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1 บทสรุปผู้บริหาร 

นับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนผ่านจากการรับส่ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผล

กระทบต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมโทรทัศน์ โดยได้ลดข้อจำกัดเรื่องการเข้าสู่ตลาดและจำนวนช่องรายการ ทำ

ให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ต่างๆ สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้มีการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ใน

ขณะเดียวกันกับที่มีการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ดิจิตอลที่เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลทั้งต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการทำธุรกิจของสื่อ กระทบต่อการ

แข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์เป็นอย่างมาก ดังนั้นสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาให้ความสำคัญในการศึกษา

และวิเคราะห์อุตสาหกรรมโทรทัศน์ในปัจจุบัน เกิดขึ้นเป็นโครงการศึกษาสภาพตลาดและพฤติกรรมของผู้

รับชมเพื ่อกำหนดนโยบายกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อศึกษาสภาพอุตสาหกรรมและตลาดกิจการโทรทัศน์ที่สะท้อน

สภาวการณ์และกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อนำข้อมูลสภาพอุตสาหกรรมและตลาดกิจการ

โทรทัศน์ตลอดจนรายงานการวิเคราะห์มาใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการ

กำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในอนาคต 

ภายหลังจากการศึกษาสภาพอุตสาหกรรมและตลาดโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของทั้ง

ประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้ทำการคัดเลือกเพื ่อมาเป็นกรณีศึกษาเทียบเคียงกับประเทศไทย โดย

การศึกษานั้นได้มีการค้นคว้าข้อมูลทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อนำมาวิเคราะห์ภายใต้กรอบเชิงโครงสร้าง 

พฤติกรรม ผลการดำเนินงาน (Structure-Conduct-Performance (SCP) Approach) และเพิ่มเติมหัวข้อ

นโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปร่างนโยบายที่เกิดจากการศึกษาจากประเทศต่างๆ จำนวน 5 ประเทศ แบ่ง

ออกเป็นกลุ ่มประเทศที่มีสภาพแวดล้อมและข้อจำกัดใกล้เคียงกับประเทศไทยจำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ 

ประเทศอิตาลี ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศแอฟริกาใต้ และกลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม

โทรทัศน์จำนวน 2 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้  โดยนำผลการศึกษาทั้งหมดมา

พิจารณาร่วมกับข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และผู้ประกอบกิจการ

อื่นๆ ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในการประชุมกลุ่มย่อยที่ผ่านมา และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลบางส่วน เพ่ือที่จะได้ทราบถึงมุมมองต่อตลาดโทรทัศน์ในปัจจุบัน กลยุทธ์ที่
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ทางผู้ประกอบกิจการเลือกใช้ในการปรับตัว และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่จะนำมาใช้

ในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในอนาคต ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หน่วยงานกำกับดูแล

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยที่ปรึกษานำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เปรียบเทียบ

กับกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทย โดยสามารถสรุปประเด็นที่น่าสนใจทั้งในต่างประเทศและ

ประเทศไทยพร้อมกับข้อเสนอแนะทั้งหมด ดังนี้ 

ประเด็นที่น่าสนใจจากการศึกษากลุ่มประเทศที่มีสภาพแวดล้อมและข้อจำกัดใกล้เคียงกับประเทศไทย 

จากการศึกษาประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศที่มีสภาพแวดล้อมและข้อจำกัดใกล้เคียงกับประเทศไทย 

ได้แก่ ประเทศอิตาลี ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศแอฟริกาใต้ ซึ ่งมีสภาพตลาดโทรทัศน์ใกล้เคียงกับ

ประเทศไทย โดยมิติต่างๆ ดังนี้ อัตราการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศเหล่านี้มี อัตรา

การเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการ

รับชมสื ่อของผู ้บริโภคและผลประกอบการของผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ทุกช่องทาง ผู้

ประกอบกิจการโทรทัศน์ของประเทศกรณีศึกษา จึงได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดรับกับสภาพตลาดที่

เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 1) การขายส่งเนื้อหารายการโทรทัศน์ของตนให้แก่ผู้ให้บริการ Over-the-top (OTT) 

ตัวอย่างเช่น บริษัท MNC Corporation ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในประเทศอินโดนีเซียที่ได้มีการขาย

ส่งเนื้อหาให้แก่ iflix ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ OTT เพ่ือให้ iflix นำเนื้อหาของ MNC Corporation ไปให้บริการผ่าน

ช่องทาง OTT ของ iflix  2) การจัดตั้งองค์กรกลางในการวัดความนิยม (เรตติ้ง) ของรายการเพื่อให้เกิดการ

แข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ เช่น กรณีศึกษาในประเทศอิตาลีที่ได้มีการจัดตั้งองค์กรกลางภายใต้ชื่อ 

Auditel ซึ่งทำหน้าที่ในการวัดความนิยมโดย Auditel เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ ้นจากผู้ประกอบกิจการ

ภายในอุตสาหกรรมสื่อของประเทศอิตาลี ส่งผลให้เกิดโครงสร้างการทำงานที่สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกัน

ได้ และ 3) การออกมาตรการสนับสนุนของ Department of Trade and Industry ในประเทศแอฟริกาใต้

ด้านค่าใช้จ่ายการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ทั้งของผู้ประกอบกิจการภายในและต่างประเทศ 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหารายการซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่ออุตสาหกรรม

โทรทัศน์และภาพยนตร์ต่อไปจากการลงทุนและการใช้จ่ายในด้านเนื้อหาที่เพ่ิมมากขึ้น 

ประเด็นที่น่าสนใจจากการศึกษากลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ 

ประเทศที่ม ีความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ท ี ่ ได ้ศ ึกษามีจำนวน 2 ประเทศ ได ้แก่  

สหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ โดยประเทศเหล่านี้ก็ประสบภาวะจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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เช่นเดียวกัน ผู ้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจอยู ่ได้ในสภาพตลาดที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไป โดยออกเป็น 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) การร่วมมือกันจัดตั้งช่องทางการรับชมประเภท OTT 

ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ตัวอย่างเช่น สหราชอาณาจักร มีการร่วมมือกันจัดตั้งช่องทางการรับชม OTT 

ภายใต้ชื่อ Freeview Play โดยผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์รายหลักในประเทศอย่าง BBC ITV และ Channel 4 

รวมไปถึงผู้ให้บริการโครงข่ายอย่าง Arqiva เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการรับชมสื่อที่เปลี่ยนแปลง

ไปของผู้บริโภคในปัจจุบัน 2) การจัดตั้งศูนย์รวมสำหรับการซื้อขายเนื้อหารายการ ตัวอย่างเช่น ประเทศเกาหลี

ใต้ ที่มีผ ู ้ผล ิตเนื ้อหาได้ร ่วมมือกันในการจัดตั ้งศูนย์รวมสำหรับการซื ้อขายเนื ้อหารายการภายใต้ชื่อ 

KcontentBank เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายเนื้อหารายการและเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู ้ผลิต

เนื้อหารายย่อยอีกด้วย ซึ่งช่องทางดังกล่าวนำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมโดยรวม และ 3) การจัดตั้ง

หน่วยงานในการวัดเรตติ้งที่คล้ายคลึงกับหน่วยงาน Auditel ของประเทศอิตาลีที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยกรณี

ของสหราชอาณาจักรที่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า Broadcasters’ Audience Research Board (BARB) 

เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานวัดเรตติ้งเพียงรายเดียวของสหราชอาณาจักร โดย BARB ถูกจัดตั้งจากการร่วมมือ

กันระหว่างผู้ให้บริการโทรทัศน์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของสหราชอาณาจักร ทำให้ BARB สามารถ

สร้างความเป็นกลางและความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายได้  

นอกเหนือจากกลุ่มประเทศทั้ง 2 กลุ่มข้างต้นแล้ว ที่ปรึกษายังได้ศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่น่าสนใจ

จากประเทศต่างๆ เช่น ประเทศฝรั่งเศสที่มีการปรับระดับความคมชัดของโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

โดยปัจจุบันได้มีการวางแผนทดสอบระบบการถ่ายทอดโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในมาตรฐานความ

คมชัดสูงมาก (Ultra High Definition: UHD)  นอกจากนี้ประเทศฝรั่งเศสยังมีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของ

การจัดทำกฎหมายภาษีบริการดิจิตอล โดยประเทศฝรั่งเศสได้มีการกำหนดประเภทของบริการที่จะต้องเสีย

ภาษีดิจิตอล เพ่ือให้เกิดรูปแบบการกำกับดูแลทีต่อบสนองต่อลักษณะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้

ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ที่ปรึกษายังพบกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากทวีปยุโรปที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์รายหลักใน 

5 ประเทศของทวีปยุโรป ได้แก่ สหราชอาณาจักร ประเทศอิตาลี ประเทศสเปน ประเทศฝรั่งเศส และประเทศ

เยอรมัน ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งหน่วยงานตัวแทนของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ภายใต้ชื่อ European 

Broadcaster Exchange (EBX) มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นตัวแทนในการซื้อขายช่วงเวลาโฆษณาระหว่างกลุ่มผู้

ประกอบกิจการโทรทัศน์และกลุ่มตัวแทนซื้อขายสื่อโฆษณาหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ ช่วยอำนวยความสะดวกใน

กระบวนการซื้อขายช่วงเวลาโฆษณาและช่วยลดระยะเวลาในการติดต่อประสานงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
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ประเด็นที่น่าสนใจจากการศึกษาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทย 

ด้านโครงสร้างตลาด (Structure) 

ในปี พ.ศ. 2561 ครัวเรือนไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 55.3 มีการเข้าถึงโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพื้นดินทั้งในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) ในด้านของสัดส่วนการ

รับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินต่อสัดส่วนผู้รับชมช่องโทรทัศน์เคเบิลและดาวเทียมคิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 88.44 ต่อร้อยละ 11.56 (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ, 2562ข) โดยหากพิจารณาถึงสัดส่วนการรับชมของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดิน พบว่า

สัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้หากพิจารณาถึงการ

ทดแทนของเทคโนโลยีและบริการ พบว่าอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง และผู้บริโภคยังมีการเปลี่ยนแปลงไปรับชมวิดีโอผ่านทางช่องทางออนไลน์มากกว่าช่องทางโทรทัศน์ 

แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างช่องทางการรับชมแบบออนไลน์ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ 

เมื่อศึกษารูปแบบการให้บริการเนื้อหาในประเทศไทย พบว่าประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 

90.9 นิยมรับชมเนื้อหาประเภทข่าวสารสาระ รองลงมาเป็นเนื้อหาประเภท ละครโทรทัศน์ รายการบันเทิง 

และรายการกีฬา ตามลำดับ ดังนั้น ช่องรายการโทรทัศน์จึงควรที่จะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการให้บริการ

ในประเภทเนื้อหารายการที่ผู้บริโภคให้ความนิยม เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันและดึงดูดผู้รับชมไปใน

ขณะเดียวกัน นอกจากนี้ สำหรับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรับชมรายการโทรทัศน์ พบว่า ครัวเรือนในประเทศไทยส่วน

ใหญ่กว่าร้อยละ 57.8 นิยมรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแบน1 สามารถรองรับความ

ละเอียดคมชัดของภาพในได้ระดับที่ค่อนข้างสูง นับเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการ

ยกระดับความคมชัดในการรับชมเนื้อหาทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล สำหรับพฤติกรรมอุปสงค์ของ

ผู้ให้บริการรวมไปถึงผู้บริโภคสื่อโฆษณา พบว่า ค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์มีแนวโน้มลดลงในขณะที่ค่าใช้จ่าย

โฆษณาดิจิตอลมีมูลค่าเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดโฆษณาที่เปลี่ยนไปลง

โฆษณาบนช่องทางดิจิตอลมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ที่จะต้องหาแนวทางปรับตัวเพ่ือตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปนิยมสื่อประเภทดิจิตอลมาก

ขึ้น 

 
1 เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแบน หมายถึง เครื่องรับโทรทัศนท์ี่มีลักษณะจอบาง หนาประมาณ 1 นิ้ว เช่น เครื่องรับโทรทศัน์แบบจอแอลซีดี (LCD) จอแอลอีดี (LED) และจอ
พลาสมา (PLASMA) (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) 
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ด้านพฤติกรรม (Conduct) 

ด้วยพฤติกรรมในการรับชมสื่อของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของ เทคโนโลยี 

ประกอบกับสภาพอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้  

ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์แบบดั้งเดิมต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจการเพื่อให้สามารถปรับตัว

และดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพฤติกรรมการปรับตัวของ

ผู้ประกอบกิจการในปัจจุบันสามารถจำแนกออกได้เป็น 4 พฤติกรรมหลัก ได้แก่ 1) การเพิ่มผลิตภัณฑ์ โดยผู้

ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้มีการขายส่งเนื้อหารายการของตนให้แก่บริษัทชั้นนำด้านการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์

เนื้อหาระดับโลกเพ่ือเป็นการขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศและเป็นการเพ่ิมช่องทางรายได้ให้แก่บริษัท 2) การ

เปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน โดยผู้ประกอบกิจการได้มีการปรับเปลี่ยนผ่านการปรับโครงสร้างการบริหาร

องค์กร การคืนใบอนุญาตช่องรายการ และการพยายามลดต้นทุนของบริษัท 3) การสร้างพันธมิตรเชิงกลยทุธ์ 

โดยผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้มีการร่วมมือกับช่องทาง OTT เพื่อนำเนื้อหารายการของตนไปออกอากาศใน

ช่องทางดังกล่าว อีกท้ังยังมีการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจจากปกติที่เน้นแบบออฟไลน์ให้เข้าสู่แบบออนไลน์

มากขึ้น และ 4) การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ โดยผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ถูกเข้าซื้อโดยผู้ประกอบ

กิจการจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์จากการผนึกกำลัง (Synergy) ระหว่าง 2 ฝ่าย

และเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

ด้านการดำเนินงาน (Performance) 

 จากการศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานและผลประกอบการของผู้ประกอบกิจการภายในอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย พบว่า บริษัทที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตส่วนใหญ่มีผล

ประกอบการที่ขาดทุน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความนิยม (เรตติ้ง) และรายได้ของช่องรายการโทรทัศน์

แล้วจะพบว่า ช่องรายการโทรทัศน์ที่มีเรตติ้งสูง จะมีรายได้จากการประกอบกิจการช่องรายการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่สูงเช่นเดียวกัน และหากพิจารณาด้านผลกำไรสะสมจะพบว่าจะมีเพียงบางบริษัท

ผู้ที่เป็นเจ้าของช่องรายการโทรทัศน์ที่มีเรตติ้งที่โดดเด่นเท่านั้นที่มีผลประกอบการสะสมในเกณฑ์ดี ได้แก่ ช่อง 

7 HD และ ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี นอกเหนือจากการพิจารณาผลประกอบการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์

ภาคพื ้นด ินในระบบดิจ ิตอลแล ้ว ท ี ่ปร ึกษาย ังศ ึกษาและว ิ เคราะห ์ระบบและร ูปแบบของการวัด  

เรตติ้งในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย โดยพบว่าประเทศไทยมีบริษัทที่
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จัดทำเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพียงบริษัทเดียวคือ บริษัท เดอะนีลเส็นคอม

ปะนี (ประเทศไทย) จำกัด 

ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

สำหรับการกำกับดูแลอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภายในประเทศไทยนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ซึ่งมี

หน้าที ่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ โดย กสทช. ได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ 

และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และอนุญาตประกอบกิจการ รวมถึงกำกับดูแลให้

ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ตลอดจนการกำหนดนิยาม

ตลาดที่สอดคล้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การกำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นมาตรการป้องกัน

การกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน โดย

เจตนารมณ์ของการกำกับดูแลการแข่งขันและการกำกับดูแลการควบรวมและเข้าซื้อกิจการเป็นไปเพื่อควบคุม

มิให้สื่อตกอยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐหรือเอกชน ที่อาจมีการใช้สื่อครอบงำทาง

ความคิดเพื่อผลประโยชน์อันใด ซึ่งการดำเนินการของ กสทช . สอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย หากแต่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันถือเป็นความท้าทายของ กสทช . ที่จะวาง

กฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือรองรับการแข่งขันในภูมิทัศน์ของสื่อใหม่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

โดยสรุป การศึกษาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทยทั้งในด้าน

โครงสร้างตลาด ด้านพฤติกรรม ด้านการดำเนินงาน และนโยบายสาธารณะ ในขณะนี้อาจไม่เพียงพอที่จะ

ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลสามารถแข่งขันในตลาดสื่อที่มีสภาพการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหรือที่เรียกว่า ภูมิทัศน์สื่อใหม่ (New Media Landscape) ดังนั้น จึงจำเป็นต้อง

พิจารณาประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญภายใต้สภาวการณ์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอลของประเทศไทยในปัจจุบัน เพื ่อนำไปสู ่การศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขหรือ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมเพื่อให้อุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องและมีศักยภาพในการ

แข่งขันท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีประเด็นปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ ขอบเขต

หรือโครงสร้างตลาดของโทรทัศน์เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับชมของ

ผู้บริโภค รูปแบบของการหารายได้และผลประกอบการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านเรตติ้ง และข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรการและข้อกำหนดต่างๆ ของ



  

 

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  หน้า 22 

องค์กรกำกับดูแลยังไม่ครอบคลุมถึงการกำกับดูแลตามโครงสร้างตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี ที่ผ่าน

มาที่ปรึกษาได้ศึกษาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของต่างประเทศที่มีทั้งในส่วนของกลุ่ม

ประเทศที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับประเทศไทยและกลุ่มประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลเทียบเคียงกับประเทศไทยและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้นี ้เป็นข้อมูลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ อุตสาหกรรมโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของนประเทศไทยและต่างประเทศ โดยนำผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์และ

สังเคราะหเ์ป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขั้นต้นสำหรับการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล

ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจำนวนทั้งสิ้น 7 ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย 1) การปรับปรุง

ระบบในการวัดเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์ เพื่อให้การจัดทำเรตติ้งมีความโปร่งใส มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ 

และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม 2) การปรับระดับความคมชัดในการรับชมเนื้อหาทาง

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทศัน์

ให้สามารถแข่งขันกับช่องทางการรับชมทางเลือกอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) การปรับโครงสร้าง

ของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของอุตสาหกรรมและกระตุ้นให้

เกิดการแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม 4) การร่วมมือในการจัดตั้งช่องทางการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภท OTT 

เพ่ือช่วยขยายขอบเขตประเภทของการให้บริการเนื้อหารายการโทรทัศน์ให้สอดรับต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง

ไปของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย  

5) การจัดตั้งช่องทางซื้อขายเนื้อหารายการร่วม ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

ในระบบดิจิตอลจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อทำหน้าที่ซื้อขาย ต่อรอง และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์สามารถติดต่อซื้อขายเนื้อหารายการ เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้และช่วยกระตุ้นตลาดอุตสาหกรรมการ

ผลิตเนื้อหารายการให้เติบโตมากยิ่งขึ้น 6) การจัดตั้งหน่วยงานตัวแทนของผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองทางการค้าของกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์กับกลุ่มตัวแทนขายสื่อ

โฆษณา ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อการซื้อขายช่วงเวลาในการออกอากาศโฆษณาได้ 

และ 7) แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพื ่อความเท่าเทียมในการแข่งขัน  โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดรูปแบบการกำกับดูแลที่เสริมสร้างการแข่งขันและการอยู่ร่วมกันของผู้ประกอบ

กิจการทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและในรูปแบบใหม่ให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทยนี้เป็น

ข้อเสนอแนะที่สามารถนำมาเป็นแนวทางสำหรับการกำหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ซึ่งการ

พัฒนาอุตสาหกรรมจะสามารถเกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นที่จะต้องได้รับความเห็นชอบแก่ทุกฝ่าย

ที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพ่ือให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ให้เติบโต

ไปอย่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ราย

อ่ืนๆ นำไปปรับใช้เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
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2 ขอบเขตการศึกษา 

2.1 ขอบเขตการศึกษาและกรอบการศึกษาที่ใช้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอุตสาหกรรมและตลาด รวมถึงพฤติกรรมผู้รับชมโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศที่ทำการศึกษาและของประเทศไทย ที่ปรึกษาใช้กรอบการศึกษาเชิง

โครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดำเนินงาน (Structure-Conduct-Performance (SCP) Approach) และ

เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ในการศึกษา ดังนี้ 

▪ การวิเคราะห์โครงสร้างของตลาด (Structure) ในประเทศที่ได้ทำการศึกษา โดยมีหัวข้อในการ

วิเคราะห์ได้แก่ การแข่งขันในตลาด (Competition) อุปทานของตลาด (Market Supply) และ 

อุปสงค์ของตลาด (Market Demand)  

▪ การวิเคราะห์พฤติกรรม (Conduct) ของผู้ประกอบกิจการภายในประเทศแต่ละประเทศ โดยหัวข้อ

ในการวิเคราะห์ได้แก่ การเพิ่มผลิตภัณฑ์ (Product Extension) การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน 

(Operational Changes) การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnership) และการควบรวม

และเข้าซื้อกิจการ (Merger & Acquisition) 

▪ การว ิ เคราะห์ผลการดำเน ินงาน (Performance) ในบร ิษ ัทที ่ เป ็นผ ู ้ประกอบกิจการหลัก

ภายในประเทศที่ได้ทำการศึกษา ภายใต้หัวข้อในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน 

(Operational Excellency) และความนิยมของช่องโทรทัศน์ (Television Ratings) 

▪ นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ในการหาแนวทางการจัดตั ้งนโยบายเชิงกลยุทธ์สำหรับ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของแต่ละประเทศ ที่ปรึกษาได้เห็นถึงความจำเป็นใน

การศึกษานโยบายที่ได้มีการปรับใช้ในปัจจุบัน หรือได้มีการปรับใช้มาก่อนในต่างประเทศที่ทางที่

ปรึกษาได้คัดเลือกเพ่ือนำมาศึกษา รวมถึงกฎเกณฑ์และนโยบายต่างๆ ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์

ในประเทศไทย 

2.2 วิธีในการคัดเลือกประเทศ 

ประเทศที่ทำการศึกษาประกอบไปด้วยประเทศที่มีสภาพแวดล้อมและข้อจำกัดใกล้เคียงกับประเทศ

ไทย และประเทศที่มีความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ รวมถึงวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ

ความสำเร็จของการให้บริการ เพื่อนำมาเป็นแนวทางเพิ่มเติมในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนว
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ทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย ทั้งนี้ ที่ปรึกษา ได้คัดเลือก

ประเทศสำหรับการศึกษาวิเคราะห์จำนวน 5 ประเทศซึ่งมีความหลากหลายทางภูมิภาค ดังนี้ 

1) กลุ ่มประเทศที่มีสภาพแวดล้อมและข้อจำกัดใกล้เคียงกับประเทศไทยจำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ 

ประเทศอิตาลี ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศแอฟริกาใต้  

2) กลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมโทรทัศน์จำนวน 2 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร

และประเทศเกาหลีใต้ 

การคัดเลือกกลุ่มประเทศท่ีมีสภาพแวดล้อมและข้อจำกัดใกล้เคียงกับประเทศไทยพิจารณาหลักๆ จาก

ขนาดของประเทศ จำนวนครัวเรือน อัตราการเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล มูลค่าโฆษณาใน

กิจการโทรทัศน์ อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จำนวนผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล และระดับการพัฒนาประกอบกับสภาพแวดล้อม (อุตสาหกรรม และประชากร เป็นต้น) ของ

ประเทศทีใ่กล้เคียงกับประเทศไทย 

 การศึกษาสภาพอุตสาหกรรมและสภาพตลาดรวมถึงพฤติกรรมผู้รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลของประเทศไทย มีการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลสนับสนุนทั้งแบบปฐมภูมิ ได้แก่ การรับฟังความเห็น

เฉพาะกลุ่ม (Focus Group) และแบบทุติยภูม ิ
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3 ประเทศอิตาล ี

3.1 การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด (Structure) 

ในการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดโทรทัศน์ประเทศอิตาลีที่ปรึกษาพิจารณาจาก 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

1) การผลิตเนื้อหา 2) การให้บริการช่องรายการ 3) การส่งสัญญาณ และ 4) การรับชมโทรทัศน์ของผู้ชม

ปลายทาง โดยที ่ปร ึกษาได้แสดงผลการศึกษาจำแนกเป็นหัวข ้อต ่างๆ ได ้แก่ การแข่งข ันในตลาด 

(Competition) อุปทานของตลาด (Market Supply) และอุปสงค์ของตลาด (Market Demand) ดังนี้ 

3.1.1 การแข่งขันในตลาด (Competition) 

ที่ปรึกษาได้ศึกษาระดับและรูปแบบของการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบกิจการภายในตลาดโทรทัศน์ 

โดยแบ่งการนำเสนอภายใต้หัวข้อย่อยท้ังหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 

ภาพรวมตลาดโทรทัศน์ (Television Market Landscape) 

 

รูปที่ 3-1: ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมโทรทัศนใ์นประเทศอิตาลี 

จากการศึกษาภาพรวมตลาดโทรทัศน์ในประเทศอิตาลี พบว่า ประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่มีจำนวน

ช่องรายการโทรทัศน์ค่อนข้างสูง โดยมีจำนวนช่องรายการโทรทัศน์ระดับชาติถึงกว่า 421 ช่องในปี ค.ศ. 2018 

(Pekic, 2019) โดยสามารถแบ่งออกเป็นการรับชมผ่านทาง 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite Television) นอกจากนี้ ผู้

ประกอบกิจการโทรทัศน์ยังมีการให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ ช่องรายการโทรทัศน์

Broadcasters

Source: Pekic B.

▪ There are a total of 421 TV channels, owned by 128 media 

groups, in Italy at the end of 2018
▪ The main media groups present on all technological platforms are 

Sky Italia, Mediaset, RAI, Discovery Italia, and Fox Italia

Digital Terrestrial Satellite

*Includes pay-per-view 

channels and 

time-shifted channels

Network Providers

▪ A total number of 8 MUX providers control 

23 MUXs all over Italy

Note: Bold and underlined names represent MUX providers while 

names in italic represent name of MUXs

Mediaset

Mediaset MUX1

Mediaset MUX2

Mediaset MUX3

Mediaset MUX4

Mediaset MUX5

Persidera Cairo Communications

TIMB

MUX2

TIMB

MUX1

Rete A 

MUX1

TIMB

MUX3

Rete A 

MUX2

Rai

Rai MUX1 Rai MUX2

Rai MUX3 Rai MUX4

Rai MUX5 Rai MUX6

MUX Cairo Due

Canale Italia

MUX Dfree

Canale

Italia MUX1

Canale

Italia MUX2

Disruptors

▪ Both foreign and 

domestic OTT providers 
are disrupting Italy’s 
television market.

Prima TV

MUX La3

H3G Italia

MUX ReteCapri

ReteCapri

Other Kind of Channels*



  

 

หน้า 27  รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

แบบจ่ายเพื่อรับชม (Pay-per-view) และช่องรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง (Time-shifted) โดยผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์รายใหญ่ในอิตาลีต่างล้วนมีการให้บริการในทุกๆ ช่องทางการรับชมเพื่อเป็นการขยายการให้บริการ

ไปสู่กลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่หลากหลายและครอบคลุม นอกจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์แบบดั้งเดิมแล้ว 

ตลาดโทรทัศน์อิตาลียังประกอบไปด้วยผู้ให้บริการ OTT ที่เริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากผู้ชมในอิตาลี 

โดยผู้ให้บริการ OTT ดังกล่าวมีทั้งผู ้ให้บริการจากต่างประเทศ อาทิ Netflix และ Amazon Prime และผู้

ให้บริการในประเทศอิตาลี อาทิ RaiPlay, infinity, Dplay และ TIMVISION  

ในขณะเดียวกัน ประเทศอิตาลีก็มีจำนวนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ค่อนข้างสูง

เช่นเดียวกัน โดยมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 23 โครงข่ายผ่านการให้บริการโดยผู้ประกอบกิจการจำนวน 8 ราย 

 

รูปที่ 3-2: ภาพรวมตลาดโทรทัศน์ในประเทศอิตาลี 

 ในปี ค.ศ. 2018 ประเทศอิตาลีมีจำนวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์อยู่ที่ 25.1 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 95.8 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดซึ่งมีอยู่ประมาณ 26.2 ล้านครัวเรือน แสดงให้เห็นถึงอัตรา

การเข้าถึงโทรทัศน์ที่สูงของประเทศอิตาลี (Ovum, 2018) และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของช่องทางในการรับชม

โทรทัศน์ พบว่า ประเทศอิตาลีนิยมช่องทางการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเป็นส่วนใหญ่ โดยใน

ปี ค.ศ. 2018 มีจำนวนผู้ใช้ช่องทางการรับชมดังกล่าวร้อยละ 75 ของครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ทั้งหมด (Ovum, 

2018) 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของจำนวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์จะพบว่ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ย

สะสมต่อปี (CAGR) ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 อยู่ที่เพียงร้อยละ 0.4 ต่อปีเท่านั้น ชี้ให้เห็นชัดถึง
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การเติบโตที่ช้าลงของตลาดโทรทัศน์ในประเทศอิตาลี ในขณะที่การคาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 

(CAGR) ในระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 ของผู้ใช้งาน OTT มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 13.9 สะท้อนให้เห็นถึง

การเติบโตในด้านการบริการ OTT ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามช่องทางการรับชม

โทรทัศน์แบบดั้งเดิมยังคงเป็นสัดส่วนที่สำคัญ เห็นได้จากสัดส่วนผู้ใช้บริการที่ยังเป็นส่วนหลักของตลาด 

อัตราการกระจุกตัวภายในตลาด (Market Concentration) 

 

รูปที่ 3-3: ผู้ประกอบกิจการหลักในตลาดโทรทัศน์อิตาลีแบ่งตามส่วนแบ่งผู้รับชม 

เมื่อศึกษาถึงสภาพการแข่งขันและการกระจุกตัวภายในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของอิตาลีจะพบว่าตลาด

มีสภาพการกระจุกตัวที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีผู้ให้บริการหลักในตลาดเพียง 4 ราย ได้แก่ SKY ITALIA, Rai, 

Mediaset และ CAIRO COMMUNICATION ที่มีส่วนแบ่งการตลาดตามจำนวนผู้ใช้บริการรวมกันร้อยละ 93.5 

ทั้งนี้ที ่ปรึกษาได้ทำการวิเคราะห์สัดส่วนผู้รับชมของผู้เล่นในตลาด โดยพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และได้คัดเลือกผู้เล่นที่มีสัดส่วนผู้รับชม 4 ลำดับแรกมาทำการพิจารณา

เพ่ือสะท้อนสภาพการแข่งขันในตลาดโทรทัศน์ในประเทศอิตาลี ดังนี้ (AGCOM, 2018; (Ovum, 2018) 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ SKY ITALIA: เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประเภทไม่มีค่าบริการ และ

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประเภทบอกรับสมาชิกเป็นหลัก โดยมีส่วนแบ่งผู้รับชมภายในตลาดสูงที่สุดอยู่

ที ่ร้อยละ 33 ในปี ค.ศ. 2017 รูปแบบเนื้อหาของรายการที่ให้บริการจะอยู ่ในรูปแบบของ ละคร

โทรทัศน์ กีฬา รายการเด็ก ฯลฯ 

▪ An Italian satellite television platform, 

free-to-air television channels and 

Pay TV service

▪ TV contents : cinema, sport, 

children, etc.

▪ Operates many terrestrial and 

subscription television channels 

and radio stations and focus on 

free-to-air channels.

▪ TV contents : news, sport, TV 

series, fiction, children, etc.

▪ Commercial broadcaster focus on 

free-to-air channels

▪ TV contents : news, entertainment, 

sport, etc.

▪ Provides publisher-television, 

magazine and books

▪ Provides Free TV service

▪ A concessionaire for the sale of 

advertising space on various 

media

▪ TV contents : Live TV, sports, 

entertainment, news, etc.

