - ๒๕๐ ๒๕๑-๕๐๐ ๕๐๑-๑,๐๐๐ ๑,๐๐๑-๑,๕๐๐ 



๑๓๙ 

 

คือ เดือนละ ๑๐๑-๒๕๐ บาท จ านวน ๑๔ ราย (ร้อยละ ๔๐) ค่าบริการรายเดือนที่ต่ าสุด คือ ๑๐๐ บาท 
จ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๓) เดือนละ ๕๐๑- ๑,๐๐๐ จ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๓) เดือนละ ๑,๐๐๑- 
๑,๕๐๐ จ านวน ๑ ราย (ร้อยละ๓) 

แผนภาพที่ ๒๖  

แสดงข้อมูลความครอบคลุมการออกอากาศภาค ๒ 

 
 แผนภาพที่ ๒๖ แสดงข้อมูลความครอบคลุมการให้บริการของผู้ประกอบกิจการภาค ๒ จ านวน 
๒๘ ราย (ร้อยละ ๘๘) ให้บริการได้เฉพาะพ้ืนที่ให้บริการเท่านั้น ข้อมูลส่วนนี้ถือว่าเป็นคุณลักษณะเด่น
ของเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่สามารถให้บริการเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสารเฉพาะในพ้ืนที่ได้ และถือเป็นสิ่งที่สมาชิก
ต้องการเปิดรับเพราะเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัว และเกี่ยวข้องกับพวกเขามากกว่าการเปิดรับข้อมูลจาก
ส่วนกลางเท่านั้น  

แผนภาพที่ ๒๗  

แสดงข้อมูลภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการเคเบิลทีวีภาค ๒ 

 
แผนภาพที่ ๒๗ แสดงภาพลักษณ์ที่ผู้ประกอบกิจการพิจารณาว่ามีความโดดเด่นมากที่สุด คือ 

ราคาไม่แพง และการดูแลลูกค้า จ านวนด้านละ ๑๐ (ร้อยละ ๒๑) รองลงมา คือ การให้บริการประชาชน 

ร้อยละ ๘๗

ร้อยละ ๑๓

เฉพาะ ไม่ระบุ

t0

t2

t4

t6

t8

t10

t12



๑๔๐ 

 

จ านวน ๗ ราย (ร้อยละ ๑๕) เนื้อหามีคุณภาพ จ านวน ๕ (ร้อยละ ๑๐) และการให้บริการฉับไว จ านวน 
๔ ราย (ร้อยละ ๘) และให้ค าตอบว่าตนเองไม่สามารถมีภาพลักษณ์ชัดเจน จ านวน ๔ ราย (ร้อยละ ๘) 

ผลการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่/เคเบิลทีวีภาค ๒ 

 จากตารางที่ ๑๑ คณะวิจัยท าการเก็บข้อมูล ข้อ ๑. - ข้อ ๓. คณะวิจัยพบว่าผู้ประกอบกิจการ
ภาค ๒ ด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ระหว่างการด าเนินงานได้รับผลก าไรหรือไม่นั้น มีความใกล้เคียง
กันมาก คือ ไม่มีก าไร จ านวน ๑๐ ราย (ร้อยละ ๓๑) และจ านวน ๑๓ ราย (ร้อยละ ๔๑) ที่มีผลก าไร
จากการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการภาค ๒ ไม่มีการให้โบนัสพนักงาน จ านวน ๒๒ ราย 
(ร้อยละ ๖๙) และไม่มีการปันผลให้ถือหุ้น จ านวน ๒๓ ราย (ร้อยละ ๗๒) และข้อ ๑๑. ผู้ประกอบ
กิจการพบความยากล าบากมากขึ้นในการบริหารจัดการองค์กรให้อยู่รอด จ านวน ๒๒ ราย (ร้อยละ ๖๙) 
มีเพียงแค่ ๖ ราย (ร้อยละ ๑๙) เท่านั้นที่สามารถบริหารจัดการได้ไม่ยากล าบาก นอกจากนี้ ผู้ประกอบ
กิจการภาค ๒ ไม่มีการวัดระดับความนิยม (Rating) จ านวน ๑๘ ราย (ร้อยละ ๕๖) มีเพียง ๙ ราย 
(ร้อยละ ๒๘) ที่มีการด าเนินการนี้  

อย่างไรก็ตาม คณะวิจัยพบว่ามีผู้ประกอบกิจการบางส่วนจ านวน ๕ ราย (ร้อยละ ๑๖) ให้โบนัส
กับบุคลากร และสามารถปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จ านวน ๔ ราย (ร้อยละ ๑๓) แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี ๑๑ 

แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล ภาค ๒ 

การบริหารจัดการองค์กร ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๑. ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจได้ก าไร ๑๐ ๑๓ ๓ ๖ ๐ 

ร้อยละ (๓๑) (๔๑) (๙) (๑๙) (๐) 

๒. ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจมีโบนัสให้
พนักงาน  

๕ ๒๒ ๓ ๒ ๐ 

ร้อยละ (๑๖) (๖๙) (๙) (๖) (๐) 

๓. ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจปันผลให้ผู้ถือ
หุ้น 

๔ ๒๓ ๓ ๒ ๐ 

ร้อยละ (๑๓) (๗๒) (๙) (๖) (๐) 

๔.มีการวัดระดับความนิยม (Rating)  ๙ ๑๘ ๒ ๒ ๑ 

ร้อยละ (๒๘) (๕๖) (๖) (๖) (๓) 

๕. มีการวางแผนเพิ่มจ านวนสมาชิก ๒๕ ๔ ๐ ๒ ๒ 

ร้อยละ (๗๘) (๑๓) (๐) (๖) (๖) 



๑๔๑ 

 

ตารางท่ี ๑๑ (ต่อ) 

 

การบริหารจัดการองค์กร ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๖. ธุรกิจจะสามารถด าเนินกิจการต่อไป
ได้นานเกิน ๒ ปี 

๑๐ ๔ ๒ ๑๔ ๒ 

ร้อยละ (๓๑) (๑๓) (๖) (๔๔) (๖) 

๗. มีการปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ 

๒๖ ๕ ๑ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๘๑) (๑๖) (๓) (๐) (๐) 

๘.มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหาร
องค์กรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๒๑ ๑๐ ๐ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๖๖) (๓๑) (๐) (๓) (๐) 

๙. มีการปฏิบัติตามแผนบริหารองค์กรที่
ได้จัดท าอย่างเคร่งครัด 

๒๔ ๔ ๐ ๓ ๑ 

ร้อยละ (๗๕) (๑๓) (๐) (๙) (๓) 

๑๐. มีการประเมิน ทบทวนการปฏิบัติ
ตามแผนบริหารองค์กรอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

๒๔ ๖ ๐ ๑ ๑ 

ร้อยละ (๗๕) (๑๙) (๐) (๓) (๓) 

๑๑. มีความยากล าบากในการด าเนิน
กิจการธุรกิจให้อยู่รอด 

๒๒ ๖ ๒ ๒ ๐ 

ร้อยละ (๖๙) (๑๙) (๖) (๖) (๐) 

 

 นอกจากนี้ คณะวิจัยพบข้อมูลที่น่าสนใจว่าแม้ว่าผู้ประกอบกิจการอาจจะไม่สามารถบริหาร
องค์การได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการ แต่มีการวางแผนเพิ่มสมาชิกถึงจ านวน ๒๔ ราย (ร้อยละ ๗๘) 
ส่วนหนึ่งให้ค าตอบว่าจะสามารถบริหารองค์การได้ต่อไปในอีก ๒ ปีข้างหน้า จ านวน ๑๐ ราย (ร้อยละ ๓๑) 
ในขณะที่ผู้ประกอบกิจการ จ านวน ๑๔ ราย (ร้อยละ ๔๔) ไม่แน่ใจว่าจะสามารถบริหารงานได้ในอีก 
๒ ปีข้างหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับตัว การระดมเงินทุนพัฒนาระบบการออกอากาศของผู้ประกอบ
กิจการ รวมทั้งการได้รับความช่วยเหลือจาก กสทช.  

 

 



๑๔๒ 

 

ตารางท่ี ๑๒ 

แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านบุคลากรของ 

ผู้ประกอบกิจการเคเบิล ภาค ๒ 

 

ด้านบุคลากร ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๑๒. มีการก าหนดแผนผังการเติบโตในสาย
งานของบุคลากรที่ชัดเจน 

๑๒ ๑๓ ๐ ๖ ๑ 

ร้อยละ (๓๘) (๔๑) (๐) (๑๙) (๓) 

๑๓. มีการก าหนดโครงสร้างการเติบโตใน
สายงานของบุคลากรที่ชัดเจน 

๑๓ ๑๔ ๐ ๕ ๐ 

ร้อยละ (๔๑) (๔๔) (๐) (๑๖) (๐) 

๑๔. มีกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอบรม 
และการศึกษาดูงาน ส าหรับบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก 

๒๒ ๗ ๑ ๒ ๐ 

ร้อยละ (๖๙) (๒๒) (๓) (๖) (๐) 

๑๕. การหมุนเวียนเข้า-ออกของบุคลากรใน
รอบปีที่ผ่านไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

๑๘ ๙ ๐ ๕ ๐ 

ร้อยละ (๕๖) (๒๘) (๐) (๑๖) (๐) 

๑๖. บุคลากรมีความรู้/ความเชี่ยวชาญใน
งานที่รับผิดชอบ 

๒๐ ๙ ๒ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๖๓) (๒๘) (๖) (๓) (๐) 

๑๗. บุคลากรได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ของ
กฎหมายแรงงาน 

๒๕ ๖ ๐ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๗๘) (๑๙) (๐) (๓) (๐) 

๑๘. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณ
งาน 

๒๗ ๑ ๑ ๓ ๐ 

ร้อยละ (๘๔) (๓) (๓) (๙) (๐) 

๑๙. บุคลากรได้รับสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น 
ประกันกลุ่ม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

๑๘ ๑๒ ๐ ๑ ๑ 

ร้อยละ (๕๖) (๓๘) (๐) (๓) (๓) 



๑๔๓ 

 

จากตารางที่ ๑๒ ด้านการบริหารบุคลากรของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๒ การก าหนด
แผนผังการเติบโตและโครงสร้างในการท างาน  มีความใกล้ เคียงกันมาก กล่าวคือ ส่วนแรก
จ านวน ๑๒ ราย (ร้อยละ ๓๘) ที่มีการก าหนดไว้ แต่มีจ านวน ๑๓ ราย (ร้อยละ ๔๑) ที่ไม่ได้มีการ
ก าหนดในด้านนี้ ส่วนที่สอง ผู้ประกอบกิจการมีการก าหนดโครงสร้าง จ านวน ๑๓ (ร้อยละ ๔๑) 
ใกล้เคียงกับการไม่ก าหนดโครงสร้าง จ านวน ๑๔ (ร้อยละ ๔๔) แต่ยังคงให้ความส าคัญกับการเปิด
โอกาสให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมทักษะใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานที่จะ
ท าให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการท างานมากขึ้น มีทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ การจัดสรร
เงินเดือนอย่างเหมาะสมแต่ด้านสวัสดิการต่างๆ ผู้ประกอบกิจการให้ความส าคัญในด้านนี้ 
จ านวน ๑๘ ราย (ร้อยละ ๕๖) ในขณะที่ผู้ประกอบกิจการ จ านวน ๑๒ (ร้อยละ ๓๘) ไม่ได้
ให้ความส าคัญส่วนนี้ แม้จะมีอัตราการหมุนเวียนเข้าออกของบุคลากรในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แม้จะ
ประสบความยากล าบาก  

ตารางท่ี ๑๓  

แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล ภาค ๒ 
 

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๒๐. ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามใบอนุญาตท่ี
ได้รับอย่างเคร่งครัด 

๒๙ ๒ ๐ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๙๑) (๖) (๐) (๓) (๐) 

๒๑. ช าระค่าธรรมเนียมตามก าหนด
ระยะเวลา 

๒๙ ๒ ๐ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๙๑) (๖) (๐) (๓) (๐) 

๒๒. มีการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการ 

๓๐ ๐ ๑ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๙๔) (๐) (๓) (๓) (๐) 

๒๓.เคยได้รับการแจ้งเตือน/ลงโทษด้าน
เนื้อหารายการไม่เหมาะสม 

๒ ๒๗ ๑ ๒ ๐ 

ร้อยละ (๖) (๘๔) (๓) (๖) (๐) 

๒๔.เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพหรือ
องค์กรของผู้ประกอบการ 

๒๖ ๔ ๑ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๘๑) (๑๓) (๓) (๓) (๐) 

 



๑๔๔ 

 

จากตารางที่ ๑๓ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย พบว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี 
ปฏิบัติตามด้านนี้อย่างเคร่งครัด เช่น การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับใบอนุญาต การช าระค่าธรรมเนียม 
การควบคุมดูแลเนื้อหารายการ จึงท าให้ไม่เคยถูกร้องเรียน/ลงโทษด้านเนื้อหา สังเกตได้ ว่า
แม้จะมีอุปสรรคด้านการบริหารจัดการองค์กรในส่วนแรก แต่ในส่วนการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว 
ผู้ประกอบกิจการยังคงปฏิบัติตามได้ 

ตารางท่ี ๑๔ 

แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคของ 

ผู้ประกอบกิจการเคเบิล ภาค ๒ 

 

ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๒๕. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่น Call 
Center 

๑๙ ๑๑ ๐ ๑ ๑ 

ร้อยละ (๕๙) (๓๔) (๐) (๓) (๓) 

๒๖. มีระบบการตรวจสอบเนื้อหาก่อนการ
ออกอากาศ 

๑๘ ๑๒ ๑ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๕๖) (๓๘) (๓) (๓) (๐) 

๒๗. ไม่เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดว่าด้วยการโฆษณา 

๒๓ ๘ ๐ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๗๒) (๒๕) (๐) (๓) (๐) 

๒๘. มีโฆษณาสินค้า (สปอนเซอร์) ประเภท
เครื่องส าอางหรืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 

๒ ๒๙ ๑ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๖) (๙๑) (๓) (๐) (๐) 

๒๙. เคยถูกร้องเรียนหรือตัดสินลงโทษ
เกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค 

๐ ๓๐ ๒ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๐) (๙๔) (๖) (๐) (๐) 

๓๐. มีการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค เช่น สคบ.  

๑๗ ๗ ๑ ๕ ๒ 

ร้อยละ (๕๓) (๒๒) (๓) (๑๖) (๖) 

 



๑๔๕ 

 

 จากตารางที่ ๑๔ คณะวิจัยพบว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๒ ด้านกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคหรือสมาชิก ด้านสมาชิกสามารถแจ้งเรื่องราวปัญหาการรับชมได้ผ่านช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนหรือ Call Center จ านวน ๑๙ ราย (ร้อยละ ๕๙) ใกล้เคียงกับการที่ผู้ประกอบกิจการเคเบิล
ทีวีไม่ได้มีช่องทางนี้อย่างเป็นทางการ จ านวน ๑๑ ราย (ร้อยละ ๓๔) ในส่วนนี้ ผู้ประกอบกิจการมี
ช่องทางเบอร์โทรศัพท์ที่สมาชิกสามารถติดต่อได้ตามเวลาที่ก าหนด  

ส่วนที่ควรให้ความส าคัญที่ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีควรค านึงถึง คือ ผู้ประกอบกิจการเคเบิล
ทีวีส่วนหนึ่งมีการตรวจสอบเนื้อหารายการ จ านวน ๑๘ ราย (ร้อยละ ๕๖)  ส่วนผู้ประกอบกิจการเคเบิล
ทีวีที่ไม่มีการตรวจสอบเนื้อหา จ านวน ๑๒ ราย (ร้อยละ ๓๘)  

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเคเบิลทีวีไม่ได้มีการโฆษณาอาหารเสริมและเครื่องส าอาง เพราะมีรายได้
จากการบริการรายเดือนจากสมาชิกบอกรับเคเบิลทีวี นอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการไม่เคยถูกร้องเรียน
ในด้านการเอาเปรียบสมาชิก หรือถูกร้องเรียนด้วยความผิดจากการโฆษณา  

ตารางที่ ๑๕  

แสดงข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๒ 

 

ภาค 

๒ 

ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร 

(ร้อยละ ๑๐) 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

(ร้อยละ ๑๐) 

ด้านกลไกการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

(ร้อยละ ๑๐) 

ส่วนที่ ๑ 
(ร้อยละ ๖๐) 

ส่วนที่ ๒ 
(ร้อยละ ๑๐) 

 ๑๓ ๗ ๖ ๙ ๗ 

รวม ๒๓ 

รวมทุกด้าน (ร้อยละ) ๔๒ 

 

 การประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการเคเบิลทีวีในภาค ๒ พบว่า
ก าลังเผชิญอยู่ในสถานการณ์ยากล าบากมากกว่าภาค ๑ โดยการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ได้เพียงแค่
ร้อยละ ๑๓ จากคะแนนเต็ม ๖๐ สอดคล้องตามแผนภาพที่ ๑๙ ตามที่คณะวิจัยได้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลท าให้พบว่าไม่สามารถติดต่อผู้ประกอบกิจการเคเบิลและเลิกกิจการไปแล้วกว่าร้อยละ 
๔๒ หากพิจารณาในภาพรวมของด้านบริหารจัดการของภาค ๑ ประเมินได้ร้อยละ ๒๓ จาก
คะแนนเต็ม ๗๐ แม้ว่าด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ด้านบุคลากร และด้านกลไก
การคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ร้อยละ ๒๒ จากคะแนนเต็ม ๓๐ แต่ในภาพรวมแล้วภาค ๒ 
ได้ผลการประเมินร้อยละ ๔๒ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการประกอบ
กิจการเคเบิลทีวี แนวโน้มอาจจะน าไปสู่การปิดกิจการอย่างต่อเนื่องในอนาคตได้ 

 

 



๑๔๖ 

 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๒ 

บริษัท ขอนแก่น เคเบิล เน็ทเวิร์ค จ ากัด สัมภาษณ์ 

คุณสุรัตน์ พิพัฒน์ไชยศิริ กรรมการผู้จัดการ 

บริษัทฯ เป็นเคเบิลทีวีขนาดใหญ่ระดับจังหวัดซึ่งก่อตั้งมาร่วม ๒๐ ปีและเคยมียอดสมาชิก
จ านวนมากถึง ๑๖,๐๐๐ ราย มีความโดดเด่นในฐานะเคเบิลทีวีที่ผลิตข่าวท้องถิ่นและออกอากาศในช่อง
รายการของตนเอง รายการข่าวท้องถิ่นดังกล่าวจึงท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างส่วนราชการในจังหวัด
อย่างแท้จริง เนื่องจากข้อมูลข่าวสารของจังหวัดเองไม่ได้รับความสนใจจากสื่อส่วนกลางหรือ
สื่อระดับชาติ ขณะเดียวกันประชาชนในท้องถิ่นกลับต้องการข้อมูลข่าวสารที่ เกิดขึ้นในจังหวัด
ของตนเองควบคู่ไปกับข่าวสารทั่วไปด้วย 

ในด้านการบริหารบุคลากรบริษัท KTV ในยุคแรกช่วงที่เคเบิลทีวีมีการเจริญเติบโตสูงสุด 
สถานีเคยมีบุคลากรมากถึง ๕๐ คน แต่เมื่อจ านวนสมาชิกลดลงและภาวะเศรษฐกิจตกต่ าบริษัทก็
จ าเป็นต้องปรับตัวด้วยการปรับบุคลากรลงครึ่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันมีจ านวน ๒๒ คน  

จากการสอบถามพนักงานของบริษัทหลังจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารแล้วพบว่า  ผู้บริหารมี
การจัด ระบบบริห า รจัดการและการจัด โ คร งสร้า งองค์ก รที ่ช ัด เ จนพอควร โดย ได้แบ่ง
บุคลากรออกเป็นฝ่ายหลัก ๓ ฝ่าย คือ ๑. ฝ่ายผลิตรายการ ๒. ฝ่ายเทคนิคและการออกอากาศ 
๓. ฝ่ายบริการหลังการขาย ส่วนฝ่ายสนับสนุนก็ยังแบ่งเป็นการเงินบัญชีธุรการท าให้บุคลากรแต่ละคน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่ชัดเจน นอกจากนี้ พบว่าผู้บริหารยังมีระบบสวัสดิการเพ่ือสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการท างานที่ดีพอสมควร ซึ ่งนอกจากการจ่ายเงินเดือนและการเข้ากองทุน
ประกันสังคมแล้ว บริษัทยังมีการจ่ายโบนัสมาโดยตลอด แตล่่าสุดไม่ได้จ่ายโบนัส เนื่องจากบริษัทอยู่ใน
ภาวะปรับตัว ทั้งนี้ ผู้บริหารยืนยันว่าจะตั้งใจดูแลธุรกิจเคเบิลทีวีของบริษัทและดูแลบุคลากรให้เกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

จากการวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัยเห็นว่าแม้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
ในอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แต่ก็เชื่อว่า KTV จะเป็นองค์กรที่สามารถ
อยู่รอดได้โดยมีจุดแข็ง คือ มีจ านวนสมาชิกค่อนข้างมาก มีพ้ืนที่ให้บริการครอบคลุมในเขตเมืองและ
ปริมณฑลทั้งหมด มีบุคลากรที่เป็นคนท้องถิ่นหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีความผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้ 
ผู้ที่เป็นเจ้าของและหุ้นส่วนเป็นนักธุรกิจที่มีธุรกิจอ่ืนรองรับและสามารถมีเงินทุนสนับสนุนหรือขยายการ
ลงทุนในธุรกิจเคเบิลทีวีได้ไม่ยาก ประการส าคัญ คือ การที่สถานีสามารถพัฒนาตนเองเป็นสถานีข่าว
ท้องถิ่นที่มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือสูงกลายเป็นสื่อบริการสาธารณะด้านข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชนท้องถิ่นถือเป็นเอกลักษณ์และจุดแข็งที่ส าคัญขององค์กร 

ส าหรับข้อเสนอแนะต่อส านักงาน กสทช. นั้นทางสถานียินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  แต่มีข้อ เสนอให้  กสทช.  พิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมการประกอบ
กิจการและการพิจารณายกเลิกหรือผ่อนปรนประกาศเรื่องการเปลี่ยนช่องรายการ 

 

 

 

http://1.ฝ่ายผลิตรายการ/
http://2.ฝ่ายเทคนิคและการออกอากาศ/
http://3.ฝ่ายบริการหลังการขาย/


๑๔๗ 

 

ผลการเก็บข้อมูลของกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ไม่ใช้คลื่นความถี่/เคเบิลทีวีภาค ๓ 

  ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๓ ประกอบด้วย ๑๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ก าแพงเพชร 
แพร่ น่าน ชัยนาท ตาก พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ 
เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และพิษณุโลก ส าหรับผู้ประกอบกิจการเคเบิลทั้งหมดในภาค ๓ จ านวน ๕๗ ราย 

คณะวิจัยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จ านวน ๖ ราย คือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ บริษัท 
เสียงฝาง จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เอ็นเทอร์ไพรส์ ๒๐๐๐ จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แซท. ทีวี และบริษัท เชียงรายรุ่งเรือง จ ากัด จังหวัดน่าน คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพสยามเคเบิล
ทีวีน่าน จังหวัดล าปาง  คือ  บริษัท  เขลางค์นคร  เค เบิลทีวี  จ ากัด  ด้านการ เก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามได้ทั้ งหมด ๒๓ ราย (ร้อยละ ๔๐) ไม่สามารถติดต่อได้ จ านวน ๑๖ ราย (ร้อยละ ๒๘) 
ได้แก่ สายโทรศัพท์ไม่ว่าง ไม่มีผู้รับสายปลายทาง ไม่ปรากฏเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งจากการ
สืบค้นทางอินเตอร์เน็ตหรือจาก Call Center บริษัท ทีโอที จ ากัด เลิกกิจการ จ านวน ๘ ราย (ร้อยละ ๑๔) 
ส่งแบบสอบถามแล้วแต่ไม่ได้รับแบบกลับมา จ านวน ๑๐ ราย (ร้อยละ ๑๘) ตามแผนภาพที่ ๒๘ 

แผนภาพที่ ๒๘ 

แสดงการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามภาค ๓ 

 
จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่น ภาค ๓ จ านวนที่คณะวิจัยไม่สามารถติดต่อได้ 

ส่งแบบสอบถามไปแล้วไม่ได้รับกลับคืนมา และบางส่วนเลิกกิจการไปแล้ว มีจ านวนรวมกัน ๓๔ ราย 
(ร้อยละ ๖๐) เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ที่คณะวิจัยสามารถเก็บแบบสอบถามได้ สถานการณ์ดังกล่าวถือว่าอยู่
ในช่วงที่ไม่ปกติ เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๓ ก าลังประสบ
ปัญหาในการด้านบริหารจัดการมากที่สุด 

จากแผนภาพที่  ๒๙ ได้แสดงทุนจดทะเบียนผู้ประกอบกิจการ เค เบิลทีวีภาค ๓ 
พบว่ามีทุนจดทะเบียน ๑-๕ ล้านมากที่สุด จ านวน ๑๙ ราย (ร้อยละ ๘๒) ทุน ๕-๑๐ ล้าน 
จ านวน ๒ ราย (ร้อยละ ๙) และไม่ระบุ จ านวน ๒ ราย (ร้อยละ ๙) 

 

 

เก็บได้
ร้อยละ ๔๐

ติดต่อไม่ได้
ร้อยละ ๒๘

ไม่ได้รับคืน
ร้อยละ ๑๘

เลิก
ร้อยละ ๑๔

เก็บได้

ติดต่อไม่ได้

ไม่ได้รับคืน

เลิก



๑๔๘ 

 

แผนภาพที่ ๒๙ 

แสดงข้อมูลทุนจดทะเบียนภาค ๓ 

 
แผนภาพที่ ๓๐ แสดงสถานะของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๓ มีเพียง ๒ ลักษณะ คือ 

จ านวน ๑๔ ราย (ร้อยละ ๖๑) ด าเนินกิจการในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากัดมากที่สุด และด าเนิน
กิจการในลัษณะบริษัทจ ากัด จ านวน ๙ ราย (ร้อยละ ๓๙)  

แผนภาพที่ ๓๐ 

แสดงสถานะกิจการภาค ๓ 

 
จากแผนภาพที่ ๓๑ แสดงข้อมูลระยะเวลาการประกอบกิจการพบว่าด าเนินงานมากกว่า ๗ ปี

ขึ้นไปมากที่สุดจ านวน ๒๐ ราย (ร้อยละ ๘๗) สอดคล้องกับการให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ผู้ประกอบ
กิจการให้บริการเคเบิลมากว่า ๒๐ ปี ขณะเดียวกัน พบผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีที่เพ่ิงเปิดกิจการได้
เพียง ๑-๒ ปี ๓-๔ ปี และ ๕-๖ ปี อย่างละ ๑ ราย โดยเป็นลักษณะการซื้อกิจการมาจากผู้ประกอบ
กิจการเคเบิลทีวีเดิมแล้วมาบริหารจัดการต่อ 

 

 

 

 

ร้อยละ ๘๒

ร้อยละ ๙
ร้อยละ ๙

๑ – ๕ ๕ – ๑๐ ไม่ระบุ

บริษัท
ร้อยละ ๓๙

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด

ร้อยละ ๖๑

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด



๑๔๙ 

 

แผนภาพที่ ๓๑ 

แสดงข้อมูลด้านระยะเวลาการประกอบธุรกิจภาค ๓ 

 

 
แผนภาพที่ ๓๒ การให้บริการแก่ลูกค้าของผู้ประกอบเคเบิลทีวีภาค ๓ มีเพียงแค่ ๔ ลักษณะ 

ได้แก่ (๒) โครงข่ายเคเบิลทีวีระบบแอนะล็อก ใช้สายเคเบิลทีวีต่อตรงกับเครื่องรับโทรทัศน์ เป็นการ
ให้บริการแก่ลูกค้ามากที่สุด จ านวน ๑๗ ราย (ร้อยละ ๖๘) (๓) โครงข่ายเคเบิลทีวีระบบดิจิตอล ใช้สาย
เคเบิลทีวีคู่กับกล่องรับสัญญาณ DVB-C จ านวน ๒ ราย (ร้อยละ ๘) (๔) โครงข่ายเคเบิลทีวีระบบดิจิตอล 
ใช้สายเคเบิลทีวีคู่กับกล่องรับสัญญาณ DVB-T2 จ านวน ๒ ราย (ร้อยละ ๘) และ (๘) ช่องโทรทัศน์
บอกรับสมาชิกผ่านเคเบิลทางสาย จ านวน ๔ ราย (ร้อยละ ๑๖)  

แผนภาพที่ ๓๒ 

แสดงข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะต่างๆ 

 
เมื่อประชาชนต้องการบอกรับเป็นสมาชิกเพ่ือรับชมรายการต่างๆ จากเคเบิลทีวี ผู้ประกอบการ

โดยส่วนใหญ่จ านวน ๑๗ ราย (ร้อยละ ๗๗) ไม่มีค่าติดตั้งอุปกรณ์ในการรับชม มีเพียงแค่จ านวน ๒ ราย 
(ร้อยละ ๙) ที่มีค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์ในกลุ่มลูกค้าประเภทองค์กร หรือจ านวนห้องพักให้บริการ 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางรายปรากฏทั้งสองลักษณะ จ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๕) และผู้ประกอบ
กิจการไม่ระบุว่าเป็นลักษณะอย่างไร จ านวน ๒ ราย (ร้อยละ ๙) ตามแผนภาพที่ ๓๓ 
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๑- ๒ ปี   ๓ - ๔ ปี  ๕ - ๖ ปี      มากกว่า ๗ ปี
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๘
ร้อยละ ๘
ร้อยละ ๘

ร้อยละ ๑๖ t2

t3
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t8



๑๕๐ 

 

แผนภาพที่ ๓๓ 

แสดงข้อมูลค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์การรับชม ภาค ๓ 

 
แผนภาพที่ ๓๔ แสดงผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๓ ทั้งหมดมีค่าบริการรายเดือน โดยมี

อัตราต่างๆ กันดังนี้ ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี จ านวน ๑๑ ราย (ร้อยละ ๔๘) สมาชิกต้องช าระ
ค่าบริการรายเดือนละ ๑๐๑-๒๕๐ บาท รองลงมาค่าบริการเดือนละ ๒๕๑ - ๕๐๐ บาท จ านวน ๘ ราย 
(ร้อยละ ๓๕) ค่าบริการรายเดือนละ ๑๐๐ บาท จ านวน ๒ ราย (ร้อยละ ๙) ค่าบริการรายเดือน 
๗๐-๑๕๐ บาท จ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๔) และไม่ระบุ จ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๔) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ
ทั้งหมด คือ จ านวน ๒๓ ราย (ร้อยละ ๑๐๐) ให้บริการครอบคลุมการออกอากาศเฉพาะพ้ืนที่ที่ให้บริการ
เท่านั้น 

แผนภาพที่ ๓๔ 

แสดงข้อมูลค่าบริการรายเดือนภาค ๓ 

 
แผนภาพที่ ๓๕ ภาพลักษณ์ที่ผู้ประกอบกิจการเคเบิลภาค ๓ พิจารณาว่ามีความโดดเด่น

มากที่สุด คือ ราคาไม่แพง จ านวน ๑๖ ราย (ร้อยละ ๓๕) สอดคล้องกับแผนภาพที่ ๓๔ ที่ค่าบริการต่อ
เดือนๆ ละ ๑๐๑-๒๕๐ บาท รองลงมา คือ การดูแลลูกค้า จ านวน ๑๒ ราย (ร้อยละ ๒๖) การให้บริการ
ฉับไว จ านวน ๙ ราย (ร้อยละ ๒๐) เนื ้อหามีคุณภาพ จ านวน ๕ ราย (ร้อยละ ๑๑) และอื่นๆ 
จ านวน ๔ ราย (ร้อยละ ๘)  