Source: AGCOM, Ovum 2018

ChannelsChannels

ChannelsChannels

Audience share 33.0% Audience share 28.3%

Audience share 28.1% Audience share 4.1%
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▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ Rai: เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบ Free TV และ

สถานีวิทยุ โดยมีส่วนแบ่งผู้รับชมภายในตลาดรองลงมาอยู่ที่ร้อยละ 28.3 มีรูปแบบของเนื้อหารายการ

ประเภทภาพยนตร์ ข่าวสารสาระ กีฬา ละครชุดทางโทรทัศน์ บันเทิงคดี รายการเด็ก ฯลฯ  

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ MEDIASET: เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบ Free TV และแบบ Pay TV โดยมี

รูปแบบของเนื้อหารายการประเภทข่าวสารสาระ รายการบันเทิง กีฬา ฯลฯ ซึ่งเน้นการให้บริการ

โทรทัศน์แบบ Free TV โดยมีส่วนแบ่งผู้รับชมภายในตลาดรองลงมาอยู่ที่ร้อยละ 28.1 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ CAIRO COMMUNICATION: เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบ Free TV โดยมี

สัดส่วนผู้รับชมน้อยที่สุดในสี่ผู้เล่น คือ ร้อยละ 4.1 สำหรับเนื้อหาของช่องโทรทัศน์จะเป็นในรูปแบบ

ของรายการสด กีฬา รายการบันเทิง ข่าวสารสาระ ฯลฯ 

การทดแทนของเทคโนโลยีและบริการ (Technological & Service Substitutions) 

 

รูปท่ี 3-4: รูปแบบการรับชมสื่อประเภทข่าวสารสาระจากช่องทางต่างๆ 

เนื่องจากในปัจจุบัน มีผู้ให้บริการช่องทางในการรับชมสื่อมากมาย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ

ตลาดโทรทัศน์ ดังนั้นที่ปรึกษาจึงศึกษาพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ และการรับชมข่าวสารสาระผ่านช่อง

ทางการให้บริการต่างๆ ของผู้บริโภคเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่มาจากเทคโนโลยีใหม่ๆ 

สำหรับพฤติกรรมของคนอิตาลีนั้น จากผลสำรวจในเดือนมกราคมของปี ค .ศ. 2016 ถึงปี ค.ศ. 2019 พบว่า

เวลาที่ใช้ในการรับชมโทรทัศน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับคงที่ และเพ่ิมข้ึนไปสูงสุดในปี ค.ศ. 2018 อยู่ที่ 3 ชั่วโมง 

1 นาที (DataReportal, 2019) นอกจากนั้นจากผลสำรวจในปี ค.ศ. 2017 เห็นได้ชัดว่า โทรทัศน์ยังคงเป็น

Source: Datareportal, AGCOM

Note: Survey was operated in January every years and included broadcast streaming and video on 

demand
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Average Daily TV Viewing Time
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ช่องทางที่ผู้บริโภคเลือกใช้รับชมสื่อมากท่ีสุด ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัด ที่ปรึกษาจึงเลือกนำข้อมูล

การรับชมสื่อข่าวสารสาระผ่านช่องทางการรับชมประเภทต่างๆ มาใช้อธิบายพฤติกรรมการรับชมของประชากร

ในประเทศอิตาลี โดยมีความถ่ีในการรับชมรายการประเภทข่าวสารสาระผ่านโทรทัศน์ทุกวันอยู่ที่ร้อยละ 68.8 

และความถี่ในการรับชมข่าวสารสาระผ่านโทรทัศน์อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งสูงถึงร้อยละ 90.3 สำหรับ

ความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นอยู่ในระดับสูงรองลงมาเป็นลำดับที่สอง (AGCOM, 2018) สะท้อนให้เห็น

ว่าการรับชมข่าวสารสาระผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับท่ีสูง แต่โทรทัศน์ยังคงเป็นช่องทางที่นิยมมากท่ีสุด 

3.1.2 อุปทานของตลาด (Market Supply) 

ที่ปรึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้เล่นในฝั่งอุปทานของอุตสาหกรรมทั้งผู้เล่นที่เป็นผู้ให้บริการโครงข่าย และ

ผู้ให้บริการโทรทัศน์ โดยแสดงผลการศึกษาภายใต้หัวข้อย่อยท้ังหมด 2 หัวข้อ ดังนี้ 

การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTT Network Provision) 

 

รูปที่ 3-5: ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศอิตาลี 

ปัจจุบันประเทศอิตาลีม ีผู ้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื ้นดินในระบบดิจิตอล  (Network 

Operator) จำนวน 9 ราย ซึ่งมีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรวมทั้งสิ้นจำนวน 23 โครงข่าย 

(Multiplex) (dtti, n.d.) ดำเนินการภายใต้มาตรฐานการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ด ิจ ิตอลแบบ Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T)  และ  Digital Video Broadcasting – 

Second Generation Terrestrial (DVB-T2) โดยมีการเริ ่มต้นเปิดให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2008 (International Telecommunications 

Multiplex Network Operator Number of Channels

MUX 1 Cairo Due 13

MUX 2 Canale Italia 21

MUX 3 Canale Italia 15

MUX 4 Dfree 12

MUX 5 La3 9

MUX 6 TIMB (Persidera) 11

MUX 7 TIMB (Persidera) 9

MUX 8 TIMB (Persidera) 12

MUX 9 ReteA(Persidera) 10

MUX 10 ReteA(Persidera) 21

MUX 11 Mediaset 20

Multiplex Network Operator Number of Channels

MUX 12 Mediaset 11

MUX 13 Mediaset 5

MUX 14 Mediaset 11

MUX 15 Mediaset 15

MUX 16 Rai 4

MUX 17 Rai 4

MUX 18 Rai 6

MUX 19 Rai 3

MUX 20 Rai 2

MUX 21 Rai 5

MUX 22 Rai 3

MUX 23 ReteCapri 9

Republic of Italy’s Digital Terrestrial Television Network Operators

Source: dtti
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Union, n.d.) และยุติการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก (Analog Terrestrial Television) 

เมื่อปี ค.ศ. 2012 โดย RAI จะเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรายใหญ่สุด มี

จำนวนโครงข่าย มากถึง 7 โครงข่าย สามารถแบ่งได้เป็นโครงข่ายระดับชาติจำนวน 4 โครงข่าย และโครงข่าย

ระดับภูมิภาคจำนวน 3 โครงข่าย หนึ่งในนั้นคือ Rai MUX France (solo Valle d’Aosta) ของ RAI ซึ่งเป็น

โครงข่ายระดับภูมิภาคที่มีลักษณะพิเศษ เนื่องจากเป็นโครงข่ายที่ดำเนินการส่งสัญญาณในบริเวณพรมแดนที่

ติดกับประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันที่มีผู้ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จำนวน 3 ราย ได้แก่ ช่อง France 2 หมายเลข 101 ช่อง RTS Un หมายเลข 102 

และช่อง TV5 Monde หมายเลข 103 ซึ่งทั้ง 3 ช่องรายการมีออกอากาศเนื้อหาแบบ 2 ภาษา 

การให้บริการเนื้อหา (Content Provision) 

เมื่อศึกษารูปแบบการให้บริการเนื้อหาในประเทศอิตาลี พบว่าประชากรในประเทศอิตาลีส่วนใหญ่กว่า

ร้อยละ 77.2 นิยมรับชมเนื้อหาประเภทภาพยนตร์ (Statista, 2018a) รองลงมาได้แก่เนื้อหาประเภท ซีรีส์

โทรทัศน์ รายการบันเทิง และรายการฟุตบอล ที่มีความนิยมคิดเป็นร้อยละ 69.4 52.6 และ 42.9 ของผู้รับชม

ทั้งหมด ตามลำดับ 

 

รูปที่ 3-6: รูปแบบการให้บริการเนื้อหาของช่องรายการในประเทศอิตาลี  

สำหรับตัวอย่างรายการของเนื้อหาที่นิยม เช่น ในหมวดเนื้อหาประเภทภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์ที่

ได้รับความนิยมสูงเรื่องหนึ่งคือเรื่อง The Hateful Eight ที่ถูกกำกับโดยผู้กำกับชื่อ Mr. Quentin Tarantino 

โดยเนื้อหาของเรื่องจะมีการเล่าและดำเนินเรื่องแบ่งออกเป็นตอนเสมือนละครเวที ซึ่งมีความแตกต่างจาก

Top 4 Content Examples

Films

TV Series

Entertainment

Football

Source: Statista 2018, Rai, Sky, Mediaset

IRIS

▪ Friends like us

▪ Change for love

▪ The Hateful 

Eight

▪ An exaggerated 

party

▪ Sea flavor 2

▪ The Goldbergs

▪ Suits
▪ Criminal minds

▪ Rosewood

▪ World Cup countdown

▪ Best Premier League Goals

▪ Inspector Rex

▪ Affari tuoi (Your Business)

77.2%

69.4%

52.6%

42.9%
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ภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ อีกทั้งเนื้อหาภายในเรื่องจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรง มีถ้อยคำหยาบคาย การฆ่าฟัน ซึ่ง

ถือเป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์ของผู้กำกับท่านนี้ หมวดเนื้อหาถัดไปได้แก่ หมวดประเภทซีรีส์โทรทัศน์ โดยผู้

รับชมชาวอิตาลีต่างก็นิยมรับชมซีรีส์โทรทัศน์ในรูปแบบเดียวกันกับประเทศอื่นๆ อย่างเช่นเรื่อง Criminal 

Minds ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับทีมตำรวจที่จะคอยสืบค้นหาเบาะแสและแก้ไขปริศนาในคดีเพื่อคาดการณ์การ

กระทำถัดไปของคนร้าย หมวดต่อไปที่ได้รับความนิยมคือ หมวดเนื้อหาประเภทรายการบันเทิง เช่น รายการ 

Affrai Tuoi เป็นรายการบันเทิงที่จะให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเลือกถือกล่องปริศนาหนึ่งกล่องจากจำนวนทั้งหมด 20 

กล่องเพ่ือลุ้นรางวัล โดยพิธีกรจะทำการยื่นข้อเสนอหรือเปิดกล่องอ่ืนๆ เพ่ือหลอกล่อผู้เข้าแข่งขัน 

3.1.3 อุปสงค์ของตลาด (Market Demand) 

ที่ปรึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้เล่นในฝั่งอุปสงค์ของตลาดตั้งแต่ผู้รับชมโทรทัศน์ไปจนถึงผู้ให้บริการสื่อ

โฆษณา โดยแสดงผลการศึกษาภายใต้หัวข้อย่อยท้ังหมด 2 หัวข้อ ได้แก่ 

พฤติกรรมและอุปสงค ์ของผ ู ้บร ิโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน ์ (Consumer Behavior & 

Demand) 

เมื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรม และอุปสงค์ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศอิตาลี 

พบว่าในปี ค.ศ. 2018 เวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อวันมีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับเวลาการรับชมสื่ออ่ืนๆ ดังกล่าว 

โดยเวลาที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 6 ชั่วโมง 8 นาทีต่อวัน และสำหรับความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ

ทุกวันนั้นสูงถึงร้อยละ 88 (Consumer Barometer with Google, 2019) 

 

รูปที่ 3-7: รูปแบบพฤติกรรมและอุปสงค์ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ 

Time Spend With Media 2018

6H 08M 1H 53M 3H 01M 0H 45M

Internet* Social Media** TV Viewing*** Music****

Source: Datareportal, Google Consumers Barometer

Note: *Use via PC or Tablet **Average daily time spent on any device ***Broadcast, Streaming and VoD ****No survey made based on Music in 2018
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เนื่องจากผลสำรวจความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าวของ

ประชากรอิตาลี มีผลการสำรวจล่าสุดถึงปี ค.ศ. 2018 ดังนั้นการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวมถึงเวลาที่

ใช้ในการรับชมสื่อต่างๆ ดังกล่าว จึงใช้สถิติข้อมูลปี ค.ศ. 2018 เช่นกัน เพ่ือที่จะสามารถนำมาเปรียบเทียบ

ภายใต้ช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยจากผลการสำรวจพบว่าประชากรอิตาลีมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุดอยู่ที่ 6 

ชั่วโมง 8 นาทีต่อวัน ในขณะที่เวลาที่ใช้รับชมโทรทัศน์ของประชากรอิตาลีนั้น มีอัตราการใช้งานสูงเป็นลำดับ

สองรองลงมาจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยมีอัตราการรับชมอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 1 นาทีต่อวัน แสดงให้เห็นถึง

ความนิยมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในหนึ่งวันที่มากกว่าการรับชมโทรทัศน์ (Datareportal, 2019) 

นอกจากนี้จากผลสำรวจความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตพบว่า ในปี ค .ศ. 2017 และปี ค.ศ. 2018 มี

ความถี่ในการงานใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำทุกวันสูงสุดถึงร้อยละ 86 และร้อยละ 88 ตามลำดับ สะท้อนให้

เห็นถึงอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในกิจวัตรประจำวันของผู้บริโภคที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคได้ ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Consumer Barometer with Google, 2019) 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงประเภทของอุปกรณ์ในการใช้งานของกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่ชาวอิตาลี

พบว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้งานมากที่สุดทั้งในปี ค.ศ. 2017 และปี ค.ศ. 2018 โดยมีสัดส่วน

อยู่ที่ร้อยละ 96 และ 97 ตามลำดับ สำหรับสัดส่วนการใช้งานโทรทัศน์ในปี ค.ศ. 2017 และปี ค.ศ. 2018 มี

สัดส่วนรองลงมา โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ที่ร้อยละ  92 และ 94 ตามลำดับ 

สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการใช้โทรทัศน์ที่ยังมีค่อนข้างสูง แม้ว่าจะมีการเข้ามาของบริการอินเทอร์เน็ต 

และเมื่อเทียบสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของการใช้งานอุปกรณ์นั้น โทรทัศน์ยังคงมีอัตราการเติบโต ของการใช้งาน

มากกว่าอัตราการเติบโตของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตามการที่อินเทอร์เน็ตมีการใช้งานต่อวันสูงนั้น มี

ปัจจัยสนับสนุนมาจากการที ่ประชากรสามารถเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตได้ทุกที ่ ทุกเวลา ผ่านทางอุปกรณ์

โทรศัพท์เคลื ่อนที ่แบบสมาร์ทโฟน ซึ ่งสอดคล้องกับข้อมูลข้างต้นที ่แสดงให้เห็นถึงความถี ่ในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตต่อวันที่สูง 

อุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณา (Consumer-Advertiser Demand) 

การวิเคราะห์อุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณานั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้ม

ความต้องการของผู้ผลิตสื่อโฆษณาในภาพรวมได้ โดยในปี ค.ศ. 2018 ประเทศอิตาลี มีค่าใช้จ่ายโฆษณารวม

ทั้งสิ้น 15,273 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีการคาดการณ์ไปจนถึง ปี ค .ศ. 2023 ซึ่งเป็นปีที่มีค่าใช้จ่ายโฆษณา

สูงสุดอยู่ที่ 17,602 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2018 ร้อยละ 15.2 
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รูปที่ 3-8: รูปแบบอุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณา  

 ภายหลังที่ได้ศึกษารูปแบบอุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคในสื่อโฆษณา พบว่า ในปี ค.ศ. 2018

สัดส่วนค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์มีอัตราสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 47 ตามมาด้วยสื่อโฆษณาผ่านช่องทาง

ออฟไลน์ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 35 นอกจากนี้หากเปรียบเทียบสัดส่วน

ค่าใช้จ่ายโฆษณาทั้งหมดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 ถึงปี ค.ศ. 2018 พบว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์มี

สัดส่วนลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้สัดส่วนค่าใช้จ่ายโฆษณาบนช่องทางออฟไลน์ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยลดลงจาก

ร้อยละ 40 ในปี ค.ศ. 2016 มาอยู่ที่ร้อยละ 35 ในปี ค.ศ. 2018 และมีแนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 27 ในปี 

ค.ศ. 2023 ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ลดลงมากที่สุด  

สำหรับค่าใช้จ่ายบนสื่อโฆษณาประเภทไม่ใช่วีดิโอ ในปี ค.ศ. 2018 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จาก 

ปี ค.ศ. 2016 มาอยู่ที่ร้อยละ 5 ในปี ค.ศ. 2018 ทั้งนี้จากการคาดการณ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 ถึง ปี ค.ศ. 2023 

พบว่าค่าใช้จ่ายสื่อโฆษณาบนโทรทัศน์มีสัดส่วนลดลง โดยในปี ค .ศ. 2023 จะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 44 ลดลง

ร้อยละ 5 จากปี ค.ศ. 2016 ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายการโฆษณาประเภทไม่ใช่วีดิโอจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง

ร้อยละ 10 ในปี ค.ศ. 2023 มาอยู่ที่ร้อยละ12 เมื่อเทียบกับสัดส่วนในปี ค.ศ. 2018 (Ovum, 2018) ทั้งหมดนี้

สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมที่ลดลงของตลาดการโฆษณาบนโทรทัศน์ที่ถูกแบ่งไปยังช่องทางโฆษณาอื่นๆ มาก

ขึ้น แต่ยังคงมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายโฆษณาท่ียังสูงที่สุด 

Source: Ovum 2018 
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 นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนคงที่ อยู่ที่ร้อยละ 6 ตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 2016 ถึงปี ค.ศ. 2018 ทั้งนี้จากการคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2019 ถึงปี ค.ศ. 2023 ค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่าน

เครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 มาอยู่ที่ร้อยละ 7 ตลอด

จนถึงปี ค.ศ. 2023 สำหรับค่าใช้จ่ายโฆษณาวิดีโอประเภทแทรกสื่อหลักของผู้ให้บริการ OTT ที่ดำเนินธุรกิจ

โทรทัศน์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021 ถึง ปี ค.ศ. 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 

จากปี ค.ศ. 2016 มาอยู่ที่ร้อยละ 2 ในปี ค.ศ. 2021 ถึง ปี ค.ศ. 2023 (Ovum, 2018) และค่าใช้จ่ายโฆษณา

วิดีโอประเภทแทรกสื่อหลักของผู้ให้บริการ OTT ที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ โดยภาพรวมมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

เฉลี่ยร้อยละ 1 ทั้งนี้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนทั้งหมดนี้ไม่ได้มีนัยสำคัญต่อค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์ 

 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การเติบโตของการใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์จะสวนทางกับการใช้จ่ายโฆษณาบน

ช่องทางดิจิตอล โดยการใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์นั้นจะมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่โฆษณาบนช่องทางดิจิตอล

จะมีการใช้จ่ายมากขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหันไปรับชมสื่อโฆษณาและสื่อ

ดิจิตอลบนช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ หันไปลงโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ที่เป็น

ช่องทางที่ผู้บริโภคเลือกในการรับชมมากกว่า ทั้งนี้การใช้จ่ายสื่อโฆษณาผ่านช่องทางออฟไลน์ เช่น นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์ เป็นต้น มีแนวโน้มลดลงมากกว่าโทรทัศน์อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในปี ค.ศ. 2023 คาดว่าจะลดลงร้อย

ละ 13 จากปี ค.ศ. 2016 ในขณะที่โทรทัศน์ลดลงเพียงร้อยละ 5 สะท้อนให้เห็นว่า สื่อโฆษณาบนช่องทาง

ออฟไลน์ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาทดแทนของสื่อโฆษณาดิจิตอลมากกว่าที่โทรทัศน์ได้รับผลกระทบ 

อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์ยังคงมีสัดส่วนมากที่สุด เนื่องจากส่วนแบ่งตลาดผู้รับชมของ

โทรทัศน์มีมากที่สุด ส่งผลให้สัดส่วนการใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์มีมากกว่า สื่อดิจิตอล และสื่อออฟไลน์  

แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงก็ตาม 

3.2 การวิเคราะห์พฤติกรรม (Conduct) 

ในส่วนของการวิเคราะห์พฤติกรรม ที่ปรึกษาไดแ้สดงผลการศึกษาพฤติกรรม แนวโน้ม และกลยุทธ์ของผู้

ประกอบกิจการภายในตลาดโทรทัศน์ของประเทศอิตาลี โดยสามารถจำแนกผลการศึกษาออกเป็น 4 หัวข้อ

ย่อยได้ ดังนี้ 

3.2.1 การเพิ่มผลิตภัณฑ์ (Product Extension) 

จากกรณีศึกษาภายใต้หัวข้อการเพิ่มผลิตภัณฑ์ภายในประเทศอิตาลี ที่ปรึกษานำกรณีศึกษาการ

ร่วมมือกันระหว่าง Sky Italia และ Mediaset (Sky sport, 2018) ควบคู่ไปกับกรณีศึกษาการปรับเปลี่ยน
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รูปแบบการดำเนินการของ Mediaset ที่เปลี่ยนแปลงไปให้บริการเนื้อหาผ่านช่องทาง OTT บนช่องทางที่ชื่อว่า 

Infinity (Briel, 2019b) เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน 

สำหรับกรณีศึกษาการร่วมมือกันระหว่าง Sky Italia และ Mediaset นั้น เป็นเหตุการณ์ที่ Mediaset 

ได้ตัดสินใจขายลิขสิทธิ์เนื้อหาให้แก่ Sky Italia ส่งผลทำให้ผู้ที่ใช้บริการของ Sky Italia สามารถรับชมเนื้อหา

ในระดับคุณภาพพรีเมี่ยมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวประกอบไปด้วยภาพยนตร์ชื่อเสียง

โด่งดงักว่า 1,400 เรื่อง เช่น Wonder Woman, Dunkirk หรือ The Darkest Hour เป็นต้น 

 

รูปที่ 3-9: ตัวอย่างกรณีศึกษาการเพิ่มผลิตภัณฑ์และการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในประเทศอิตาลี  

ภายหลังที่ Mediaset ได้ตกลงขายลิขสิทธิ์เนื้อหาให้แก่ Sky Italia ผู้ให้บริการก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ในการให้บริการเนื้อหา โดยยกเลิกการให้บริการเนื้อหาคุณภาพพรีเมี่ยมบนโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล และเปลี่ยนไปให้บริการเนื้อหาดังกล่าวบนช่องทาง OTT ที่มีชื่อว่า Infinity แทน โดยมีค่าบริการ 7.99 

ยูโรต่อเดือนซึ่งจะไม่มีการคิดค่าบริการในช่วงสิบวันแรก ทั้งนี้ ผู้รับชมที่เคยสมัครสมาชิกเพื่อรับชมเนื้อหา  

พรีเมี่ยมของ Mediaset สามารถที่จะยกเลิกสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

3.2.2 การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน (Operational Changes) 

ในส่วนของกรณีศึกษาภายใต้หัวข้อการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานนี้ ที่ปรึกษาเลือกนำกรณีศึกษาที่

ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้าคือ กรณีศึกษา Mediaset มุ่งเน้นไปให้บริการบนช่องทาง OTT เป็นหลักที่ใช้ชื ่อว่า 

Infinity เนื่องจากกรณีศึกษาดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาภายใต้หัวข้อนี้ร่วมด้วย 

premium channels, including movie and TV series 

channel, from Mediaset will now be visible on all 
Sky satellite subscribers at no additional cost

X

▪ Mediaset and Sky Italia, the second and third biggest operator 

in Italy, made a deal on TV platform extension

9

1400+ z
different film titles on average including worldwide 

blockbusters like Wonder Woman, Dunkirk and The 
Darkest Hour

▪ Mediaset then decided to cease its premium channel operations 

and make it available only on Infinity, an OTT service platform  

Source: Sky sport, Briel R.

z0
customerswho previously subscribed to Mediaset

premium will be able to cancel their subscription at 
no cost

€7.99 z
will be charged as the subscription fee for the new 

OTT platform, which allows for a ten-day free trial 
use

1

2
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สำหรับช่องทางการรับชม Infinity นั้น เป็นช่องทางการรับชมประเภท OTT ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย 

Mediaset ผ่านความร่วมมือและการแนะนำจากบริษัท Accenture (Accenture, n.d.) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ Mediaset สามารถขยายช่องทางการให้บริการและแหล่งรายได้ไปยังบริการประเภท 

VoD และรองรับอุปสงค์ของผู้บริโภคภายในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่เริ่มจะเปลี่ยนไปในขณะนั้นได้ อย่างไรก็

ตาม Mediaset ยังคงมุ่งเน้นให้บริการบนช่องทางโทรทัศน์แบบดั้งเดิมเป็นหลัก และอาศัยช่องทาง Infinity 

เป็นช่องทางการให้บริการเสริมเท่านั้น 

 จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2019 Mediaset ได้ตัดสินใจยกเลิกการให้บริการ Mediaset Premium ซึ่งเป็น

บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภท Pay TV ของทางกลุ่มบริษัท แล้วมุ่งเน้นไปในการพัฒนา

ช่องทาง Infinity แทนเป็นหลัก ทั้งนี้ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ Mediaset ก็ได้มีพฤติกรรมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

อื่นๆ ที่สอดคล้องไปในทางการสนับสนุนช่องทาง Infinity ของตน ทั้งการปรับระดับความคมชัดของเนื้อหาไป

จนถึงระดับ UHD ในปี ค .ศ. 2015 (Pekic, 2015) หรือการขยายการให้บริการเน ื ้อหาไปบนช่องทาง 

Chromecast ผ่านการร่วมมือกันกับ Google (Pekic, 2014) ในปี ค.ศ. 2014 เป็นต้น การตัดสินใจในการ

ดำเนินกิจการในรูปแบบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวและปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานของ 

Mediaset ที่มีการปรับตัวที่รวดเร็ว พร้อมที่จะสนับสนุนการให้บริการในช่องทางรูปแบบใหม่ ไม่อาศัยเพียง

ช่องทางรายได้จากโทรทัศน์ประเภทดั้งเดิมแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคใน

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน 

3.2.3 การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnership) 

กรณีศึกษาหัวข้อการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบกิจการในประเทศอิตาลี ที่ปรึกษาได้

เลือกการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ OTT ระดับโลกอย่าง Netflix และ Sky Italia ในการนำ

บริการของ Netflix เข้าไปรวมกับบริการโทรทัศน์ผ่านกล่อง Set-top Box ของ Sky ที่ชื่อว่า Sky Q ซึ่งจะทำ

ให้ลูกค้าผู้ใช้บริการโทรทัศน์ของ Sky Italia สามารถรับชมรายการของ Netflix ได้ทันที โดยบริการดังกล่าว

สามารถรองรับเนื้อหารายการประเภท UHD ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวสามารถเสริมมูลค่าของบริการให้แก่

ลูกค้าแบบบอกรับสมาชิกของ Sky Italia จากการเพ่ิมเนื้อหารายการที่มีความน่าสนใจ เช่น ซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง 

The Crown, Stranger Things และ Black Mirror เป็นต้น 

แผนการสร้างพันธมิตรดังกล่าว เป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ระหว่าง Netflix และกลุ่มบริษัท Sky ซึ่งมี

เป้าหมายที่จะขยายเนื้อหาในรูปแบบดังกล่าวไปยังการให้บริการของกลุ่มบริษัท Sky กว่า 7 ประเทศท่ัวยุโรป 
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รูปที่ 3-10: การร่วมมือกันระหว่าง Sky และ Netflix เพื่อเพ่ิมช่องทางการรับชมและสร้างจุดขาย   

 Netflix เป็นผู้ให้บริการ OTT รายใหญ่ที่มีจำนวนลูกค้าในปี ค.ศ. 2018 มากถึง 117 ล้านคน ในกว่า 

190 ประเทศทั่วโลก สำหรับกลุ่มบริษัท Sky นั้นเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านสื่อและความบันเทิงรายใหญ่ของ

ยุโรปที่ดำเนินธุรกิจใน 7 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี สหราชอาณาจักร เยอรมนี ไอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน และ

สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีรายได้รวมในปี ค.ศ. 2016 – 2017 มากถึง 14.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (Netflix, 2018) 

3.2.4 การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Merger & Acquisition) 

 

รูปที่ 3-11: กรณีศึกษาการควบรวมและเข้าซื้อกิจการของบริษัท Mediaset 

ที่ปรึกษาได้เลือกกรณีศึกษาการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท Mediaset Espana และ Mediaset 
ซึ่งมีการประกอบการหลักอยู่ในประเทศสเปนและอิตาลี ตามลำดับ โดยทั้งสองบริษัทจะถูกควบรวมกลายเป็น

▪ In 2018, Sky and Netflix announced a new partnership to 

bundle the full Netflix service into a brand-new Sky TV 
subscription pack.

▪ At the same time, customers will enjoy the simplicity of one 

monthly bill and easy to use, integrated user interface.
▪ This partnership creates values for SKY to have more 

contents, or product extension, which beneficial for seamless 
customer experiences

Apart from normal Sky Q channels, with collaboration with Netflix, 

Sky Q is now available more than 5,000 global contents, 
such as  Black Mirror, Stranger Things, Britannia, Billions.

A global online streaming platform having more than 5,000 

movies in 2018, varying from drama, action, romantic, 
performance to TV shows around the world available in the 
platform 
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▪ Mediaset is planning to merge its own 

operations in Spain and Italy to create 
a new entity, MediaForEurope, that 
can provide services across all over 

Europe

▪ The European TV Industry ranked 
second only to USA in terms of 
revenues, amounting to a staggering 

number of $35.5bn in 2018
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▪ Spanish TV advertising market amounts to a total of  $2.4 bn in 

2018

▪ Mediaset España obtains 30.6% of the share in Audiovisual 

market and 43.3% share in Television market, leaving them with 
a staggering amount of net revenues at $1128.4 million in 2018

▪ Italian TV advertising market, on the other hand amounts to 

$4.4 bn in 2018

▪ Mediaset still remains in the lead, acquiring a market share of 

56.9% which results in the total net revenues of $3.9 bn in 2018
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บริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า MediaForEurope ซึ่งจะถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์เพ่ือผลประโยชน์ทางภาษี
และกฎเกณฑ์การกำกับดูแล (Briel, 2019c) 

 บริษัท Mediaset Espana เป็นบริษัทผู้ให้บริการสื่อภาพและเสียงชั้นนำในประเทศสเปน มีส่วนแบ่ง

ตลาดในด้านของบริการโทรทัศน์ในปี ค.ศ. 2018 กว่าร้อยละ 43.3 และมีรายได้ เท่ากับ 1,128.4 ล้านเหรียญ

สหรัฐ (Mediaset Espana, 2019) ในส่วนของบริษัท Mediaset นั้นเป็นบริษัทผู้ให้บริการสื่อภาพและเสียงใน

ประเทศอิตาลี มีส่วนแบ่งและรายได้ในปี ค .ศ. 2018 เท่ากับร้อยละ 56.9 และ 3.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

(Mediaset, 2019) 

 ท ั้งนี้ จุดประสงค์ของการควบรวมดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

บริษัท โดยตัวบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตการให้บริการไปให้ครอบคลุมทั่ว ยุโรป ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง

มูลค่าของตลาดโฆษณาโทรทัศน์ในยุโรป พบว่า ตลาดมีมูลค่าสูงถึง 36 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (Statista, 

2019c) 

3.3 การวิเคราะห์การดำเนินงาน (Performance) 

ในส่วนนี้ที่ปรึกษาได้แสดงผลการศึกษาผลประกอบการของผู้เล่นหลัก 3 ราย ภายในตลาดโทรทัศน์

ประเทศอิตาลีผ่านตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น รายได้จากการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นต้น โดย

สามารถแบ่งกรอบการศึกษาออกเป็น 2 หวัข้อย่อยได้ดังนี้ 

3.3.1 ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน (Operational Excellency) 

ในการศึกษาผลประกอบการของผู้ให้บริการโทรทัศน์ในประเทศอิตาลี ที่ปรึกษาไดค้ัดเลือกผู้ให้บริการ

หลัก 3 รายแรกที่มีส่วนแบ่งของตลาดสูงที่สุดมานำเสนอ โดยมีผลลัพธ์การศึกษาผลประกอบการของผู้

ให้บริการ 3 ราย ดังนี้ 
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รูปที่ 3-12: ผลประกอบการของผู้ให้บริการหลักในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศอิตาลี 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ CAIRO COMMUNICATION: เป็นผู้ให้บริการที่มีรายได้จากการดำเนินงานต่ำ

ที่สุดจากทั้งสามผู้ให้บริการ โดยมีรายได้จากการดำเนินงานในปี ค.ศ. 2018 และ 2016 เท่ากับ 1,434 

และ 669 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ (Cairocommunication, 2018) สำหรับข้อมูลรายได้ในปี 

ค.ศ. 2014 นั้น บริษัทมีรายได้จากการดำเนินการต่ำที่สุด คือ 290 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับรายได้

หลักของบริษัทนั้น มาจากการให้บริการของ Rich Communication Service ซึ่งเป็นบริการด้านการ

ส่งข้อความที่นำมาทดแทนบริการรูปแบบ SMS MMS เนื่องจากสามารถส่งข้อความได้หลากหลาย

รูปแบบ คล้ายการทำงานของแอปพลิเคชัน Facebook Messenger, iMessage และ WhatsApp 

(Winkelman, Looper, 2019) โดยมีรายได้รวมในปี ค.ศ. 2018 รวมกว่า 1,141 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

จะเห็นได้ว่ารายได้รวมในปี ค.ศ. 2018 เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจาก มีการรวมรายได้จาก บริการ 

Rich Communication Service เข้ามาในปี ค.ศ. 2017 ดังนั้น ในปี ค.ศ. 2018 จึงมีการรับรู้รายได้