 

ร้อยละ ๗๗

ร้อยละ ๙
ร้อยละ ๙

ร้อยละ ๕
ไม่มี

มี

ไม่ระบุ

ทั้งมีและไม่มี

ร้อยละ ๔
ร้อยละ ๙

ร้อยละ ๔๘

ร้อยละ ๓๕

ร้อยละ ๔
๗๐-๑๕๐

๑๐๐

๑๐๑-๒๕๐

๒๕๑-๕๐๐

ไม่ระบุ



๑๕๑ 

 

แผนภาพที่ ๓๕ 

แสดงข้อมูลภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการเคเบิลทีวีภาค ๓ 

 
ผลการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่/เคเบิลทีวีภาค ๓ 

 จากตารางที่ ๑๖ การเก็บข้อมูล ข้อ ๑. - ข้อ ๓. ผู้ประกอบกิจการภาค ๓ ด้านการประเมินผล
สัมฤทธิ์ คณะวิจัยพบว่าผู้ประกอบกิจการไม่มีผลก าไร ไม่มีการให้โบนัส และไม่มีการปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นมากถึงร้อยละ ๘๘ แม้จะมีผู้ประกอบการภาค ๓ บางรายมีผลก าไร ให้โบนัสพนักงาน 
และมีการปันผลให้กับผู้ถือหุ้น แต่มีเพียงร้อยละ ๙ เท่านั้น คณะวิจัยได้พิจารณาข้อ ๑๑. เพ่ิมเติม 
พบว่าผู้ประกอบกิจการยอมรับว่าพบความยากล าบากในการบริหารจัดการองค์กรให้อยู่รอด จ านวนถึง 
๑๙ ราย (ร้อยละ ๘๓) มีเพียงแค่ ๓ ราย (ร้อยละ ๙) เท่านั้นที่สามารถบริหารจัดการได้ไม่ยากล าบาก 
จาก ๔ ข้อข้างต้นได้แสดงให้ทราบว่าผู้ประกอบกิจการภาค ๓ ประสบปัญหาในการที่จะด าเนินธุรกิจให้
มีผลสัมฤทธิ์หรือสามารถด าเนินกิจการต่อไปนี้ เมื่อพิจารณาควบคู่กับผู ้ประกอบกิจการที่ “เลิก” 
กิจการไปแล้ว (ที่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการ) จ านวน ๘ ราย รวมไปถึงผู้ประกอบกิจการภาค ๓ จ านวน 
๑๖ รายที่คณะวิจัยไม่สามารถติดต่อได้ จะเห็นได้ว่าเกินกว่าร้อยละ ๕๐ จากผู้ประกอบกิจการทั้งหมดที่
คณะวิจัยเก็บข้อมูลได้ คณะวิจัยได้พิจารณาเพ่ิมเติมในข้อ ๖. เกี่ยวกับความมั่นใจที่จะสามารถด าเนิน
กิจการได้ต่อไปอีก ๒ ปีหรือไม่ ผลการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ประกอบกิจการจ านวน ๙ ราย (ร้อยละ ๓๙) 
“ไม่แน่ใจ” ว่าจะสามารถประคองธุรกิจได้ ในขณะผู้ประกอบกิจการจ านวน ๖ รายที่ยอมรับ ณ ช่วงที่
เก็บข้อมูลว่าจะไม่สามารถบริหารธุรกิจได้ถึง ๒ ปี หมายความว่าผู้ประกอบกิจการภาค ๓ มีแนวโน้มที่จะ
เลิกกิจการสูงมากขึ้นอย่างแน่นอน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการ พบว่าสมาชิกเคเบิลทีวีลดจ านวน
ลงอย่างต่อเนื่อง  เจ้าของกิจการไม่เห็นโอกาสการเติบโต ของธุรกิจนี้ เมื่อสมาชิกคนสุดท้ายขอ
ยกเลิกบริการก็จะเปิดกิจการอย่างถาวร อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการจ านวน ๘ ราย (ร้อยละ ๓๕) ที่
มั่นใจว่าจะประคับประคองธุรกิจต่อไปได้ จากการสัมภาษณ์ท าให้พบว่าทิศทางที่ผู ้ประกอบกิจการ
ก าลังเร่งด าเนินการในขณะนี้ คือ การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน เทคโนโลยี เช่น การ
ปรับเปลี่ยนระบบออกอากาศจากแอนะล็อกมาสู่ระบบดิจิตอล การเสริมบริการด้านอินเตอร์เน็ต การจับ
กลุ่มเลือกซื้อเนื้อหาลิขสิทธิ์ร่วมกัน แต่ทุกด้านที่กล่าวไปจ าเป็นต้องมีเงินลงทุน 
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๑๕๒ 

 

เมื่อพิจารณาด้านการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการภาค ๓ สามารถบริหาร
จัดการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก คือ การวัดระดับความนิยม (Rating) เพ่ือค้นหารายการ
ที่สมาชิกแต่ละกลุ่มให้ความชื่นชอบในการรับชม คณะวิจัยพบว่าผู้ประกอบกิจการภาค ๓ ไม่มีการวัด
ระดับความนิยม (Rating) จ านวน ๑๒ ราย (ร้อยละ ๕๒) มีเพียง ๙ ราย (ร้อยละ ๓๐) เท่านั้นที่มี
การด าเนินการวัดระดับความนิยม และมีผู้ประกอบกิจการจ านวน ๔ ราย (ร้อยละ ๑๗) ที่ไม่แน่ใจว่า
ตนเองมีการวัดระดับความนิยม 

 อย่างไรก็ตาม คณะวิจัยพบข้อมูลที่น่าสนใจว่าแม้ว่าผู้ประกอบกิจการอาจจะไม่สามารถบริหาร
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการ แต่กลับมีการวางแผนเพิ่มสมาชิก 
มีการปรับปรุงเทคโนโลยี นวัตกรรมในธุรกิจ การวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารองค์กร พร้อมทั้งปฏิบัติ
ตามแผนบริหารองค์กร ควบคู่กับการประเมิน ทบทวนแผนงาน ร้อยละ ๕๙ ขณะเดียวกันผู้ประกอบกิจการ
ร้อยละ ๒๕ ไม่ได้มีการด าเนินการดังกล่าว และมีผู้ประกอบกิจการร้อยละ ๑๕ ไม่แน่ใจว่าตนเองได้
ด าเนินการเช่นนั้นหรือไม่ 

ตารางท่ี ๑๖ 

แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล ภาค ๓ 

 

การบริหารจัดการองค์กร ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๑. ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจได้ก าไร ๔ ๑๗ ๐ ๑ ๑ 

ร้อยละ (๑๗) (๗๔) (๐) (๔) (๔) 

๒. ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจมีโบนัสให้
พนักงาน  

๑ ๒๒ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๔) (๙๖) (๐) (๐) (๐) 

๓. ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจปันผลให้ผู้ถือหุ้น ๑ ๒๒ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๔) (๙๖) (๐) (๐) (๐) 

๔. มีการวัดระดับความนิยม (Rating)  ๗ ๑๒ ๐ ๔ ๐ 

ร้อยละ (๓๐) (๕๒) (๐) (๑๗) (๐) 

๕. มีการวางแผนเพิ่มจ านวนสมาชิก ๑๘ ๓ ๐ ๒ ๐ 

ร้อยละ (๗๘) (๑๓) (๐) (๙) (๐) 

๖. ธุรกิจจะสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้
นานเกิน ๒ ปี 

๘ ๖ ๐ ๙ ๐ 

ร้อยละ (๓๕) (๒๖) (๐) (๓๙) (๐) 



๑๕๓ 

 

ตารางท่ี ๑๖ (ต่อ) 

 

การบริหารจัดการองค์กร ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๗. มีการปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ 

๑๓ ๖ ๐ ๔ ๐ 

ร้อยละ (๕๗) (๒๖) (๐) (๑๗) (๐) 

๘. มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหาร
องค์กรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๑๓ ๗ ๐ ๓ ๐ 

ร้อยละ (๕๗) (๓๐) (๐) (๑๓) (๐) 

๙. มีการปฏิบัติตามแผนบริหารองค์กรที่ได้
จัดท าอย่างเคร่งครัด 

๑๒ ๖ ๐ ๕ ๐ 

ร้อยละ (๕๒) (๒๖) (๐) (๒๒) (๐) 

๑๐. มีการประเมิน ทบทวนการปฏิบัติตาม
แผนบริหารองค์กรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๑๒ ๗ ๑ ๓ ๐ 

ร้อยละ (๕๒) (๓๐) (๔) (๑๓) (๐) 

๑๑. มีความยากล าบากในการด าเนินกิจการ
ธุรกิจให้อยู่รอด 

๑๙ ๒ ๐ ๐ ๒ 

ร้อยละ (๘๓) (๙) (๐) (๐) (๙) 

 

จากตารางที่ ๑๖ ด้านการบริหารบุคลากรของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๓ การก าหนด
แผนผังการเติบโตและโครงสร้างในการท างาน อย่างละเท่าๆ กัน คือ จ านวน ๑๐ ราย (ร้อยละ ๔๓) 
ส่วนที่สอง ผู้ประกอบกิจการมีการก าหนดโครงสร้าง จ านวน ๙ ราย (ร้อยละ ๓๙) ใกล้เคียงกับ
การไม่ก าหนดโครงสร้าง จ านวน ๑๑ (ร้อยละ ๔๘)  เมื่อสอบถามว่าธุรกิจมีกิจกรรมการเรียนรู้ 
การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน ส าหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก มีเพียงแค่ ๙ ราย (ร้อยละ ๓๙) 
ในขณะที่ ผู้ประกอบกิจการภาค ๓ จ านวน ๑๓ ราย (ร้อยละ ๕๗) ไม่ได้ให้ความส าคัญกับส่วนนี้ แม้จะมี
อัตราการหมุนเวียนเข้าออกของบุคลากรที่ไม่สูงมาก กล่าวคือ จ านวน ๙ ราย (ร้อยละ ๓๙) ที่มีการเข้าออก
ของบุคลากรเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ในปีที่ผ่านมา และสัมพันธ์กับที่ผู้ประกอบกิจการภาค ๓ ให้ข้อมูลว่ามี
บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการท างาน ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ของกฎหมาย มีจ านวน
เพียงพอกับปริมาณงาน และได้รับสวัสดิการอื่นๆ  

 

 

 



๑๕๔ 

 

ตารางท่ี ๑๗ 

แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านบุคลากรของ 

ผู้ประกอบกิจการเคเบิล ภาค ๓ 

 

ด้านบุคลากร ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๑๒. มีการก าหนดแผนผังการเติบโตในสายงาน
ของบุคลากรที่ชัดเจน 

๑๐ ๑๐ ๐ ๓ ๐ 

ร้อยละ (๔๓) (๔๓) (๐) (๑๓) (๐) 

๑๓. มีการก าหนดโครงสร้างการเติบโตในสาย
งานของบุคลากรที่ชัดเจน 

๙ ๑๑ ๐ ๓ ๐ 

ร้อยละ (๓๙) (๔๘) (๐) (๑๓) (๐) 

๑๔. มีกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอบรม และ
การศึกษาดูงาน ส าหรับบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก 

๙ ๑๓ ๐ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๓๙) (๕๗) (๐) (๔) (๐) 

๑๕. การหมุนเวียนเข้า-ออกของบุคลากรใน
รอบปีที่ผ่านไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

๑๔ ๙ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๖๑) (๓๙) (๐) (๐) (๐) 

๑๖. บุคลากรมีความรู้/ความเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบ 

๑๗ ๒ ๐ ๔ ๐ 

ร้อยละ (๗๔) (๙) (๐) (๑๗) (๐) 

๑๗. บุคลากรได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ของ
กฎหมายแรงงาน 

๑๗ ๓ ๐ ๓ ๐ 

ร้อยละ (๗๔) (๑๓) (๐) (๑๓) (๐) 

๑๘. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณงาน ๑๕ ๖ ๐ ๑ ๑ 

ร้อยละ (๖๕) (๒๖) (๐) (๔) (๔) 

๑๙. บุคลากรได้รับสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น ประกัน
กลุ่ม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

๑๕ ๘ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๖๕) (๓๕) (๐) (๐) (๐) 

 



๑๕๕ 

 

จากตารางที่ ๑๘ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย คณะวิจัยพบว่าผู้ประกอบกิจการ
เคเบิลทีวี ภาค ๓ ทั้งหมดให้ความส าคัญกับด้านนี้มาก สามารถปฏิบัติตามด้านนี้อย่างเคร่งครัด เช่น การ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับใบอนุญาต การช าระค่าธรรมเนียม การควบคุมดูแลเนื้อหารายการ จึงท า ให้
ไม่เคยถูกร้องเรียน/ลงโทษด้านเนื้อหา สังเกตได้ว่าแม้จะมีอุปสรรคด้านการบริหารจัดการ
องค์กร ด้านบุคลากร แต่ในส่วนการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ผู้ประกอบกิจการยังคงปฏิบัติตามได้ ใน
สถานการณ์เช่นนี้ 

ตารางท่ี ๑๘ 

แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของ 

ผู้ประกอบกิจการเคเบิล ภาค ๓ 

 

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๒๐. ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามใบอนุญาตท่ีได้รับ
อย่างเคร่งครัด 

๒๒ ๑ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๙๖) (๔) (๐) (๐) (๐) 

๒๑. ช าระค่าธรรมเนียมตามก าหนดระยะเวลา ๒๐ ๓ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๘๗) (๑๓) (๐) (๐) (๐) 

๒๒. มีการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ ๒๐ ๒ ๐ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๘๗) (๙) (๐) (๔) (๐) 

๒๓. เคยได้รับการแจ้งเตือน/ลงโทษด้านเนื้อหา
รายการไม่เหมาะสม 

๐ ๒๓ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๐) (๑๐๐) (๐) (๐) (๐) 

๒๔. เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพหรือองค์กร
ของผู้ประกอบการ 

๑๕ ๗ ๑ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๖๕) (๓๐) (๔) (๐) (๐) 

 

จากตารางที่ ๑๘ คณะวิจัยพบว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๓ ด้านกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคหรือสมาชิก ในประเด็นการมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการหรือ Call Center นั้น 
ผู้ประกอบกิจการเคเบิล ภาค ๓ มีช่องทางดังกล่าว จ านวน ๑๐ ราย (ร้อยละ ๔๓) ส่วนที่ไม่มีช่องทาง
ดังกล่าว จ านวน ๒๔ ราย (ร้อยละ ๕๒) อย่างไรก็ตาม ในด้านนี้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๓ 
มีช่องทางติดต่อที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของกิจการโดยไม่ได้มี Call Center อย่างเป็นทางการ แต่สมาชิกก็
สามารถติดต่อสื่อสารแจ้งเรื่องราวกับกิจการได้ตามระยะเวลาเปิด-ปิดท าการ นอกจากนี้ ผู้ประกอบ
กิจการเคเบิลทีวี ภาค ๓ มีการตรวจสอบเนื้อหาก่อนออกอากาศ จ านวน ๑๔ ราย (ร้อยละ ๖๑) 



๑๕๖ 

 

ในขณะที่ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีที่เหลือ จ านวน ๘ ราย (ร้อยละ ๓๕) ที่ไม่มีการตรวจเนื้อหาก่อน 
ด้านการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค เช่น สคบ. จ านวน ๑๖ ราย (ร้อยละ ๗๐) 
ส่วนผู้ประกอบกิจการเคเบิลที่วีที่ไม่การประชาสัมพันธ์ข้อมูลนี้ จ านวน ๖ ราย (ร้อยละ ๒๖)  

ส าหรับด้านอ่ืนๆ เช่น การไม่มีการโฆษณาเครื่องส าอางและอาหารเสริม เพราะมีรายได้หลัก
จากการบริการรายเดือนจากสมาชิกบอกรับเคเบิลทีวี นอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการไม่เคย ถูก
ร้องเรียนในด้านการเอาเปรียบสมาชิก หรือความผิดว่าด้วยการโฆษณา  

ตารางท่ี ๑๙ 

แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคของ 

ผู้ประกอบกิจการเคเบิล ภาค ๓ 

 

ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๒๕. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่น Call 
Center 

๑๐ ๑๒ ๐ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๔๓) (๕๒) (๐) (๔) (๐) 

๒๖. มีระบบการตรวจสอบเนื้อหาก่อนการ
ออกอากาศ 

๑๔ ๘ ๐ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๖๑) (๓๕) (๐) (๔) (๐) 

๒๗. ไม่เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดว่าด้วยการโฆษณา 

๒๑ ๒ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๙๑) (๙) (๐) (๐) (๐) 

๒๘. มีโฆษณาสินค้า (สปอนเซอร์) ประเภท
เครื่องส าอางหรืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 

๐ ๒๓ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๐) (๑๐๐) (๐) (๐) (๐) 

๒๙. เคยถูกร้องเรียนหรือตัดสินลงโทษเก่ียวกับ
การกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 

๑ ๒๒ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๔) (๙๖) (๐) (๐) (๐) 

๓๐. มีการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค เช่น สคบ.  

๑๖ ๖ ๐ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๗๐) (๒๖) (๐) (๔) (๐) 

 



๑๕๗ 

 

 จากตารางที่ ๒๐ เมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่าภาค ๓ บริหารจัดองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ได้เพียงร้อยละ ๑๕ จากคะแนนเต็มร้อยละ ๗๐ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ 
คือ ผลก าไร การให้โบนัสบุคลากร การปันผลให้ผู้ถือหุ้น ความสามารถที่จะประกอบกิจการได้ต่อไปใน
อีก ๒ ปีข้างหน้า และการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากล าบากในขณะนี้ พบว่าภาค ๓ สามารถบริหาร
จัดการองค์กรได้เพียงแค่ร้อยละ ๘ จากคะแนนเต็มร้อยละ ๖๐ ซึ่งถือว่าสถานการณ์ของ
ภาค ๓ มีความยากล าบากมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาค ๑ และ ๒ ส่วนในด้านบุคลากร ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคที่ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ประกอบกิจการภาค ๓ สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๒๑ จากคะแนนเต็มร้อยละ ๓๐ แต่เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์การอยู่รอดของการประกอบ
กิจการในทุกด้าน พบว่าภาค ๓ สามารถด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพได้เพียงร้อยละ ๓๖ 
เท่านั้นจากคะแนนเต็ม  

ตารางที่ ๒๐  

แสดงข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๓ 

 

ภาค 

๓ 

ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร 

(ร้อยละ ๑๐) 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

(ร้อยละ ๑๐) 

ด้านกลไกการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

(ร้อยละ ๑๐) 

ส่วนที่ ๑ 
(ร้อยละ ๖๐) 

ส่วนที่ ๒ 
(ร้อยละ ๑๐) 

 ๘ ๗ ๖ ๙ ๖ 

รวม ๑๕ 

รวมทุกด้าน (ร้อยละ) ๓๖ 

 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการภาค ๓ 

๑. บริษัท เสียงฝาง จ ากัด สัมภาษณ์  
คุณเบญจวรรณ ผู้ดูแลกิจการแทนเจ้าของกิจการ 

ค่าบริการ ๗๐ บาทต่อเดือน แต่มีระบบให้จ่ายเป็นรายปีล่วงหน้าด้วย เดิมค่าบริการเดือนละ 
๑๕๐ บาท ลูกค้าบางรายขอต่อเหลือรายเดือนที่ ๕๐ บาท แต่ก่อนจะมีเจ้าของเรียกว่า “เฮีย” ที่เป็น
เจ้าของกิจการ พอต้ อ งการ เ งิ นล งทุน เ พิ่ มก็ จ ะ ไปหา เ งิ นล งทุน มา ให้  ก็ ส ามารถปรับปรุ ง
ท าบริ ก า ร ให้ ดี ขึ้ น ได้  แต่ ตอนนี้  “ เ ฮี ย ”  เสียชีวิตแล้ว  ลูกชายสองคนของเฮีย ไม่รับช่ว ง
กิจการ เค เบิลทีวี ต่อ  คนหนึ่ ง เป็นทนาย คนหนึ่ งท า งานอย่าง อื่น  ไม่ ต้องการสืบทอดกิจการ 
เพราะเห็นว่าเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถปรับปรุงกิจการให้เป็นดิจิตอลได้ ไม่มีเงินลงทุนแล้ว ตอนนี้ บริษัทฯ 
ต้องใช้อุปกรณ์เดิมๆ ซึ่งในปัจจุบันก็ไม่มีขายแล้ว ต้องซ่อมอย่างเดียว (บูทกระป๋อง ค่าซ่อม ๒๐๐ บาท 
เพราะถูกฟ้าผ่า) 



๑๕๘ 

 

ปัจจุบันสมาชิกลดลงเรื่อยๆ ทุกเดือน คาดว่าภายใน ๓ ปีน่าจะปิดกิจการ ก่อนหน้านี้เคเบิลทีวี
บางรายก็ทยอยปิดไปบ้างแล้ว เดิมพนักงานก็มีมากกว่านี้ ก็ลดลงไปตามจ านวนสมาชิก ส่วนใหญ่ให้
ความสนใจไปติดจานดาวเทียมเพราะมีระบบให้ผ่อนด้วย พนักงานตอนนี้มี ๑๕ คน กรรมการ ๓ คน 

จุดแข็งของบริษัทฯ คือ เน้นให้บริการกับสมาชิก เอาใจอยากดูรายการอะไร สมาชิกจะ
มาบอกว่าคลื่นสัญญาณอะไร ก็พยายามท าตามใจลูกค้า พยายามพยุงตัว แต่ก่อนธุรกิจดีมาก เดิมมีแค่ 
๑๐ ช่องรายการ ก็เพิ่มมาเรื่อยๆ มาเป็น ๖๕ ช่องรายการ ในยุคกรมประชาสัมพันธ์เข้ามาดูแล
ค่าใบอนุญาต ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี พอเป็น กสทช. เรื่องเยอะ เรื่องมาก คลุมเครือ ให้ท าอะไรก็ไม่รู้ 
มีกฎเกณฑ์ อ่านแล้วคืออะไร ต้องตามส่งเอกสาร ไม่รู้ว่าใครเป็นคนรับ คนท า ขอแล้วขออีก แต่สถานีก็
ปฏิบัติตาม ไม่ได้ท าอะไรที่ละเมิด  

ปัจจุบันค่าใช้จ่ายเยอะ ไม่คุ้มเลย คนดูก็ไม่เยอะ ไม่ได้ผลิตข่าวเอง เพราะค่าใช้จ่ายสูง ท าไปคน
ก็ไม่สนใจดู คนไม่ดู แต่ก่อนก็มีมหาวิทยาลัยส่งแผ่นข่าวของเขามาให้ ก็ออกอากาศให้ แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว 
เขาไม่ได้ท าส่งมาให้อีก 

แม้จะมีช่องท้องถิ่น แต่ไม่มีคนท าข่าวแล้ว แต่ก่อนเคยมี พอฝึกจนเป็นงานคล่องแล้วก็ไปอยู่ที่อ่ืน 
ท าได้เพียงแค่ง่ายๆ พาวเวอร์พ๊อยท์ (Power Point) ขึ้นให้ลูกค้า ค่าโฆษณาก็ไม่ได้เก็บอะไรมากมาย 
ถ้าเป็นข่าวของราชการก็ท าให้และลงให้ฟรีด้วยแต่ก็ไม่ค่อยมีรายได้ส่วนนี้ 

ส่วนใหญ่ลูกค้า คือ บ้านเช่า หอพัก โรงแรม คนแก่ ยังเคยชินกันการกดเลขตัวเดียว บริษัทฯ ได้
ท าเรื่องขอ กสทช. ไม่จัดเรียงช่อง เพราะความคุ้นเคยของสมาชิกคนแก่ ค่าธรรมเนียม ๑.๕% เพราะ
ทุนจดทะเบียนไม่ถึง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปีละ ๔ หมื่น แต่ต่อไป กสทช. จะลดให้เหลือ ๐.๕% ปีละหมื่น
กว่าบาท 

ค่าใช้จ่ายให้ไฟฟ้าต้นละ ๓๒ บาท รายจ่ายส่วนนี้ ๕-๖ แสนบาท ค่าสายไฟเบอร์ ๕๕ บาท 
ลงทุนหมดไปหลายล้าน ผ่อนธนาคารขอทบต้นทบดอก ไม่มีการลงทุนเพ่ิมแล้ว พฤติกรรมคนดูก็
เปลี่ยนไป เขาไม่ดูเคเบิลทีวีแล้ว เขาดูจากมือถือเอา บางช่องก็รับสัญญาณทางเน็ต เพราะรายเดือนถูกกว่า 
ขึ้นอยู่กับความเร็วของเน็ต โฆษณาก็ไม่ค่อยมี ไม่มีเจ้าหน้าที่ท าโฆษณา บางทีฝากขายได้ ร้านอาหาร 
ซื้อ ๑ แถม ๑ เดือนละ ๑๐๐-๒๐๐ บาท เป็นภาพนิ่ง 

ตอนนี้อยู่ได้เพราะลูกค้า โดยส่วนใหญ่เคเบิลท้องถิ่นก็เป็นแบบนี้  เดิมทีมีลูกค้าในหมู่บ้านเล็ก 
๓-๔๐๐ รายก็ปิดไป เพราะมันลงทุนเยอะ ตอนนี้เป็นแอนะล็อกอย่างเดียว แต่ภาพก็ไม่ค่อยชัดแล้ว 

๑๐ ปีที่แล้วดี เดิมมีสมาชิก ๑๕,๐๐๐ ราย ตอนนี้  ๕,๐๐๐ ราย เดิมเงินเยอะมาก 
สามารถให้โบนัสกับพนักงานได้ แต่ตอนนี้เงินเดือนไม่ขึ้น เพราะรายได้ลดลงมาก ก็อยู่แบบเดิม 
คนก็ลดลง พนักงานก็มีงานเยอะ เพราะคนน้อย ปริมาณงานเท่าเดิม 

กสทช.ก็เคยมาถามว่าจะให้ช่วยยังไง ก็ไม่รู้จะให้เขาช่วยยังไง แค่อย่าออกกฎเยอะท า
ไม่ได้ ขอเพียงแค่ให้เรายืนได้ เพราะตอนนี้มีทีวีดิจิตอล แจกกล่องฟรี จานดาวเทียม ลูกค้าก็บอกต่อกัน 
เพราะเคเบิลอยู่ไม่ได้ ปิดตัวไป ลูกค้าก็ไปบอกกันติดจานดาวเทียมแทน สัญญาณภาพชัดเจน กดช่อง
เดียวดูได้เป็นร้อยช่อง เคเบิลสัญญาณไม่ถึง แต่ละพ้ืนที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสัญญาณและทีวีของลูกค้า 
โทรทัศน์รุ่นเก่ารับได้แค่ ๔๐ ช่อง มากไปกว่านี้ก็ไม่สามารถรับได ้

 



๑๕๙ 

 

๒. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เอ็นเทอร์ไพรส์ 2000  
สัมภาษณ์ คุณสุดสยาม จันทราทิตย์ เจ้าของกิจการ 

ให้ข้อมูลว่าเคเบิลทีวีตอบโจทย์ให้ชาวบ้าน แต่ปัจจุบันจานดาวเทียมมีช่องรายการมากขึ้น ราคา
ไม่แพง จานไม่ใหญ่และเคเบิลทีวีเสื่อมความนิยมลงไป สมาชิกก็มีจ านวนลดลง แต่ก่อนมีสมาชิกกว่าพัน
ราย เคยเก็บรายเดือนได้เป็นแสนบาท 

ค่าสมาชิกเดือนละ ๑๕๐ บาทตั้งแต่ ๒๐ ปีที่แล้วเมื่อก่อนสมาชิกมีเยอะ ตอนนี้ลดเหลือหลัก
ร้อย ท าพอแค่ค่าใช้จ่าย เปิดมาตั้งแต่กรมประชาสัมพันธ์ควบคุม แต่ตอนนั้นยังไม่มีใบอนุญาต ตอนนี้
แม้แต่เจ้ายักษ์ใหญ่ในเมืองก็ลดลงไปเยอะ ไม่มี volume เก็บค่าสมาชิก ต้องปรับเป็น digital และ 
internet พ่วง แต่มีการลงทุนสูง ชาวบ้านจะรับได้หรือไม่ หากต้องเก็บค่าบริการรายเดือนสูงขึ้น 

การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมีผลท าให้สถานีเคเบิลบางพ้ืนที่ต้องปิดตัวไป เช่น แม่แจ่ม ปาย วังเหนือ 
ผู้ประกอบการไม่สามารถลงทุนเพ่ิมได้ เพราะการลงทุนสูงมากที่หลักล้าน แต่ประชาชนก็ยั งมีทางเลือก
อ่ืนๆ เช่น การติดตั้งจานดาวเทียมซึ่งมีข้อดีที่ไม่ต้องเสียค่าสมาชิกรายเดือน และท่ีส าคัญเดิมทีเป็นธุรกิจ
ที่ผิดกฎหมาย เมื่อ กสทช. เข้ามาจัดระเบียบก็ต้องเลิกไป 

ผู้บริหารให้ความคิดเห็นว่าไม่สามารถพัฒนา เพราะต้องเปิดเป็นรูปบริษัท มีการท าบัญชี 
แต่ก่อน อ.ปายรับได้ช่องเดียว ปิดชาวบ้านจากโลกภายนอก เมื่อ กสทช.เข้ามาดูแลจัดระเบียบ แต่ไม่ได้
แบ่งแยกประเภทการดูแล เคเบิลท้องถิ่นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ ๒ ซึ่งผู้ประกอบการไม่มีก าลัง
มากพอ ไม่มีศักยภาพ เพราะจ านวนสมาชิกก็ลดลงเรื่อยๆ ในขณะนี้แค่ให้บริการชาวบ้านเพียงแค่ 
๒ หมู่บ้านเท่านั้น 

ขณะนี้มี IPTV ดาวเทียม ใช้กล่อง set top box ไม่ต้องมีการดูแล มีแต่การปรับไปตาม
เทคโนโลยี ใช้การประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับรู้  ส าหรับเคเบิลระดับกลาง ระดับล่าง ในความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการน่าจะหยุดแล้ว เพราะสถานการณ์ในขณะนี้มีแค่ทรงกับทรุดเท่านั้น ไม่สามารถ
บริหารงานได้แล้ว เคเบิลในเมืองปรับเป็นดิจิตอลหมดแล้ว เพราะคนในเมือง (อ าเภอเมืองเชียงใหม่) 
มีก าลังสูง การจ่ายค่าสมาชิกเดือนละ ๒๐๐-๓๐๐ บาท เขามีก าลังมากพอ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ดาวเทียม หากจะดูได้ ๖ ห้อง ต้องมีกล่อง ๖ กล่อง แต่เคเบิลไม่ต้องขนาดนั้น แค่เดินสายก็ดูได้เลย 
แต่ส าหรับในบ้านนอกนั้นไม่สามารถพัฒนาได้เลยในส่วนของผู้ประกอบการ 