ทางบัญชีได้ครบถ้วน ทั้งนี้รายได้จากการโฆษณาทางโทรทัศน์มียอดเพียง 181 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

นอกจากนี้หากพิจารณาสัดส่วนกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท พบว่า Cairo ในปี ค.ศ. 2018 มี

กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 210 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 14.6 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายหลัก

ของบริษัทมาจากค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ เท่ากับ 850 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

Operating Margin 2014 2016 2018

Cairo 26 (9.1%) 98 (14.7%) 210 (14.6%)

Mediaset 1115 (39.1%) 840 (27.3)% 735 (26.4%)

Rai 514 (17.5%) 699 (21.6%) 673 (22.7%)

Corporate General Strategy

▪ Most of their revenue came from license fees

▪ Has highest operating margin due to their excellent 
ability to control costs

Source: Mediaset, Cairocommunication, Rai

Note: *Sky Italia was acquired by Sky Group on 25 July 2014, therefore no information can be found during that year

▪ Advertisement is the main revenue stream

▪ Also operates as a Pay TV operator (15.1% of 
revenue)

▪ Currently expanding into OTT services

290

669

1,434

2,855
3,076

2,784
2,939

3,230
2,964

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2014 2016 2018

million dollars

Top 3 Players Revenue

Cairo Mediaset Rai

▪ Also operates as a magazine publisher as well as 

advertisement brokerage

▪ Main revenue came from Rich Communication 

Service provision
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รูปที่ 3-13: การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายหลักของผู้ให้บริการหลักในประเทศอิตาลี 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ Mediaset: เป็นผู้ให้บริการที่มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ระหว่างสองผู้

ให้บริการหลักในประเทศอิตาลี รายได้จากการดำเนินงานมีแนวโน้มเติบโตใน ปี ค .ศ. 2016 แต่มี

รายได้ลดลงในปี ค.ศ. 2018 โดยมีรายได้จากการดำเนินงานในปี ค.ศ. 2018 2016 และ 2014 อยู่ที่ 

2,784 3,076 และ 2,855 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ รายได้ส่วนใหญ่ของ Mediaset มาจากค่า

โฆษณาโทรทัศน์ ซึ่งมีรายได้ในปี ค.ศ. 2018 อยู่ที่ 2,428 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ กำไรจากการ

ดำเนินงานของ Mediaset ในปี ค.ศ. 2018 เท่ากับ 735 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 26.4 

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจาก ค่าใช้จ่ายด้านโปรแกรมและเนื้อหารายการ โดยมีค่าใช้จ่าย เท่ากับ 471 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ (Mediaset, 2019) 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ Rai: เป็นผู้ให้บริการที่มีรายได้จากการดำเนินงานมากที่สุด โดยรายได้จากการ

ดำเนินงานมีแนวโน้มที่เติบโตในปี ค.ศ. 2016 ซึ่งมีรายได้สูงที่สุดเท่ากับ 3,230 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เติบโตจากปี ค.ศ. 2014 ร้อยละ 9.8 ซึ่งมีรายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2,939 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2018 Rai มีรายได้จากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 8.9 โดยมีรายได้จากการ

ดำเนินงาน เท่ากับ 2,964 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2018 บริษัทมีกำไรจากการ

ดำเนินงาน เท่ากับ 673 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.7 ของรายได้รวม ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย

หลักของบริษัทนั้น มาจากการส่งสัญญาณ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย เท่ากับ 236 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (Rai, 2018)  

Television Advertising Revenue

$2,428m

Operating Profit (2018)

$735m

Programme and Other Content Expenses

$471m

Acquisition of Broadcasting Rights

$74m

TV License Fees

$2,021m

Operating Profit (2018)

$672m

Signal Broadcast Expenses

$236m

Rights For Use of Frequencies Expense

$12m

Source: Mediaset, Cairo, Rai Annual Report

Rich Communication Services Revenue

$1,141m

Operating Profit (2018)

$210m

Production Costs

$850.m

Rights to Use TV Frequencies Expense

$1.9m
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รูปที่ 3-14: การเปรียบเทียบอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยร์วมของผูใ้ห้บริการหลักภายในประเทศอติาลี 

และเมื่อพิจารณาเพิ่มเติมไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อเปรียบเทียบความเป็นเลิศในการ

ดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการ ที่ปรึกษาเลือกนำอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวมของผู้ประกอบกิจการทั้ง

สามรายมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วิเคราะห์ความสามารถในการ

สร้างรายได้ของกิจการเมื่อเทียบกันกับสินทรัพย์รวมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก

สินทรัพย์ของกิจการต่างๆ โดยเมื่อได้ทำการวิเคราะห์ พบว่า มีผู้ประกอบกิจการที่มีอัตราส่วนดังกล่าวโดดเด่น 

ดังนี้ 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ CAIRO COMMUNICATIONS: แม้ Cairo จะเป็นเจ้าของหนึ่งในช่องโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ได้รับความที่นิยมมากที่สุดในประเทศอิตาลีอย่าง La7 รายได้หลักของ 

Cairo นั้นกลับมาจากรายได้จากการให้บริการ Rich Communication Service แต่เพียงรายเดียว

ภายในประเทศ สามารถสร้างรายได้ปริมาณมหาศาลให้แก่ Cairo ส่งผลให้ตัวผู้ประกอบกิจการมี

อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 0.7 เท่า ในปี ค.ศ. 2018 หรือสามารถตีความได้ว่ากิจการ

สามารถก่อรายได้เท่ากับร้อยละ 70 ของสินทรัพย์รวมต่อปี ซึ ่งเป็นตัวเลขที ่สูงอยู่ในอันดับสอง

รองลงมาจากอัตราส่วนของ Rai 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ Rai: ในส่วนของ Rai นั้น เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการทั้งทางด้านของโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและยังเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บค่าใบอนุญาตการรับชมโทรทัศน์ของ

ประชากรชาวอิตาลี ส่งผลให้กิจการมีแหล่งรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้หลักจากโฆษณาบน

1,434
(70%)

2,784
(42%)

2,964
(93%)

614

3,862

216

0
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2,000
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Top Players’ Total Asset Turnover, 2018

Revenue Total Assets

Source: Mediaset, Cairocommunication, Rai, Note: Total Assets shown above is the averaged value between 2017 and 2018

million dollars

As a sole provider of RCS, a 

messaging protocol similar to MMS 
and SMS, the firm is able to rake in 
huge revenue efficiently, resulting 

in their asset turnover ratio of 0.7

Rai’s asset turnover of nearly 1.0 

is due to its heavy revenue from tv 
licensescollected from Italian 
viewers
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โทรทัศน์ สอดคล้องกับอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวมที่สูงเป็นอันดับหนึ่งในผู้ประกอบกิจการทั้ง

สามรายอยู่ที่ 0.9 เท่า 

ทั้งนี้ นอกจากกลุ่มผู้ประกอบกิจการรายดังกล่าวแล้ว ยังมีผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ SKY ITALIA ซึ่ง

มีสัดส่วนผู้รับชมภายในตลาดสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 33 แต่เนื่องจากมีรูปแบบการให้บริการเป็นแบบ Pay TV เป็น

หลัก ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น จึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ 

3.3.2 เรตติ้งของการรับชมโทรทัศน์ (Television Ratings) 

Auditel คือกลุ ่มคณะกรรมการที ่จ ัดตั ้งขึ ้นร ่วมกันมาภายในอุตสาหกรรมสื ่อ (Joint Industry 

Committee (JIC)) โดยมีโครงสร้างการทำงานที่สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ มีรูปแบบการกำกับดูแลที่

ได้รับการยอมรับว่าทันสมัยที่สุดในระดับสากล ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2017 โดยมีผู้เข้าร่วม

ดำเนินงานที่หลากหลาย เช่น Utenti Pubblicità Associati (UPA), Reti Televisive Italiane (RTI), Radio 

Televisione Italiana (RAI) และ Assap Servizi เป็นต้น (Auditel, n.d.) 

 

รูปที่ 3-15: โครงสร้างและวิธีการทำงานของ หน่วยงาน Auditel 

วิธีการสำรวจของ Auditel นั้นมีการใช้สุ่มกลุ่มสำรวจขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถสะท้อนกลุ่มผู้ชมที่

รับชมช่องรายการขนาดเล็กได้ดียิ่งขึ้น โดยมีการเข้าถึงกลุ่มสำรวจมากถึง 16,100 ครัวเรือนที่สามารถเป็น

ตัวแทนของครัวเรือนในประเทศอิตาลีได้ ซึ่งเป็นกลุ่มสำรวจที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป และใหญ่ที่สุดในระดับโลก

เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร (Balducci, 2017) วิธีการดังกล่าวเรียกว่า “SuperPanel” โดยจะต้องมีการวาง

อุปกรณ์ตรวจวัดไว้ที ่ครัวเรือน เพื ่อตรวจวัดการรับชมและเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ชมผ่านช่องทาง 

RAI (Radio 
Televisione 

Italiana) , 33%

RTI (Reti 
Televisive 

Italiane), 
20.20%

UPA (Utenti 
Pubblicità 

Associati), 20%

Assap Servizi, 
11.50%

Mediaset, 
6.50%

La7, 3.33%

Confindustria Radio 
Televisioni, 3%

UNA (Aziende della 
Comunicazione Unite), 

1.50%

FIEG (Federazione 
Italiana Editori 

Giornali), 1%

Auditel shares are divided as follows ▪ Starting from the 31st of July 2017: AUDITEL has been 

publishing TV ratings collected through the so-called SuperPanel

▪ Basic Research: Sample survey (24.000 face-to-face interviews –

CAPI – every year, in 7 monthly cycles)

▪ Measurement Methods: A larger sample survey (16,100 
households, about 48,000 persons) 

▪ Online Rating: Auditel also measures ratings from desktops and 
mobile browsers and will later expand to apps.

June 2019 audiences 

watched a number of TV 
content through digital 
devices amounting to 120 

million

42 million 

of which 
are TVs.

70 million are

smartphones

43 million, tablets,

computers and smart 
TVs.Source: Auditel, Balducci J.
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Traditional TV, Smart TV, PC, Game Console เป็นต้น ตลอดทุกวัน 24 ชั ่วโมง โดยจะมีการรวบรวม

ข้อมูลและประมวลผลทุกวันก่อน 10 นาฬิกาของวันใหม่ ซึ่งจะใช้ข้อมูลด้านอื่นๆ เช่น เพศ อายุ ตำแหน่งที่อยู่ 

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงวุฒิการศึกษา มาเป็นเกณฑ์ร่วมในการประมวลผลด้วย 

จากผลการวัดเรตติ้งในช่วงในช่วงวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ผ่านวิธีการ SuperPanel2 ของ

ช่องรายการโทรทัศน์ในประเทศอิตาลี พบว่ามีช่องรายการโทรทัศน์จากกลุ่มบริษัท Mediaset จำนวน 3 ช่อง 

ที่อยู่ในกลุ่มช่อง 10 อันดับแรกที่รับความนิยม โดยมีช่อง Canale 5 เป็นช่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด ซึ่งมี

จำนวนคนดูมากถึง 547,000 คน รองลงมาคือช่อง Rai 1 ที่มีจำนวนคนดูมากถึง 434,000 คน โดยกลุ่มบริษัท 

Rai ยังมีช่องรายการที่ได้รับความนิยมติดอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรกอีก 2 ช่อง คือช่อง Rai 2 ที่ได้รับความนิยม

เป็นอันดับ 5 และช่อง Rai 3 ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 8 โดยมีจำนวนคนดูอยู่ 200,000 คน และ 171,000 

คน ตามลำดับ (Auditel, n.d.) 

 

รูปที่ 3-16: ตัวอย่างเรตติ้งรายสัปดาห์ของช่องโทรทัศน์ในประเทศอิตาลี 

3.4 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

ในส่วนถัดไปที่ปรึกษาได้แสดงผลการค้นคว้ากรณีศึกษาและแนวทางในการดูแลกำกับ หรือ จัดตั้ง

นโยบายของประเทศอิตาลีในตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ซึ่งสามารถจำแนกผลการค้นคว้าออกเป็น 2 หัวข้อ

ย่อยได้ดังนี ้

 
2 เป็นรูปแบบการสำรวจของ Auditel ที่ใช้วิธีการสำรวจแบบสุ่ม โดยสำรวจกลุ่มประชากรอิตาลีกว่า 16,100 ครัวเรือน 8,000 เทศบาล และ 103 จังหวัด 

Ranking Channel Company Viewer (‘000s)

1 Canale 5 Mediaset 547

2 Rai 1 Rai 434

3 Digital Fluid Sport Sky 295

4 Italia Mediaset 262

5 Rai 2 Rai 200

6 La7 La7 192

7 Digital Fluid News Sky 175

8 Rai 3 Rai 171

9 Digital Fluid Calcio Sky 90

10 Rete 4 Mediaset 52

Italy Weekly Top 10 TV Channels

Source: Auditel Note: Rating period on August 11-17, 2019
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3.4.1 กิโยตินทางกฎหมายหรือกฎระเบียบเชิงแรงจูงใจ (Regulatory Guillotine or Incentive 

Regulations) 

 

รูปที่ 3-17: ตัวอย่างนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศอิตาลี 

สำหรับนโยบายเพื่อสร้างแรงจูงใจในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศอิตาลี ที่ปรึกษาได้ศึกษา

ค้นคว้าและเลือกกรณีศึกษาเรื่อง นโยบายสนับสนุนสื่อโทรทัศน์ที่ผลิตในประเทศโดย ในปี ค.ศ. 2017 รัฐบาล

อิตาลีได้ออกข้อบังคับให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ทุกรายในประเทศอิตาลี ทั้งผู้ประกอบกิจการภายในประเทศ ผู้

ประกอบกิจการจากต่างประเทศซึ่งให้บริการช่องโทรทัศน์ในประเทศอิตาลี เช่น Sky, A+E Network, Viacom 

และ อ่ืนๆ จะต้องเพ่ิมเวลาออกอากาศให้กับรายการโทรทัศน์ที่ถูกผลิตภายในประเทศในช่วงเวลาที่มีคนดูเยอะ

ที่สุด (Prime time) สำหรับประเทศอิตาลีคือช่วงเวลา 18 นาฬิกา ถึง 23 นาฬิกา ซึ่งโดยเฉลี่ยทุกช่องรายการ

โทรทัศน์ในอิตาลีจะต้องออกอากาศ ซีรีส์โทรทัศน์หรือภาพยนตร์ที่ผลิตในอิตาลีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หรือ อย่าง

น้อยสองครั ้งสำหรับช่องรายโทรทัศน์สาธารณะอย่างช่อง RAI ข้อบังคับนี้จะมีผลในปี ค.ศ. 2020 โดยมี

หนว่ยงาน Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) เป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลช่อง

รายการโทรทัศน์โดยมีอำนาจในการปรับสูงสุดถึง 5 ล้านยูโร หรือประมาณ 5.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (Pekic, 

2017) สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ระเบียบดังกล่าวยังส่งผลถึงช่องรายการโทรทัศน์แบบ OTT จาก

ต่างประเทศได้แก่ Netflix, Amazon-prime และผู้ให้บริการ VoD รายอื่นที่เข้ามาดำเนินการในประเทศอิตาลี 

ให้มีข้อผูกมัดในด้านการลงทุนและและต้องจัดสรรพ้ืนที่ให้กับเนื้อหาจากสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่นของประเทศอิตาลี 

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่เนื้อหาสู่สายตาของผู้รับชมได้มากข้ึน 

➢ The Italian government has issued a decree imposing increased 

local content quotas on national TV channels.

➢ In practice, this means that each national 

TV channel will have to air at least one 
Italian movie or TV series per week in 
prime time (two in the case of public 

broadcaster RAI).