อีกช่องทางหนึ่งที่ผู้บริหารก าลังท าอยู่นั้นคือ การเป็นผู้ประสานกับเทศบาลท าเคเบิลส าหรับ
ประชาชนที่มีก าลังเงินไม่มาก หรือรับสัญญาณไม่ชัดได้ดูเคเบิลฟรี โดยไม่เสียค่าสมาชิก เพราะ อบต.
รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ มีช่องรายการจ านวน ๒๐-๓๐ ช่อง ส่วนชาวบ้านที่มีเงินก็เลือกรับชมเป็นสมาชิก
ของบริษัทเคเบิลทีวีของเอกชน ในขณะนี้ก าลังขอใบอนุญาตจาก กสทช.  แต่ยังไม่ได้ เพราะ กสทช. 
ถือว่าเป็นการท าธุรกิจ ซึ่งเทศบาลในต่างจังหวัดมีแบบนี้จ านวนมาก เคเบิลท้องถิ่นบางส่วนก็ท าช่องข่าว
ท้องถิ่นให้กับเคเบิลเทศบาล  

 

 

 



๑๖๐ 

 

๓. บริษัท เขลางค์นคร เคเบิลทีวี จ ากัด สัมภาษณ์  
คุณณัฐชยานันท์ โตพุทธพงศ์ ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 

 เปิดมา ๑๓ ปี เข้าปีที่ ๑๔ เดิมไม่ต้องท าตลาด ลูกค้าวิ่งเข้ามาหาเอง ตอนนี้มีผลกระทบเกิน
เยียวยา ลูกค้าไหลออก จานทรูก็ไม่ได้สร้างผลกระทบมาก ต่างคนต่างพัฒนากลไกทางการตลาด ที่มี
ผลกระทบมากส าหรับบริษัทฯ คือ CTH การตัดสินใจของเราที่ต้องไปพบกับคนท าธุรกิจที่ ไม่
ตรงไปตรงมา ไม่สามารถบริหารจัดการได้ เพราะมีการใช้ต้นทุนกับ CTH ก้อนใหญ่ในการท าโครงขา่ย
ก็สู้กันมา แก้กันไป ทะเลาะกันไป แต่พอทีวีดิจิตอลมาก็ลดฮวบร่วงเลย ภาพของเขาคมชัดมาก และพ้ืนที่
ต่างจังหวัดรับได้ดีและไม่มีค่าใช้จ่าย เขาได้รับกล่องเข้าไปในชุมชน ลูกค้าขอยกเลิกเดือนละ ๔๐-๕๐ ราย 
ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปันผลอะไรให้กับผู้ถือหุ้น พอจะมีเริ่มมีบ้าง ก็ต้องลงทุนเพิ่มเติม 

 ก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดจะปรับระบบเป็นดิจิตอล เพราะต้นทุนสูง ท าห้องส่ง กล่อง ยอมรับว่า
ประเมินสถานการณ์ไม่ถูกต้อง คุยกันหลายรอบกับผู้ถือหุ้น คิดจะท าระบบดิ จิตอลตอนนี้
ก็ไม่ทัน เมื่อ ๕-๖ ปีที่แล้วมีสมาชิกกว่า ๓ พันราย ตอนนี้เหลือเพียง ๖๐๐ ราย ถ้าเป็นลูกค้าวีไอพี
ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับชม บัญชีติดลบทุกเดือน ค่าพาดสาย (กับเสาไฟฟ้า) ปีละ ๔ แสนกว่าบาท 
ถือว่าเป็นรายจ่ายที่สูงมาก เมื่อก่อนเคยปรึกษากับ กสทช. พยายามผลักดันต่อรองกับการไฟฟ้าแต่ก็ไม่
ส าเร็จ  

แนวทางการที่จะอยู่รอดก็ยังไม่แน่ใจว่าอินเตอร์เน็ตจะไปได้ เพราะเราช้า ไม่มีชื่อเสียง ลูกค้า
อาจจะไม่ไว้ใจ ต้นทุนสูงมาก เราไม่ได้วางแผนไว้ ลูกค้าต่างจังหวัดมีพฤติกรรมที่เคเบิลจะมีอินเตอร์เน็ต
จะยาก ต้นทุน เครือข่าย คู่แข่ง เข้าไม่ถึงลูกค้า ไม่สามารถแทรกได้ แทรกได้เพียงราคาเพราะไม่มีแบรนด์ 
ด้านบุคลากรก็ไม่พร้อม มีแต่ความสามารถด้านเคเบิล แต่ไม่มีความรู้ด้านอินเตอร์เน็ต ถ้าจะจ้างก็ต้นทุนสูง 
แต่พยายามประคองท าภายใต้ข้อจ ากัดท่ีมีอยู่ ช่วงสิ้นปีจะมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 

 จุดเด่นของบริษัทฯ มีเพียงอย่างเดียว คือ ข่าวผลิตเอง ท าข่าวท้องถิ่น แต่มีเพียงคนเดียวที่ท า 
(ไม่มีส ารอง) ต้องมีใจที่จะท าจริงๆ ต้องตัดต่อ วันอาทิตย์เข้ามาสรุปข่าว ออกอากาศ ๓๐ นาที 
รีรันวันละ ๓ รอบหรือ ๔ รอบช่วงดึก เช้า เที่ยง มีการซื้อข่าวจากนักข่าวทั่วไปในท้องถิ่น ก็เป็นต้นทุน
อีกอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นแหล่งข่าวเดียวกับช่องใหญ่ ในพื้นที่มีเคเบิลเจ้าเดียว ลูกค้า คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 
วัยกลางคน กลุ่มเด็ก วัยรุ่นเขาไปใช้อินเตอร์เน็ตกัน ส่วนการให้บริการเน้นการ เข้าถึง ติดต่อได้ง่าย 
เป็นกันเอง คุ้นเคยกัน 

 รายรับจากโฆษณาก็ไม่ได้มาก ไม่พอจ่ายค่าธรรมเนียม ปีนี้ต้องช าระค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑.๕ 
ปีถัดไปร้อยละ ๐.๕ (ถ้ารายใหญ่เกิน ๕ ล้าน ค่าธรรมเนียมร้อยละ ๒) ตอนนี้แทบไม่พอจ่ายเงินเดือนให้
ลูกน้อง รายรับไม่พอจ่าย ผู้บริหารต้องควักเงินส่วนตัว ยังมีใจที่จะประคอง ก็ยังอยากจะไปให้ต่อ แต่ไม่รู้
จะไปได้นานเพียงใด ถ้าเลวร้ายมากก็ปิด เราก็พยายามเต็มที่ ถ้าไม่ไหวจริงๆ กสทช. เหมือนท านาบน
หลังคน 

 ด้านอินเตอร์เน็ตทางเราก็เริ่มไปอบรม แต่ต้องใช้เวลา ผู้บริหารในเครือก็เรียนรู้ จะท าจริง แต่ก็
ยังไม่ได้เต็มที ่

 กฎ Must Carry เรียงช่องบังคับ ๓๖ ช่อง ระบบแอนะล็อกช่องเราก็หายจะเอาอะไรไปแข่งกับ
เขา สมาชิกต้องจ่ายเงินดูทีวี ลูกค้าก็หันไปดูทีวีดิจิตอล จานดาวเทียม เมื่อ กสทช. เข้ามา บริษัทฯ ก็ตั้ง
ค าถามว่า กสทช. ได้สนับสนุนได้เหมือนกับช่วงกรมประชาสัมพันธ์ดูแลหรือไม่ เกิดอะไรขึ้น จัดเก็บเงิน



๑๖๑ 

 

ตัวเลขสูงเมื่อเทียบกับผลประกอบการ ไม่สนับสนุนด้วยการออกกฎระเบียบมากมาย ผนวกกับ
เทคโนโลยีเปลี่ยนท าให้เราเดินไปไม่ไหว 

 ข้อเสนอแนะต่อ กสทช. 

- ค่าธรรมเนียมปรับอัตราว่าควรจะเริ่มต้นที่เหมาะสมควรคิดเป็นขั้นๆ 
- ช่องรายการแอนะล็อก เว้นวรรคส าหรับผู้ประกอบการให้เขาได้ประคองธุรกิจ ไม่ควร

บีบบังคับ 
- ควรสนับสนุนเคเบิลทีวีให้เป็นที่ยอมรับ ในต่างประเทศเขามีกฎหมายสนับสนุนให้ใช้เคเบิล 
- ใบอนุญาต ๕ ปีเพ่ิมจากเดิมในการต่อใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นช่องรายการ โครงข่าย 

อินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนรวบรวมเอกสารใช้เวลานานเป็นเดือน เหมือน กสทช. ไม่อยาก
สนับสนุนเคเบิลทีวี 

- กสทช. ควรดูแลเรื่องค่าพาดสาย ต่อไปจะเอาสายลงดิน สายเข้าท่อ เคเบิลต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการดังกล่าว ซึ่งคิดค่าบริการเป็นตารางเมตร 
 

๔. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แซท.ทีวี  
สัมภาษณ์ คุณภานุ ตรีวิวัฒน์สิริ เจ้าของกิจการ  

 เปิดให้บริการเคเบิลทีวีมา ๕-๖ ปีแล้ว เดิมมีสมาชิก ๕๐๐-๖๐๐ ราย ค่าบริการรายเดือน ๑๙๙ บาท 
แต่สมาชิกบางรายเก็บค่าบริการ ๑๐๐ บาท หรือเพียง ๕๐ บาทเท่านั้น พ้ืนที่ให้บริการระยะ ๑-๒ กิโลเมตร 
ไม่ได้ผลิตรายการข่าวเพราะมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่มีต้นทุนมากพอ พยายามปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ไม่ต้องการด าเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย คัดสรรเนื้อหารายการตอบโจทย์ความต้องการของ
สมาชิก โดยซื้อเนื้อหาจาก Triple T Networks หรือ TTT ไม่คาดหวังว่าจะประคับประคองธุรกิจได้ถึง
๒ ปี ไม่มีก าไร ต้องน าทุนส่วนตัวมาบริหารจัดการภายในองค์กรเล็งเห็นทิศทางการอยู่รอดด้วยการเสริม
บริการอินเตอร์เน็ต แต่มีปัญหาเก่ียวกับการขอใบอนุญาตที่ต้องมีค่าใช้จ่ายและภาษี 

ปัญหาในการบริหารองค์กร คือ  

- การเรียงช่อง เดิมเคยเรียงตามความต้องการของสมาชิก 

- การค้างช าระค่าธรรมเนียม 

- เคเบิลทีวีระดับชาติรุกตลาดทุกพ้ืนที่ 

ข้อเสนอแนะ 

- ผ่อนปรนผู้ประกอบการรายเล็ก 

- เก็บภาษีตามขนาดธุรกิจ 

- แหล่งเงินทุนการผลิตข่าวท้องถิ่น เพราะม่ันใจว่ามีเทคนิคในการผลิตข่าวได้ 

- ช่วยให้มีโครงข่ายการให้บริการอินเตอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมสมาชิก และแข่งขันกับรายอื่นๆ  

 

 



๑๖๒ 

 

๕. บริษัท เชียงรายรุ่งเรือง จ ากัด สัมภาษณ์  

คุณชุลีพร จันระวางยศ ผู้ดูแลกิจการแทนเจ้าของ 

 ผู้บริหารเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท ส่วนธุรกิจเคเบิลให้ลูกน้องที่
ไว้ใจได้เป็นผู้ดูแล เริ่มต้นให้บริการ ๒๕ ช่องรายการ ต่อมาเพ่ิมเป็น ๔๐ ช่องรายการ ไม่ได้ผลิตข่าว
ท้องถิ่น ไม่เคยท ามาก่อน ขณะนี้พยายามเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอด ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เดิมเคยเก็บ
ค่าบริการรายเดือน ๒๕๐ บาท แต่ลดเหลือ ๒๐๐ บาท หากเป็นโรงพัก อ าเภอ ป้อม สถานที่ราชการ
ได้รับชมโดยไม่เก็บค่าบริการรายเดือน เดิมมีพนักงาน ๔-๕ คน ตอนนี้เหลือพนักงานเพียงแค่ ๒ คน
เท่านั้น ยังคงประกอบกิจการได้ในขณะนี้เพราะราคาไม่แพงมาก (ส าหรับกลุ่มลูกค้าที่สามารถช าระ
ค่าบริการได้) 

สาเหตุที่ท าให้สมาชิกลดลงมาจาก 

- กล่องทรูพร้อมบริการอินเตอร์เน็ต แจกกล่องรับสัญญาณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท าให้สมาชิกหัน
ไปใช้บริการจากเคเบิลระดับชาติแทน แม้ว่าสัญญาณจะไม่ดีนัก  

- สัญญาณโทรทัศน์ในปัจจุบันมีความคมชัดไม่ต้องบอกรับสมาชิกจากเคเบิลทีวี เช่น 
รับสัญญาณจากจานดาวเทียม เดิมราคาและการติดตั้งจานดาวเทียมมีราคาสูงมาก แต่ตอนนี้ราคา
จานดาวเทียมไม่สูงมากจากการพัฒนาเทคโนโลยีท าให้ลูกค้าหันมาใช้บริการจากดาวเทียมแทน  

 ผู้บริหารไม่มีนโยบายในการปรับปรุงการให้บริการใดๆ เพราะไม่มีงบในการลงทุน ทั้งๆ ที่พ้ืนที่
ในเชียงของมีจุดอับสัญญาณหลายจุด 

 ไม่มีอะไรฝากถึง กสทช. เพราะ กสทช. ไม่สามารถช่วยได้ 

๖. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพสยามเคเบิลทีวีน่าน  

สัมภาษณ์ คุณวิฤทธิ์ ตั้งมุทาสวัสดิ์ เจ้าของกิจการ 

สถานการณ์การของธุรกิจทั่วไปถือว่าแย่ จากการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ผนวกกับ 
กสทช. แจกคูปองรับ “กล่องรับสัญญาณ” ท าให้ลูกค้าลดลง รับชมโดยไม่มีค่าบริการรายเดือน ท าให้
สมาชิกลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่ง คือ เหลือสมาชิกเพียง ๓๐๐ ราย ค่าบริการรายเดือน ๓๐๐ บาท ในช่วง
เติบโตสูงสุดมีสมาชิก ๗๐๐ – ๘๐๐ ราย เดิมเคยผลิตรายการท้องถิ่น หลังจากโทรทัศน์ดิจิตอล
ออกอากาศ จึงหยุดผลิตรายการไป เพราะมีต้นทุนสูง ขณะนี้มีเพียงช่องท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจาก สวท. 
(สถานีวิทยุท้องถิ่นจากกรมประชาสัมพันธ์) 

โดยในระยะแรกที่เริ่มมองเห็นว่าธุรกิจเริ่มแย่ลงนั้น ทางกิจการแก้ปัญหาโดยเน้นลดค่าใช้จ่าย
หยุดการขยายการลงทุนเพ่ิม เน้นเพียงค่าใช้จ่ายด้านการบ ารุงรักษาประคองธุรกิจ ต่อมาให้บริการ
อินเทอร์เน็ตเสริมด้วย ซึ่งสามารถท าได้ทั้งระบบ EOC หรือ FTTX (ไฟเบอร์ออฟติกเรืองแสง) โดยทาง
กิจการตัดสินใจลงระบบ FTTX ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ให้บริการแก่สมาชิก 
จึงสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้และสามารถใช้ได้ระยะยาว สามารถแข่งขันกับเคเบิลทีวีรายใหญ่ได้ 
ค่าบริการถูกกว่าเคเบิลทีวีระดับชาติ ส่วนโครงข่ายเดิมใช้ท าระบบเคเบิลทีวีไปด้วย แต่ไม่มีแผนที่จะ
เปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล ยังคงเป็นระบบแอนะล็อก ๖๐ ช่องรายการ เผยแพร่สัญญาณภายในเทศบาล 
มีผู้ใช้บริการบางส่วนอยู่นอกเขตเทศบาลแต่เพียงในระยะ ๑ กม. 



๑๖๓ 

 

 การรุกทางการตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่ให้บริการครบวงจร คือ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต
และเคเบิลทีวี ความสะดวกในการรวมค่าใช้จ่ายไว้ในแจ้งหนี้เดียวกัน ประกอบกับการขยายของเมือง 
การจราจรคับคั่ง ผู้ใช้บริการต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง การเลือกใช้บริการของเคเบิลทีวี
ระดับชาติตอบสนองชีวิตได้ดีกว่า 

 จุดแข็ง คือ 

 - มีความรู้ที่จะลดต้นทุนการใช้อุปกรณ์ให้บริการ 

 - มีความใกล้ชิดกับสมาชิก 

 - การให้บริการอย่างรวดเร็วที่เคเบิลทีวีระดับชาติไม่สามารถแข่งขันได้ 

 - เปิดรับชมโดยใช้รีโมทอันเดียว  

 จุดอ่อน คือ 

 - เงินลงทุนน้อย ไม่สามารถจัดส่งเสริมการตลาดให้กลุ่มเป้าหมายสนใจบริการ 

 ผลเสียของการเติบโตของเคเบิลทีวีระดับชาติ คือ ความเป็นท้องถิ่นหายไป วัฒนธรรมท้องถิ่น
ไม่มีการสืบทอด อาจท าให้อัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นหายไป สมาชิก/ลูกค้าได้รับแต่ข้อมูลข่าวสารจาก
ส่วนกลางเท่านั้น 

 ข้อเสนอแนะต่อ กสทช. 

- ท าความรู้จักและความเข้าใจในธุรกิจเคเบิลทีวี 

- กฎหมายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ประกอบการรายย่อยกับผู้ประกอบการรายใหญ่คิดใน
อัตราเดียวกันท าให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้เปรียบ  

- การเรียงช่องที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี 

- การส่งเสริมเคเบิลทีวีให้บริการอินเตอร์เน็ต 

ผลการเก็บข้อมูลของกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ไม่ใช้คลื่นความถี่/เคเบิลทีวีภาค ๔ 

กิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ไม่ใช้คลื่นความถี่/เคเบิลทีวี ภาค ๔ มีผู้ประกอบการ
เคเบิลในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ระนอง ภูเก็ต กระบี่ สงขลา 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี พังงา ชุมพร ตรัง นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี มีผู้ประกอบกิจการเคเบิลทั้งหมด
ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กสทช. จ านวน ๖๐ ราย  

 นอกจากนี้ คณะวิจัยได้ขอสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๔ จ านวน ๕ ราย คือ 
บริษัท ซีเอ็นเอส มัลติมีเดีย ทีม จ ากัด บริษัท ภูเก็ตเคเบิล จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี.พี.เคเบิลเน็ทเวิร์ค 
บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จ ากัด และบริษัท เค.พี.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

 

 

 



๑๖๔ 

 

แผนภาพที่ ๓๖ 

แสดงการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามภาค ๔ 

 
คณะวิจัยสามารถเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามได้จ านวน ๓๓ ราย (ร้อยละ ๕๕) ส่วนที่เหลือมา

จากสาเหตุดังนี้ ติดต่อไม่ได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ถูกระงับ โทรศัพท์สายไม่ว่างตลอดเวลา ไม่มีผู้รับ
สายโทรศัพท์ จ านวน ๑๔ ราย (ร้อยละ ๒๓) ไม่ได้รับแบบคืน จ านวน ๗ ราย (ร้อยละ ๑๒) เลิกกิจการ 
จ านวน ๒ ราย (ร้อยละ ๓) และอื่นๆ เช่น ไม่สามารถให้ข้อมูลประกอบการวิจัย แบบสอบถามถูก
ส่งคืนกลับ จ านวน ๔ ราย (ร้อยละ ๗) ซึ่งรวมทั้งหมดที่ไม่สามารถเก็บแบบสอบถามได้จ านวน ๒๗ ราย 
(ร้อยละ ๔๕) ตามแผนภาพที่ ๓๖ 

แผนภาพที่ ๓๗ 

แสดงข้อมูลทุนจดทะเบียนภาค ๔ 

 
จากแผนภาพที่ ๓๗ ได้แสดงทุนจดทะเบียนผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๔ พบว่า

มีทุนจดทะเบียน ๑-๕ ล้านมากที่สุด จ านวน ๓๑ ราย (ร้อยละ ๙๔) ทุน ๑๐-๕๐ ล้าน จ านวน ๑ ราย
(ร้อยละ ๙๓) และไม่ระบุ จ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๓) 

 

เก็บได้
ร้อยละ ๕๕

ไม่ได้คืน
ร้อยละ ๑๒

ติดต่อไม่ได้
ร้อยละ ๒๓

เลิก
ร้อยละ ๓

อื่นๆ
ร้อยละ ๗

ร้อยละ ๙๔

ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๓

๑ – ๕

๑๐ – ๕๐ 

ไม่ระบุ



๑๖๕ 

 

แผนภาพที่ ๓๘ 

แสดงสถานะกิจการภาค ๔ 

 
แผนภาพที่ ๓๘ แสดงสถานะของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี จ านวน ๒๒ ราย (ร้อยละ ๖๗) 

ด าเนินกิจการในรูปแบบ “บริษัทจ ากัด” มากที่สุด ส่วนผู้ประกอบกิจการายอ่ืนๆ จ านวน ๑๑ 
ราย (ร้อยละ ๓๓) ด าเนินกิจการในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

แผนภาพที่ ๓๙ 

แสดงข้อมูลด้านระยะเวลาการประกอบธุรกิจ ภาค ๔ 

 
จากแผนภาพที่ ๓๙ แสดงข้อมูลระยะเวลาการประกอบกิจการพบว่าด าเนินงานมากกว่า ๗ ปี

ขึ้นไปมากที่สุดจ านวน ๒๒ ราย (ร้อยละ ๖๗) สอดคล้องกับการให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ผู้ประกอบ
กิจการให้บริการเคเบิลมากว่า ๒๐ ปี ระยะเวลา ๕-๖ ปี จ านวน ๘ ราย (ร้อยละ ๒๔) ระยะเวลา ๓-๔ ปี 
จ านวน ๒ ราย (ร้อยละ ๖) และระยะเวลา ๑-๒ ปี จ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๓)  

 

 

ร้อยละ ๖๗

ร้อยละ ๓๓ บริษัท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

t0

t5

t10

t15

t20

t25

๑- ๒ ปี   ๓ - ๔ ปี  ๕ - ๖ ปี      มากกว่า ๗ ปี
ขึ้นไป



๑๖๖ 

 

แผนภาพที่ ๔๐ 

แสดงข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะต่างๆ 

 
แผนภาพที่ ๔๐ การให้บริการแก่ลูกค้าของผู้ประกอบเคเบิลทีวีภาค ๓ มีเพียงแค่ ๔ ลักษณะ 

ได้แก่ (๒) โครงข่ายเคเบิลทีวีระบบแอนะล็อก ใช้สายเคเบิลทีวีต่อตรงกับเครื่องรับโทรทัศน์ เป็นการ
ให้บริการแก่ลูกค้ามากที่สุด จ านวน ๒๙ ราย (ร้อยละ ๖๓) (๓) โครงข่ายเคเบิลทีวีระบบดิจิตอล ใช้สาย
เคเบิลทีวีคู่กับกล่องรับสัญญาณ DVB-C จ านวน ๑๑ ราย (ร้อยละ ๒๔) (๔) โครงข่ายเคเบิลทีวีระบบ
ดิจิตอล ใช้สายเคเบิลทีวีคู่กับกล่องรับสัญญาณ DVB-T2 จ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๒) (๖) ช่องโทรทัศน์
บอกรับสมาชิกผ่านดาวเทียมไทย จ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๒) และ (๘) ช่องโทรทัศน์บอกรับสมาชิกผ่าน
เคเบิลทางสาย จ านวน ๓ ราย (ร้อยละ ๗)  

แผนภาพที่ ๔๑ 

แสดงข้อมูลค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์การรับชม ภาค ๔ 

 

 
แผนภาพที่ ๔๑ แสดงข้อมูลเมื่อประชาชนต้องการบอกรับเป็นสมาชิกเพ่ือรับชมรายการต่างๆ 

จากเคเบิลทีวี ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่จ านวน ๒๕ ราย (ร้อยละ ๗๖) ไม่มีค่าติดตั้งอุปกรณ์ในการ
รับชม มีเพียงแค่จ านวน ๘ ราย (ร้อยละ ๒๔) ที่มีค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์ในกลุ่มลูกค้าประเภทองค์กร 
เช่น โรงแรม โรงพยาบาล หอพัก หรือจ านวนห้องพักมีจ านวนมาก  

t0 t5 t10 t15 t20 t25 t30 t35

t2

t3

t4

t5

t6

t8

ร้อยละ ๗๖

ร้อยละ ๒๔
ไม่มี

มี



๑๖๗ 

 

แผนภาพที่ ๔๒ 

แสดงข้อมูลค่าบริการรายเดือนภาค ๔ 

 
แผนภาพที่ ๔๒ แสดงผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๔ ทั้งหมดมีค่าบริการรายเดือน จ านวน 

๓๐ ราย (ร้อยละ ๙๑) สมาชิกช าระค่าบริการรายเดือนๆ ละ ๒๕๑ – ๕๐๐ บาท และค่าบริการเดือนละ 
๑๐๑-๒๕๐ บาท จ านวน ๓ ราย (ร้อยละ ๙) 

แผนภาพที่ ๔๓  

แสดงข้อมูลความครอบคลุมการออกอากาศภาค ๔ 

 
แผนภาพที่ ๔๓ ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๔ ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการ

เฉพาะในอ าเภอ ต าบลของสายเคเบิล (พาดตามเสาไฟฟ้า) ไปถึงผู้บอกรับสมาชิกจ านวน ๓๐ ราย 
ร้อยละ ๙๑ แต่มีผู้ประกอบจ านวน ๒ ราย ร้อยละ ๖ ที่สามารถขยายสัญญาณการอากาศไปจังหวัด
ใกล้เคียงได้ และไม่ระบุว่าให้บริการครอบคลุมมากน้อยเพียงใด จ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๓) 

 

 

 

 

 

ร้อยละ ๙

ร้อยละ ๙๑

๑๐๑ - ๒๕๐ 

๒๕๑-๕๐๐ 

ร้อยละ ๙๑

ร้อยละ ๖
ร้อยละ ๓

เฉพาะ

ใกล้เคียง

ไม่ระบุ



๑๖๘ 

 

แผนภาพที่ ๔๔ 

แสดงข้อมูลภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการเคเบิลทีวีภาค ๔ 

 
แผนภาพที่  ๔๔ ภาพลักษณ์ที่ผู้ประกอบกิจการ เคเบิลภาค ๔ พิจารณาว่ามีความ

โดดเด่นมากที่สุด คือ การดูแลลูกค้า จ านวน ๒๘ ราย (ร้อยละ ๓๖) ราคาไม่แพง จ านวน ๑๖ ราย 
(ร้อยละ ๒๑) การให้บริการฉับไว และเนื้อหารายการมีคุณภาพอย่างละเท่าๆ กัน จ านวน 
๑๕ ราย (ร้อยละ ๑๙) ไม่มีภาพลักษณ์ท่ีชัดเจน จ านวน ๑ ราย (ร้อยละ ๑) และอ่ืนๆ จ านวน ๒ ราย 
(ร้อยละ ๓)  

ผลการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่/เคเบิลทีวีภาค ๔ 

 จากการเก็บข้อมูล ข้อ ๑. - ข้อ ๓. ผู้ประกอบกิจการภาค ๔ ด้านผลสัมฤทธิ์  คณะวิจัยพบว่า
ผู้ประกอบกิจการไม่มีผลก าไร ไม่มีการให้โบนัส และไม่มีการปันผลให้กับผู้ถือหุ้นร้อยละ ๔๗ 
แม้จะมีผู้ประกอบการภาค ๔ บางรายมีผลก าไร ให้โบนัสพนักงาน และมีการปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 
ร้อยละ ๒๒ คณะวิจัยได้พิจารณาข้อ ๑๑. เพ่ิมเติม พบว่าผู้ประกอบกิจการยอมรับว่าพบความยากล าบาก
ในการบริหารจัดการองค์กรให้อยู่รอด จ านวน ๑๗ ราย (ร้อยละ ๕๒) จาก ๔ ข้อข้างต้นได้แสดงให้ทราบ
ว่าผู้ประกอบกิจการภาค ๔ ประสบปัญหาในการที่จะด าเนินธุรกิจให้มีผลสัมฤทธิ ์หรืออาจจะไม่
สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ เมื่อพิจารณาควบคู่ “เลิก” กิจการไปแล้ว (ที่มีการแจ้งอย่างเป็น
ทางการ) จ านวน ๒ ราย รวมไปถึงผู ้ประกอบกิจการภาค ๔ จ านวน ๑๔ รายที่คณะวิจัยไม่
สามารถติดต่อได้ จะเห็นได้ว่าผู ้ประกอบกิจการร้อยละ ๔๕ จากผู ้ประกอบกิจการทั้งหมดที่
คณะวิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูลได้  

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบกิจการภาค ๔ จ านวน ๑๑ ราย (ร้อยละ ๓๓) ที่มีผลก าไรจากการ
ด าเนินงาน แต่ไม่สามารถให้โบนัสบุคลากร และปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ คณะวิจัยได้พิจารณาเพ่ิมเติมใน
ข้อ ๖. เกี่ยวกับความมั่นใจที่จะสามารถด าเนินกิจการได้ต่อไปอีก ๒ ปีหรือไม่ ผลการเก็บ
ข้อมูลพบว่าผู้ประกอบกิจการจ านวนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ คือ จ านวน ๑๙ ราย (ร้อยละ ๕๘) ที่ยัง
มีความมั่นใจว่าจะยังสามารถบริหารงานในกิจการเคเบิลได้ ขณะที่ผู้ประกอบกิจการจ านวน 
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t10
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t30



๑๖๙ 

 

๗ ราย (ร้อยละ ๒๑) ที่ไม่สามารถบริหารกิจการได้ใน ๒ ปีนี้ ใกล้เคียงกับ “ไม่แน่ใจ” ว่าจะสามารถ
ประคองธุรกิจได้ จ านวน ๖ ราย (ร้อยละ ๑๘)  

เมื่อพิจารณาด้านการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการภาค ๔ สามารถบริหาร
จัดการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก คือ การวัดระดับความนิยม (Rating) เพ่ือค้นหารายการ
ที่สมาชิกแต่ละกลุ่มให้ความชื่นชอบในการรับชม คณะวิจัยพบว่าผู้ประกอบกิจการภาค ๔ ไม่มีการวัด
ระดับความนิยม (Rating) และมีการวัดความนิยมในจ านวนที่เท่ากัน คือ จ านวน ๑๖ ราย (ร้อยละ ๔๘) 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๔ มีการวางแผนเพ่ิมสมาชิกในจ านวนที่เท่ากับ
ความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการองค์กรได้ในอีก ๒ ปีข้างหน้า จ านวน ๑๙ ราย (ร้อยละ ๕๘) 
ควบคู่กับผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๔ ที่ไม่มีแผนดังกล่าว จ านวน ๑๒ ราย (ร้อยละ ๓๖)  

ทั้งนี้  ด้านบริหารจัดการองค์กรของผู้ประกอบกิจการภาค ๔ มีการปรับปรุงเทคโนโลยี 
นวัตกรรมในธุรกิจ การวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารองค์กร พร้อมทั้งปฏิบัติตามแผนบริหารองค์กร 
ควบคู่กับการประเมิน ทบทวนแผนงาน ร้อยละ ๗๒ ขณะเดียวกันผู้ประกอบกิจการเคเบิล
เพียงร้อยละ ๒๓ ไม่ได้มีการด าเนินการดังกล่าว  

ตารางท่ี ๒๑  

แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ของผู้ประกอบกิจการเคเบิล ภาค ๔ 
 

การบริหารจัดการองค์กร ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๑. ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจได้ก าไร ๑๑ ๑๖ ๕ ๐ ๑ 

ร้อยละ (๓๓) (๔๘) (๑๕) (๐) (๓) 

๒. ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจมีโบนัสให้
พนักงาน  

๖ ๑๔ ๗ ๕ ๑ 

ร้อยละ (๑๘) (๔๒) (๒๑) (๑๕) (๓) 

๓. ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจปันผลให้ผู้ถือ
หุ้น 

๕ ๑๗ ๑๐ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๑๕) (๕๒) (๓๐) (๓) (๐) 

๔. มีการวัดระดับความนิยม (Rating)  ๑๖ ๑๖ ๑ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๔๘) (๔๘) (๓) (๐) (๐) 

๕. มีการวางแผนเพิ่มจ านวนสมาชิก ๑๙ ๑๒ ๐ ๐ ๒ 

ร้อยละ (๕๘) (๓๖) (๐) (๐) (๖) 

 



๑๗๐ 

 

 

ตารางท่ี ๒๑ (ต่อ) 

 

การบริหารจัดการองค์กร ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๖. ธุรกิจจะสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้
นานเกิน ๒ ปี 

๑๙ ๗ ๐ ๖ ๑ 

ร้อยละ (๕๘) (๒๑) (๐) (๑๘) (๓) 

๗. มีการปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ 

๒๕ ๘ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๗๖) (๒๔) (๐) (๐) (๐) 

๘. มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหาร
องค์กรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๒๔ ๙ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๗๓) (๒๗) (๐) (๐) (๐) 

๙. มีการปฏิบัติตามแผนบริหารองค์กรที่
ได้จัดท าอย่างเคร่งครัด 

๒๓ ๗ ๑ ๑ ๑ 

ร้อยละ (๗๐) (๒๑) (๓) (๓) (๓) 

๑๐. มีการประเมิน ทบทวนการปฏิบัติ
ตามแผนบริหารองค์กรอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

๒๓ ๗ ๑ ๑ ๑ 

ร้อยละ (๗๐) (๒๑) (๓) (๓) (๓) 

๑๑. มีความยากล าบากในการด าเนิน
กิจการธุรกิจให้อยู่รอด 

๑๗ ๑๕ ๐ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๕๒) (๔๕) (๐) (๓) (๐) 

 

จากตารางที่ ๒๒ ด้านการบริหารบุคลากรของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๔ มีทิศทาง
เป็นไปในทางเดียวกันที่ให้ความส าคัญกับด้านนี้มากเกินกว่าร้อยละ ๗๐ ในทุกหัวข้อ ได้แก่ การก าหนด
แผนผังการเติบโตและโครงสร้างในการท างาน  ผู้ประกอบกิจการมีการก าหนดโครงสร้าง มี
กิจกรรมการ เรียนรู ้ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน  ส าหรับบุคลากรทั ้งภายในและ
ภายนอก มีอัตราการหมุนเวียนเข้าออกของบุคลากรที่ไม่สูงมาก บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
การท างาน ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ของกฎหมาย มีจ านวนบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงาน และได้รับ
สวัสดิการอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๔ ให้ความส าคัญกับด้านบุคลากร 



๑๗๑ 

 

ตารางท่ี ๒๒  

แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านบุคลากรของ 

ผู้ประกอบกิจการเคเบิล ภาค ๔ 

 

ด้านบุคลากร ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๑๒. มีการก าหนดแผนผังการเติบโตใน
สายงานของบุคลากรที่ชัดเจน 

๒๓ ๘ ๑ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๗๐) (๒๔) (๓) (๓) ๐ 

๑๓. มีการก าหนดโครงสร้างการเติบโตใน
สายงานของบุคลากรที่ชัดเจน 

๒๕ ๖ ๑ ๑ (๐) 

ร้อยละ (๗๖) (๑๘) (๓) (๓) (๐) 

๑๔. มีกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอบรม 
และการศึกษาดูงาน ส าหรับบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก 

๒๖ ๖ ๐ ๐ ๑ 

ร้อยละ (๗๙) (๑๘) (๐) (๐) (๓) 

๑๕. การหมุนเวียนเข้า-ออกของบุคลากร
ในรอบปีที่ผ่านไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

๒๓ ๘ ๐ ๒ ๐ 

ร้อยละ (๗๐) (๒๔) (๐) (๖) (๐) 

๑๖. บุคลากรมีความรู้/ความเชี่ยวชาญใน
งานที่รับผิดชอบ 

๓๒ ๑ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๙๗) (๓) (๐) (๐) (๐) 

๑๗. บุคลากรได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์
ของกฎหมายแรงงาน 

๓๒ ๑ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๙๗) (๓) (๐) (๐) (๐) 

๑๘. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณ
งาน 

๒๗ ๒ ๐ ๔ ๐ 

ร้อยละ (๘๒) (๖) (๐) (๑๒) (๐) 

๑๙. บุคลากรได้รับสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น 
ประกันกลุ่ม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

๓๐ ๓ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ (๙๑) (๙) (๐) (๐) (๐) 



๑๗๒ 

 

จากตารางที่ ๒๓ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย คณะวิจัยพบว่าผู้ประกอบกิจการ
เคเบิลทีวี ภาค ๔ ทั้งหมดให้ความส าคัญกับด้านนี้มาก สามารถปฏิบัติตามด้านนี้อย่างเคร่งครัด เช่น การ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับใบอนุญาต การช าระค่าธรรมเนียม การควบคุมดูแลเนื้อหารายการ จึงท าให้ไม่
เคยถูกร้องเรียน/ลงโทษด้านเนื้อหา สังเกตได้ว่าแม้จะมีอุปสรรคด้านการบริหารจัดการองค์กรบ้าง แต่ใน
ด้านการบริหารบุคลากร และการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ผู้ประกอบกิจการยังคงปฏิบัติตามได้ ใน
สถานการณ์เช่นนี้ 

ตารางท่ี ๒๓ 

แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของ 

ผู้ประกอบกิจการเคเบิลภาค ๔ 

 

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๒๐. ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามใบอนุญาตท่ี
ได้รับอย่างเคร่งครัด 

๓๑ ๐ ๐ ๑ ๑ 

ร้อยละ (๙๔) (๐) (๐) (๓) (๓) 

๒๑. ช าระค่าธรรมเนียมตามก าหนด
ระยะเวลา 

๒๘ ๒ ๐ ๒ ๑ 

ร้อยละ (๘๕) (๖) (๐) (๖) (๓) 

๒๒. มีการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการ 

๓๑ ๐ ๑ ๐ 
๑ 

ร้อยละ (๙๔) (๐) (๓) (๐) (๓) 

๒๓. เคยได้รับการแจ้งเตือน/ลงโทษด้าน
เนื้อหารายการไม่เหมาะสม 

๒ ๑๘ ๗ ๕ ๑ 

ร้อยละ (๖) (๕๕) (๒๑) (๑๕) (๓) 

๒๔. เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพหรือ
องค์กรของผู้ประกอบการ 

๒๓ ๘ ๐ ๑ ๑ 

ร้อยละ (๗๐) (๒๔) (๐) (๓) (๓) 

 

จากตารางที่ ๒๔ คณะวิจัยพบว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๔ ด้านกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคหรือสมาชิก ในประเด็นการมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการหรือ Call Center นั้น 
ผู้ประกอบกิจการเคเบิล ภาค ๔ มีจ านวน ๑๘ ราย (ร้อยละ ๕๕) ใกล้เคียงกับไม่มีช่องทางดังกล่าว 
จ านวน ๑๔ ราย (ร้อยละ ๔๒) ในด้านนี้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๔ มีช่องทางติดต่อที่เป็นเบอร์
โทรศัพท์ของกิจการโดยไม่ได้มี Call Center อย่างเป็นทางการ แต่สมาชิกก็สามารถติดต่อสื่อสารแจ้ง



๑๗๓ 

 

เรื่องราวกับกิจการได้ตามระยะเวลาเปิด-ปิด นอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการที่มีการประชาสัมพันธ์หรือ
ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค เช่น สคบ. จ านวน ๑๙ ราย (ร้อยละ ๕๘) ใกล้เคียงกับการไม่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลนี้ จ านวน ๑๑ ราย (ร้อยละ ๓๓)  

ส าหรับด้านอ่ืนๆ เช่น การตรวจสอบเนื้อหารายการ ไม่มีการโฆษณาเครื่องส าอางและอาหาร
เสริม เพราะมีรายได้หลักจากการบริการรายเดือนจากสมาชิกบอกรับเคเบิลทีวี นอกจากนี้ ผู้ประกอบ
กิจการไม่เคยถูกร้องเรียนในด้านการเอาเปรียบสมาชิก หรือความผิดว่าด้วยการโฆษณา  

ในภาพรวมของด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๔ สามารถ
ดูแลลูกค้าได้ในระดับหนึ่งตามความเหมาะสม 

ตารางท่ี ๒๔ 

แสดงข้อมูลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคของ 

ผู้ประกอบกิจการเคเบิล ภาค ๔ 

 

ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๒๕. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่น Call 
Center 

๑๘ ๑๔ ๐ ๐ ๑ 

ร้อยละ (๕๕) (๔๒) (๐) (๐) (๓) 

๒๖. มีระบบการตรวจสอบเนื้อหาก่อนการ
ออกอากาศ 

๒๓ ๙ ๐ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๗๐) (๒๗) (๐) (๓) (๐) 

๒๗. ไม่เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดว่าด้วยการโฆษณา 

๒๗ ๕ ๐ ๑ ๐ 

ร้อยละ (๘๒) (๑๕) (๐) (๓) (๐) 

๒๘. มีโฆษณาสินค้า (สปอนเซอร์) 
ประเภทเครื่องส าอางหรืออาหารเสริมเพ่ือ
สุขภาพ 

๐ ๑๗ ๙ ๖ ๑ 

ร้อยละ (๐) (๕๒) (๒๗) (๑๘) (๓) 

๒๙. เคยถูกร้องเรียนหรือตัดสินลงโทษ
เกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค 

๐ ๑๙ ๘ ๕ ๑ 

ร้อยละ (๐) (๕๘) (๒๔) (๑๕) (๓) 

 



๑๗๔ 

 

ตารางท่ี ๒๔ (ต่อ) 

 

ด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ  

๓๐. มีการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค เช่น สคบ.  

๑๙ ๑๑ ๐ ๐ ๓ 

ร้อยละ (๕๘) (๓๓) (๐) (๐) (๙) 

 

เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน พบว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๔ สามารถประกอบ
กิจการให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ได้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาค ๑-๓ เนื่องจากเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญของประเทศไทย แต่มีช่วงฤดูท่องเที่ยวเพียงแค่ ๓- ๔ เดือนต่อปีเท่านั้น จากการ
ประเมินด้านนี้ ภาค ๔ ได้คะแนนร้อยละ ๒๗ จากคะแนนเต็มร้อยละ ๗๐ หากพิจารณาเฉพาะ
ผลสัมฤทธิ์ ภาค ๔ สามารถบริหารจัดการองค์กรได้เพียงร้อยละ ๒๐ จากคะแนนเต็มร้อยละ ๖๐ ส าหรับ
ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 
ภาค ๔ ได้คะแนนร้อยละ ๒๒ จากคะแนนเต็มร้อยละ ๓๐ เมื่อพิจารณาทั้ง ๔ ด้านแล้ว ภาค ๔ สามารถ
ประกอบกิจการได้ร้อยละ ๔๙ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีก าลัง
ประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจอย่างมาก และอาจจะมีแนวโน้มที่จะปิดกิจการต่อไปในอนาคตได้  
แม้ว่าผลการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของภาค ๔ ได้คะแนนสูงที่สุดก็ตาม 

ตารางที่ ๒๕  

แสดงข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๔ 

 

ภาค 

๔ 

ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร 

(ร้อยละ ๑๐) 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

(ร้อยละ ๑๐) 

ด้านกลไกการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

(ร้อยละ ๑๐) 

ส่วนที่ ๑ 
(ร้อยละ ๖๐) 

ส่วนที่ ๒ 
(ร้อยละ ๑๐) 

 ๒๐ ๗ ๘ ๘ ๖ 

รวม ๒๗ 

รวมทุกด้าน (ร้อยละ) ๔๙ 

 

 

 

 



๑๗๕ 

 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ภาค ๔ 

๑. บริษัท ซีเอ็นเอส มัลติมีเดีย ทีม จ ากัด  
สัมภาษณ์ คุณมนตรี ดุมลักษณ์ ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค 

เคเบิลทีวีถือว่าก าลังอยู่ในช่วงขาลงทางเศรษฐกิจ การแข่งขันในพ้ืนที่ตัดราคากัน ผู้บริหาร
ด าเนินกิจการมาปีที่ ๗ take over มาอีกที ช่วงนั้นเจ้าของเดิมเขาต้องการเงิน และในขณะนั้นเคเบิลทีวี
ยังพอมีก าไรอยู่บ้าง แต่ก าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจากแอนะล็อกมาสู่ดิจิตอลท าให้มีการลงทุน
มาตลอด เช่น การเพ่ิมช่องเอชดี (HD) มี ๒๑๐ ช่องรายการ ค่าบริการเดือนละ ๓๕๐ บาท แม้จะมี
เคเบิลทีวีรายอ่ืนที่ถูกกว่า แต่ทางบริษัทฯ มีจ านวนช่องมากกว่าที่ค่อนข้างตอบสนองต่อสมาชิก รายได้
ขณะนี้พอจะเลี้ยงพนักงานได้ เดิมมีสมาชิกพันกว่าราย ตอนนี้เหลือ ๔๕๐ ราย เริ่มหายใจล าบาก 

เนื ้อหารายการมีความส าคัญมาก เอาใจลูกค้า  เนื ้อหาตอนนี้ส ามารถตอบโจทย์
ลูกค้าได้ มี เนื้อหาส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เช่น NHK CCTV ลูกค้าชาวเยอรมัน เบลเยี่ยม 
รัส เซีย  อิตาลี  พร้อมช่องศาสนาด้วย และมีการจับกลุ่มซื้อ เนื้อหารายการลิขสิทธิ์ร่วมกัน 
และมีช่องรายการส าหรับท้องถิ่น 

บริษัทฯ ให้บริการเคเบิลในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว การดูแลลูกค้าประเภท
โรงแรมจะท าสัญญากัน ๖ เดือนในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หากเป็นช่วงตรงกันข้าม บริษัทฯ จะงดส่ง
สัญญาณ แต่ไม่ถอดสาย เพ่ือรักษาฐานลูกค้า และท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริการ ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ไม่สามารถด าเนินการเช่นนี้ได้ 

ต่อไปจะมีการพัฒนาการให้บริการไปสู่ Fiber to the home (FTTH) โดย carry กับสายเคเบิล 
จะท าให้เพ่ิมค่าบริการจากเดิมได้ ซึ่งจะถูกกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ เพราะมีราคาถูกกว่า และได้
รับชมเคเบิลทีวีด้วย  

จุดแข็งของบริการนี้ คือ หากบ้านมี ๔ จุด การติดตั้งเป็นเหมาจ่าย พอจะมั่นใจว่าบริการ
ดังกล่าวพอที่จะยืดเวลาการด าเนินธุรกิจได้ เป็นแนวโน้มที่ก าลังเติบโต แต่จะท าได้ เจ้าของจะต้องทราบ 
Know-How พยายามสู้ให้ถึงที่สุด  

๒. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ บิสซิเนส 
สัมภาษณ์ คุณกัมปนาท ตันติวิท ต าแหน่ง General Manager 

 กฎหมายของ กสทช. โบราณ ธุรกิจนี้เปิดให้บริการมา ๑๓ – ๑๔ ปี เป็นผู้ประกอบการเล็กๆ 
ปี ๒๕๕๔ จดทะเบียนขออนุญาตท าช่องรายการแอนะล็อก ๒๔ ช่องรายการ สาย Coaxial 
ค่าสมาชิกเดือนละ ๒๕๐ บาท มีสมาชิกจ านวน ๓๐๐ กว่าราย เติบโตมาเรื่อยๆ ช่วงปี ๒๕๕๗ 
มีลูกค้าประมาณ ๑,๗๐๐ ราย พอ กสทช. เข้ามาดูแล ลูกค้ากลับลดลง สมาชิกเหลือ ๕๐๐ ราย 
พ้ืนที่บริเวณเดียวกันมีเคเบิลทีวี ๕ ราย จากการให้บริการไฟเบอร์ (ระบบ Weblink สาย ๑ เส้น ท าได้
อย่างเดียว) ถ้ามีทุน ๑๐ ล้านจะเปลี่ยนเป็น FT/TH (ใน ๑ คอร์ไฟเบอร์มี ๑๐ Weblink) ซ่ึง
ท าได้ทุกอย่าง เจ้าใหญ่ก็สู้ไม่ได้ 

 สาเหตุที่ซบเซามาจากพื้นฐานช่อง รายการ เศรษฐกิจซบเซา ทีวีดิจิตอลที่ กสทช. 
บังคับให้ท าตามกฎ Must Carry เอามาเผยแพร่เหมือนขายของ เอาของฟรีไว้ข้างหน้า เอาของเราไว้
ข้างหลัง กสทช. มาปล้น เอากฎหมายมาบังคับ บริษัทฯ ซื้อลิขสิทธิ์แสนกว่าบาท การจัดผังรายการ 



๑๗๖ 

 

ช่องรายการซื้อมา เราเสียตังค์ ไม่ได้สอยมา เราเลือกเนื้อหาดีๆ มาให้ลูกค้า ไม่ได้มีค่าโฆษณา แต่ทีวี
ดิจิตอลได้รายได้จากการโฆษณา กสทช. มีการจัดเก็บรายได้เหมือนกับช่องใหญ่ (จ่ายเท่ากับช่องใหญ่)  
มีปัญหาการกดรีโมทด้วยเลข ๒ ตัว ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีวันนี้รอวันตาย 

 การปรับระบบ เพ่ิมช่องรายการ การปรับเป็นดิจิตอล บริษัทฯ ได้จับมือกับบริษัทซีเอ็นเอส 
กมลา ใช้ห้องส่งสัญญาณ แชร์ License กันซึ่งก็น่าจะท าให้เคเบิลพอจะอยู่ได้ การผลิตข่าวในชุมชน 
ไม่มีค่าโฆษณา ท าร่วมกับป่าตองมาถ่ายท าข่าว เคยท าแห่งเดียว ตั้งงบไว้เดือนละ ๕ หมื่นเอาไม่อยู่ 
แต่เคเบิลมีค่าใช้จ่ายด้านค่าพาดสาย ค่าไฟ ค่าเช่าห้อง บ้านพักให้ลูกน้อง มีประกันสังคม มีวันหยุด 
มีข้าวให้กิน พร้อมแม่บ้านดูแลพนักงาน 

 บริษัทฯ เคยคุยกับ ดร.นทีร่วมกับนายกสมาคมเคเบิลทีวีฯ เขาก็ฟัง แต่เขาไม่ท า ดร.นทีเป็นคน
เดียวของ กสทช. ที่ฟังปัญหา แต่ที่เหลือไม่รับฟัง กสทช. ควรดูแลว่าถ้าเคเบิลทีวีท า ไม่ถูกต้อง 
ให้ปรับเลย ซึ่งกฎหมายสามารถ ท าได้ การท างานของ กสทช. กินรวบ ไม่รู้ว่าเคเบิลทีวี ดาวเทียมเป็น
อย่างไร ตอนนี้เหนื่อย ถ้าไม่มีลูกค้า ไม่ต้องดูแลลูกน้อง ก็คงเลิกท า แต่ก่อนลูกน้องมี ๙ คน ตอนนี้เหลือ 
๕ คน ถ้าหนักหรือไม่ไหวก็ใช้ป่าตองเป็น Connection มาช่วย ให้บริการลูกค้าก็ดูแลกันไป 

 ขณะนี้ลูกค้ามีจ านวน ๕๐๐ ราย License เดือนละแสน ลูกน้องเงินเดือนๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
อยู่กันมานานตั้งแต่รุ่งเรืองดูแลกัน บางส่วนลาออกไปหางานใหม่  

 แม้จะปรับปรุงเป็นระบบดิจิตอล แต่ลงทุนสูง เรามัดจ าลูกค้ากล่องละ ๕๐๐ บาทแต่ซื้อกล่อง
มากล่องละ ๑,๒๐๐ บาท ค่าบริการเดือนละ ๓๕๐ บาท ตอนนี้ท าเรื่องใบขออนุญาตให้บริการอินเตอร์เน็ต
ร่วมกับ J-Net/High-Internet แม้ว่าจะไปได้แต่ต้องลงทุนให้ลูกค้าใช้ฟรี ๒MB แต่อาจจะไม่สามารถ
ดาวน์โหลดหรืออัพโหลดได้ 

 กสทช. เอาเปรียบ เหมือนปล้นกัน จะเอาให้ เคเบิลตาย ที่บริษัทมีรายได้ ๓ ล้านกว่าแต่มี
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามข้างต้น แล้วต้องจ่ายให้ กสทช. ร้อยละ ๒+๒ ที่คิดจากรายได้ทั้งหมด บางเจ้าเขา
ยอมเป็นเคเบิลเถื่อน สอยดาวเทียมมีค่าใช้จ่ายแค่ ๑ แสนเงินเดือนพนักงาน 

 พื้นที่ภูเก็ตการรับสัญญาณดาวเทียมจะดีกว่าเพราะรับมาจากมาเลเ ซีย จากที่ กสทช. 
ออกกฎหมายมา เคเบิลทุกคนเปลี่ยนหมดท าให้ถูกต้องร้อยละ ๙๐ มีการจ่ายภาษี รวม VAT จ่ายครบ 
มีแต่เงินไหลออกอย่างเดียว ไม่เหลือก าไรเลย เพราะเคเบิลเก็บลูกค้าแต่ละเดือนก็ได้ไม่ครบทุกบ้าน 
หนี้เสียร้อยละ ๒๐ ไม่ใช่เก็บได้ทุกราย ลูกค้าค่อนข้างรู้จักเจ้าของ บ้านเช่าเราก็ดูแลแบบเหมา ๓๐ ห้อง 
เก็บ ๓ พันบาท พอไม่มีคนเช่า ลูกค้าก็จ่ายได้แค่ ๓๐๐-๕๐๐ บาทเท่านั้น  

ปีแรกจ่ายให้ กสทช. ไปแสนกว่าบาท มีลูกค้าดี แต่ปีถัดมาลูกค้าก็ลดลง เราก็จ่ายแค่ ๕ หมื่น
กว่าบาท เมื่อก่อนท าห้องส่งเองเดือนละ ๑๖,๐๐๐ บาท ต้องจ่ายค่าไฟพร้อมแปลง Powersupply 
เฉพาะแค่ค่าส านักงานก็ ๕ พันบาท หม้อแปลงกี่ลูก ความกว้าง ความยาวในพ้ืนที่ของเคเบิลก็รวมๆ 
เดือนละ ๒ หมื่นบาท กสทช. เก็บเงินไปแล้วก็ควรให้การสนับสนุนกลับมาบ้าง เช่น P2 ค่าเคเบิล เคยมา
ประชุมสร้างภาพเท่านั้น มาพักผ่อนมาเที่ยวกันไม่ได้มีสาระเลย ไม่ได้เรื่องไม่มี feedback แต่ครั้งล่าสุด
มาประชุมก็ดีขึ้นว่าเคเบิลควรท าอะไรให้ ส่วนไหนที่ให้เคเบิลไม่ได้ กสทช. มีเพียงเสียงเดียวคนอ่ืนไม่ฟัง 
กสทช. ควรเอาคนที่มีความรู้ภาคเอกชนมานั่งด้วย ๑-๒ คน เรากเ็ป็นเถ้าแก่บ้านๆ ผู้ประกอบการเคเบิล 
ไม่เคยจ้างวิศวกรจัดการกันเอง วางแผนเขียนแบบเช็คระยะ ศึกษาเอง พอมีพ้ืนฐานความรู้ก็มานั่งคุยกัน 
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 จับมือเป็น Connection ๓ บริษัท ได้แก่ การผลิตข่าวท้องถิ่น ความเหนียวแน่นในภาคพ้ืน
ธุรกิจ เป็นเครือข่ายกัน ช่วยประหยัดค่าใบอนุญาต ค่าใช้จ่ายต่ าลง ลูกค้าย้ายไปอยู่ป่าตองแต่ราคาเท่าเดิม 
แต่เราก็ดูแลลูกค้าให้ ช่วยให้โครงสร้างแข็งแรงมีมาตรฐานมากขึ้น และได้ช่องรายการดีมีคุณภาพ 
ในอนาคตมีแนวโน้มการร่วมมือกันระหว่างนครศรีธรรมชาช สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ตรัง ท าเป็น 
๑HN ช่องรายการเหมือนกัน ใช้โครงข่ายเคเบิล เขามีสายไฟเบอร์ ก็เข้าไปใช้กับเขา ต้องคุยเพ่ิมเติมกับ 
Interlink/i-net/symphony ถ้าราคาพอไหวก็สู้ได้ สร้างความแข็งแกร่งของเคเบิล แม้เราจะไม่สามารถ
สู้กับทรูหรือ IPTV ได้ เคเบิลทีวีเหนื่อยเพราะท าโครงข่ายให้เหมือนกัน จากไฟเบอร์มาท า  Hotspot 
ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งสวนสาธารณะ คนละ ๑ กิโลเมตร ถ้ามากกว่านั้นก็ให้ซื้อชั่วโมงเน็ตเพ่ิม ถือเป็นการ
เพ่ิมมูลค่าธุรกิจ 

 ทรูใช้สายไม่เป็นไฟเบอร์ ล้าหลัง ขนาดสายแค่ครึ่งนิ้ว แต่เคเบิลไม่มีสายครึ่งนิ้ว แต่เป็น EOC 
กับไฟเบอร์ซึ่งมีผลกับความเร็วและความเสถียร คนท าเคเบิลไปดูงานประเทศจีน ๒-๓ ครั้ง ไปดูระบบ
อินเตอร์เน็ต สั่งของมาประชุมกันที่กรุงเทพฯ เขาก็ท า ในภาครัฐก็ตามเทคโนโลยีไม่ทัน คน (กสทช.) 
ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมาเขียนหลักกฎหมายและหลักเทคนิค 

 เคเบิลอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่าน เก่าและใหม่ผสมกัน จะไปทางใดก็ได้ สมัยนี้ติดตั้งจาน ๕ นาที
ไม่เหมือนเมื่อก่อน กสทช. ควรฟัง กสทช. คิดว่ารู้เยอะ เอากฎหมายมากดคนท า มาบังคับ ลูกค้าอยากดู 
ไม่รู้เอาอะไรมาให้ดู ไม่มีความเป็นธรรม ไม่ถูกต้อง เคเบิลอยู่ไม่ได้อีกแน่ภายใน ๓-๕ ปี อาจไม่มีเคเบิล
ในประเทศไทย 

 ถ้ามีสมาชิก ๓ แสนราย เก็บค่าบริการลูกค้าเดือนละ ๕๐๐ บาท เพ่ือจ่ายค่าพาดสาย ค่าไฟฟ้า 
ให้สมาคมร่วมกันมี ๑HN ประเทศไทยมี ๖ ล้านครัวเรือน ให้บริการในประเทศไทย หรือการรวมตัวกัน
ในพื้นที่ภูเก็ต มีลูกค้า ๓ หมื่นราย เก็บเงินรวมได้ ๓๐ ล้านบาท เก็บลูกค้าปีละ ๕ ร้อยบาทเท่านั้น 
เอา ๕ ล้านบาทไปดูแลระบบ เอาที่เหลือไปท าอย่างอ่ืนได้ ได้ช่องดีมีคุณภาพ แต่ตอนนี้เคเบิลเหมือน
ระเบิดเวลารอวันตายเหมือนเจ้าเล็กๆ แม้ว่าเคเบิลจะไม่มีขายยา กสทช. ควรปรับกฎหมายให้เบาลง 
ดูแลเคเบิล ทุกวันนี้เรายืนหยัดเพราะมีเงินทุนหมุนอยู่ ไม่มีเจ้าใหม่ให้บริการ มีแต่คนคิดจะขายกิจการ 

 CTH ลงทุนร่วม ๑๒๐ กว่าบริษัท ลงทุน ๑๐ ล้าน ตั้งคณะกรรมการท างาน ซื้อเนื้อหาดีๆ 
มาขาย  หุ้นส่วนขาย ให้ร้อยละ  ๕๐ ขายตาม เรทลูกค้ า  เมื่ อก่อนบริษัทก็มีหุ้ นกับ  CTH  
พอคุณวิชัย ทองแตงมาซื้อไป เดิมภูเก็ตมี ๔ บริษัทที่ซื้อหุ้นกัน แต่ก่อนก็ไปได้ดี จะสร้างมูลค่า 
เข้าตลาดหุ้น ท าห้องส่งห้องเดียว ท ารายการผ่านไฟเบอร์ ออฟติค เก็บเงินผ่าน CTH แต่สุดท้ายก็หลอก
ขายจาน บางเจ้าเอาจานไปติดให้ CTH การบริหารงานของคุณวิชัยผิดพลาด 

 กสทช. เป็นผู้ท าให้ธุรกิจทีวีดิจิตอลและเคเบิลหลายๆ คนในธุรกิจสื่อทั้งหมดจะตาย กสทช 
ไม่ฟังผู้ประกอบการ เดิมเคเบิลทีวีใครๆ ก็อยากจะท า นักการเมืองมาขอหุ้นร้อยละ ๒๐ แต่ที่ภูเก็ตยังอยู่
กันครบแต่อาจจะขายเปลี่ยนมือไปแล้ว คนบริหารเปลี่ยนไป 

๓. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี.พี.เคเบิลเน็ทเวิร์ค 
สัมภาษณ์ คุณสมพร อักษร เจ้าของกิจการ 

 ในขณะนี้พบปัญหาเศรษฐกิจขาลง ชะลอตัว ไม่ท าอะไรแล้ว ภาระจาก กสทช บังคับให้ท าตาม
กฎหมาย เคเบิลทีวี ไม่ ได้ ใช้คลื่นความถี่  เราไม่ได้ ใช้ทรัพยากรของชาติ เคเบิลไปทางสาย 
เราลากสายไปเอง ค่าพาดสายกับเสาไฟฟ้าจ่ายให้การไฟฟ้า ขออนุญาตรายปีนับเสาไฟฟ้าว่ากี่ต้นที่
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พาดสาย ส่วนดาวเทียมเขาใช้ความถี่ของชาติ แต่ใช้กฎหมายรวมกัน เคเบิลทีวีต้องจ่ายภาษีร้อยละ ๒ 
ก่อนหักค่าใช้จ่าย ภาษีท่ีอ่ืนเก็บหลังหักทรัพย์สินของเราเอง  

 การให้บริการครอบคลุมเฉพาะพื้นที่กะรนเท่านั้น เปิดมาก่อนสึนามิ จดทะเบียนปี ๒๕๔๗ 
แต่หลังจากสึนามิจึงเริ่มให้บริการ เคยท าโรงแรมมาก่อน แต่ตอนนั้นเคเบิลทีวี ดาวเทียมก าลังบูม ตอนนี้
ลูกค้าน้อยลงเหลือเพียง ๔๐๐-๕๐๐ ราย ค่าบริการเดือนละ ๓๕๐ บาท ลูกค้าทั้งคนไทยและ
ชาวต่างชาติที่มาเช่าบ้าน มีข่าวต่างประเทศ มีเกือบทุกภาษา เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยว ช่องรายการเน้น
ฝรั่ง แต่ก็พอๆ กับช่องส าหรับคนไทย สมาชิกเคยสูงสุดที่พันกว่าราย  

 กสทช. แจกกล่องดิจิตอลฟรีให้ชาวบ้าน เขาก็ถอดของเราออก แต่กล่องของ กสทช. คุณภาพไม่ดี 
พอฟ้าลงก็เสีย ลูกค้าบอกช่องรายการของเราเหมือนกับกสทช. 