➢ Italian TV channels must now 

increase their output of Italian 
movies and TV series aired during 
primetime hours (6pm to 11pm)

➢ The decree will be implemented by 

2020. The Communications Authority 
(AgCom) will check compliance and 
sanctions include fines of up to €5 

million, or 2 per cent of turnover

Italian government orders increased local content

Source: AGCOM, Pekic B.
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ข้อบังคับข้อนี้จะมีผลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตสื่อโทรทัศน์ของผู้ผลิตรายการในประเทศอิตาลี 

ผ่านยุทธศาสตร์การสนับสนุนโดยบังคับให้ผู ้ให้บริการช่องรายการจะต้องมีการลงทุนและสนับสนุนผู้ผลิต

รายการเหล่านี้ผ่านการเพิ่มเวลาออกอากาศ ทั้งนี้ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์นั้นเนื้อหารายการถือว่าเป็นหนึ่งใน

ปัจจัยสำคัญเพื่อดึงดูดผู้รับชม ซึ่งถือเป็นลูกค้ารายหลักของผู้ให้บริการโทรทัศน์ ฉะนั้นการสนับสนุนผู้ผลิต

เนื้อหารายการโทรทัศน์ภายในประเทศจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างรายการที่มีคุณภาพ โดยจะสามารถส่งผล

ในรูปแบบของ การกระจายผลการเติบโตจากบนสู่ล่าง  (Trickle-down effect) โดยนอกจากจะสามารถเพ่ิม

รายได้ให้กับผู้ผลิตเนื้อหาแล้ว ยังช่วยเพิ่มยอดผู้รับชมให้กับช่องโทรทัศน์ได้อีก และผลที่ตามมาคือรายได้ที่มา

จากการโฆษณาสำหรับโทรทัศน์แบบ Free TV และจำนวนสมาชิกที ่มากขึ ้นของโทรทัศน์แบบ Pay TV 

นอกจากนี้การที่มีผลบังคับใช้ต่อช่องรายการโทรทัศน์จากต่างประเทศและผู้บริการโทรทัศน์แบบ OTT ซึ่งมี

แนวโน้มที่จะแย่งพื้นที่ตลาดนั้น การทำเช่นนี้จะช่วยรักษาพื้นที่ตลาดของทั้งผู้ให้บริการโทรทัศน์และผู้ผลิต

เนื้อหาภายในประเทศไว้ได้ โดยไม่เป็นการกีดกันทางการค้ามากเกินไป   โดยสรุปแล้วการดำเนินนโยบายนี้จะ

ช่วยพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจของชาติผ่านการเพิ ่มรายได้และสร้าง งานให้กับผู ้ผลิตเนื ้อหาโทรทัศน์

ภายในประเทศ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศอิตาลีทั้งในด้านคุณภาพของเนื้อหา

และรายได้ที่เพ่ิมมากข้ึน โดยไม่กีดกันการเข้ามาของผู้ประกอบกิจการจากต่างประเทศ 

3.4.2 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industry Development Policy) 

จากการศึกษาภายใต้หัวข้อนโยบายสาธารณะของประเทศอิตาลี ที่ปรึกษาเลือกนำตัวอย่างนโยบาย

การพัฒนาอ ุตสาหกรรมของประเทศอิตาล ีในเร ื ่องของการออกมาตรการอ ุดหน ุนเพ ื ่อช ่วยเหลือ  

ประชากรที่มีรายได้ต่ำให้ได้รับส่วนลดในการซื้อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Set-

top box) เท่ากับ 50 ยูโรต่อคน  ซึ่งประชากรที่เข้าข่ายเงื่อนไขในการรับส่วนลดสามารถเข้ารับส่วนลดได้จนถึง

ปลายปี ค.ศ. 2022 หรือจนกว่างบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดตั้งเอาไว้ที่ 151 ล้านยูโร จะถูกใช้จนหมด (Briel, 

2019a; Digital Video Broadcasting Office, 2019b) 

นโยบายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเร่งการปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินดิจิตอลของ

ประเทศอิตาลีจากระบบ DVB-T เป็น DVB-T2 ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของสัญญาณการรับชมให้สามารถ

รองรับการออกอากาศแบบความคมชัดสูงได้โดยใช้ปริมาณการรับและการส่งของข้อมูล (Bandwidth) น้อยลง

จากการใช้รูปแบบการบีบอัดข้อมูลแบบ Moving Picture Experts Group 4 (MPEG-4)  
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รูปที่ 3-18: ตัวอย่างนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอิตาลี 

3.5 ประเด็นที่น่าสนใจ (Implications) 

ภายหลังการศึกษาค้นคว้าข้อมูลตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศอิตาลี ที่ปรึกษาสามารถสรุป

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศอิตาลีออกมาได้ ดังนี้ 

▪ การมีหน่วยงานกลางในการวัดเรตติ้งสามารถทำให้ได้ผลลัพธ์เรตติ้งที่มีประสิทธิภาพ โดยการมี

หน่วยงาน Auditel ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นร่วมกันภายในอุตสาหกรรมสื่อของประเทศอิตาลี เพ่ือ

ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่วัดเรตติ้ง ทำให้เกิดโครงสร้างการทำงานที่สามารถตรวจสอบ

ซึ่งกันและกันได้ และด้วยการสนับสนุนจากผู้ประกอบกิจการหลากหลายภาคส่วนยังทำให้ Auditel มี

การใช้สุ่มกลุ่มสำรวจที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป และใหญ่ที่สุดในระดับโลกเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร 

นำไปสู่ผลลัพธ์เรตติ้งทีส่ะท้อนกลุ่มผู้ชมไดด้ียิ่งขึ้น 

▪ การเพิ่มการให้บริการในรูปแบบ OTT เป็นหนึ่งในวิธีที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในประเทศอิตาลี

นำมาใช้เพื่อรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี ่ยนแปลงไป  เช่น Mediaset ที่เปลี่ยนแปลงไป

ให้บริการเนื ้อหาผ่านช่องทาง OTT บนช่องทางที ่ช ื ่อว่า Infinity และ Sky Italia ที ่ร ่วมมือกับ 

ผู้ให้บริการ OTT ระดับโลกอย่าง Netflix หรือแม้แต่ Rai Play ทีน่ำเสนอเนื้อหาซีรีส์โทรทัศน์ ให้ผู้รับ

ชมสามารถดูออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของช่องรายการโทรทัศน์ได้ เป็นต้น 

▪ การควบรวมกิจการถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ในประเทศอิตาลี เช่น กรณคีวบรวมกิจการระหว่างบริษัท Mediaset ของประเทศอิตาลีและ 

To Boost Adoption of DVB-T2

▪ The discount will be applied directly by the 

retailer on the VAT-inclusive price. 

▪ Physical and online retailers must register with the 

Inland Revenue’s telematic service

The two lowest economic bands of the Italian 

population are eligible for the subsidy.

The Italian Ministry of Economic Development (MISE) 
offers subsidies for the purchase of TV/decoders compatible with 

the DVB-T2, MPEG-4 and HEVC/H.265 standards.

Issues in Italy’s DTV Market

Only 18% of Italian homes are 

ready to switch to DVB-T2 

Plan to move away from 

MPEG 2 codec

To ease the clearance of 

frequencies1 2 3

Each can obtain a €50 discount on the price of a TV set 

or set-top box , which will be available until the end of 
2022 or until the budget of €151 million is used up.

Eligibility Criterias:

Source: Briel R., Digital Video Broadcasting Office
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บริษ ัท Mediaset Espana ของประเทศสเปน ที ่ควบรวมกันกลายเป็นบร ิษ ัทใหม่ท ี ่ม ีช ื ่อว่า 

MediaForEurope โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการไปให้ครอบคลุมทั่วยุโรปและ

เพ่ือผลประโยชน์ทางภาษี 

▪ การสนับสนุนรายการโทรทัศน์ที่ผลิตในประเทศสามารถกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรม

โทรทัศน์โดยรวม ตามที่รัฐบาลอิตาลีได้ออกข้อกำหนดเรื่องการเพิ่มเวลาออกอากาศให้กับรายการ

โทรทัศน์ที่ถูกผลิตภายในประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับทั้งผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภายในประเทศ 

ช่องรายการโทรทัศน์จากต่างประเทศ และผู้ให้บริการ OTT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้และ

สร้างงานให้กับผู้ผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ภายในประเทศ รวมไปถึงเพ่ือรักษาพ้ืนที่ตลาดของทั้งผู้ให้บริการ

โทรทัศน์ และผู้ผลิตเนื้อหาภายในประเทศ ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาเติบโต

ได้ดีแล้ว ยังส่งผลต่อการก้าวหน้าของอุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยรวมอีกด้วย  

▪ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์รายใหญ่มีช่องรายการโทรทัศน์เป็นของตัวเองหลายช่อง เพื่อผลิต

เนื้อหารายการให้มีความแตกต่าง และเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะของช่องรายการนั้นๆ เช่น Sky 

Italia มีช่องรายการโทรทัศน์ นำเสนอเนื้อหารายการเก่ียวกับกีฬาโดยเฉพาะ นั่นคือ Sky Sports หรือ

ช่องรายการโทรทัศน์ Sky Cinema ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งการที่ผู้ประกอบ

กิจการมีช่องรายการโทรทัศน์ของตนเองจำนวนมาก และมีเนื้อหารายการในรูปแบบเฉพาะของแต่ละ

ช่องนั้น จะทำให้ผู้ประกอบกิจการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ผู้ผลิตสื่อโฆษณาต้องการได้ 

ส่งผลให้สามารถเพ่ิมอำนาจการต่อรองกับผู้ผลิตสื่อโฆษณาได้มากยิ่งขึ้น 
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4 ประเทศอินโดนีเซีย 

4.1 การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด (Structure) 

ในการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดโทรทัศน์ในประเทศอินโดนีเซียที่ปรึกษาพิจารณาจาก 4 กิจกรรมหลัก 

ได้แก่ 1) การผลิตเนื้อหา 2) การให้บริการช่องรายการ 3) การส่งสัญญาณ และ 4) การรับชมโทรทัศน์ของผู้ชม

ปลายทาง โดยที่ปรึกษาแสดงผลการศึกษาจำแนกเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันในตลาด (Competition) 

อุปทานของตลาด (Market Supply) และอุปสงค์ของตลาด (Market Demand) ดังนี้ 

4.1.1 การแข่งขันในตลาด (Competition) 

ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาระดับและรูปแบบของการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบกิจการภายในตลาด

โทรทัศน์ โดยที่ปรึกษาแบ่งการนำเสนอภายใต้หัวข้อย่อยท้ังหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 

ภาพรวมตลาดโทรทัศน์ (Television Market Landscape) 

 

รูปที่ 4-1: ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศอินโดนเีซีย 

 จากการศึกษาภาพรวมตลาดโทรทัศน์ภายในประเทศอินโดนีเซีย พบว่า ประเทศอินโดนีเซียเป็นหนึ่ง

ในประเทศที่มีจำนวนช่องเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นลักษณะหมู่เกาะ (Archipelago) 

การให้บริการโครงข่ายและโทรทัศน์จึงเป็นในรูปแบบของโทรทัศน์ท้องถิ่น (Local Television) ผ่านช่องทาง

โทรทัศน์ภาคพื ้นดิน (Terrestrial Television) และโทรทัศน์แบบผ่านดาวเทียม (Satellite Television) 

ระดับประเทศเป็นหลัก โดยมีจำนวนช่องรายการโทรทัศน์ทั้งหมดกว่า 900 ช่อง ให้บริการโดยผู้ประกอบ

Broadcasters

Source: Asiawaves, Soumya 

▪ Multitudes of television channels exist in Indonesia in every 

platform, owing to the fact that Indonesia is a archipelago
▪ There are over 900 channels within the country, more than 50 

players with 18 being national terrestrial television providers

Digital Terrestrial Cable

Satellite IPTV

Network Providers

Disruptors

▪ As of current, TVRI is the sole provider of MUX network in 

Indonesia despite the ongoing dispute of the single MUX issue

▪ Apart from foreign firms, many 

domestic players are looking to 
expand their service into the 
television industry as OTT 

providers



  

 

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  หน้า 50 

กิจการกว่า 50 ราย โดยคิดเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระดับประเทศ 18 ราย (Asiawaves, 

n.d.) 

 และเม่ือทำการพิจารณาทางฝั่งของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ พบว่า ภายในประเทศอินโดนีเซียจะ

มีผู้ประกอบกิจการเพียงหนึ่งรายเท่านั้นคือ TVRI ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดิน ทั้งนี้ระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินภายในประเทศกำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล 

ส่งผลทำให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินภายในประเทศอินโดนีเซียยังคงให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

ในระบบแอนะล็อกควบคู่ไปกับระบบดิจิตอลอยู่ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศอินโดนีเซียยังเป็น

อีกหนึ่งประเทศที่มีผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ช่องทางใหม่ๆ เช่น OTT เข้ามาแข่งขันภายในตลาดไม่ต่างจาก

ประเทศอื่นๆ จากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (Soumya, 

2017) 

 

รูปที่ 4-2: ภาพรวมตลาดโทรทัศน์ประเทศอินโดนีเซีย 

เมื่อได้ทำการศึกษาภาพรวมตลาดโทรทัศน์ในประเทศอินโดนีเซีย พบว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 ประเทศ

อินโดนีเซียมีจำนวนผู้ใช้บริการโทรทัศน์เพิ่มขึ้นจนถึงปี ค.ศ. 2018 กว่า 5 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเฉลี่ย

สะสม (CAGR) ประมาณร้อยละ 1.3 ในทำนองเดียวกันจำนวนผู้ใช้บริการโทรทัศน์ประเภท OTT เองก็มีจำนวน

ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณกว่า 1 ล้านคนหรือเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเฉลี่ยสะสมกว่าร้อยละ 

20.1 ต่อปี เห็นได้ว่าตลอด 5 ปีที่ผ่านมาโทรทัศน์ประเภท OTT ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ใช้บริการใน

ประเทศอินโดนีเซีย จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2018 ประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์อยู่ 49 ล้าน

ครัวเรือน (Ovum, 2018) หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ 65.3 ล้าน
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ครัวเรือน แสดงให้เห็นถึงช่องว่างในการเติบโตของตลาดโทรทัศน์ที่สามารถเติบโตได้อีกพอสมควรในประเทศ

อินโดนีเซียซึ่งรวมถึงโทรทัศน์ประเภท OTT ด้วย 

และภายหลังที่ได้ทำการศึกษาสัดส่วนช่องทางการรับชม พบว่า ในปี ค .ศ. 2018 สัดส่วนช่องทางการ

รับชมที่สูงที่สุดคือ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก (Analog Terrestrial Television) ที่มีสัดส่วนอยู่ที่

ร้อยละ 44 รองลงมาคือ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประเภทไม่มีค่าบริการ (Free Digital DTH) โดยมีสัดส่วนอยู่ที่

ร้อยละ 22 ทั้งนี้จากการคาดการณ์ของที่ปรึกษา พบว่าการใช้งานโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกจะลด

น้อยลงอย่างมากภายใน ค.ศ. 2020 ตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มี

การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) โดยจะเหลือ

สัดส่วนอยู่เพียงร้อยละ 24 ในขณะที่ปี ค.ศ. 2021 ถึงปี ค.ศ. 2023 การใช้งานโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากแผนการเปลี่ยนผ่านจากระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ  

แอนะล็อกสู่ระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 35 ร้อย

ละ 48 ร้อยละ 53 และร้อยละ 55 ตามลำดับ ในขณะเดียวกันปริมาณการใช้งานประเภทโทรทัศน์ประเภทอ่ืน

มีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย (Ministry of Communication and Informatics, 2018) 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของจำนวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ ในปี ค.ศ. 2013 ถึงปี ค.ศ. 