 ไม่ได้ผลิตข่าวหรือรายการเองเพราะพ้ืนที่ไม่ใหญ่ ไม่คุ้มกับการผลิต เพราะจะมีความยุ่งยากมาก
กว่าเดิม ช่องของกมลาเคยท าแต่มีปัญหาบางอย่าง ก็เลยไม่อยากผลิตข่าว รายได้มาจากค่าสมาชิก 
กสทช. ควรจะอะลุ้มอล่วยการออกช่องรายการ ไม่ควรบังคับให้ออกช่องเหมือนกัน เพราะเราเป็นเมือง
ท่องเที่ยว จะท าให้เรามีรายได้ ถ้ายังเป็นแบบนี้อีก ๑-๒ ปีก็คงไม่ไหว เพราะค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม 
จะขอคืนใบอนุญาต ไม่มีใครเอา จะขายก็แค่เศษขยะ ต้องขายให้คนที่ท าอาชีพเดียวกัน ยากที่จะถอน
ทุนคืน 

 รายการฟุตบอล ทรูซื้อไปแล้วไม่น่าจะให้ผูกขาด แต่ควรให้ซื้อร่วมกันให้ Sub มาอีกที กสทช 
น่าจะส่งเสริมให ้License เอามาเฉลี่ยๆ กัน ควรให้แบ่งกันไม่ควรท าอยู่เจ้าเดียว ส่งเสริมให้มีการพัฒนา 
ควรแยกเป็นกลุ่มตามขนาดของเคเบิล เราเป็นเคเบิลท้องถิ่น แต่ กสทช. ชุดนี้ดันทุรังอย่างเดียว 

 พัฒนาการระบบจาก  Coaxial มาเป็นไฟเบอร์ ต่อมาเป็น  Triple play ภาคส่งและรับ
อินเตอร์เน็ตเพ่ิมเติมที่อ่ืนๆ เริ่มขยับตัว การลงทุนตอนนี้ไม่เอ้ือ กู้ธนาคารก็หลายเรื่อง ตอนนี้ได้แต่
ประคองตัวไม่ให้ล้ม บริษัทฯ มีพนักงานช่างให้บริการจ านวน ๔-๕ คน  

จุดแข็ง คือ การให้บริการทันทีเมื่อมีปัญหา Stand by ตลอด เน้นการบริการความเป็นท้องถิ่น
แต่ก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ไหว สัญญาณไม่ดีลูกค้าบ่น แต่ถ้าเจ้าใหญ่จะยกเลิกกันง่ายๆ ไม่ได้ เพราะติดสัญญา 
แต่ก่อนลูกค้าเข้ามาขอเป็นสมาชิกเอง กลุ่มเป้าหมาย เช่น ลูกค้าท่ีมีบ้านเช่า แต่ตอนนี้ลูกค้ากลุ่มนี้จะขอ
ยกเลิกเพราะไม่มีคนเช่า ถ้าเป็นคนเช่าพม่าเขาก็ติดจานดาวเทียม เพราะไม่เสียค่าบริการรายเดือนแต่ไม่
มีช่องรายการส าหรับชาวต่างประเทศ ภายในพ้ืนที่กะรนมีผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีจ านวน ๓-๔ ราย 
ช่องรายการหรือใบอนุญาตก็เหมือนๆ กัน แต่ใครจะดูแลลูกค้าได้ดีกว่ากัน 

 พอเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว จะมีความอ่อนไหวง่าย เดือนพฤศจิกายนถึงเดื อนธันวาคมเป็นช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยวต้องรอให้หมดมรสุมไปก่อน เดิมเคยมีคนรัสเซียเช่าบ้านทั้งปี แต่ต่อมาก็เลิกเช่าไป 
จริงๆ แล้ว เคเบิลทีวีไม่จ าเป็นต้องดูก็ได้  นโยบายของ กสทช. ให้เราท าถูกกฎหมาย แต่ก็กินเรา
เยอะเกินไป เขาจะบีบเราให้เป็นโจร 

๔. บริษัท เคพีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด สัมภาษณ์  
คุณปิยะ สีดอกบวบ ผู้บริหาร 

 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการมาเกือบ ๑๐ ปี สมัยก่อนเศรษฐกิจดีมีลูกค้ามาก ผู้ประกอบกิจการ
เคเบิลสามารถยึดธุรกิจนี้เป็นอาชีพหลักได้เลย แต่ปัจจุบันไม่ใช่แบบนั้นแล้ว แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการผลิต



๑๗๙ 

 

รายการข่าวท้องถิ่น รายการท้องถิ่นที่ผู้ประกอบกิจการรายอ่ืนๆ ไม่มีรายการลักษณะนี้มากนัก ส าหรับ
บริษัทฯ คิดค่าบริการเดือนละ ๓๕๐ บาท สมาชิกมีพันกว่าคน บริษัทฯ มีแผนปรับเป็นระบบดิจิตอล 
และคาดหวังว่าสถานการณ์ของบริษัทฯ น่าจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีรายอื่นๆ 
มีแผนให้บริการอินเตอร์เน็ตเสริมที่น่าจะแข่งขันกับ 3BB ได้ แต่ทางเคพีพีฯ ไม่เห็นด้วย เพราะไม่น่าจะ
ไปได้ อาจจะเป็นการเพิ่มภาระมากกว่าเพ่ิมรายได้  

ที่ผ่านมาได้เคยให้โบนัสกับพนักงาน แต่ล่าสุดไม่ได้ให้แล้ว สถานการณ์โดยทั่วไปของภูเก็ต 
เดิมภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวมาพักใช้ระยะเวลา ๓ - ๖ เดือน แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว เพราะเศรษฐกิจ
ในประเทศของนักท่องเที่ยวเองก็ไม่ดี คงต้องรอให้เศรษฐกิจดีกว่านี้  นักท่องเที่ยวอาจจะกลับเข้ามา
จังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง ล่าสุดจังหวัดภูเก็ตมีการวางระเบิดยิ่งท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับประเทศ 
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จึงเงียบ ส่งผลกระทบท าให้สมาชิกลดน้อยลงตามไปด้วย 

ถ้าวัดผลการบริหารงานของบริษัทฯ ไม่ได้ขาดทุน แต่ไม่มีก าไร ณ เวลานี้ท าได้เพียง
ประคับประคอง บางเดือนเสมอตัว พยายามรักษาธุรกิจไว้ รักษาพนักงาน ๒๐ คนไว้ที่ท างานด้วยกันมานาน 
ถ้าเป็นเคเบิลธุรกิจรายเล็กน่าจะเปิดกิจการในไม่ช้า เราต้องยอมรับว่าตอนนี้สื่อโทรทัศน์ไม่ใช่สื่อหลัก
เหมือนในอดีต เพราะเราใช้อินเตอร์เน็ต และใช้ Application แต่ถ้าจะให้บริษัทฯ ลงทุนก็ไม่สามารถสู้ได้ 
หากต้องวางสายไฟเบอร์ (Fiber) รอบเมือง งบประมาณ ๑๐ ล้านจะเพียงพอหรือไม่ ในปัจจุบันถือว่า
การให้บริการเคเบิลทีวีน่าจะอ่ิมตัวแล้ว เพราะมีคู่แข่งเยอะ ยอมรับว่าสู้เขาไม่ไหว บริษัทฯ มีธุรกิจน้ ามัน
มาช่วยเสริมหรืออาจจะเป็นธุรกิจหลักต่อไปในอนาคต 

บริษัทฯ เน้นการให้บริการกับลูกค้า เอาใจ อยากได้ขอให้แจ้งมา ถ้าบริษัทฯ สามารถท าให้ได้ก็
จะด าเนินงานให้หรือจัดการให้ ถ้าดีกับลูกค้าๆ ก็ไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิก รวมทั้งการให้บริการอย่าง
ใกล้ชิด ยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีจุดเด่น แต่ทราบว่าลูกค้าคนไทยชอบให้ดูแล ถ้าลูกค้าแจ้งซ่อมช่วงเวลา 
๔-๕ ทุ่มก็ส่งช่างเทคนิคให้บริการไปซ่อมให้เพ่ือให้ลูกค้ายังเป็นสมาชิกต่อไป 



บทที่ ๔  
บทสรุป และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
 จากการเก็บข้อมูลผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ทั่วประเทศไทยทั้ง ๔ ภาค จ านวน ๔๐๘ ราย เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การ
ประกอบกิจการเคเบิลทีวี/ดาวเทียมใน ๔ ด้าน คือ การบริหารจัดการองค์กร ตัวชี้วัดจ านวน ๗ ด้าน 
ด้านบุคลากร ตัวชี้วัดจ านวน ๗ ด้าน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ตัวชี้วัดจ านวน ๕ ด้าน 
และด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ตัวชี้วัดจ านวน ๕ ด้าน ภายใต้วัตถุประสงค ์๒ ข้อ คือ 

 ๑. เพ่ือศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ (เคเบิลทีวี) ได้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการประกอบ
กิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (เคเบิลทีวี) และเป็นแนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
ส านักงาน กสทช. ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการฯ 

 ๒. ส านักงาน กสทช. มีรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบ
กิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (เคเบิลทีวี) และได้แนวทางสู่การก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการฯ 

 
ตารางท่ี ๒๖ 

แสดงการเก็บข้อมูลกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ทั่วประเทศไทย 
 

รายการ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ ภาค ๔ รวม 
เก็บแล้ว ๘๓ ๓๒ ๒๓ ๓๓ ๑๗๑ 
(ร้อยละ) (๔๒) (๓๔) (๔๐) (๕๕) (๔๒) 

ติดต่อไม่ได้ ๔๑ ๓๑ ๑๖ ๑๔ ๑๐๒ 
(ร้อยละ) (๒๑) (๓๓) (๒๘) (๒๓) (๒๕) 

เลิก ๑๖ ๘ ๘ ๒ ๓๔ 
(ร้อยละ) (๘) (๙) (๑๔) (๓) (๘) 

ไม่ได้รับคืน ๒๘ ๑๖ ๑๐ ๗ ๖๑ 
(ร้อยละ) (๑๔) (๑๗) (๑๘) (๑๒) (๑๕) 
ตอบไม่ได้ ๒ ๐  ๐  ๐  ๒ 
(ร้อยละ) (๑) (๐) (๐) (๐) (๐) 
ไม่สะดวก ๐  ๔ ๐  ๓ ๗ 
(ร้อยละ) (๐) (๔) (๐) (๕) (๒) 

เครือเดียวกัน ๗ ๐  ๐  ๐  ๗ 
(ร้อยละ) (๔) (๐) (๐) (๐) (๒) 



๑๘๑ 
 

ตารางท่ี ๒๖ (ต่อ) 
 

รายการ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ ภาค ๔ รวม 
ไม่ได้ติดต่อ ๑๘  ๐ ๐  ๐  ๑๘ 
(ร้อยละ) (๙) (๐) (๐) (๐) (๔) 

ลิงค์สัญญาณ ๓  ๐ ๐  ๐  ๓ 
(ร้อยละ) (๒) (๐) (๐) (๐) (๑) 

แบบตีกลับ ๐   ๐ ๐  ๑ ๑ 
(ร้อยละ) (๐) (๐) (๐) (๒) (๐) 

สถานีวิทยุ  ๐ ๒ ๐  ๐  ๒ 
(ร้อยละ) (๐) (๒) (๐) (๐) (๐) 

รวม ๑๙๘ ๙๓ ๕๗ ๖๐ ๔๐๘ 
 

คณะวิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้รับแบบสอบถามจ านวน ๑๗๑ ราย (ร้อยละ ๔๒)
ติดต่อไม่ได ้จ านวน ๑๐๒ ราย (ไม่มีผู้รับสาย สายโทรศัพท์ไม่ว่าง เบอร์โทรศัพท์ถูกระงับ ไม่มีสัญญาณ) 
(ร้อยละ ๒๕) เลิกกิจการ จ านวน ๓๔ ราย (ร้อยละ ๘) ส่งแบบสอบถามไปแต่ไม่ได้รับแบบสอบถามคืน 
จ านวน ๖๑ ราย (ร้อยละ ๑๕) ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี/ดาวเทียม แจ้งว่าไม่สะดวกให้ข้อมูล จ านวน 
๗ ราย (ร้อยละ ๒) ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีอยู่ในเครือเดียวกัน จ านวน ๗ ราย (ร้อยละ ๒) คณะวิจัย
ไม่ได้ติดต่อไป จ านวน ๑๘ ราย (ร้อยละ ๔) เนื่องจากเป็นผู้ส่งสัญญาณ ด าเนินกิจการด้านโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดิน หรือโทรทัศน์ดิจิตอลเป็นหลัก ฯลฯ นอกจากนี้ จากรายชื่อผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เมื่อติดต่อสอบถามแล้ว ผู้ประกอบกิจการตามรายชื่อนั้นเป็นผู้ลิงก์
สัญญาณ ไม่ได้ประกอบกิจการด้านเคเบิลทีวีแต่อย่างใดและอื่นๆ ได้แก่ ส่งแบบสอบถามไปแล้วแต่
ถูกส่งกลับมา และมีผู้ประกอบกิจการเคเบิลบางรายได้เปลี่ยนไปประกอบธุรกิจประเภทอื่นแล้ว 
ตามตารางที่ ๒๖ 

 จากตารางที่ ๒๗ เมื่อพิจารณาด้านที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์
จากการประกอบกิจการเคเบิลทีวี ส่วนที่ ๑ คณะวิจัยได้ประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ข้อที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการองค์กรด้านผลก าไร การให้โบนัส การปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคาดการณ์ว่าธุรกิจจะ
สามารถด าเนินงานได้นานเกิน ๒ ปี และความยากล าบากในการด าเนินธุรกิจ ผลการวิเคราะห์พบว่า
ในภาพรวมทั้ง  ๔ ภาคแล้ว  ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีในภาค ๓ ประสบปัญหาที่อาจจะมีการเลิก
กิจการมากที่สุด จากการวิเคราะห์พบว่าผู ้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีบริหารจัดการองค์กรให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ได้เพียงแค่ร้อยละ ๘ เท่านั้น จากคะแนนเต็มร้อยละ ๖๐ ในขณะที่ภาค ๔ สามารถ
ประกอบกิจการได้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด คือ ร้อยละ ๒๐ จากคะแนนเต็มร้อยละ ๖๐ ส่วนที่ ๒ 
คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐ ประเมินจากการวัดระดับความนิยม การวางแผน การประเมินแผน 
การทบทวนแผนงาน การปรับปรุงเทคโนโลยีในการให้บริการ ผลการประเมินพบว่าผู้ประกอบกิจการ
เคเบิลทีวีทั่วประเทศมีประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านนี้ 

 



๑๘๒ 
 

ตารางท่ี ๒๗ 
แสดงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การประกอบกิจการเคเบิลทีวีรายภาค 

 
ภาค ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร 

(ร้อยละ ๑๐) 
ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
(ร้อยละ ๑๐) 

ด้านกลไกการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

(ร้อยละ ๑๐) 

 
ส่วนที่ ๑ 

(ร้อยละ ๖๐) 

 
ส่วนที่ ๒ 

(ร้อยละ ๑๐) 
๑ ๑๖ ๗ ๗ ๙ ๗ 
 ๒๓ ๒๓ 

รวม ๔๖ 
๒ ๑๓ ๗ ๖ ๙ ๗ 
 ๒๐ ๒๒ 

รวม ๔๒ 
๓ ๘ ๗ ๖ ๙ ๖ 
 ๑๕ ๒๑ 

รวม ๓๖ 
๔ ๒๐ ๗ ๘ ๘ ๖ 
 ๒๗ ๒๒ 

รวม ๔๙ 
 

เมื่อพิจารณาด้านการบริหารจัดการองค์กรแล้ว พบว่าภาค ๔ สามารถบริหารจัดการองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์มากที่สุด (ส่วนที่ ๑ และ ๒) คือ ร้อยละ ๒๗ จากคะแนนเต็ม
ร้อยละ ๗๐ ส่วนภาคที่บริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์น้อยที่สุด คือ ภาค ๓ 
ร้อยละ ๑๕ จากคะแนนเต็มร้อยละ ๗๐ ตามตารางท่ี ๒๗ 

ส าหรับด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านกลไกการ
คุ้มครองผู้บริโภค คณะวิจัยพบว่าผู้ประกอบกิจการสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาค
ที่ด าเนินกิจการได้ดีที่สุดใน ๓ ด้านนี้ คือ ภาค ๑ ร้อยละ ๒๓ จากคะแนนเต็มร้อยละ ๓๐ ส าหรับภาค
ที่ประกอบกิจการในส่วนนี้ได้น้อยที่สุด คือ ภาค ๓ ร้อยละ ๒๑ สอดคล้องกับการบริหารจัดการองค์กร
ที่ภาค ๓ ไม่ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจเคเบิลทีวี 

จากการประมวลผลข้อมูลทั้ง ๔ ด้านพบว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาค ๔ มีการประกอบ
กิจการที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด คือ ร้อยละ ๔๙ โดยภาคที่ผลการประเมินน้อยที่สุด 
คือ ภาค ๓ ร้อยละ ๓๖ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีภาคใดที่ผลการประเมินมากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ผลจากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบว่าผู้ประกอบกิจการก าลังประสบปัญหาอย่างมากในการ
ประกอบธุรกิจอาจจะน าไปสู่การปิดกิจการได้ในอนาคต 

 
 
 



๑๘๓ 
 

ตารางท่ี ๒๘ 
แสดงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การประกอบกิจการเคเบิลทีวีทั่วประเทศ 

 
ภาค 
๑-๔ 

ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร 
(ร้อยละ ๑๐) 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
(ร้อยละ ๑๐) 

ด้านกลไกการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

(ร้อยละ ๑๐) 

ส่วนที่ ๑ 
(ร้อยละ ๖๐) 

ส่วนที่ ๒ 
(ร้อยละ ๑๐) 

 ๑๖ ๗ ๗ ๙ ๖ 
 ๒๓ ๒๒ 

รวม ๔๕ 
 

 จากตารางที่ ๒๘ คณะวิจัยวิเคราะห์การประกอบกิจการเคเบิลทีวีทั่วประเทศพบว่าไม่สามารถ
ประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดผลสัมฤทธิ์  ได้รับการประเมินได้เพียงร้อยละ ๔๕ 
(เกณฑ์ผ่านการประเมินที่ร้อยละ ๕๐) หากพิจารณาด้านการบริหารจัดการในส่วนที่ ๑ (ผลก าไร โบนัส 
การปันผลให้ผู้ถือหุ้น ความยากล าบากในการบริหารจัดการ และความสามารถที่จะประกอบกิจการได้
อีก ๒ ปีข้างหน้า) พบว่าได้การประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์เพียงแค่ร้อยละ ๑๖ จากคะแนน
เต็มร้อยละ ๖๐ เมื่อน าส่วนที่ ๑ และ ๒ ด้านการบริหารจัดการพบว่าประเมินประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ได้เพียงร้อยละ ๒๓ จากคะแนนเต็มร้อยละ ๗๐ ส าหรับด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับพบว่าทุกภาคสามารถด าเนินการได้เป็นอย่างดี คือ ร้อยละ ๒๒ จาก
คะแนนเต็มร้อยละ ๓๐ 
 
ปัญหาที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจเคเบิลทีวีทั่วประเทศ 

 ปัญหาที่ท าให้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ได้ตามที่ผู้ประกอบกิจการตั้งเป้าหมายไว้ ส่วนหนึ่งมาจากผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นพบปัญหาดังต่อไปนี้ 

๑. การปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่างช้าๆ ในกรณีที่เป็น
ผู้ประกอบกิจการรุ่นกลางหรือรุ่นเก่า แม้ว่าผู้ประกอบกิจการจะมีการปรับตัวเป็นระยะๆ ตามระบบ
การออกอากาศหรือให้บริการแก่สมาชิก แต่ส่วนหนึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศ
ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสาร โดยที่ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีไม่สามารถ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมได้ตามต้องการ จึงมีผลท าให้สมาชิกยกเลิกการรับชมเคเบิลทีวี 

๒. การปรับตัวให้สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ กสทช. ผู้ประกอบกิจการ
เคเบิลทีวีต้องท าความเข้าใจด้วยตนเอง ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความล่าช้า ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ 
กสทช. ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งแตกต่างจากผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีระดับประเทศที่จะมี
ผู้ดูแลด้านนี้ให้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่นมีความ
ต้องการที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ กสทช.  

๓. ขาดการวางแผนและการบริหารงานอย่างมืออาชีพ หากเป็นผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีใน
ระดับท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีการบริหารองค์กรแบบครอบครัว กิจการเล็กๆ ซึ่งไม่ได้มีระบบการบริหารงาน



๑๘๔ 
 

อย่างเป็นทางการ หรือเป็นระบบมากนัก ท าให้ขาดการวางแผนเพ่ือตั้งรับกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรณีในประเทศ คือ การปรับตัวตั้งรับกับโทรทัศน์
ดิจิตอลที่เป็นคู่แข่งรายใหม่ การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น 3BB หรือ 
TOT ด้านต่างประเทศ คือ การเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้ประชาชนเลือกเปิดรับรายการ
ต่างๆ ได้หลากหลายผ่านเว็บไซต์ แม้ว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีระดับท้องถิ่นจะพยายามปรับตัวโดย
ให้บริการอินเตอร์เน็ตเสริม แต่ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก จากการติดขัดด้านการขอใบอนุญาต 
การท าความเข้าใจเรียนรู้ในระบบการให้บริการ ในอดีตที่ผ่านมาเคเบิลทีวีท้องถิ่นเคยให้บริการ
อินเตอร์เน็ต โดยได้รับความร่วมมือจาก CAT แต่ช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้รับการตอบรับจากประชาชน 
เพราะประชาชนยังไม่ค่อยรู้จักจึงท าให้ไม่เป็นที่นิยม และประสบปัญหาในการให้บริการ เช่น การ
ประสานงานระหว่างเคเบิลทีวีท้องถิ่น การแจ้งซ่อมต้องติดต่อในช่วงเวลาราชการเท่านั้น  ช่างเทคนิค
ของเคเบิลทีวีท้องถิ่นไม่มีความรู้ที่จะแก้ไขให้สมาชิกได้ ท าให้สมาชิกแจ้งยกเลิกการขอรับบริการ 

๔. ขาดการส่งเสริมการตลาดในเชิงรุก การตลาดที่เคเบิลทีวีระดับท้องถิ่นสามารถท าได้ใน
ขณะนี้ เช่น หากช าระค่าสมาชิก ๓ เดือน จะได้รับส่วนลดพิเศษถูกกว่าการช าระเป็นรายเดือนตามปกติ 
การติดตั้งฟรี หรือบริการหลังการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี
ระดับท้องถิ่นยอมรับว่าไม่สามารถส่งเสริมการตลาดได้เทียบเท่ากับเคเบิลทีวีระดับชาติ  เช่น หาก
บอกรับสมาชิกเคเบิล ลูกค้าจะได้โทรศัพท์มือถือโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือบริการชั่วโมงอินเตอร์เน็ตใน
ราคาพิเศษ ซึ่งลักษณะดังกล่าวผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีระดับท้องถิ่นไม่สามารถท าได้ เพราะไม่มีเงิน
ลงทุนมากพอ 

๕. การจับมือร่วมกับระหว่างผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีระดับท้องถิ่นเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะ
ต้องหาข้อตกลงร่วมกันที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ และผลประกอบกิจการหลังจากท างานร่วมกันยังไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวังไว้ แต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะน าไปสู่การพัฒนาการให้บริการเคเบิลทีวีในระดับ
ท้องถิ่น 

๖. ทายาทหรือคนรุ่นใหม่ไม่สืบทอดกิจการเคเบิลทีวี จากการที่ธุรกิจก าลังถดถอย จ านวน
สมาชิกลดลงอย่างต่อเนื่องท าให้คนรุ่นใหม่ไม่ต้องการสืบสานกิจการนี้ หรือหากในกรณีที่เจ้าของ
กิจการเสียชีวิตไปแล้ว ทายาทไม่ต้องการสืบทอดกิจการ ในช่วงที่ยังเปิดให้บริการจะมอบหมายให้
พนักงานที่ไว้ใจได้เป็นผู้ดูแลกิจการ จนกว่าสมาชิกเคเบิลทีวีรายสุดท้ายจะขอยกเลิกการบอกรับ
บริการ ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีในระดับท้องถิ่นบางส่วนมีคนรุ่นใหม่
เข้ามาบริหารจัดการองค์กรพบว่ามีการด าเนินกิจการในเชิงรุกและพยายามเข้าถึงประชาชนและ
รักษาฐานสมาชิกไว้ให้ได้นานที่สุด รวมทัง้การให้บริการอินเตอร์เน็ตเสริมเพ่ือขยายฐานกลุ่มลูกค้า 

๗. การขายกิจการให้กับคนรู้จัก จากการที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาจนไม่สามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ น าไปสู่การปิดกิจการ (เลิก) เนื่องจากไม่มีเงินลงทุนเพ่ิม ไม่มีสมาชิกใหม่ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา 
สอดคล้องกับการเก็บข้อมูลที่คณะวิจัยไม่สามารถติดต่อผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีบางรายได้ 
แม้ว่าจะมีรายชื่อในฐานข้อมูลจาก กสทช. ก็ตาม 
 
 
 
 



๑๘๕ 
 

วิเคราะห์ตามทฤษฎีการสื่อสารมวลชน และการบริหารองค์กร  

จากการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) และคุณภาพ (การสัมภาษณ์) คณะวิจัยพบว่า
ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นรายเล็ก/รายใหญ่ พยายามบริหารจัดการองค์กรที่ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดเท่าที่
ผู้ประกอบกิจการแต่ละรายจะสามารถบริหารองค์กรได้  โดยเฉพาะด้านบุคลากรที่จะไม่ปลดพนักงาน
หรือพยายามยืดระยะเวลาการปลดพนักงานให้นานที่สุด ด้วยการประคับประคองกิจการให้สามารถ
ด าเนินกิจการได้ต่อไป ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีไม่ต้องการปิดหรือเลิกกิจการ  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีแต่ละรายมีแนวทางการบริหารงานแตกต่างกันไปไม่ได้อิงตาม
หลักทฤษฎีด้านการบริหารจัดการมากนัก แต่บริหารงานตามสภาพความเป็นจริงที่แต่ละแห่งจะ
ด าเนินงานได้ ผนวกกับประสบการณ์การประกอบกิจการเคเบิลทีวีที่แต่ละรายก็อาจจะมีลักษณะการ
จัดการที่ไม่เหมือนกัน รวมถึงการใช้รูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบใหม่ คือ การจับมือร่วมมือกันระหว่างผู้
ประกอบกิจการเคเบิลทีวีในภาคเดียวกัน เช่น การใช้ห้องส่งออกอากาศ การผลิตรายการข่าว ผลิต
รายการบันเทิง รายการเพื่อสังคม การซื้อลิขสิทธิ์เนื้อหารายการ การต่อรองกับ กสทช. การแข่งขันกับผู้
ประกอบกิจการเคเบิลทีวีระดับชาติ การศึกษาดูงานในต่างประเทศที่จะน าระบบจากต่างประเทศมา
พัฒนาการให้บริการสมาชิกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และก าลังขยายพ้ืนที่ความร่วมมือกันนี้ไปสู่ผู้
ประกอบกิจการเคเบิลทีวีในภาคอ่ืนๆ โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม และการท าหน้าที่สื่อส าหรับ
ท้องถิ่น  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการบริหารงานจะแตกต่างกัน แต่พบว่าผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีพยายาม
ด าเนินงานเหมือนกัน คือ ด้านบริหารจัดการให้เป็นไปตามทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องให้
การบริการ ดูแลลูกค้าอย่างรวดเร็วฉับไว มีการคัดสรรเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ การจับกลุ่มกันเพ่ือให้
มีอ านาจต่อรองเพ่ือให้ได้ลิขสิทธิ์รายการที่มีคุณภาพให้บริการแก่สมาชิก ผู้ประกอบการบางรายอาจมี
การตรวจสอบเนื้อหารายการก่อนออกอากาศ ไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อหรือโฆษณาอ่ืนใดที่น าพาผู้รับชม
ไปในแนวทางที่ไม่ดี รวมทั้งการผลิตรายการ/ข่าวท้องถิ่น เพ่ือรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชนเช่นเดียวกับการท าหน้าที่ของสื่อมวลชน รายการที่ผลิตขึ้นมาเป็นการให้บริการกับภาครัฐแล้ว 
ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบเรื่องราวข้อมูลในพ้ืนที่ของตนเอง หรือใช้เป็นพ้ืนที่เคเบิลทีวีบอก
เล่าสินค้า/บริการของชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ 
ไม่สามารถจะให้บริการได้ดีเท่ากับเคเบิลทีวีท้องถิ่น/ชุมชน รวมถึงความพยายามให้บริการอินเตอร์เน็ต
เสริมเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนไปจากเดิม  เพราะพวกเขาหันไปใช้อุปกรณ์
การรับชมประเภทอ่ืนๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน นอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี
ควรมีความรู้ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ที่จะสร้างความเชื ่อมั ่นในการให้บริการที ่จะ
สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการรายใหญ่ระดับประเทศได้  

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีทั้งระดับชาติและท้องถิ่น คณะวิจัยพบว่าเคเบิลทีวี
มีการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างรอบด้านตามที่ H. Lasswell และ C. Wright ได้อธิบายไว้ คือ 

๑. ระแวดระวังสอดส่อง (Surveillance) ผ่านการรายงานเหตุการณ์/สถานการณ์จากข่าว
ท้องถิ่น และการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ จากส่วนกลางไปยังสมาชิก ไม่เพียงแต่การท าหน้าที่นี้ให้กับ
สมาชิกคนไทยเท่านั้น ในพ้ืนที่/สถานที่ท่องเที่ยว เคเบิลทีวีท้องถิ่นได้ให้บริการแก่ผู้รับชมชาวต่างชาติ



๑๘๖ 
 

ผ่านส านักข่าวหรือรายการจากทั่วโลก ที่จะท าให้ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวด้านภัยอันตรายต่างๆ ใน
ประเทศของเขา แม้ว่าเขาจะพักอาศัยในประเทศไทยก็ตาม ถือเป็นการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับชม 

๒. กระชับส่วนต่างๆ ของสังคม (Correlation) ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การน าเสนอรายการ
ทีห่ลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
กันโดยเฉพาะคนในพ้ืนที่เดียวกันท าให้ทราบเรื่องราวความเคลื่อนไหว รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อกันระหว่างภาคราชการกับประชาชน จากการรายการข่าว กิจกรรมของภาครัฐ จะท าให้
ประชาชนได้รับทราบความเคลื่อนไหว การท างานของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่ องถือเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ 
หรือการสร้างความสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงได้ ผ่านสินค้า บริการ 
และการท างานในด้านอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะน าไปสู่การร่วมมือกันในอนาคต แม้กระท่ังผู้รับชมในต่างประเทศ 
หรือประเทศเพ่ือนบ้านที่ยังสามารถรับชมรายการต่างๆ จากประเทศของเขาได้ในระหว่างที่พักอาศัย
หรือท างานในประเทศไทย ท าให้พวกเขายังรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับประเทศของเขา 

๓. ถ่ายทอดค่านิยมอันเป็นมรดกของสังคม (Transmission social inherent) ให้แก่คนรุ่น
ต่อไป เคเบิลทีวีท้องถิ่นถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรม ประเพณี  ค่านิยมผ่าน
รายการต่างๆ ซึ่งจะท าให้ผู้รับชมได้รู้จักและเกิดการเรียนรู้ สืบทอดวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่ต่อไป เช่น 
รายการเพลงลูกกรุง สินค้าโอท็อป เรื่องราวพ้ืนบ้านของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม
จากต่างประเทศเพ่ือให้สมาชิกได้เรียนรู้หรือน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ระหว่างประชาชนที่มาจากต่างวัฒนธรรม 

๔. การให้ความบันเทิง (Entertainment) ถือเป็นหน้าที่หลักของเคเบิลทีวีทั้งในระดับชาติและ
ท้องถิ่นผ่านรายการต่างๆ ซึ่งความบันเทิงที่น าเสนอให้กับสมาชิกหรือผู้รับชมในแต่ละพ้ืนที่ อาจจะมี
ความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความชอบ ความสนใจที่มาจากพ้ืนเพของสมาชิกหรือผู้รับชม  

 
บทวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

สถานการณ์เคเบิลทีวีในประเทศไทยมีแนวโน้มส่วนแบ่งการตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
แนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวีทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเคเบิล
ทีวี แบ่งเป็นปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

เคเบิลทีวี 
ปัจจัยภายในประเทศ 
-ทีวีดิจิตอล 
-กสทช (กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ) 
-พฤติกรรมผู้บริโภค 
-จานดาวเทียม 

ปัจจัยภายนอกประเทศ 
-การเติบโตของเทคโนโลยี 
-คู่แข่งจากอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 
-โลกาภิวัตน ์

การถดถอยอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 



๑๘๗ 
 

 ปัจจัยภายในประเทศที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของ กสทช. แต่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบ
กิจการเคเบิลทีวี ได้แก่ 

 ๑. การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ดิจิตอล จากแนวทางการแจกคูปองให้รับกล่องรับสัญญาณได้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากต้องการกล่องรับสัญญาณที่มีคุณภาพมากขึ้น 
จากสถานการณด์ังกล่าว ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงช่องรายการให้รับชมเพ่ิมขึ้นถึง ๒๔-๓๖ ช่องจากเนื้อหา
รายการที่มีความหลากหลายมากกว่าการให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินเดิม ผนวกกับการที่เคเบิลทีวีต้อง
ปฏิบัติตามกฎ Must Carry และกฎการเรียงช่องในล าดับต้นๆ ท าให้เคเบิลทีวี โดยเฉพาะขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่ยังไม่ได้ปรับระบบการออกอากาศเป็นสัญญาณดิจิตอล แต่ยังให้บริการแบบแอนะล็
อกเช่นเดิมท าให้จ านวนช่องรายการที่เคยออกอากาศลดลง ประชาชน/สมาชิกเห็นว่าช่องรายการไม่ต่าง
กับกล่องที่ได้แลกจากคูปองของ กสทช. จึงไม่เห็นความส าคัญของเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีอีกต่อไป 

 สรุปในประเด็นข้อ ๑.  ที ่ เกี ่ยวข้องกับ กสทช.  คือ  การถือก า เนิดขึ ้นของโทรทัศน์
ดิจิตอล การแจกคูปองแลกรับ Set top box กฎ Must Carry กฎการเรียงช่อง ในส่วนของผู้ประกอบ
กิจการเคเบิลทีวี คือ ไม่มีเงินลงทุนมากพอต่อการปรับเปลี่ยน/พัฒนาเทคโนโลยีการออกอากาศ และ
การไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ จาก กสทช. ต่างกับโทรทัศน์ดิจิตอลที่ กสทช. ให้ความช่วยเหลือเป็น
ระยะๆ 

 ๒ .  กา รควบคุมจ าก  กสทช .  เ ดิม เ ค เบิลทีว ีไ ด้ร ับกา รควบคุมและดูแลจากกรม
ประชาสัมพันธ์  เมื่อถูกปรับเปลี่ยนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ กสทช. ได้เข้ามาดูแลกิจการเคเบิล
ทีวี  ซึ่ งได้ริ เริ่มการออกใบอนุญาตระยะยาว ๑๕ ปี ถือเป็นจุดดี  ช่วยปรับภาพลักษณ์เคเบิล
ที่ ไม่ถูกกฎหมายได้ (เคเบิลเถื่อน) และยังช่วยให้เคเบิลทีวีระดับกลางและเล็กมีศักยภาพในการเลือกซื้อ
เนื้อหาจากต่างประเทศได้ แต่ส่วนที่มีผลกระทบมาก คือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการบริหาร
จัดการภายใน กสทช. ที่ผู้ประกอบการทุกระดับ และจานดาวเทียมพิจารณาว่าค่อนข้างเป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินงาน ผู้ประกอบการมีความเห็นตรงกันว่า กสทช. ควรท าการควบคุมอยู่ห่างๆ แล้วเปิดโอกาส
ให้ตลาดมีการแข่งขันกันเอง เพ่ือสร้างความสมดุลทางการตลาด และเป็นไปตามกลไกตลาด 
ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปรับตัวได้ มีการร่วมมือเพ่ือความอยู่รอด จะเป็นส่วนที่ท าให้
ตลาดเคเบิลทีวีในประเทศไทยยังคงอยู่ได้ต่อไป 

 ปัจจัยภายในด้านอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการประกอบกิจการเคเบิลทีวี 

 ๓. การเติบโตของจานดาวเทียมถือเป็นคู่แข่งของเคเบิลทีวี โดยตรง ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายรายเดือน เนื้อหารายการมีความแตกต่างกันบ้างกับเคเบิลทีวี  และจานดาวเทียมให้บริการ
จ านวนช่องที่มากกว่าเคเบิลทีวี แต่จานดาวเทียมมีจุดอ่อนที่อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในประเทศไทย เนื้อหาอาจจะไม่ได้คุณภาพทั้งหมด พบการโฆษณาเกินจริง ซึ่ ง เคเบิล
ทีวีพยายามน าเสนอจุดเด่นด้านเนื้อหาแก่ประชาชน และความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิกได้ดีกว่าผู้ให้บริการจานดาวเทียมแต่ประชาชนก็หันไปเลือกติดตั้งจานดาวเทียมเพราะ
ปัจจุบันจานดาวเทียมมีให้เลือกหลายยี่ห้อ มีราคาถูกลง ประชาชนไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเดือน ท าให้
การน าเสนอจุดเด่นด้านเนื้อหาของเคเบิลทีวียังไม่ประสบความส าเร็จ 

 ๔. พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สมาชิกปัจจุบันเป็นคนรุ่นกลาง อายุ ๔๐-๕๐ ปีขึ้นไป 
แต่คนรุ่นใหม่ไม่นิยมเปิดรับชมเคเบิลทีวี เพราะแนวโน้มในปัจจุบันเป็นการสื่อสารไร้พรมแดน พวกเขา
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สามารถเปิดรับเนื้อหารายการต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได ้เช่น Streaming online เว็บไซต์ รวมถึง
การเติบโตของสมาร์ทโฟนที่เครื่องรับมีความสามารถเปิดรับชมเนื้อหารายการได้ทุกที่ ทุกเวลาและ
ผู้บริโภคมีไลฟส์ไตล์ที่แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา 

 ปัจจัยภายนอกประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ แตเ่ป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก 
คือ “การเติบโตทางเทคโนโลยี” เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์พกพา Application การเติบโต
และพัฒนาของ “อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์” ที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาวิภัตน์ ท าให้กลายเป็นการสื่อสาร
ไร้พรมแดน ผู้รับชมสามารถเลือกเปิดรับเนื้อหาได้หลากหลายช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ประชาชนมีลักษณะการเปิดรับแบบ on demand ที่เลือกรับชมตามต้องการได้ทั้งเวลาและสถานที่ได้
อย่างไม่มีข้อจ ากัด สามารถรับชมเนื้อหารายการได้ทั้งดูสด (live) และย้อนหลัง ไม่มีการก าหนดพ้ืนที่
หรือเวลา ไม่ต้องมีการรับชมรายการตามผังรายการหรือตามผังเวลาที่ถูกก าหนด ผู้รับชมสามารถเลือก
รับชมและจัดเรียงเนื้อหาที่ต้องการรับชมได้ด้วยตนเอง ประชาชนเพียงแค่ช าระค่าบริการรายเดือนหรือ 
การเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการช าระค่าบริการอินเตอร์เน็ตก็สามารถรับชมได ้ 

 ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคไปทั่วโลก แต่ เทคโนโลยีที่
ก้าวหน้านี้ได้เรียกร้องให้ผู้รับชมในกลุ่มนี้จะต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือต่างๆ จึงจะสามารถเข้าถึง
เนื้อหาได้ รวมทั้งความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งการเปิดรับจากสื่อเดิมไม่จ าเป็นต้องอาศัย
ทักษะเช่นนี้ 

 
แนวทางการปรับตัวของเคเบิลทีวี 

 จากจุดเริ่มต้นและคุณลักษณะเด่นของเคเบิลทีวี คือ การน าเสนอความเป็นท้องถิ่น เรื่องราว
ของชุมชนที่เหมาะสม น่าส่งเสริมผ่านเนื้อหารายการ โดยครอบคลุมทั้งให้ความบันเทิง และสาระควบคู่
ไปพร้อมกัน เป็นสื่อในพ้ืนที่/ชุมชนที่จะน าพาสังคมไปในทิศทางที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดี ซึ่งลักษณะดังกล่าวทีวีดิจิตอล/โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบเดิม หรือเคเบิลทีวีระดับชาติ 
ผู้ให้บริการผ่านจานดาวเทียมไม่สามารถท าได้ดี แม้ว่าจะพยายามท าแต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ดี
เทียบเท่ากับเคเบิลทีวีท้องถิ่น (พิจารณาในด้านเนื้อหามิใช่ด้านอุปกรณ์) หากเป็นเช่นนี้แล้ว ประชาชน
ในพ้ืนที่ย่อมเห็นคุณค่าเพราะพวกเขาจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ใกล้ตัวมากที่สุด เพราะเนื้อหานั้นเป็น
เรื่องราวของพวกเขาเอง จึงน่าจะเป็นปัจจัยที่ท าให้ประชาชนให้ความสนใจบอกรับเป็นสมาชิกเคเบิลทีวี
ต่อไป 

 นอกจากนี้ เคเบิลทีวีท้องถิ่นควรหาจุดแข็งและน าเสนอออกมาให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น 
การบริการที่รวดเร็วฉับไว การดูแลลูกค้าอย่างดี/เป็นกันเอง การให้บริการรายการ/ข่าวท้องถิ่น 
การน าเสนอเรื่องราวความเป็นท้องถิ่นของเราเอง นอกจากจะเป็นการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ 
ให้อยู่คู่กับท้องถิ่น/ชุมชนแล้ว ยังถือเป็นความพยายามสร้างจุดเด่นของตนเองขึ้นมา และควรเป็นจุดเด่น
ที่เคเบิลทีวีระดับชาติ ทีวีดิจิตอล ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ผู้ให้บริการจานดาวเทียมแม้กระทั่ง
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ หรือ Application ใดก็เลียนแบบไม่ได้ 

การสร้างแนวรุก/แนวเสริมให้เคเบิลทีวีท้องถิ่น/กรุงเทพฯ อยู่รอดได้ เช่น การมุ่งเน้นเจาะกลุ่ม
ลูกค้าผู้สูงอายุที่ทักษะการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไม่มาก หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการเข้าถึงสื่อออน ไลน์ 
ด้วยการเสนอเนื้อหารายการที่สอดคล้องกับความต้องการ เพราะคนกลุ่มนี้พอจะมีเงินเก็บสะสมจากการ
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ท างานมาระยะหนึ่ง หรือมีรายได้จากลูกหลานที่สามารถช าระค่าบอกรับสมาชิกได้ การรับชมรายการที่
มีเนื้อหาที่แตกต่างจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินน่าจะท าให้คนกลุ่มนี้ชื่นชอบ ผนวกกับต่อไปในอนาคต
ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงผู้สูงอายุชาวต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน เข้ามาพักอาศัย
ระยะยาวในประเทศไทยมากขึ้น เพราะมีค่าครองชีพที่ถูกกว่าในประเทศของเขา ขณะนี้ภาครัฐบาล
ก าลังมีมาตรการ นโยบายเพ่ือส่งเสริมคนกลุ่มหลังนี้ด้วย จึงถือเป็นโอกาสที่ดี ในการขยายฐานสมาชิก
เคเบิลทีวีในระดับท้องถิ่นให้เพ่ิมขึ้นได้ จากจุดแข็งในด้านการดูแลสมาชิกอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว ควรน ามา
เป็นจุดขายให้ชัดเจนมากขึ้น ด้วยการเสริมว่าเป็นผู้ให้บริการเนื้อหารายการที่สามารถน าเสนอได้ตรงกับ
ความชื่นชอบของผู้รับชมได้เฉพาะพ้ืนที่และเฉพาะกลุ่ม 

การพัฒนา Application หรือการรับชมผ่านเว็บไซต์ หรือร่วมกับช่องทางอ่ืนๆ ส าหรับเคเบิล
ทีวีในแต่ละพ้ืนที่ น าเนื้อหารายการออกไปสู่แพลตฟอร์มที่หลากหลายไม่จ ากัดเพียงแค่เครื่องรับ
โทรทัศน์ พร้อมกับหาแนวทางเรียกเก็บค่าสมาชิกในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม นอกเหนือจากการเก็บ
ค่าบริการรายเดือนหรือราย ๓ เดือนเพ่ือรับส่วนลดพิเศษ การพัฒนาดังกล่าว เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
รุ่นใหม่ในพ้ืนที่และเปิดประสบการณ์ให้กับประชาชนชาวไทยที่พักอาศัยในต่างประเทศสามารถเข้าถึง
รายการของเคเบิลทีวีได้ เพ่ือให้เขาได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นบ้านเกิดของพวกเขา
แม้ว่าพวกเขาจะพ านักอาศัยในต่างประเทศก็ตาม 

การปรับตัวดังกล่าวตามข้างต้น ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีที่มีการรวมกลุ่มหรือเป็นพันธมิตร
กันอยู่แล้วสามารถน าไปพัฒนาได้ หรือกระตุ้นให้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีรายอ่ืนๆ หันมาร่วมมือกัน 
เพ่ือการด าเนินงานที่หลากหลาย สร้างสรรค์ สร้างพลังการต่อรองกับผู้ควบคุมดูแล (Regulator) เคเบิล
ทีวีระดับชาติ มีตัวแทนในการเจรจา การสร้างสรรค์ผลิตรายการ จะท าให้เคเบิลทีวีท้องถิ่น/กรุงเทพฯ 
มีโอกาสด าเนินกิจการต่อไปได้ รวมทั้งแนวทางอ่ืนๆ เพ่ิมเติมที่จะผลักดันให้เคเบิลทีวียังคงเป็นสื่อที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นส าหรับประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ลงทุนระบบดิจิตอลควบคู่บริการอินเตอร์เน็ต แต่จะต้องมีการลงทุนสูงมากซ่ึงผู้ประกอบการ
อาจจะไม่สามารถท าได้ในทุกราย การพัฒนาบุคลากรที่จะสามารถแก้ไขปัญหาหรือให้ค าแนะน ากับ
ลูกค้าได้ แต่ลักษณะดังกล่าวจะท าได้เฉพาะผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีที่มีศักยภาพ ซึ่งน่าจะเป็นผลดี
กับผู้บริโภคที่จะได้รับชมรายการที่มีคุณภาพ ได้สาระความรู้ ภาพคมชัด และอินเตอร์เน็ต โดยใน
ต่างประเทศ รัฐจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนค่ากล่องรับสัญญาณดิจิตอลให้ประชาชน แตกต่างกับใน
ประเทศไทยโดยที่ผ่านมา กสทช. ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆ แก่ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี ระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ ขณะนี้ได้เริ่มมีการพัฒนาระบบการออกอากาศลักษณะ 4K ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตที่ผู้ให้บริการจานดาวเทียมก าลังเตรียมพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว ในขณะที่ผู้ ประกอบกิจการ
เคเบิลทีวีจ านวนหนึ่งยังคงให้บริการในระบบแอนะล็อก มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ได้ปรับปรุงเป็นระบบ
ดิจิตอลแล้ว  

๒. การจับกลุ่มร่วมมือกันในการพัฒนามาตรฐานการออกอากาศ การซื้อรายการ
ลิขสิทธิ์  การต่อรองกับผู้ประกอบกิจการเคเบิลระดับชาติ การผลิตรายการข่าว/ช่องรายการ
ส าหรับพ้ืนที่การให้บริการ ไม่ใช่การรับข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางเท่านั้น  การจัดท าช่องรายการ
ท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองต่อสมาชิกในท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกัน และมีความต้องการข้อมูลที่ไม่
เหมือนกัน นอกจากการเปิดรับข้อมูล เนื้อหา ข่าวสารจากส่วนกลาง โดยจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้
มีความสามารถในด้านการผลิต การท าข่าว การจับประเด็นให้น่าสนใจ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
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ประชาชนในท้องถิ่น แต่อาจจะต้องใช้งบประมาณด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หากท าได้ก็จะ
ช่วยเพิ่มจุดเด่นของเคเบิลท้องถิ่น 

 ๓. การพัฒนาเนื้อหาให้มีคุณภาพ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และพยายามผลิต/เลือกซื้อเนื้อหาที่
ผลิตภายในประเทศ หรือเป็นเรื่องราวในประเทศมากกว่าต่างประเทศ นอกจากจะเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรม ค่านิยมอันดีของประเทศแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมธุรกิจและช่วยให้เศรษฐกิจหมุนเวียน
ภายในประเทศ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับ กสทช. 

 ในเบื้องต้น กสทช. ควรท าความเข้าใจคุณลักษณะเด่นของเคเบิลทีวีว่ามีความแตกต่างจากการ
ให้บริการจากโทรทัศน์ภาคพื้นดิน จานดาวเทียม หรือโทรทัศน์ดิจิตอล เช่น ด้านการส่งสัญญาณ
การออกอากาศ การให้บริการแบบบอกรับสมาชิก การแข่งขันทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบกิจการ
เคเบิลทีวีทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  

นอกจากนี้ การพิจารณากฎต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้เคเบิลทีวีท้องถิ่น/ชุมชนอยู่รอด และเป็นการ
ให้ประชาชนมีสิทธิได้เข้าถึงรายการที่พวกเขาต้องการเปิดรับชม ซึ่งพวกเขามีสิทธิในการเลือก 
เพราะเป็นธุรกิจ Pay TV ที่สมาชิกควรได้รับประโยชน์สูงสุด กสทช. ควรหานโยบายอื่นๆ ในการส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าถึงช่องทีวีดิจิตอล หากทีวีดิตอลท ารายการดีๆ ผู้รับชมจะเป็นผู้เลือกเองว่าเขาควรจะ
เปิดรับรายการจากแหล่งใด นอกจากนี้ กสทช. ควรท าความเข้าใจ “ความแตกต่าง” ของประชากร
แต่ละพ้ืนที่ แม้ว่าพวกเขาจะมีข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) คล้ายๆ กัน แต่ด้านความ
ชื่นชอบ (Psychographic) นั้นมีความแตกต่างกันตามวิถีชีวิตของเขา จึงท าให้พวกเขามีความต้องการ
เปิดรับชมรายการที่ไม่เหมือนกัน กสทช. ไม่ควรคิดหรือตัดสินใจแทนผู้ประกอบการหรือประชาชนว่า
การใช้กฎ Must Carry จะเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนได้รับชมเนื้อหาที่มีคุณภาพ เพราะแนวโน้มผู้รับชมใน
ปัจจุบันเขามีทางเลือกในการเปิดรับชมมากมายไม่ใช่เพียงแค่เครื่องรับโทรทัศน์เท่านั้น นอกจากนี้ 
กสทช. ควรส่งเสริมให้ผู้รับชมได้เข้าถึงรายการดีๆ ที่ผลิตในประเทศมากกว่าการเปิดรับชมรายการ
เนื้อหาจากต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีบางรายการที่ไม่ส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมอันดีของประเทศ 
สิ่งเหล่านี้อาจเป็นด้านที่ กสทช. ไม่เคยพิจารณา รวมทั้งควรทบทวนแนวทางการด าเนินงานที่ไม่ให้มี
ผลกระทบกับการประกอบธุรกิจของเคเบิลทีวี  

คณะวิจัยจึงได้น าเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการเคเบิลทีวีในประเทศไทย 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ยกระดับให้เป็นเคเบิลทีวีท้องถิ่นหรือสื่อมวลชนในระดับท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการเฉพาะ
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นมากท่ีสุด 

๒. ลดค่าธรรมเนียม หรือการจัดสรรค่าธรรมเนียมตามขนาดของธุรกิจ 

๓. ก าหนดให้มีการแบ่งขายลิขสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบกิจการรายเล็กอย่างทั่วถึง/เท่าเทียมกัน   

๔. ก าหนดนโยบายกระตุ้นหรือส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิด
การผูกขาดจากผู้ประกอบกิจการเคเบิลรายใด ที่จะท าให้ผู้ประกอบกิจการรายอ่ืนได้รับผลกระทบ 
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๕. สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการผลิตข่าวท้องถิ่น ด้วยการจัดสรรเงินทุน หาแหล่งเงินทุนใน
การพัฒนาห้องส่ง/ห้องออกอากาศที่ทันสมัย และการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การผลิตเนื้อหาภายใต้จรรยาบรรณของสื่อมวลชน 

๖. ยกเลิกกฎ Must Carry และกฎการเรียงช่อง เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการได้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสมาชิกหรือผู้รับชมที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ 

๗. การประชาสัมพันธ์ที่จะน าไปสู่ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการเคเบิลทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้เกิดความเข้าใจในการท างานของ กสทช. และ กสทช. ควรรับฟังความ
คิดเห็น น ากลับมาปรับปรุงพัฒนาการท างานให้มีความสอดคล้องกับธุรกิจที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว 

๘. การจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับคุณลักษณะของการ
ให้บริการสมาชิกแบบไม่ใช้คลื่นความถี่/เคเบิลทีวีโดยตรง กสทช. ควรท าความเข้าใจว่าเคเบิลทีวีไม่
เหมือนกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน โทรทัศน์ดิจิตอล และการให้บริการผ่านจานดาวเทียมจึงไม่สามารถใช้
ข้อก าหนดเดียวกันได้ 

 ๙. กสทช. ควรปรับการท างานโดยยังคงท าการควบคุม หากพบความผิดปกติที่ส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภค ควรท าการตักเตือน ชี้แนะแนวทางที่เหมาะสม และควรดูแลผู้ประกอบกิจการ
ทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบกิจการขนาดใดก็ตาม 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่ากิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ประเภท
เคเบิลท้องถิ่นนั้นมีความส าคัญต่อท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติหลายประการ กล่าวคือ ในด้าน
เศรษฐกิจ เคเบิลทีวีสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนในแต่ละท้องถิ่น ทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพ้ืนที่ให้บริการ การโฆษณาสินค้า โฆษณา
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในแต่ละท้องถิ่น (สินค้าโอทอ็ป) ผ่านช่องรายการเคเบิลทีวีที่ผลิตขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ท า
ให้สินค้าในชุมชุนได้เป็นที่รู้จักและส่งออกขายสู่ตลาดภายนอก ถือเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดเล็ก
ของประเทศได้รับการพัฒนา เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่  ส่วนทางด้านสังคม 
เคเบิลทีวีได้ช่วยให้ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลที่สภาพภูมิประเทศไม่เอ้ือต่อการรับชมรายการจาก
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการในส่วนท้องถิ่น ถือเป็นการสร้างความรัก 
ความสามัคคี อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น และเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย ในขณะเดียวกัน ในแง่ของการให้บริการข้อมูลข่าวสารนั้น กล่าวได้ว่า
เคเบิลทีวีได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่าง
ทั ่วถึง  ยิ ่ง ไปกว่านั ้น  การที ่ เ ค เบิลทีว ีจ านวนหนึ ่งสามารถผลิตข่าวท้องถิ ่น เ พื ่อ ให้บริการ
ประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเอง ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทั้งของชุมชนเองและของรัฐบาลได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์กับ
ประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆ 

ดังนั้น ส านักงาน กสทช.จึงควรพิจารณาแนวทางหรือมาตรการในการก ากับดูแล การส่งเสริม
และ สนับสนุนเพ่ือให้เคเบิลทีวีสามารถอยู่รอดได้ในทางฐานะสื่อทางเลือกของชุมชนท้องถิ่น จึงมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
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ประการแรก การพิจารณาผ่อนปรนข้อกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้กับ
กิจการโทรทัศน์โดยท่ัวไป  

เนื่องจากกิจการเคเบิลทีวีเป็นกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่  ซึ่งคลื่นความถี่ถือเป็น
ทรัพยากรสื่อสารของชาติ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีต้องปฏิบัติตามนั้นควรจะแยก
ต่างหากจากกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ หรือมีระดับความเข้มข้นของการปฏิบัติที่ต่างกัน ดังนี้  

ข้อ ๑. ควรทบทวนประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป พ.ศ. 
๒๕๕๕ หรือหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ใช้เรียกกันสั้นๆ  ว่ากฎ “Must Carry” ซึ่งมี
สาระส าคัญที่ก าหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก หรือผู้ให้บริการแบบบอกรับสมาชิกที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองมีหน้าที่ต้องให้สมาชิกได้รับ
บริการ โทรทัศน์ที ่ เป็นการทั ่ว ไปโดยตรงอย่างต่อ เนื ่อง  และไม่มีการ เปลี ่ยนแปลง ท าซ้ า  
ดัดแปลง ผังรายการหรือเนื้อหารายการ 

จากประกาศหลักเกณฑ์ของ กสทช. ดังกล่าวเป็นผลให้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่นทุกราย 
จะต้องน าช่องรายการของโทรทัศน์ดิจิตอล และโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินเผยแพร่ในโครงข่ายของตนเองให้
ครบทุกช่อง จะเลือกช่องใดช่องหนึ่งหรือบางช่องไปให้บริการไม่ได้ ทั้งๆ ทีโ่ดยลักษณะของการประกอบ
กิจการทางธุรกิจ ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่นทุกรายมีหน้าที่คัดสรรช่องรายการทุกช่องที่
ให้บริการกับสมาชิกให้ตรงตามความต้องการของสมาชิกผู้ช าระค่าบริการรายเดือน ประกอบกับ
ผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่น จะต้องลงทุนประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่นด้วยเงินทุนของตนเองโดย
ไม่ได้ใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ที่มีอยู่อย่างจ ากัดของประเทศ การที่จะต้องปฏิบัติภายใต้ข้อบังคับของ 
กสทช. ที่จะต้องจัดสรรช่องรายการจ านวนมากเพ่ือน าช่องรายการจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินหรือโทรทัศน์
ดิจิตอลบางช่องที่ไม่ใช่ความต้องการของสมาชิกมาบรรจุอยู่ในผังช่องรายการที่ให้บริการแก่สมาชิกด้วย
หรือปรับเปลี่ยนการเรียงช่องรายการที่แตกต่างจากประสบการณ์เดิมของสมาชิก จึงถือเป็นภาระที่หนัก
เกินไปส าหรับผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีและสมาชิกเคเบิลทีวี  นอกจากนี้ ภาระดังกล่าวยังส่งผลให้
ผู ้ประกอบการต้องถอดรายการลิขสิทธิ์ที ่มีคุณภาพ ที่ซื ้อมาให้สมาชิกรับชมเป็นการเฉพาะ
ออกจากผังรายการ เพราะมีจ านวนช่องไม่เพียงพอต่อช่องรายการทั้งหมด จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นการลดคุณภาพการให้บริการกับสมาชิกที่ต้องช าระค่าบริการเป็นรายเดือน จนท าให้สมาชิกมองว่า
ไม่คุ้มค่าที่จะช าระค่าบริการรายเดือนต่อไป  

ข้อ ๒. ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับแก้ไขปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ใช้เรียกกันสั้นๆ ว่า “หลักเกณฑ์การจัดเรียงหมวดหมู่ช่องรายการ ” เป็นผลให้
ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีต้องจัดเรียงช่อง ตามที่ กสทช.ก าหนด โดยประกาศฉบับนี้ ได้ก าหนดให้ “ผู้รับ
ใบอนุญาต” หมายถึง ผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 
โดยมีเนื้อหาเป็นการก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่นทุกราย จะต้องปรับผังช่องรายการที่
ให้บริการกับสมาชิกมาเป็นเวลานานจนสมาชิกเกิดความเคยชิน ท าให้การจัดเรียงล าดับช่องรายการใหม่ 
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โดยมิได้รับผลตอบแทนที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์จากหน่วยงานหรือองค์กรใดเป็นการตอบแทน แต่
ประการใด  

ประการที่สอง การพิจารณาก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการที่น้อยกว่ากิจการ
โทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่  

เนื่องจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี คือ ค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระเป็นรายปีตามอัตราแนบ
ท้ายประกาศ รวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสองของรายได้ ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามอัตราแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ แม้ว่า
กฎหมายจะก าหนดให้คณะกรรมการสามารถลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ ผู้รับ
ใบอนุญาตได้หากประจักษ์ว่ามีรายการข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามสัดส่วนที่
คณะกรรมการก าหนดได้ และคณะกรรมการยังสามารถทบทวนโครงสร้าง อัตรา และวิธีการช าระ
ค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมได้ แต่ผู้ประกอบกิจการเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ท่ีใช้เป็นการ
ทั่วไปทั้งกิจการที่ใช้คลื่นความถี่และกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ด้วยเหตุนี้ จึงมีข้อเสนอว่าควรจะมีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การขอลดหย่อนหรือการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เป็นการเฉพาะส าหรับกิจการเคเบิลทีวี 
และโทรทัศน์ดาวเทียม โดยการก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติส าหรับผู้ประกอบกิจการที่สมควรได้รับ
การยกเว้น และก าหนดอัตราเริ่มต้นค่าธรรมเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ เป็นอัตราขั้นต้น  

ประการที่สาม เห็นควรให้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีที่ผลิต
รายการข่าวท้องถิ่น หรือรายการเชิงสาระด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ เนื่องจากการผลิตรายการข่าวและรายการเชิงสาระในท้องถิ่นถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต  และการพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นรายการเชิงสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ นอกจากนี้ รายการท้องถิ่นเป็นรายการที่สื่อส่วนกลางให้ความสนใจน้อย หรือไม่ให้ความ
สนใจ การผลิตรายการท้องถิ่นจึงถือเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้ชุมชนท้องถิ่นให้มีพ้ืนที่ในสื่อ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงเป็นการสมควรที่ส านักงาน กสทช. จะได้ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้การสนับสนุนผู้ประกอบ
กิจการกลุ่มดังกล่าว โดยอาจพิจารณาการสนับสนุนการผลิตรายการจากกองทุน กทปส. ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากการผลิตรายการท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีการลงทุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท ารายการ และการมีห้องส าหรับการออกอากาศหรือ
สตูดิโอที่ผู้ประกอบกิจการสามารถน ามาผลิตรายการส าหรับท้องถิ่นได้ 

ประการที่สี่ เห็นควรให้ กสทช. ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการผูกขาด และส่งเสริมการ
แข่งขันกัน 

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการรายใหญ่หรือผู้ประกอบกิจการเคเบิลระดับชาติ
มีความได้เปรียบผู้ประกอบการขนาดกลาง หรือรายเล็กในทุกด้าน ทั้งด้านเงินทุน เทคโนโลยี การเข้าถึง
ผู้ชม การส่งเสริมการตลาด (ลด แลก แจก แถมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของตน) การเลือกซื้อรายการ
จากต่างประเทศ รวมถึงการผลิตเนื้อหารายการ ผู้ประกอบกิจการเคเบิลระดับชาติพยายามใช้กลยุทธ์
ต่างๆ เพ่ือให้มีลูกค้ามากขึ้น ภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันเช่นนี้ และไม่มีการดูแลหรือการก ากับ
อย่างเหมาะสม ในที่สุดแล้ว ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีทั่วประเทศ ก็อาจจะเหลือแต่ผู้ประกอบกิจการ
รายใหญ่เท่านั้นที่ให้บริการแก่ประชาชน เพราะผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดเล็กไม่สามารถ
แข่งขันเพ่ือดึงดูดให้ประชาชนบอกรับเป็นสมาชิกได้ ด้วยเหตุนี้ จึงเสนอให้ กสทช. ก าหนดหลักเกณฑ์ที่
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ชัดเจนระหว่างผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือ
เพ่ือกีดกันมิให้เคเบิลทีวีท้องถิ่นสามารถแข่งขันได้ หรือต้องออกจากตลาดในที่สุด โดยมาตรการดังกล่าว 
ควรเริ่มตั้งแต่กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาต การพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต เป็นต้น  

ประการสุดท้าย เห็นควรให้ กสทช. จัดท าฐานข้อมูลผู้รับใบอนุญาตและผู้ประกอบกิจการที่
เป็นปัจจุบัน เป็นระบบและเข้าถึงง่าย  

เนื่องจากการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยพบปัญหาและอุปสรรคจากกรณีที่
ข้อมูลผู้ประกอบกิจการไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวย่อมเป็นปัญหาไม่เฉพาะเพียงการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อท าการศึกษาเท่านั้น แต่จะส่งผลต่อการก ากับดูแลการประกอบกิจการ
โดยเร็วด้วย จึงเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในทุกด้าน ส านักงาน กสทช.  ควรมีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย 
เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงง่าย  
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รายการอ้างอิง 

คณะวิจัย. ๒๕๕๗. การประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การประกอบกิจการกระจายเสียงและ 

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะวิจัย. ๒๕๕๘. การประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การประกอบกิจการกระจายเสียงและ 

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กมลทิพย์ หิรัญประเสริฐสุข. ๒๕๕๘. การบริหารงานเพ่ือความอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวี 

ท้องถิ่นในยุคดิจิทัลศึกษาเฉพาะจังหวัดชลบุรี. ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาสื่อสารมวลชน. 