2023 โดยเฉพาะการคาดการณ์สัดส่วนครัวเรือนโทรทัศน์ในอนาคตช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 ถึงปี ค.ศ. 2023 

คาดว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ในระยะเวลา 5 ปี นั้นอยู่ที ่ร้อยละ 1.3 ซึ่งถือว่ามีอัตราที่

เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของตลาดโทรทัศน์ประเทศอินโดนีเซียที่ใกล้ถึงจุดอ่ิมตัว 

นอกจากนี้อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 ถึงปี ค.ศ. 2023 

ของผู้ใช้งาน OTT มีระดับอยู่ท่ีร้อยละ 20.1 (Ovum, 2018) สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่สูงของ OTT และยัง

ถือว่ามีอัตราการเติบโตมากกว่าอัตราการเติบโตของครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ ซึ่งกรณีดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็น

ว่าการเข้ามาของ OTT จะมีอิทธิพลต่อสภาพตลาดโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซียในอนาคต และมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 

อัตราการกระจุกตัวภายในตลาด (Market Concentration) 

เมื่อทำการศึกษาถึงสภาพการแข่งขันและการกระจุกตัวภายในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของอินโดนีเซีย

จะพบว่าตลาดมีสภาพการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงจากปริมาณผู้ประกอบกิจการถึง 30 รายภายในตลาดทั้งระดับ
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ภูมิภาคและระดับประเทศ โดยที่มีผู้ให้บริการรายหลักที่มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันประมาณร้อยละ  61.5 

ได ้แก ่  บร ิษ ัท Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) บร ิษ ัท Andalas Television (ANTV) บร ิษัท 

Media Nusantara Citra Televisi (MNCTV) และ บริษัท Surya Citra (SCTV) เป็นต้น3 ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้ทำ

การวิเคราะห์สัดส่วนผู้รับชมของผู้เล่นในตลาด โดยการวิเคราะห์ได้รวมประเภทโทรทัศน์ภาคพื้นดินไว้ทั้ง

หมดแล้ว และได้คัดเลือกผู้เล่นที่มีสัดส่วนผู้รับชม 4 ลำดับแรกมาทำการพิจารณา เพ่ือสะท้อนสภาพการแข่งขัน

ในตลาดโทรทัศน์ในประเทศอินโดนีเซีย 

 

รูปที่ 4-3: ผู้ประกอบกิจการหลักในตลาดโทรทัศน์อิตาลีแบ่งตามอัตราส่วนผู้รับชม 

นอกจากนี ้ผู้เล่นในตลาดแต่ละรายนั้นมีช่องรายการโทรทัศน์ที่อยู่ในเครือเดียวกัน โดยเกิดจากการเข้า

ซื้อหุ้นของบริษัท (Ovum, 2018) 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ RCTI: เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ในรูปแบบ Free TV ที่ให้บริการเนื้อหารับชมฟรี 

โดยมีส่วนแบ่งผู้รับชมภายในตลาดสูงที่สุดอยู่ที ่ร้อยละ 20.4 ในปี ค.ศ. 2018 รูปแบบเนื้อหาของ

รายการที่ให้บริการจะอยู่ในรูปแบบของ ข่าวสารสาระ กีฬา ละครโทรทัศน์ รายการเด็ก รายการ

บันเทิง ฯลฯ โดยที่มีช่องท่ีให้บริการหลากหลาย เช่น MNCTV และ iNews 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ ANTV: เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ในรูปแบบ Free TV ที่ให้บริการเนื้อหารับชมฟรี 

โดยมีส่วนแบ่งผู้รับชมภายในตลาดรองลงมาอยู่ที่ร้อยละ 15.9 มีรูปแบบของเนื้อหารายการประเภท

กีฬา ข่าวสารสาระ รายการบันเทิง ฯลฯ โดยที่มีช่องท่ีให้บริการ เช่น tvOne 

 
3 List of television stations in Indonesia 

▪ An Indonesian free-to-air television 

on network

▪ TV contents : news, sports, dramas, 

kids, entertainment, etc.

▪ An Indonesian free-to-air 

television network

▪ TV contents : sport, news, 

entertainment, etc.

▪ An Indonesian private television 

station

▪ Provides free-to-air and terrestrial 

television network

▪ TV contents : dramas, reality TV 

shows, sports, music, etc.

▪ An Indonesia free-to-air and 

terrestrial television network

▪ TV contents : dramas, sports, 

entertainment, etc. 

Source: Ovum 2018 

Sister ChannelsSister Channels

Sister ChannelsSister Channels

Audience share 20.4% Audience share 15.9%

Audience share 12.6% Audience share 12.6%
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▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ MNCTV: เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ของเอกชนซึ่งให้บริการในรูปแบบ Free TV ที่

ให้บริการเนื้อหารับชมฟรี โดยมีรูปแบบของเนื้อหารายการประเภทละครโทรทัศน์ เรียลลิตี กีฬา 

ดนตรี ฯลฯ โดยที่มีช่องท่ีให้บริการเช่นเดียวกับ RCTI iNews และ GTV 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ SCTV: เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ในรูปแบบ Free TV ที่ให้บริการเนื้อหารับชมฟรี 

สำหรับเนื้อหาของช่องโทรทัศน์จะเป็นในรูปแบบของละครโทรทัศน์ กีฬา รายการบันเทิง ฯลฯ โดยที่มี

ช่องที่ให้บริการ เช่น KompasTV OChannel 

การทดแทนของเทคโนโลยีและบริการ (Technological & Service Substitutions) 

 

รูปที่ 4-4: ส่วนแบ่งตลาดโฆษณาโดยแบ่งตามประเภทของรูปแบบการให้บริการสื่อ 

จากการศึกษาแนวโน้มการทดแทนของเทคโนโลยีและบริการของประเทศอินโดนีเซีย ในปัจจุบันมีการ

รับชมสื่อผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ ทั้งนี้ช่องทางออนไลน์เริ่มมีอิทธิพลต่อ

ผู้รับชมสื่อต่างๆ มากขึ้นทำให้ช่องทางดั้งเดิม หรือ ออฟไลน์ได้รับผลกระทบจากการถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดไป 

ทั้งนี้สำหรับผลสำรวจที่ทางที่ปรึกษาได้ศึกษามานั้น พบว่าผู้รับชมโทรทัศน์มีอัตราการรับชมเฉลี่ยต่อวันเพ่ิมขึ้น

ทุกปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 ถึงปี ค.ศ. 2019 และเพิ่มขึ้นสูงสุดในปี ค.ศ. 2019 ที่มีอัตราการรับชมโทรทัศน์อยู่ที่ 

2 ชั่วโมง 52 นาทีต่อวัน นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 2018 ผู้รับชมโทรทัศน์มีอัตราการรับชมเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัดจากปี ค.ศ. 2017 โดยเพิ่มขึ้น 22 นาท ี(Datareportal, 2019) 

 นอกจากนี้ จากผลสำรวจการรับชมสื่อผ่านช่องทางต่างๆ  ใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาของประชากรชาว

อินโดนีเซีย จำนวน 2,000 คน พบว่าในปี ค.ศ. 2017 มีการรับชมสื่อต่างๆ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตโดยผ่าน
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โทรศัพท์เคลื่อนที่มากท่ีสุด โดยทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรอบ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา และร้อย

ละ 89  ใช้โทรทัศน์ในการรับชมสื่อมากเป็นลำดับที่ 2 อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์ วิทยุ และนิตยสาร ได้รับ

ความนิยมไม่ถึงร้อยละ 50 สะท้อนให้เห็นถึง การได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของช่องทางการรับชมอย่าง

อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้อัตราการรับชมสื่อผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์อย่าง นิตยสารมากที่สุด 

โดยมีอัตราการรับชมอยู่ในระดับต่ำที่สุดคือ ร้อยละ 31 (Statista, 2018b) ในขณะที่ช่องทางโทรทัศน์มีอัตรา

การรับชมอยู ่ที ่ ร้อยละ 89 สะท้อนให้เห็นว่าช่องทางในการรับชมอย่างสื่อสิ ่งพิมพ์เป็นช่องทางที ่ได้รับ

ผลกระทบ หรือถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดจากการเข้ามาของอินเทอร์เน็ต มากกว่าผลกระทบที่ช่องทางโทรทัศน์

ได้รับ 

4.1.2 อุปทานของตลาด (Market Supply) 

ที่ปรึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้เล่นในฝั่งอุปทานของอุตสาหกรรมทั้งผู้เล่นที่เป็นผู้ให้บริการโครงข่าย และ

ผู้ให้บริการโทรทัศน์ โดยแสดงผลการศึกษาภายใต้หัวข้อย่อยทั้งหมด 2 หัวข้อ ดังนี้ 

การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTT Network Provision) 

 

รูปที่ 4-5: แผนผังการวางโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศอินโดนีเซีย 

จากข้อมูลในปัจจุบันของกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศอินโดนีเซีย 

(Ministry of Communication and Informatics) มีเพียง Televisi Republik Indonesia (TVRI) ซึ ่งเป็น

หน่วยงานของรัฐบาลอินโดนีเซีย ที่ทำหน้าที่ดำเนินการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

(Multiplex) ภายใต้มาตรฐาน DVB-T2 โดยมีสถานีฐานกระจายอยู ่ทั ่วประเทศจำนวน 42 สถานี ซึ ่งเริ่ม

Source: Ministry of Communication and Informatics
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ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 โดยสัญญาณสามารถครอบคลุมประชากรจำนวน 76 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นเพียง

ร้อยละ 29.6 ของประชากรอินโดนีเซียทั้งหมด 258 ล้านคน 

กระทรวงการส ื ่ อสารและ เทคโนโลยี สารสนเทศของประเทศอ ิน โดนี เซ ี ย  (Ministry of 

Communication and Informatics (Kominfo)) ได้มีการวางเป้าหมายไว้ว่าโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล (Multiplex) จะต้องครอบคลุมร้อยละ 88 ของประชากร (Ministry of Communication and 

Informatics, 2018) ภายในปี ค.ศ. 2019 

 

รูปที่ 4-6: ผู้ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ในประเทศอินโดนีเซีย 

ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการร่วมมือกับผู้ให้บริการช่องรายการ (Private Broadcasting Institution (LPS)) 

โดยดำเนินการทดลองให้บริการช่องรายการทั้งหมด 39 ช่องรายการใน 12 เมือง ได้แก่ Jakarta, Bandung, 

Yogyakarta, Medan, Batam, Surabaya, Semarang, Denpasar, Palembang, Makassar, Pekanbaru 

และ Banjarmasin (Ministry of Communication and Informatics, 2018) 

การให้บริการเนื้อหา (Content Provision) 

จากการศึกษารูปแบบการให้บริการเนื้อหาของช่องรายการในประเทศอินโดนีเซียพบว่า ประเภท

รายการที่ประชากรอินโดนีเซียนิยมรับชมมากที่สุด 4 อันดับ คือรายการบันเทิง ร้อยละ 45.7 นำเสนอเนื้อหา

รายการเกี่ยวกับรายการเกมโชว์ เช่น รายการแข่งขันร้องเพลง รายการแข่งขันเล่นเกมเพื่อชิงรางวัล เป็นต้น 

รองลงมาได้แก่ รายการกีฬา ร้อยละ 19.3 ซึ่งนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับ การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆทั้ง

ระดับประเทศและระดับโลก ข่าวสารสาระ ร้อยละ 18.1 ซึ่งนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับ ข่าวสารการเมือง 

1 PT. Nusantara Media Mandiri 21 PT. Tegar TV Yogyakarta 

2 PT. Inspira Televisi Indonesia 22 PT. Terang Abadi Digital Satu Televisi 

3 PT. Cipta Megaswara Televisi 23 PT. Nusantara Media Mandiri Yogyakarta

4 PT. Gramedia Media Nusantara 24 PT. Inspira Televisi Indonesia 

5 PT. Detik TV Indonesia 25 PT. Detik TV Indonesia 

6 PT. TVMU Surya Utama 26 PT. Televisi Anak Surabaya 

7 PT. Net Mediatama Televisi 27 PT. Nusantara Media Mandiri Yogyakarta 

8 PT. Media Inti Televisi Nusantara 28 PT. Inspira Televisi Indonesia 

9 PT. Duta Anugerah Indah 29 PT. Industri Televisi Semarang 

10 PT. Badar Televisi Media Persada 30 PT. Nusantara Media Mandiri Yogyakarta 

11 PT. Merah Putih Satu Visi 31 PT. Nusantara Media Mandiri Tapanuli

12 PT. Nusantara Media Mandiri Parahyangan 32 PT. Inspira Medan Mulia

13 PT. Inspira Televisi Indonesia 33 PT. Nusantara Media Mandiri

14 PT. Detik TV Indonesia 34 PT. Inspira Televisi Indonesia 

15 PT. Bandung Persada Tivi Digital 35 PT. Nusantara Media Mandiri Tapanuli

16 PT. Pasundan Utama Televisi 36 PT. Nusantara Media Mandiri Tapanuli

17 PT. Televisi Anak Bandung 37 PT. Nusantara Media Mandiri Batam 

18 PT. Nusantara Media Mandiri Yogyakarta 38 PT. Nusantara Media Mandiri

19 PT. Mitra Televisi Yogyakarta 39 PT. Inspira Multi Talenta

20 PT. Inspira Media Televisi  

Current List Of Digital Television Private Broadcaster

Source: Ministry of Communication and Informatics
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ข่าวสารบันเทิง ข่าวสารกีฬา เป็นต้น และรายการสารคดี ร้อยละ 10.2 ที่นำเสนอเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของ

ประเทศ และสารคดีสัตว์โลก (Kunst, 2019) เป็นต้น ส่งผลทำให้ช่องรายการโทรทัศน์ต่างๆ นิยมออกอากาศ

เนื้อหาประเภทรายการบันเทิง กีฬา ข่าวสารสาระ และสารคดี เป็นหลัก 

 

รูปที่ 4-7: รูปแบบการให้บริการเนื้อหาของช่องรายการในประเทศอินโดนีเซีย 

ตัวอย่างรายการที่ได้รับความนิยมได้แก่ Memori Melodi ของช่อง TVRI ซึ่งเป็นรายการแข่งขันร้อง

เพลง โดยมีผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศให้ความสนใจในการลงสมัครแข่งขัน รายการดำเนินไปอย่างเข้มข้น 

ส่งผลให้เป็นที่นิยมในประเทศอินโดนีเซีย สำหรับรายการกีฬา One championship นำเสนอการแข่งขันกีฬา

มวยที่ผสมผสานทั้งมวยไทยและสากล โดยได้รับความนิยมจากประชากรอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก นอกจากนี้

ยังมีรายการสารคดีที่ได้รับความนิยมอย่าง Indonesian Authentic Places ที่นำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และวัฒนธรรมในประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลัง

เป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ 

4.1.3 อุปสงค์ของตลาด (Market Demand) 

ที่ปรึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้เล่นในฝั่งอุปสงค์ของตลาดตั้งแต่ผู้รับชมโทรทัศน์ไปจนถึงผู้ให้บริการสื่อ

โฆษณา โดยแสดงผลการศึกษาภายใต้หัวข้อย่อยท้ังหมด 2 หัวข้อ ได้แก่ 

 

 

Top 4 Content Examples

Entertainment*

News

Sports

Documentaries

▪ Memori Melodi

▪ Kuis Siapa Berani

▪ Takeshi’s 

Castle

▪ Indonesia Petang

▪ Semangat Pagi

▪ Enjoy Life

▪ Kick Off

▪ Indonesian Authentic Places

▪ One Championship
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พฤติกรรมและอุปสงค ์ของผ ู ้บร ิโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน ์ (Consumer Behavior & 

Demand) 

เมื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรม และอุปสงค์ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซีย 

พบว่าในปี ค.ศ. 2018 เวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อวันมีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับเวลาการรับชมสื่ออ่ืนๆ ดังกล่าว 

และสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่ทำการศึกษา โดยเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 51 นาทีต่อวันและ 

สำหรับความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตนั้น มีการใช้งานทุกวันสูงถึงร้อยละ 79 

 

รูปที่ 4-8: รูปแบบพฤติกรรมและอุปสงค์ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ประเทศอินโดนีเซีย 

เนื่องจากผลสำรวจความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าว ของ

ประชากรอินโดนีเซีย มีผลการสำรวจล่าสุดถึงปี ค.ศ. 2018 ดังนั้นการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวมถึง

เวลาที ่ใช้ในการรับชมสื ่อต่างๆ ดังกล่าว จึงใช้สถิติข้อมูลปี ค.ศ. 2018 เช่นกัน เพื ่อที ่จะสามารถนำมา

เปรียบเทียบภายใต้ช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยจากผลสำรวจพบว่าประชากรอินโดนีเซียมีการใช้เวลากับ

อินเทอร์เน็ตต่อวันอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 51 นาทีต่อวัน ในขณะที่เวลาที่ใช้ในการรับชมโทรทัศน์นั้นอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 45 

นาทีต่อวัน นอกจากนี้อัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อวันนี้ยังมีจำนวนสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่

ทำการศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากกว่าการรับชมโทรทัศน์ ซึ่งมีความ

ต่างของปริมาณเวลาในการใช้งานระหว่างกันค่อนข้างมาก (Datareportal, 2019) 

นอกจากนี้หากพิจารณาความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตพบว่า ในปี ค .ศ. 2017 มีสัดส่วนการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตเป็นประจำวันสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 77 ในขณะที่ปี ค.ศ. 2018 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 79 สะท้อนให้

Time Spend With Media 2018

8H 51M 3H 23M 2H 45M 1H 19M

Internet* Social Media** TV Viewing*** Music****

Source: Datareportal, Google Consumers Barometer

Note: *Use via PC or Tablet **Average daily time spent on any device ***Broadcast, Streaming and VoD ****No survey made based on Music in 2018
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เห็นถึงการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ตที่เริ่มกลายเป็นอีกปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของประชากร

อินโดนีเซีย (Consumer Barometer with Google, 2019) 

อย่างไรก็ตามจากผลสำรวจการใช้งานอุปกรณ์ในกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่ของประเทศอินโดนีเซีย 