ธิดารัตน์ มกรทัต. ๒๕๕๕. ความพึงพอใจของสมาชิกเคเบิลทีวี ระบบ HD (High Definition) ที่มีต่อการ 

บริหารงานบริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จ ากัด. รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญา 

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาการ 

บริหารสื่อสารมวลชน. 

นนท์ธิรา จันทรัมพร. ๒๕๕๖. เคเบิลทีวี สื่อที่เข้าถึงคนท้องถิ่น.รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญา 

วารสารศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน,  

กลุ่มวิชาโฆษณา. 

นภดล ร่มโพธิ์. ๒๕๕๗. การวดัผลการปฏิบัติงานองค์กร. กรุงเทพฯ. ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

นฤมล ปิ่นโต. ๒๕๕๓. ปัจจัยที่ผลกระทบต่อการขยายตัวของเคเบิลทีวีท้องถิ่นใน ๖ จังหวัดภาคกลาง 

ตอนบนของประเทศไทย (จังหวัดลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท อยุธยา สิงห์บุรี และสระบุรี). 

ปรมะ สตะเวทิน. ๒๕๔๑. การสื่อสารมวลชน: กระบวนการและทฤษฎี. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์:  

กรุงเทพฯ 

มณี ศรีสมุทร. ๒๕๔๘. การบริหารธุรกิจเคเบิลทีวีของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ภาคใต้. วิทยานิพนธ์  

ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตวิทยาลัย. 

สุพิชฌาย์ ดวงค าสวัสดิ์. ๒๕๕๔. การบริหารองค์กรสื่อทางเลือกใหม่:ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี  

กรณีศึกษาหน่วยธุรกิจ GMM Broadcasting. รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาการ
บริหารสื่อสารมวลชน. 

 

 



๑๙๖ 
 

สุริวัสสา อ่ าสวัสดิ์. ๒๕๕๓. กลยุทธ์การบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพ่ือการแข่งขันกับเคเบิล 

ท้องถิ่น กรณีศึกษา: บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน). รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาการ
บริหารสื่อสารมวลชน. 

ศุภรดา นนท์สกุล. ๒๕๕๖. การผลิตรายการข่าวของสถานีเคเบิลท้องถิ่น กรณีศึกษาสถานีวานร        

แชลแนล ช่อง ๖ จังหวัดลพบุรี.รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์. 

ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๘. เคเบิลทีวีไทย วิกฤติหรือโอกาส. สืบค้นจาก pioneer.netserv.  

chula.ac.th/~tpana/Futurecomunitycble.doc 

“ซีทีเอช"ดิ้นรีแบรนดิ้งใหญ่"เพย์ทีวี" รื้อโมเดลธุรกิจ-เตรียมแผน2หลังจบพรีเมียร์ลีก. สืบค้นจาก  

http://www.prachachat.net/webmobile/news_detail.php?newsid=1455730915 

บทวิเคราะห:์ GMM Z ท้าชน True Visions ชิงต าแหน่งจ้าวทีวีดาวเทียม  

http://www.siamintelligence.com/gmmz-analysis/ 

บริษัทเจริญเคเบิลทีวีจ ากัด. ๒๕๕๘. ววิัฒนาการของเคเบิลทีวีไทย.สืบค้นจาก 

http://www. charoencabletv.com/article-๐๗.html) 

ทรูวิชั่นส์  ขยายรากหญ้าพ่วงเคเบิลทรูออนไลน์  สืบค้นจาก http: //www๓. jasmine.com/ 
news_industry_detail_th.asp?ID=๑๘๐๓) 

ทรูวิชั่นส์ เปิดเกมรักษาลูกค้าเก่า เพ่ิมช่องเอชดี-ผนึกเคเบิลท้องถิ่นขยาตลาดแมส สืบค้นจาก 

 http://www.mfa.go.th/business/th/news/ ๘๔/๓๐๗๗๓-"ทรูวิชั่นส์"เปิดเกมรักษาลูกค้า 

เก่า-เพ่ิม.html 

แพ็คเกจทรูวิชั่นส์ สืบค้นจาก www. http://truevisionsgroup.truecorp.co.th/ 

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ฐานเศรษฐกิจ. ๒๕๕๘. สืบค้นจาก:http://www.thansettakij.com/๒๐๑๕/๑๑/ 

๑๕/๑๗๘๓๒ 

หนังสือพิมพ์ออนไลน์เดลินิวส์. ๒๕๕๙. สืบค้นจาก: www.dailynews.co.th/it/๕๐๓๐๑๐ 

ส่องธุรกิจทีวีดาวเทียมคอนเทนท์ต่าง “อยู่รอด”. สืบค้นจาก:  http://www.bangkokbiznews.com/  

news/detail/๗๐๓๒๗๘ 

CTH + GMM Z Begin Again. สืบค้นจาก: http://positioningmag.com/๕๘๑๗๖ 
 

http://www.siamintelligence/
http://www๓.jasmine.com/%20news_industry
http://www๓.jasmine.com/%20news_industry
http://truevisionsgroup.truecorp.co.th/
http://www.dailynews.co.th/it/๕๐๓๐๑๐
http://www.bangkokbiznews.com/%20news/detail/703278
http://www.bangkokbiznews.com/%20news/detail/703278


 

 

 

 

 

ภาคผนวก 























































ประวัตินักวิจัย 
๑ ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ หัวหน้าโครงการ/ผู้จัดการโครงการ 
 นางสาวพรรษา รอดอาตม์  

การศึกษา:   
๒๕๕๐ – ๒๕๕๕ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาสื่อสารมวลชน)  
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  สาขาสื่อสารระหว่างประเทศ 

วิทยานิพนธ์: สัมพันธบทจากนิทานพื้นบ้านสู่การ์ตูนและละครจักรๆวงศ์ๆ ทาง
โทรทัศน์: กรณีศึกษานิทานพ้ืนบ้าน “สังข์ทอง”  

๒๕๔๓ – ๒๕๔๕ มหาบัณฑิต (สาขาสื่อสารมวลชน)  
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยานิพนธ์: การให้บริการสาธารณะเพ่ือกิจกรรมทางศาสนาของสถานีวิทยุเอเอ็ม 
๙๙๙  
กิโลเฮิร์ตซ์และเอเอ็ม ๑๔๒๒ กิโลกเฮิรตซ์ 

๒๕๓๕ – ๒๕๓๙ บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) สาขาการประชาสัมพันธ์ 
วิชาโท: การโฆษณา 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

ความเชี่ยวชาญ: ทฤษฎีการสื่อสารทั้งกระบวนทัศน์เก่าและใหม่ การสื่อสารระหว่างประเทศ การสื่อสาร
ทางวัฒนธรรม การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ระเบียบวิธีวิจัยทั้ งด้านคุณภาพและปริมาณ                 
การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด หลักการตลาด   
การโน้มน้าวใจทางธุรกิจและการสื่อสารองค์กร 
 
ประสบการณ์การท างาน:  
๑. อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน 

รับผิดชอบรายวิชาระดับปริญญาตรี: การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การวางแผนสื่อ
ประชาสัมพันธ์ การวางแผนประชาสัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และ Special Project (ภาค
ภาษาอังกฤษ) 

ระดับปริญญาโท: ความรู้เบื้องต้นทางสื่อสารมวลชน สัมมนาการจัดการสื่อสารองค์กร อาจารย์
ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานโครงการเฉพาะบุคคล  
๒. หัวหน้าโครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการ        
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (โทรทัศน์ดิจิทัล) สนับสนุนโดยส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 



๒๒๕ 
 

๓. นักวิจัยโครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
๔. หัวหน้าโครงการจัดท าคู่มือถอดบทเรียนการจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กับศูนย์
วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)  
๕. อาจารย์พิเศษ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ (รังสิตและกล้วยน้ าไท) (ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
– ปัจจุบัน) 

รับผิดชอบรายวิชา: การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐาน และการเขียนเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ขั้นสูง 
๖. อาจารย์พิเศษ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ (ปีการศึกษา ๒๕๕๘)  
 รับผิดชอบหัวข้อ: วาทวิทยา การประชาสัมพันธ์กีฬา และหลักการน าเสนอข่าว 
๗. วิทยากรพิเศษ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ปีการศึกษา 
๒๕๕๗)  

หัวข้อ “การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ” 
๘. วิทยากรพิเศษ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ปีการศึกษา 
๒๕๕๘) 

หัวข้อ “โทรทัศน์ดิจิทัล” 
๙. วิทยากรพิเศษ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ปีการศึกษา 
๒๕๕๘) 

หัวข้อ “สถานการณ์โทรทัศน์ดิจิทัล” (ปริญญาโท) 
๑๐. วิทยากรพิเศษ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ปีการศึกษา 
๒๕๕๘)  

หัวข้อ “นโยบายการสื่อสารโทรทัศน์ดิจิทัล” (ปริญญาโท)  
๑๑. วิทยากรพิเศษ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ปีการศึกษา 
๒๕๕๗)  

หัวข้อ “การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ” 
๑๓. วิทยากรพิเศษ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ปี
การศึกษา ๒๕๕๗)  

หัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต” 
๑๓. วิทยากรพิเศษ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารและ
สังคม  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) หัวข้อ “การวิจัยเชิงคุณภาพ” 
๑๔. วิทยากรพิเศษ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ปีการศึกษา 
๒๕๕๕)  

หัวข้อ “สัมพันธบทจากนิทานพ้ืนบ้านสู่การ์ตูนและละครจักรๆวงศ์ๆ ทางโทรทัศน์: กรณีศึกษา
นิทานพื้นบ้าน “สังข์ทอง”” 
๑๕. อาจารย์พิเศษ: วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารและสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร (ปีการศึกษา ๒๕๕๖)  



๒๒๖ 
 

รับผิดชอบรายวิชา: ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร 
๑๖. อาจารย์ประจ า สาขาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
บางเขน (ปีการศึกษา ๒๕๔๖– ๒๕๕๕)  

รับผิดชอบรายวิชา: หลักการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ชั้นสูง การประชาสัมพันธ์องค์กร การบริหารงานประชาสัมพันธ์ การเขียนเพ่ืองาน
นิเทศศาสตร์ การพูดเพ่ือการสื่อสาร การพูดและการน าเสนองานเพ่ือโน้มน้าวใจในทางธุรกิจ การฝึก
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ๒ สหกิจศึกษาและการให้ค าปรึกษาสารนิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 
 
   ๑.๒. ผู้ร่วมงานวิจัย 
 ๑.๒.๑ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส ารวจข้อมูล/ที่ปรึกษาด้านสถิติ 
      ๑.๒.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง 
ประวัติการศึกษา 
Saint John’s University Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Educational Administration and 
Leadership)  

Educational Administration and Leadership ๒๐๑๑ 
University of South Australia, Adelaide, Australia Master of Advance Business 
Practice (M.A.B.P.)   

Business Management ๒๐๐๔ 
National Institute Development Administration Master Degree: พัฒนบริหารศาสตรมหา
บัณฑิต Social  

Development Management Social Development Management ๒๕๓๘ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ (ภาษาไทย) 
 
ประวัติการอบรมพิเศษ 
 กรมส่งสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อบรมหลักสูตรสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม  
มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 เครือข่ายภาคเหนือ หลักสูตรผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน : หลักสูตรประธานการประเมิน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หลักสูตรผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อบรมหลักสูตรนักวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง พ.ศ. 
๒๕๔๖ - ๒๕๔๘ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SMEs Trainer ผู้อบรมพิเศษด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
แผนธุรกิจ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ 
 Saint John’s University Dale Carnegie Course Certificate (Leadership) Dale Carnegie 
Course  
Certificate (Communication and Leadership) พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 



๒๒๗ 
 

ประสบการณ์ด้านการสอนในมหาวิทยาลัย 
ระดับปริญญาโท (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน) 
 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 
 
 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 
 - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 - หลักสูตรบริหารการศึกษา 
 
 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
 
 
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 
 - หลักสูตรบริหารการศึกษา 
 

 
วิชา การจัดการ 
วิชาภาวะผู้น า  
วิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วิชา สัมมนาทางการจัดการ 
วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
วิชา นวัตกรรมและภาวะผู้น าในการบริหาร 
วิชา วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
วิชา ภาวะผู้น าและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้านการจัดการ 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ 
 
วิชา ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
 

ระดับปริญญาตรี (พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๕๕) 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
 

 
วิชานโยบายธุรกิจ  
วิชาสัมมนาทางการจัดการ 
วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วิชาเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ 
วิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและย่อม 
วิชาทฤษฎีและพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 
วิชาแรงงานสัมพันธ์ 
วิชาวิธวีิจัยทางธุรกิจ 
วิชาการจัดการโครงการ 

ประสบการณ์ด้านวิชาการและการเป็นวิทยากรพิเศษ 
- ประธาน และผู้ตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
- มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเณย์ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
- มหาวิทยาลัยชินวัตร 
- มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
- มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
- มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
- มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

พ.ศ. ๒๕๕๒ -
ปัจจุบัน 

- ที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs  ปัจจุบัน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ๒๕๔๘-ปัจจุบัน 
- คณะกรรมการวารสารวิชาการ-กองบรรณาธิการ สุนทรปริทรรศน์ ๒๕๕๔-ปัจจุบัน 



๒๒๘ 
 

- คณะกรรมการวารสารวิชาการ เซนต์จอห์นและ วารสาร M.B.A. พ.ศ. ๒๕๔๐ –
๒๕๕๓ 

- ผู้เชี่ยวชาญ – นักวิจัย บริษัทAdvance Data Research Co.,Ltd. ๒๕๔๘-๒๕๕๔ 
- กรรมการและเลขานุการด้านวิชาการและประกันคุณภาพของสมาคม
อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

๒๕๔๘-๒๕๕๐ 

- วิทยากร การจัดการองค์การ ส าหรับผู้บริหารของกรมต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

- วิทยากรพิเศษด้านการจัดการความสัมพันธ์ส าหรับลูกค้า   
บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตรส    

พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ 

- วิทยากรพิเศษภาวะผู้น า และการพัฒนาองค์การ บริษัทเกรฮาร์ว   พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐ 
- วิทยากรพิเศษ การสร้างทีมงาน พนักงานในเครือดุสิตธานี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ 
- วิทยากรพิเศษ การจัดระบบงาน และภาวะผู้น า พ.ศ. ๒๕๔๐-

ปัจจุบัน 
- วิทยากรพิเศษ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ 

 
ผลงานทางวิชาการ:    ผลงานด้านการวิจัย (ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๕๖) 
งานวิจัย โครงการจัดท าแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอนและสื่อประสม

ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professional-MRA กลุ่มสาขา
ธุรกิจโรงแรม แผนกแม่บ้าน  

ทุนวิจัย กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา  
๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

งานวิจัย โครงการจัดท าแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอนและสื่อประสม
ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professional-MRA กลุ่มสาขา
ธุรกิจโรงแรม แผนกบริการส่วนหน้าและกลุ่มสาขาธุรกิจท่องเที่ยว  

ทุนวิจัย กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา  
๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
บูรพา 

งานวิจัย Team building of Private Universities inBangkok  ทุนวิจัย มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก ๒๕๕๕ 

งานวิจัย การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีต่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย
เอกชน ภาคเหนือ 

ทุนวิจัย มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก ๒๕๕๕-
๒๕๕๖ 

งานวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้รูปแบบการพัฒนาของระบบธุรกิจบริการ
ที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร 

ทุนวิจัยเครือข่ายวิจัย
ภาคเหนือตอนล่าง 
๒๕๕๕ 

งานวิจัย แนวทางการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทสินค้า
เกษตรกรรม.จังหวัดพิษณุโลก   

ทุนวิจัยเครือข่ายวิจัย
ภาคเหนือตอนล่าง 
๒๕๕๔ 



๒๒๙ 
 

งานวิจัย รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของธุรกิจที่พักแรม  จังหวัดพิษณุโลก 

ทุนวิจัยเครือข่ายวิจัย
ภาคเหนือตอนล่าง 
๒๕๕๓- ๒๕๕๔ 

งานวิจัย แนวทางการพัฒนาการผลิตสินค้าหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก 

ทุนวิจัยเครือข่ายวิจัย
ภาคเหนือตอนล่าง 
๒๕๕๔ 

งานวิจัย แผนวิจัย รูปแบบการพัฒนาของระบบธุรกิจบริการที่ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาเครือข่ายทางธุรกิจท่องเที่ยวแบบ
ครบวงจร 
 To Create a Developmental Framework for Tourism 
Business Services that follow the Thai Sufficiency 
Economy Philosophy.: Case Study of the Thai Tourism 
Industry 

ทุนวิจัยคณะกรรมการ
ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 
๒๕๕๓ 

งานวิจัย แนวทางการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของธุรกิจท่องเที่ยวที่พักแรม
ที่ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
The approach to create a learning network of Tourism 
Accommodation Providers who follow the Thai 
Sufficiency Economy Philosophy 

ทุนวิจัยคณะกรรมการ
ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 
๒๕๕๓ 

งานวิจัย Creating a Development Framework of Service Business 
System Services in the Context of the Thai Sufficiency 
Economy Philosophy: Case Study in  Comprehensive 
Tourism Network 

ทุนวิจัยคณะกรรมการ
ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 
๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ 

งานวิจัย The Learning Network Development Model Weaving 
among Groups of Mudmee Weaving Villagers from 
Sufficiency Economy in Lower-Northern Thailand 

ทุนวิจัยเครือข่ายวิจัย
ภาคเหนือตอนล่าง
๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ 

งานวิจัย 
 

The Management System Development Strategic and 
Successful from Sufficiency Economy Philosophy of 
Small and Medium Enterprise 

ทุนวิจัยคณะกรรมการ
ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 
๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ 

งานวิจัย Type of Potentiality Development of Medium and 
Small Enterprises in Bangkok 

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 
เซนต์จอห์น ๒๕๕๑ 

งานวิจัย The Management System Development of Small and 
Medium Enterprise with Sufficiency Economic 
Philosophy  

ทุนวิจัยคณะกรรมการ
ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 
๒๕๕๐  

งานวิจัย The Establish Learning Network for Management System 
Development of Khai Bangrachan Community Singburi 
Province 

ทุนวิจัยเครือข่ายวิจัย
ภาคกลางตอนบน  
๒๕๔๙ 

งานวิจัย The Job Performance Morale of Employees in Private 
Universities in Bangkok District 

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 
เซนต์จอห์น ปี ๒๕๔๘ 



๒๓๐ 
 

งานวิจัย The Development of Managing Learning Network of 
Leader Community for Promoting Community 
Enterprise  

ทุนวิจัยคณะกรรมการ
อุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย ๒๕๔๗ 

งานวิจัย Strategic Development of Supply Chain Management of 
Thailand’s Industries: A case Study of Tiger – Shrimp  

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 
เซนต์จอห์น ๒๕๔๗ 

งานวิจัย A development of Management System and Marketing 
of Handicraft for Promoted Community Economy in 
Central Region 

ทุนวิจัยคณะกรรมการ
อุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทยปี ๒๕๔๖ 

งานวิจัย The Influence of the Factors on the Moral Attitude of 
the Human Resource in the Organization 

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
เซนตจอห์น ปี ๒๕๔๕ 

งานวิจัย The Study of the Management System of Thai 
Handicraft for Promoting the Business of the 
Community in the Central Region 

ทุนวิจัย
ทบวงมหาวิทยาลัย  
๒๕๔๔ 

งานวิจัย The Attitude of Employees in Private Higher Educational 
Institutions in Bangkok towards Team- work  

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
เซนตจอห์น ๒๕๔๓ 

 
ผลงานด้านต ารา/ หนังสือ/เอกสารค าสอน 
หนังสือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี ๒๕๕๖/ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
หนังสือ ระเบียบวิธีวิจัย ปี ๒๕๕๕/ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
หนังสือ การจัดการส านักงาน ปี ๒๕๕๕ /มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
หนังสือ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ ปี๒๕๕๔/มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
หนังสือ การจัดการ ภาวะผู้น า และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี ๒๕๕๓/มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
หนังสือทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ ปี ๒๕๕๐/มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
เอกสารค าสอน องค์การและการจัดการ ปี ๒๕๕๐/มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
เอกสารค าสอน การพัฒนาองค์การ ปี ๒๕๔๙/มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
เอกสอนค าสอน เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ ปี ๒๕๔๘/มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
เอกสารค าสอน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี ๒๕๔๘/มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
 
    ๑.๒.๑.๒ นายกุลชาติ ประทุมชัย 
การศึกษา 

 พ.ศ.๒๕๔๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ 
 พ.ศ.๒๕๔๕ รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 พ.ศ.๒๕๕๓ วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การรับรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความเชิงโฆษณา เรื่อง “ไข้หวัดใหญ่ 
สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙”  
 
 
 



๒๓๑ 
 

ประสบการณ์งานวิจัย 
 พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายเก็บข้อมูล โครงการ “การประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายประมวลผล โครงการวิจัย “รูปแบบการสื่อสารด้านพระพุทธศาสนา
สู่คนรุ่นใหม่ในประเทศไทยยุคปัจจุบัน” ได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 พ.ศ.๒๕๕๖ ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายเก็บข้อมูลและประมวลผล งานวิจัย “พฤติกรรมการเปิดรับและ
ความคาดหวังของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพยนตร์สารคดีไทย”คณะวารสาร
ศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายประมวลผล โครงการอบรม “สื่อ (กล้า) คุยกับลูกเรื่องเพศ” ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) 

 พ.ศ.๒๕๕๒ ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายประมวลผล งานวิจัย “บทบาทของการวิจัยในการบริหารการ
สื่อสาร:แนวทาง วิธีการ และการใช้ประโยชน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ นักวิจัยร่วม โครงการ “การศึกษาที่อยู่อาศัยในอนาคตของประเทศไทย” 
สถาบันวิจัยอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา (IFD) 

 พ.ศ.๒๕๔๘ นักวิจัยฝ่ายเก็บข้อมูลและประมวลผล โครงการวิจัยประเมินผล “โครงการส่งเสริม
มาตรฐานอุตสาหกรรมเพ่ือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก” ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ 

 พ.ศ.๒๕๔๕ ผู้ช่วยนักวิจัยฝ่ายเก็บข้อมูล การส ารวจ “ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค” ศูนย์ภูมิสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 

ประสบการณ์ท างานอ่ืนๆ   
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ บริษัท ศิริชัยมารีน ฟิชเชอร์รี่ จ ากัด ณ ประเทศ
เยเมนหน้าที่ความรับผิดชอบ :  ประสานงานการด าเนินงานประมงของบริษัทในประเทศเยเมน ได้แก่ 
การสื่อสารการท าประมง จัดท าบัญชีและเอกสารรายงานผลการท างานและการดูแลการจัดส่งสินค้า  
 
ทักษะและความสามารถ 
การวิจัย : การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเลือกใช้สถิติเพ่ือการวิจัยที่เหมาะสม การรายงาน
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
คอมพิวเตอร์ : MS OFFICE (WORD EXCEL), STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL 
SCIENCES (SPSS), ADOBE PHOTOSHOP 
ภาษา : ภาษาอังกฤษ (ฟัง :ระดับดี, พูด :ระดับดี, อ่าน :ระดับดี,เขียน :ระดับปานกลาง) 
ทักษะอ่ืนๆ : การวางแผนการท างาน การท างานเป็นทีมและท างานภายใต้แรงกดดัน  
 
 
 



๒๓๒ 
 

๑.๒.๒ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
ดร. ช านาญ งามมณีอุดม 

การศึกษา :  
๒๕๕๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (Commerce) Magadh University, India  
๒๕๔๕ มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) 
๒๕๔๓ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ( การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(เอแบค) 
 
ประสบการณ์ท างาน : 
องค์กร: กรรมาธิการพาณิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 
ต าแหน่ง: นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการพาณิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 
ระยะเวลา: มีนาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖ 
องค์กร: กรรมาธิการพาณิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 
ต าแหน่ง: ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการพาณิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 
ระยะเวลา: เมษายน ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
องค์กร: กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร 
ต าแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ – ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
องค์กร : บริษัท คิวเรียส จ ากัด 
ต าแหน่ง : RESEARCH PROJECT DIRECTOR 
ระยะเวลา : พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน 
 
องค์กร : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ต าแหน่ง : อาจารย์ผู้ควบคุมวิชา Selected Topics in Business Administration และ อาจารย์ 
ประจ าวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) และวิชา 
การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ (International Trade and Investment) 
ระยะเวลา : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน 
 
องค์กร : บริษัท รีเสิร์ช อิน โมชั่น จ ากัด 
ต าแหน่ง : STRATEGIC PLANNING DIRECTOR 
ระยะเวลา : พฤษภาคม ๒๕๔๗ – มกราคม ๒๕๕๖ 
 
องค์กร : บริษัท มาร์เก็ตติ้ง เร็กตริกซ์ (มาร์เร็กซ์) จ ากัด 
ต าแหน่ง : STRATEGIC PLANNING DIRECTOR 
ระยะเวลา : มกราคม ๒๕๕๐ – มกราคม ๒๕๕๕ 
องค์กร : ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) 



๒๓๓ 
 

ต าแหน่ง :อาจารย์พิเศษวิชา MARKETING RESEARCH (BM ๔๘๔๑) & RESEARCH IN MARKETING  
(MKT ๔๘๕๕) 
ระยะเวลา : พฤษภาคม ๒๕๔๘ – มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
องค์กร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ต าแหน่ง : อาจารย์พิเศษวิชา INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH (ITB ๔๗๗) 
ระยะเวลา :สิงหาคม ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ 
 
องค์กร : มหาวิทยาลัยราชฎัชสวนสุนันทา 
ต าแหน่ง : สมาชิกคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ระยะเวลา : มกราคม ๒๕๔๗ – มิถุนายน ๒๕๔๗ 
 
องค์กร : บริษัท สยามไทร์คอร์ด จ ากัด 
ต าแหน่ง : ผู้บริหารโครงการศึกษาวิจัยธุรกิจยางรถยนต์ 
ระยะเวลา : มกราคม ๒๕๔๗ – มีนาคม ๒๕๔๗ 
 
องค์กร : บริษัท บริษัท ฟอร์ไซท์ รีเสิร์ช จ ากัด  
ต าแหน่ง : พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ระยะเวลา : มกราคม ๒๕๔๑ – ธันวาคม ๒๕๔๓ 
 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย และที่ปรึกษา 

หัวหน้าโครงการวิจัย “ศึกษาแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของ
ประเทศไทย (SME High Growth Sectors)” ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว), พฤษภาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ 

นักวิจัยโครงการวิจัย “โครงการพัฒนาชุมชน/พ้ืนที่เพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าบนแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค”์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center - TCDC), สิงหาคม 
- ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเงิน และเศรษฐศาสตร์ “โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผน
แม่บทบูรณาการงานบริหารจัดการน้ าสูญเสียของการประปานครหลวง” การประปานครหลวง, ๒๕๕๖ 

นักวิจัยโครงการวิจัย “กิจกรรมศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย SMEs ใน
ต่างประเทศ”ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕ 

นักวิเคราะห์วิจัย “โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการออกประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ” ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) , 
มกราคม ๒๕๕๔ - สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ที่ปรึกษา “โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
(e-Learning)” กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง, มกราคม ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
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กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษายุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ กลุ่มที่ ๑ เมือง
พัทยา มิถุนายน ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ “โครงการผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ
ผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sector)”, 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๕๔ 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษา “โครงการ ASEAN Investor Forum” ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.), มีนาคม-กันยายน ๒๕๕๔ 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษา “โครงการจัดตั้ง ASEAN SME Advisory Board ในส่วนของไทย”, 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), เมษายน-กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

ที่ปรึกษาวิชาการ “รายงานผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ภายใต้โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs ภาคการผลิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)”, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ภายใต้การสนับสนุนโดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), พฤษภาคม-
กันยายน ๒๕๕๔ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยธุรกิจ “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นในการพัฒนา MICE 
Tourism ในภาคตะวันออก” กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก, พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๕๔ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ “โครงการผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ
ผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sector)”, 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๕๔ 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษา “โครงการจัดตั้ง ASEAN SME Advisory Board ในส่วนของไทย”, 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), เมษายน-กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

นักวิจัยงานวิจัยวิชาการหัวข้อ “การศึกษานโยบาย และการบริการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ของประเทศสมาชิกอาเซียน (Study into Micro, Small, and 
Medium Enterprises ( MSMEs)  Policies and Service Provision among ASEAN Member 
Countries - AMCs)” ในการสัมมนาทางวิชาการ “The ๑st ASEAN+C Symposium on Business 
Management Research” มหาวิทยาลัยบูรพา, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษา “โครงการ ASEAN Investor Forum” ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.), มีนาคม-กันยายน ๒๕๕๔ 

ผู้วิจัย “โครงการการส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรม CSR ของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย”, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( Islam Bank of Thailand – iBank), 
สิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔ 

ที่ปรึกษาโครงการกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (แผนแม่บทระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) กระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 

หั วหน้ าคณะที่ ป รึ กษา  “ โคร งการ  Feasibility Study on the establishment of an 
integrated national SMEs service center and related requirements among ASEAN member 
countries (Phase ๑)” ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับคณะท างาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาเซียน (ASEAN Small and Medium Enterprise Working 



๒๓๕ 
 

Group - SMEWG) ภายใต้กรอบด าเนินงานของแผนแม่บทการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งอาเซียน (ASEAN Policy Blueprint For SME Development - APBSD), พ.ศ. ๒๕๕๓ – 
๒๕๕๔ 

นักวิจัยโครงการ “การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการใช้ความรุนแรงของกลุ่มผู้ต้องขังคดี
ความมั่นคง กับข้อเรียกร้องของกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” กระทรวง
ยุติธรรม กันยายน ๒๕๕๑ – มีนาคม ๒๕๕๔ 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ “Insight into ‘Finding Service’ Business – ๒๐๐๙”, 
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากัด (มหาชน), สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  

ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานโครงการพัฒนาแผนแม่บทบรอดแบนด์แห่งชาติ และ การก ากับ
ดูแล (ระยะที่ ๑), คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.), กรกฎาคม ๒๕๕๒ – ธันวาคม 
๒๕๕๒ 

ที่ปรึกษาโครงการการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และ โครงการการ
จัดท าแผนทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) การประปานครหลวง มกราคม – กันยายน ๒๕๕๒ 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ “Market Survey of Data Communication Services in 
Thailand, ๒๐๐๘”, บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน), มีนาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ “Application of Geographical Information System (GIS) 
for Bangkok and metropolitan survey”, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน), 
มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
 
การประชุมนานาชาติ 

๑. ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม คณะท างานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาเซียน 
ครั้งที่ ๒๖ ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย (The Twenty Eighth Meeting Of The ASEAN 
Small And Medium Enterprise Agencies Working Group – ๒๖th SMEWG Meeting), 
๒๘-๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม คณะท างานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาเซียน 
ครั้งที่ ๒๗ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย (The Twenty Eighth Meeting Of The 
ASEAN Small And Medium Enterprise Agencies Working Group – ๒๗th SMEWG 
Meeting), ๖-๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓. ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม คณะท างานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาเซียน 
ครั้งที่ ๒๘ ณ ประเทศสิงคโปร์ (The Twenty Eighth Meeting Of The ASEAN Small And 
Medium Enterprise Agencies Working Group – ๒๘th SMEWG Meeting), ๑๔-๑๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔. ผู้สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาเซียน 
ครั้งที่ ๑ ณ ประเทศสิงคโปร์ (The First ASEAN SME Advisory Board Meeting – ๑st 
ASEAN SME Advisory Board Meeting),  ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕. ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม คณะท างานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาเซียน 
ครั้งที่ ๒๙ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (The Twenty Eighth Meeting Of The ASEAN 



๒๓๖ 
 

Small And Medium Enterprise Agencies Working Group – ๒๙th SMEWG Meeting), 
๕-๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖. ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม คณะท างานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาเซียน 
ครั้งที่ ๓๐ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (The Twenty Eighth Meeting Of The 
ASEAN Small And Medium Enterprise Agencies Working Group – ๓๐th SMEWG 
Meeting), ๔-๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๗. ผู้สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาเซียน 
ครั้งที่ ๒ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (The First ASEAN SME Advisory Board 
Meeting – ๑st ASEAN SME Advisory Board Meeting),  ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๘. ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการฝึกอบรมแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการปรับปรุง
โครงสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้กรอบ APEC New Strategy for 
Structural Reform (ANSSR) ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย, ๒-๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  

 
สัมมนา/อบรมทางวิชาการ : 
องค์กร : สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (ITD) 

“งานอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการภาคการผลิตและการส่งออกในการเข้าสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หัวข้อสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพ่ือเป็นนักธุรกิจอาเซียน” 

ระยะเวลา : ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 
องค์กร : โรงเรียนอัสสัมชัญ (Assumption College) 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสู่มาตรฐานสากลในกึ่ง 
ทศวรรษ” 

ระยะเวลา : ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 
องค์กร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หัวข้อสัมมนา ““ท้องถิ่นกับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน” 
ระยะเวลา : ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
 
องค์กร : มหาวิทยาลัยบูรพา 

หัวข้อสัมมนา “The ๑st ASEAN+C Symposium on Business Management Research” 
เสนอผลการวิจัย การศึกษานโยบาย และการบริการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง  
ขนาดยอ่มและรายย่อย ของประเทศสมาชิกอาเซียน (Study into Micro, Small, and  
Medium Enterprises (MSMEs) Policies and Service Provision among ASEAN  
Member Countries - AMCs) 

ระยะเวลา : ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 
องค์กร : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประปานครหลวง 
วิทยากรรับเชิญ หัวข้อสัมมนา “การพัฒนาการบริการของส านักงานประปาสาขา การประปานครหลวง  



๒๓๗ 
 

ตามแนวทางการบริหารประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ (Customer Experience Management –  
CEM)” 
ระยะเวลา : ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
 
องค์กร : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Department of Marketing, School of Management,  
Assumption University (ABAC) 
วิทยากรรับเชิญ หัวข้อสัมมนาการประยุกต์ใช้สถิติวิเคราะห์แบบคลัสเตอร์ และ ดิสคริมิแนนท์ เพื่อการ 
แบ่งกลุ่มทางการตลาด (THE APPLICATIONS OF CLUSTER ANALYSIS AND DISCRIMINANT 

ANALYSIS IN MARKET  
SEGMENTATION) 
ระยะเวลา : ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
องค์กร : GfK Conference, GfK Marketing Services (Thailand) 
วิทยากรรับเชิญ หัวข้อสัมมนาการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านจิตใจและอารมณ์   
(EMOTIONAL MARKETING) 
ระยะเวลา : ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
 
องค์กร : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วิทยากรรับเชิญ หัวข้อสัมมนาการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างยั่งยืนเพื่อประหยัดพลังงาน และ  ลด 
ความสูญเสีย (SUSTAINABLE LOGISTICS DEVELOPMENT FOR ENERGY CONSERVATION AND  
WASTE MINIMIZATION), International Conference on “Natural Resources Related  
Conflict Management In Southeast Asia” 
ระยะเวลา : ๘ กันยายน ๒๕๔๘ 
 
ผลงานการวิจัยเชิงวิชาการ 
การศึกษานโยบาย และการบริการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (Study into Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Policies 
and Service Provision among ASEAN Member Countries -  AMCs) ,  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔, 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
“The Study of Senses and their Impacts on Purchase Decisions” , had been conducted 
during ๒๐๐๖-๒๐๐๘, Magadh University 
 
ผลงานการวิจัยภาคธุรกิจ 
การวิจัยธุรกิจปิโตรเคมี 
“การศึกษาความเป็นไปได้โครงการถังก๊าซคอมโพสิท (Feasibility Study of Composite Gas Tank)”, 
had been conducted in Bangkok & metropolitan during April –  July, ๒๐๐๙ , funded by 
PTT Public Co., Ltd. 
การวิจัยธุรกิจการเงินการธนาคาร 



๒๓๘ 
 

“ Insight into Saving Preference Research” , had been conducted in Bangkok & 
metropolitan during August – October, ๒๐๐๙, funded by Kiatnakin Bank Public Co., Ltd. 
 
“Automobile Hire-Purchase Market Study, ๒๐๐๘” , had been conducted in nationwide 
during June - September, ๒๐๐๘, funded by Kasikorn Leasing Co., Ltd. 
 
“Sub-Segment Financial Management Lifestyle Research (Finance in A Month)  –  MASS 
Segment Research” , had been conducted in Bangkok and metropolitan areas during 
March, ๒๐๐๘, funded by Kasikorn Bank Public Co., Ltd. 
“ K- Cyber User Interface & Web Portal Design Research -  Applying Qualitative and 
Observation Techniques into Research Design” , had been conducted in Bangkok and 
metropolitan areas during February, ๒๐๐๘, funded by Kasikorn Bank Public Co., Ltd. 
 
“Private Wealth (PW) Entrepreneurs’ Characteristics, Financial Management, and Desire 
–  Comparison between Reasons for Choosing Main Personal Bank and Main Business 
Bank” , had been conducted in Bangkok and metropolitan areas during September, 
๒๐๐๗, funded by Kasikorn Bank Public Co., Ltd. 
 
“ KBank Internet Banking ( K- CYBER BANKING)  Market & Need Research” , had been 
conducted in Bangkok and metropolitan areas during June – August, ๒๐๐๗ , funded by 
Kasikorn Bank Public Co., Ltd. 
 
การวิจัยธุรกิจสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
“Understanding Consumer Cognitive Evaluation Processes and Dimensions – Qualitative 
Research Targeting at SlimFit TV” , had been conducted in Bangkok during April, ๒๐๐๗ , 
funded by Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
 
“Air Purifier Market Survey”  had been conducted nationwide during January, ๒๐๐๗ , 
funded by Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
 
“Retailers’  Satisfaction and Demands”  had been conducted nationwide during July, 
๒๐๐๖, funded by Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
 
“Digital-Still Camera Market Study” had been conducted during February – March, ๒๐๐๖, 
funded by Samsung Asia Pte. , Ltd. , which is Samsung Regional Head Quarter based in 
Singapore 
 



๒๓๙ 
 

“Mystery Shoppers – Participative, Unobtrusive Observation and Evaluation” had been 
conducted to measure sales staffs’  performance through interaction, verbal, and visual 
evaluation, during October ๒๐๐๕, funded by Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
 
“ Evaluating Delivery and Service Staffs’  Performance through Visual Evidences – 
Participative, Unobtrusive Observation and Evaluation” had been conducted to measure 
delivery and service staffs’  performance through interaction, verbal, and visual 
evaluation, during October, ๒๐๐๕, funded by Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
 
“Evaluating Service Staffs’ Performance of Thai Samsung Electronics Co., Ltd.”, had been 
conducted to measure service center staffs’ performance, during October, ๒๐๐๕, funded 
by Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
 
การวิจัยด้านสาธารณูปโภค 
“Customer Satisfaction toward Service Delivery ๒๐๐๙”, had been conducted in Bangkok 
and Metropolitan areas during April –  October, ๒ ๐ ๐ ๙ , funded by Metropolitan 
Waterworks Authority (MWA) , a State Enterprise under the Ministry of Interior, Royal 
Government of Thailand. 
 
“Customer Satisfaction toward Service Delivery ๒๐๐๘”, had been conducted in Bangkok 
and Metropolitan areas during April –  October, ๒ ๐ ๐ ๘ , funded by Metropolitan 
Waterworks Authority (MWA) , a State Enterprise under the Ministry of Interior, Royal 
Government of Thailand. 
 
การวิจัยด้านสินค้าอุปโภคบริโภค 
“Perception and Benefits- Sought toward Natural Silk Cosmetic Qualitative Research” , 
had been conducted during April, ๒๐๐๗, funded by Chul Cumvong Farm Co., Ltd. 
 
การวิจัยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
“Satisfaction Study on Food Retail ๒๐๑๐” , had been conducted during June ๒๐๑๐ – 
January ๒๐๑๑, funded by Central Pattana, Public Co., Ltd. 
 
“CSI Marketing Campaign” had been conducted during ๒๐๑๐, funded by Central Pattana, 
Public Co., Ltd. 
 
“Market Potential & Consumer Needs Surveyt:  The LIV @ Changwattana” , had been 
conducted during May-June, ๒๐๑๐, funded by SMC Motors Co., Ltd. 
 



๒๔๐ 
 

“JJ Center Project Market Intelligent Support” , has been conducted during March-April, 
๒๐๑๐, funded by JJ Center Co., Ltd. 
 
“ Seri Center Population Profiling Research” , had been conducted during October – 
November, ๒๐๐๘, funded by Seri Center Management Company Limited 
 
“Exploratory Study of Customers’  Needs toward Retail Establishment –  CentralWorld 
Shopping Complex”, had been conducted during April, ๒๐๐๗, funded by CentralWorld 
Co., Ltd., leading premium retailer and developer in Thailand. 
การวิจัยธุรกิจโรงพยาบาล 
 “Breast Clinic Demand Survey”, had been conducted in Bangkok and Metropolitan areas 
during October – November, ๒๐๐๖, funded by Piyavate Hospital, which is one of leading 
international hospital in Thailand. 
 
การวิจัยธุรกิจอาหาร Fast Food 
“ GIS Data Mapping for A&W members and Data Synchronization to GIS” , had been 
conducted nationwide during October –  July, ๒ ๐ ๐ ๖ , funded by A&W Restaurant 
(Thailand) Co., Ltd. 
 
“GIS Data Mapping of A&W Restaurants in Thailand” , had been conducted nationwide 
during October – December, ๒๐๐๕, funded by A&W Restaurant (Thailand) Co., Ltd. 
 
การวิจัยธุรกิจอ่ืน ๆ  
“Cushion and Packaging Market Study”, had been conducted nationwide during August, 
๒๐๐๗, funded by local packaging company. 
 
“Karshine Brand Personality Qualitative Research” , had been conducted in December, 
๒๐๐๕, funded by Karshine Co., Ltd., one of leading local car cosmetic company. 
 

๑.๒.๓ เลขานุการโครงการฯ  
นางสาวศิรินภา พิมพ์อรัญ   

ประวัติการศึกษา: 
๒๕๕๘ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๕๕๕ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒๕๔๗ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
ประวัติการท างาน 
ตุลาคม ๒๕๕๖ - พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : เจ้าหน้าที่วิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



๒๔๑ 
 

ธันวาคม ๒๕๕๗ - พฤษภาคม ๒๕๕๘: ผู้ช่วยสภาปฏิรูปแหง่ชาติ (สปช.) ที่รัฐสภาไทย 
ปัจจุบัน: ผู้ช่วยนักวิจัย  
 
ผลงานการวิจัยที่ผ่านมา 
๑) โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบและเนื้อหาของสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงในการเอาชนะการแบ่งขั้วใน
สังคมท่ีแบ่งแยก ปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย) 
๒) โครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย) 

๑.๒.๔. เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูล 
๑.๒.๔.๑ นางสาวกัลยากร ศรีประโชติ 

การศึกษา 
ระดับปริญญาตรีปี ๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกจิตวิทยา วิชาโทภาษาเกาหลี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย ๓.๑๖ 
 

ประสบการณ์การท างาน  
 ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน อาชีพอิสระ/วิทยากร/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ประสานงานโครงการ
ฝึกอบรมเครือข่ายภาคประชาชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ผู้ชมผู้ ฟัง) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยส านักงาน กสทช. 
 ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์
เนชั่นแนล  
จ.มหาสารคาม 
 ๑ พ.ย. ๒๕๕๑ – ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๓ หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กรและการตลาด โรงพยาบาลมุกดาหาร
อินเตอร์เนชั่นแนล จ.มุกดาหาร 
 ๑๔ มิ.ย. ๒๕๔๘– ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training) บริษัทไทย-เยอรมัน โปรดักส์ 
จ ากัด (มหาชน) 
 
การฝึกงานและการท างาน 
 เมษายน ๔๖ - ตุลาคม ๔๘ พนักงานวิจัย (Research) บริษัท มาร์เก็ต ไวส์ จ ากัด 
 ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๔๗ กลุ่มนิทานกระดานหก จัดกลุ่มกิจกรรมสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา นักงานเลขาธิการสภาศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒๙ มีนาคม - ๒๘ พฤษภาคม ๔๗ นักศึกษาฝึกงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท โอสถสภา จ ากัด 
 มีนาคม ๔๕ -กันยายน ๔๗ สอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นที่ท างานในสถานทูตญี่ปุ่น 
 สิงหาคม ๔๕ - ตุลาคม ๔๖ พนักงานวิจัย (Research) บริษัท โอกิววี่ แอนด์ เมเธอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง 
(ประเทศไทย)จ ากัด 
 
โครงการที่เคยอบรม เกี่ยวเนื่องกับงานที่รับผิดชอบ: 
-การสร้างการกราฟิกดีไซน์ 
-การปฏิบัติตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ 



๒๔๒ 
 

-ศิลปะการบริหารการตลาดส าหรับ HR 
-เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้านแรงงานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิค 
-การน าระบบ HRIS มาช่วยเพ่ิมผลผลิตของงาน 
-การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 
-การจัดท า Training Road Map 
-ทักษะการจัดการส าหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ 
-เริ่มต้นอย่างไรเมื่อจะน า Competency มาใช้ในองค์กร 
 
โครงการที่เคยอบรม: ความสนใจพิเศษ 
-การท าดอกไม้หอมจากดินญี่ปุ่น 
-การจัดดอกไม้สด 
-ก้าวสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพโดยคุณหนูดี 
-การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
-เยาวชนโฟนลิ้งค์รักษ์ไทยใส่ใจให้ป่าต้นน้ า 
 
งานอาสาสมัคร สันทนาการค่ายสานฝันปันรัก ครั้งท่ี ๑๔, ๑๕ ร.ร.บ้านพุเข็ม แก่งกระจาน จ.เพชรบูรณ์ 
 

๑.๒.๔.๓ นางสาวชนันธร ภิรมย์ 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) สาขาวิชาเอกภูมิศาสตร์ สาขาวิชาโท
นิเทศศาสตร ์ภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
ประสบการณ์ 
 พ.ศ. ๒๕๕๖ (มี.ค. – มิ.ย.)  ฝึกงาน ณ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) 
 
ผลงาน 
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การน าเสนอผลงานวิชาการประเภทการน าเสนอผลงานในการประชุม
เชิงวิชาการนักภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๗ 
 • ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น โครงการจัดการแข่งขันทางวิชาการและวจิยัระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ทักษะและความสามารถพิเศษ 
 • สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ปานกลาง 
 • สามารถใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์Microsoft Windows, Mac OS 
• สามารถใช้โปรแกรมส าหรับส านักงาน Microsoft Office 
 • สามารถใช้โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ ได้แก่ ArcMap, Erdas Imagine, Envi, Google Earth and 
ArcGIS Online 



๒๔๓ 
 

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้แผนที่ การใช้เครื่องจีพีเอสแบบพกพา และการท างานภาคสนาม 
 
  ๑.๓ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  

๑.๓.๑ รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ 
สังกัด สาขาบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโทนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รับราชการ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๖ 
ต าแหน่งทางบริหาร 
 หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการสื่อสาร 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและแผน 
 ผู้อ านวยการบริหารโครงการบริการสังคม 
 
ประสบการณ์การสอน 
 วิชาระดับปริญญาตรี ได้แก่ วิชาความรู้ทางสื่อสารมวลชน วิชาสื่อมวลชนกับสังคม วิชา
เทคโนโลยีกับสื่อสาร วิชาการสื่อสาระหว่างบุคคล วิชาการวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสาร และวิชาการ
สื่อสารโน้มน้าวใจ 
 วิชาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ วิชาทฤษฎีสื่อสารมวลชน วิชานโยบายและแผนการสื่อสาร และ
วิชาการสื่อสารองค์กร 
 
ประสบการณ์การท างาน 
 -ที่ปรึกษาสารนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี ๒๕๕๑- ปัจจุบัน 
 -ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปี ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน 
 -ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก ปี ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน 
 -กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย 
 -ประธานกรรมการตรวจสอบก ากับมาตรฐานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ๓ สาขา 
 -กรรมการก ากับมาตรฐานมหาวิทยาลัยรังสิต ๑ สาขา 
 -วิทยากร/บรรยายพิเศษ/กรรมการวิทยานิพนธ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

-คณะสังคมสงเคราะห์ เทคนิคการสื่อสารในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
-มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
-มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 



๒๔๔ 
 

-มหาวิทยลัยหอการค้าไทย 
-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
-มหาวิทยาลัยเกริก 
-มหาวิทยลัยสยาม 
-มหาวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน 

 
ผลงานวิชาการ 

งานวิจัย 
-การเปิดรับสื่อและการมีสวนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
-การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือการ์ตูนไทยกับการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยในหนังสือ
การ์ตูนขายหัวเราะ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
-ส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการโทรศัพท์ของคนไทยในภูมิภาคต่างๆ พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
-ละครโทรทัศน์กับการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-วิจัยส ารวจวรรณกรรมเพื่อการก าหนดนโยบายและแผนการสื่อสารชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(ส านักนายกรัฐมนตรี) 
-ประเมินผลภาพลักษณ์ กรมอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
-ทิศทางการศึกษาวิชาความรู้เบื้องต้นทางการสื่อสารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-เครือข่ายการสื่อสารของแรงงานพม่าในประเทศไทย คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
-การสื่อสารของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ.
๒๕๕๑ 
-บทบาทน าเสนอข่าวเกี่ยวกับพุทธศาสนาของสื่อมวลชนไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ 
-อินเทอร์เน็ต: สื่อเพศศึกษาของวัยรุ่นไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
-การสื่อสารและการปรับตัวของผู้สูงอายุในเขตเมือง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
-การศึกษาเพ่ือก าหนดจ านวนช่องรายการในวิสัยทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดิน 
-โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 
-โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสู่ภาษาสากล 
 

ต าราและหนังสือ 
 -การศึกษาทิศทางเกี่ยวกับอิทธิพลและผลของสื่อมวลชนต่อสังคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 -ความรู้ทางการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 -แผนการสื่อสาร : เทคนิคและแนวทาง พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 -จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๕๐ 
-การบริหารงานโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๒๔๕ 
 

-การบริหารรายการโทรทัศน์เฉพาะกลุ่ม สาขานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๕๑ 
-การสื่อสารระหว่างบุคคล คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 เอกสารประกอบการสอน 
  -อวัจนภาษาในการสื่อสาร 
  -การพัฒนาทักษะในการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
  -เทคโนโลยีการสื่อสาร 
  -ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน 
 
 เอกสารอ่ืนๆ  

-วิจัยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการร่างแผนแม่บท 
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ทรัพยากรสื่อสารมวลชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง 
๒๕๕๐ 
-ร่างแผนแม่บทส่งเสริมและพัฒนาการใช้ทรัพยากรสื่อสารมวลชนเพื่อการปฏิรูปสังคม
และการเมือง ๒๕๕๐ 
 

 โครงการอบรม 
  -ฝึกอบรมโครงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้กับกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  -หัวหน้าเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของส านักกองทุนสงเคราะห์การท า 

สวนยาง 
  -โครงการสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สกย. ปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑ 
 

๑.๓.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิภากร ก าจรเมนุกุล 
ประวัติการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๕  ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน (สื่อสารการเมือง)  

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๔๐  ปริญญาโทนิเทศศาสตรพัฒนาการ (นศ.ม.) คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๓๔  ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) วิชาเอกการโฆษณา 

วิชาโทการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารทางการเมือง  การสื่อสารชนกลุ่มน้อย  สื่อสาธารณะ สื่อชุมชน  
 
ประสบการณ์ท างานทั่วไป 

มิ.ย. ๒๕๓๔ - ต.ค. ๒๕๓๕  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุร ี



๒๔๖ 
 

พ.ย. ๒๕๓๕ - ก.ค. ๒๕๓๘ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา 

มิ.ย. ๒๕๔๒ - ต.ค. ๒๕๔๒ อาจารย์ประจ าและเลขานุการ ภาควิชาภาษาไทย และภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 
 
 
ประสบการณ์ท างานที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 ต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งในคณะนิเทศศาสตร์ 

- พ.ย. ๒๕๔๒ - ส.ค. ๒๕๔๓ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
(ค าสั่งมกบ.ที่ ๑๔๖/๒๕๔๒) คณะนิเทศศาสตร์ 
- ๑ ก.ย. ๒๕๔๓ - ต.ค. ๒๕๔๕ หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  
(ค าสั่งมกบ.ที่ ๑๓๐/๒๕๔๓) คณะนิเทศศาสตร์ 
- พ.ย. ๒๕๔๕ - มี.ค. ๒๕๔๖ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาคณะ
นิเทศศาสตร์ 
- เม.ย. ๒๕๔๖ - ส.ค. ๒๕๔๘ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (ค าสั่งมกบ.ที่ ๕๔/๒๕๔๖) คณะนิเทศ
ศาสตร์ 
- พ.ค. ๒๕๔๘ -๓๐ ส.ค. ๒๕๔๘ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (ค าสั่งมกบ.ที่ ๗๓/๒๕๔๘) คณะ
นิเทศศาสตร์ 
- ๑ ก.ย. ๒๕๔๘ - ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๐ ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ค าสั่งมกบ.ที่ ๑๓๓/
๒๕๔๘)  
คณะนิเทศศาสตร์ 
-๑๕ พ.ค. ๒๕๕๐ – พ.ค. ๒๕๕๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (ค าสั่งมกบ.ที่ ๑๑๒/๒๕๕๐) คณะ
นิเทศศาสตร์ 
-๖ มิ.ย. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน ผูช้่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (ค าสั่งมกบ.ที่ ๑๒๒/๒๕๕๖) 
 
ภาระงานสอน 
- ปีการศึกษา ๒๕๔๙ :  

-CA. ๓๑๐ Edutainment for Public Relations     
-PA. ๔๑๐ Public Relations Research  
-CA. ๑๐๘ Introduction to a Public Relations  and  Advertising 

 -PA. ๔๑๑ Public Relations  Planning  
-PA. ๓๑๔ Comparative Public Relations      
-PA. ๓๒๘ Advertising and Society  
-PA. ๔๑๔ Professional Practicum in  Public Relations   

-  ปีการศึกษา ๒๕๕๐ :    
-PA. ๓๑๐ Edutainment for Public Relations       
-PA. ๔๑๐  Public Relations  Research  



๒๔๗ 
 

-CA. ๑๐๘ Introduction to Public Relations and  Advertising  
 -PA. ๓๒๐  Advertising  and Sale Promotion   

-PA. ๓๑๔ Comparative Public Relations      
-PA. ๓๒๘  Advertising and Society  
-PA. ๔๑๔ Professional Practicum in Public Relations   
 

- ปีการศึกษา ๒๕๕๑-ปัจจุบัน :  
-PR. ๓๒๑ Public Relations Research   
-PR. ๓๒๔ Corporate Image Building Strategy 
-CA. ๒๑๒ Introduction to Communication Research     
-CA. ๕๐๑ Introduction to Human Communication (ป.โท – บริหารสื่อฯ)  
-CA. ๖๐๒ Theoretical Application and Communication Technique  
(ป.โท - บริหารสื่อฯ)  
 

ภาระงานอื่นๆ ที่คณะนิเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
- ปีการศึกษา ๒๕๔๙: อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ ๔-๕/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

และมาตรฐานการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์/คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารสื่อสาร
มหาบัณฑิต/ คณะอนุกรรมการเทียบโอนผลการเรียนรู้จากการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ปี ๒๕๔๘/คณะกรรมการวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๙/คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์/
กรรมการก าหนดแผนกลยุทธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๔๙/กรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

- ปีการศึกษา ๒๕๕๐:  อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ ๔-๕/คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบริหารสื่อสารมหาบัณฑิต/คณะอนุกรรมการเทียบโอนผลการเรียนรู้จาก
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ปี ๒๕๔๘/คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  

- ปีการศึกษา ๒๕๕๖: อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสารนิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 
หลักสูตรการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์/อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์/คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต/
คณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา/คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะนิเทศ
ศาสตร์/คณะกรรมการวิชาการ/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการวิจัย/
คณะกรรมการงบประมาณคณะ ฯลฯ  

- ปีการศึกษา ๒๕๕๗: อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสารนิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 
หลักสูตรการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์/คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศา
สตรมหาบัณฑิต/ คณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา/คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะนิเทศศาสตร์/ คณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง/
คณะกรรมการวิจัย/คณะกรรมการงบประมาณคณะ ฯลฯ/คณะท างานจัดท า Focus 



๒๔๘ 
 

Group เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารด้านการให้บริการของบุคลากรจากหน่วยงาน
บริการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย 

๑. การวิจัยเรื่อง โครงการประเมินความสัมพันธ์และความเชื่อม่ันต่อกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า (๒๕๕๘/ผู้วิจัยและหัวหน้าเครือข่ายภาคกลาง/โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)  และสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

๒. การวิจัยเรื่อง โครงการประเมินความสัมพันธ์และความเชื่อม่ันต่อกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า (๒๕๕๖/ผู้วิจัยและหัวหน้าเครือข่ายภาคกลาง/โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)  และสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

๓. การวิจัยเรื่อง การศึกษาเอกลักษณ์ของสายงานการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) (๒๕๕๕/
ผู้วิจัยและผู้ประสานงานโครงการ/โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
และสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

๔. การวิจัยเรื่อง โครงการประเมินสัมพันธภาพชุมชนรอบโรงไฟฟ้า (๒๕๕๔/ผู้วิจัยและ
ผู้ประสานงานโครงการ/โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  และ
สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

๕. การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาและประเมินรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิผลในการ
สนับสนุนการจัดการดูแลตนเองส าหรับผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 
(๒๕๔๘-๒๕๔๙/ผู้วิจัย/ทุนมูลนิธิส่งเสริมการดูแลตนเองส าหรับโรคเรื้อรัง และกลุ่ม
เพ่ิมคุณภาพระบบบริการ ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)  

๖. การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาวิทยุชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ (๒๕๔๔-๒๕๔๕/ผูว้ิจัย/ทุน สกว.) 

๗. การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของนักวิชาชีพประชาสัมพันธ์ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชา
การประชาสัมพันธ์ (๒๕๔๓ - ๒๕๔๔/ผู้ด าเนินการหลักและผู้วิจัย/ทุน
ทบวงมหาวิทยาลัย)  
 

บทความ 
๑. วีรพงษ์ พลนิกรกิจ และนิภากร ก าจรเมนุกูล (๒๕๔๗) “แนวทางการพัฒนาวิทยุชุมชน

เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนจังหวัดนครราชสีมา” ในวารสารนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ ๒๒  ฉบับที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๗ คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒. นิภากร ก าจรเมนุกูล (๒๕๔๗) “วิทยุชุมชนกับการพัฒนาการศึกษา” ในวารสาร
นิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๗ คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

๓. สุเทพ เดชะชีพ พิเชษฐ์ พิมพ์เจริญ ชลลดา ปัณณราช และนิภากร ก าจรเมนุกูล 
(๒๕๔๖) “ความคาดหวังของนักวิชาชีพประชาสัมพันธ์ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชา



๒๔๙ 
 

ประชาสัมพันธ์” ในวารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ ประจ าเดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
การบริการวิชาการ 

- กรรมการสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวารสาร
ศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๕๖ - ๒๕๕๗) 

- วิทยากรในรายวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (๒๕๕๖ - ๒๕๕๗) นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-     วิทยากรในรายวิชาการสื่อสารกับการพัฒนา (๒๕๕๗) นักศีกษาระดับปริญญาตรี 
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 -    วิทยากรในรายวิชาการวิจัยทางวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเบื้องต้น (๒๕๕๕) 
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 