พบว่าทั้งในปี ค.ศ. 2017 และปี ค.ศ. 2018 มีสัดส่วนการใช้งานโทรทัศน์มากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 92 และ 95 

ตามลำดับ ทั ้งนี ้เมื ่อเปรียบเทียบกับการใช้งานโทรศัพท์เคลื ่อนที ่พบว่ามีสัดส่ วนที ่ใกล้เคียงกัน โดย

โทรศัพท์เคลื่อนที่มีสัดส่วนน้อยกว่าเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 91 ในทั้งสองปี และเม่ือพิจารณาเพ่ิมเติมไปจนถึงการ

ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนจะพบว่าประชากรอินโดนีเซียมีการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นสูง

ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ทำการศึกษา จากร้อยละ 47 กลายมาเป็นร้อยละ 60 ในปี ค.ศ. 2017 และ

ปี ค.ศ. 2018 ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงความนิยมที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโทรศัพท์เคลื่อนที ่แบบ

สมาร์ทโฟนในกลุ่มผู้ใช้งานชาวอินโดนีเซีย 

อุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณา (Consumer-Advertiser Demand) 

 

รูปที่ 4-9: รูปแบบอุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณาในประเทศอินโดนีเซีย 

การวิเคราะห์อุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณานั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้ม

ความต้องการของผู ้ผลิตสื ่อโฆษณาโดยภาพรวมได้ โดยภาพรวมค่าใช้จ่ายในตลาดโฆษณาของประเทศ

อินโดนีเซียนั้น มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในทุกปี และในปี ค.ศ. 2018 มีค่าใช้จ่ายโฆษณารวมทั้งสิ้น 6,354 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ และมีการคาดการณ์ไปจนถึง ปี ค .ศ. 2023 ซึ่งเป็นปีที่มีค่าใช้จ่ายโฆษณาสูงสุด อยู่ที ่ 9,803 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2018 สูงถึงร้อยละ 54.3 ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นที่สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

Source: Ovum 2018
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ค่าใช้จ่ายในตลาดโฆษณาของประเทศทั้งหมดที่ทำการศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของเจ้าของช่องทางสื่อ

โฆษณาท่ีสามารถสร้างรายได้จากการคาดการณ์ของตลาดโฆษณาท่ียังมีแนวโน้มเติบโตสูงมาก 

โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์ในปี ค.ศ. 2018 มีสัดส่วนสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 66 ตามมา

ด้วยค่าใช้จ่ายโฆษณาสื่อดิจิตอลประเภทไม่ใช่วิดีโอ ซ่ึงมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 16 โดยสัดส่วนนี้มีค่าเพ่ิมขึ้นในทุก

ปี สำหรับปี ค.ศ. 2018 นั้นมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี ค.ศ. 2016 ที่มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 13 นอกจากนี้จาก

การคาดการณ์ พบว่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 ถึง ปี ค.ศ. 2023 มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน โดยมี

สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 21.3 ในปี ค.ศ. 2023 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 จากปี ค.ศ. 2016 ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่าย

โฆษณาบนโทรทัศน์มีค่าลดลงในทุกปี จากเดิมในปี ค.ศ. 2016 อยู่ที่ร้อยละ 71 และคาดการณ์ว่าจะลดลงร้อย

ละ 20 ในปี ค.ศ. 2023 มาอยู่ที่ร้อยละ 51 นอกจากนีย้ังมีค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี ค.ศ. 2023 จากปี ค.ศ. 2016 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่

ร้อยละ 8 (Ovum, 2018) 

สำหรับค่าใช้จ่ายโฆษณาบนช่องทางออฟไลน์ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์ แล้วนั้น มี

สัดส่วนลดลงเช่นเดียวกัน แต่มีค่าลดลงเพียงเล็กน้อยคือ ร้อยละ 4 ในปี ค.ศ. 2023 จากปี ค.ศ. 2016 ที่มีค่า

อยู่ที่ร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายโฆษณาวิดีโอประเภทแทรกสื่อหลักของผู้ให้บริการ OTT ที่ดำเนินธุรกิจ

โทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายโฆษณาวิดีโอประเภทแทรกสื่อหลักของผู้ให้บริการ OTT ที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ มี

สัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ไม่ได้มีนัยสำคัญต่อการลดลงของสัดส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายโฆษณาบน

โทรทัศน์ที่ยังคงมีสัดส่วนมากที่สุดในทุกปี 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ค่าใช้จ่ายบนโทรทัศน์ยังคงมีสัดส่วนมากที่สุด ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 จนถึง การ

คาดการณ์ในปี ค.ศ. 2023 เนื่องจากส่วนแบ่งตลาดของผู้รับชมโทรทัศน์ยังคงมีมากที่สุด ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายบน

โทรทัศน์มีแนวโน้มลดลงมากถึงร้อยละ 20 จากปี ค.ศ. 2016 จนถึงการคาดการณ์ในปี ค .ศ. 2023 ซึ ่งมี

แนวโน้มสวนทางกับ ค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายโฆษณาสื่อออนไลน์

ประเภทไม่ใช่วิดีโอ ที่มีการคาดการณ์อัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 10 และร้อยละ 8.3 ตามลำดับ ซึ่งแนวโน้ม

ทั้งสองนี้ สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหันไปรับชมสื่อออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้

เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ หันไปลงโฆษณาผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น จากแนวโน้มการ

เติบโตดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเข้ามามีบทบาทของสื่อโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ที่เพ่ิมมากขึ้น และส่งผล

กระทบอย่างมากกับสื่อโฆษณาบนโทรทัศน์ โดยจากการคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2023 พบว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่าย
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โฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายโฆษณาสื่อดิจิตอลประเภทไม่ใช่วิดีโอ จะรวมกันได้

ร้อยละ 39.3 ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายบนโทรทัศน์อยู่ที่ร้อยละ 51 ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนที่

สวนทางกัน 

4.2 การวิเคราะห์พฤติกรรม (Conduct) 

ในส่วนของการวิเคราะห์พฤติกรรม ที่ปรึกษาได้แสดงผลการศึกษาพฤติกรรม แนวโน้ม และกลยุทธ์

ของผู้ประกอบกิจการภายในตลาดโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซีย โดยสามารถจำแนกผลการศึกษาออกเป็น 

4 หัวข้อย่อยได้ ดังนี้ 

4.2.1 การเพิ่มผลิตภัณฑ์ (Product Extension) 

 

รูปที่ 4-10: ตัวอย่างกรณีศึกษาการเพิ่มผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกิจการในประเทศอินโดนีเซีย 

ในส่วนของกรณีศึกษาภายใต้หัวข้อการเพิ่มผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกิจการในประเทศอินโดนีเซีย ที่

ปรึกษาเลือกที่จะนำเสนอคือ การเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางด้านเนื้อหาของช่อง TRANS TV ซึ่งสามารถประมูล

ใบอนุญาตเพื่อการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกประจำปี ค.ศ. 2018 โดยระหว่างการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านไป

เพียง 5 วัน จากวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2018 ช่องรายการโทรทัศน์ TRANS TV ที่มีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อย

ละ 5.4 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.9 และครองอันดับหนึ่งช่องรายการที่ได้รับความนิยมในขณะนั้น ในวันที่ 17 

มิถุนายน ค.ศ. 2018 

นอกจากนี้ช่วงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนั้นตรงกับช่วงวันเฉลิมฉลองศาสนาอิสลาม ซึ่งในช่วง

เทศกาลนี้ชาวมุสลิมจะกลับไปเยี่ยมญาติพ่ีน้อง และใช้เวลาช่วงวันหยุดนี้เฉลิมฉลองกับครอบครัว ส่งผลให้การ

In 2018, Trans TV has licensed the World Cup 2018 broadcasting rights in 
Indonesia. World Cup 2018 contributes to Trans TV success in audience 
ratings and customer attention

Trans TV is one of the largest free-to-air networks and part of a leading multi-platform media group in Indonesia. 

Currently Trans TV has around over 200 million viewers

June 12, 2018 June 17, 2018

8th rank with only 5.4% shares

1st rank with 

16.9% shares

Daily Audience Market Share Daily Audience Market Share

The product extension in Trans TV by licensing 

World Cup 2018 bring the market momentum 
back to Trans TV

Source: Ganesha A.
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ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนั้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่ได้ใช้เวลากับครอบครัว ซึ่งประชาชนกว่า 19.5 ล้าน

คน เดินทางกลับบ้านภูมิลำเนาของตนเอง ดังนั้น TRANS TV สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของผู้รับชม ได้อย่าง

มากในช่วงเทศกาลสำคัญทั้งสองอย่างนี้ (Ganesha, 2018) 

4.2.2 การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน (Operational Changes) 

ภายหลังการศึกษาค้นคว้าภายใต้หัวข้อการเปลี่ยนแปลงการในการดำเนินงาน ของบริษัทผู้ดำเนิน

ธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซีย ไม่พบกรณีเทียบเคียงที่เกี่ยวข้องของการศึกษาภายใต้

กรอบเชิงพฤติกรรมนี้ 

4.2.3 การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnership) 

ในการศึกษากรณีศึกษาภายใต้หัวข้อการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย ที่

ปรึกษาเลือกนำกรณีศึกษาการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัท MNC Corporation และผู้ให้บริการ 

OTT ที่มีเครือข่ายอยู่ท่ัวโลกอย่าง iflix  

 

รูปที่ 4-11: กรณีศึกษาการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในประเทศอินโดนีเซีย 

โดยจากข้อตกลง iflix จะสามารถให้บริการเนื้อหาที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากช่องรายการที่อยู่ภายใต้การดูแล

ของ MNC Corporation กว่า 20 ช่องรายการ ซึ่งมีเนื้อหารายการกว่า 10,000 ชั่วโมง (Cordon, 2019) ได้

แต่เพียงผู้เดียว ส่งผลทำให้ผู้ใช้บริการ iflix ในประเทศอินโดนีเซียสามารถเข้ารับชมเนื้อหาดังกล่าวได้โดยไม่

ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ iflix จะเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการในประเทศอินโดนีเซียเป็นแบบสองระดับ จาก

x
MNC has recently partnered with iFlix and begins to 

export their to the platform

hours of contents will be acquired by iFlix exclusively

20+
channels are owned by the Indonesian media company, 

four of which are FTA while the rest are pay TV

10,000+

2 tiers of service will be provided by iFlix, the subscription 

service iFlixVIP and the ad-supported tier iFlixFree

people around the world subscribes to iFlix, who is 

currently doubling down on the Asia market15m

43,500 years worth of content have been

consumed through iFlix streaming since launch

Source: Cordon M., Marketing Interactive, StartupThailand
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เดิมที่เป็นรูปแบบบอกรับสมาชิกเท่านั้น ได้มีการเพิ่มเติมรูปแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่จะมีการรับชมโฆษณา 

เพ่ือให้สามารถให้บริการแก่ผู้รับชมได้ทุกประเภท  

การสร้างพันธมิตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายขอบเขตการให้บริการในบริเวณภูมิภาค

เอเชียอาคเนย์ของ iflix โดยในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2018 iflix มีจำนวนสมาชิกรวมทั่วโลกกว่า 15 ล้านราย 

(Startup Thailand, 2561) ซึ่งมีอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 250 จากจำนวนสมาชิกในต้นปี ค.ศ. 2018 จาก

แผนการขยายกิจการไปทั่วโลกของบริษัท ซึ่งก่อนหน้านี้  iflix ได้มีการทำความร่วมมือและการทำพันธมิตร

เชิงกลยุทธ์กับผู้ให้บริการรายใหญ่ในบริเวณเอเชียอาคเนย์ ทั้งในประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ ่น และเกาหลีใต้  

(Marketing Interactive, 2019) 

4.2.4 การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Merger & Acquisition) 

ภายหลังการศึกษาค้นคว้าภายใต้หัวข้อการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ ของบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซีย ไม่พบกรณีเทียบเคียงที่เกี่ยวข้องของการศึกษาภายใต้กรอบเชิง
พฤติกรรมนี้ 

4.3 การวิเคราะห์การดำเนินงาน (Performance) 

ในส่วนนี้ที่ปรึกษาได้แสดงผลการศึกษาผลประกอบการของผู้เล่นหลัก 3 ราย ภายในตลาดประเทศ
อินโดนีเซียผ่านตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น รายได้จากการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นต้น โดย
สามารถแบ่งกรอบการศึกษาออกเป็น 2 หัวข้อย่อยได้ดังนี้ 

4.3.1 ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน (Operational Excellency) 

 
รูปที่ 4-12: ผลประกอบการสามผู้ให้บริการหลักในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของอินโดนีเซีย 

Source: ANTV, SCTV and Mediacom

Operating Margin 2014 2016 2018

ANTV 53 (33.9%) 52 (28.2%) 4 (2.4%)

SCTV 133 (47.3%) 139 (44.3%) 135 (38.7%)

Mediacom 186 (25.1%) 142 (19.6%) 225 (27.6%)

184 204
167

328 343 348

861
794 813
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Top 3 Players Revenue

ANTV SCTV Mediacom

Corporate General Strategy

▪ Main revenue source is from advertisements

▪ Owns 2 major channels as RCTI and MNCTV with 
combined audience of 33%

▪ Encourage popular contents to directly interact with 

fans over social media to increase viewer 
engagement.

▪ Strengthen its in-house program production 
capability

▪ Focus on entertainment programming

▪ Initiative under development in TV and internet 
services, including a wireless digital pay-TV
service and a wireless broadband internet 

service
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ในการศึกษาผลประกอบการของผู้ให้บริการโทรทัศน์ในอินโดนีเซีย ที่ปรึกษาได้ทำการคัดเลือกผู้ให้
บริการหลัก 3 รายแรกที่มีส่วนแบ่งของตลาดมากท่ีสุดมานำเสนอ โดยมีผลลัพธ์การศึกษาผลประกอบการของผู้
ให้บริการ 3 ราย ดังนี้ 

 

รูปที่ 4-13: การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายหลักของผู้ให้บริการหลักในอินโดนีเซีย 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ ANTV: มีผลประกอบการของรายได้จากการดำเนินงานที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบ

กับให้บริการรายอื่นๆ เนื่องจากช่องทางรายได้ของ ANTV นั้น มีเพียงรายได้จากการโฆษณาเพียง

อย่างเดียวเท่านั้น สำหรับแนวโน้มของผลประกอบการถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้ างไม่คงที่ และมี

แนวโน้มลดลงในแต่ละปี โดยมีรายได้จากการดำเนินงานในปี ค .ศ. 2014 เท่ากับ 184 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ และในปี ค.ศ. 2018 มีรายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 167 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อย

ละ 10.0 นอกจากนี้ บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน ในปี ค.ศ. 2018 เท่ากับ 4.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.4 สำหรับรายได้หลักในปี ค.ศ. 2018 นั้น มาจากรายได้จากการโฆษณาอยู่ที่ 166 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายหลักมาจากค่าใช้จ่ายจากโปรแกรมและการออกอากาศ เท่ากับ  70 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ (Visi Media Asia, 2018)  

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ SCTV: มีรายได้จากการดำเนินงานในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้

บริการอีกสองราย โดยในปี ค.ศ. 2018 รายได้ส่วนใหญ่มาจากการโฆษณาอยู่ที ่ 416 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ สำหรับแนวโน้มของผลประกอบการภาพรวมเติบโตขึ ้นต่อเนื ่อง โดยมีรายได้จากการ

ดำเนินงานในปี ค.ศ. 2014 2016 และ 2018 อยู่ที่ 328 343 และ 348 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ 

นอกจากนี้ กำไรจากการดำเนินงานในปี ค.ศ. 2018 เท่ากับ 135 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 

Advertising Revenue

Operating Profit (2018)

$4.0m

Program and Broadcasting Expense

$70m

N/A

Advertising Revenue

$416m

Operating Profit (2018)

$135m

Program and Broadcasting Expense 

$150m

Permit Expenses

$0.8m

Advertising Revenue

$504m

Operating Profit (2018)

$225m

Program Expense

$172m

Taxes and License

$5.1m

Source: ANTV, SCTV and Mediacom



  

 

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  หน้า 64 

38.7 มากที่สุดเมื่อเทียบกับผู้เล่นทั้งสามรายเมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนของรายได้ทั้งหมด สำหรับรายได้ 

และค่าใช้จ่ายหลักในปี ค.ศ. 2018 ยังคงเป็นรายได้จากการโฆษณา และค่าใช้จ่ายจากโปรแกรมและ

การออกอากาศ ตามลำดับ เช่นเดียวกับผู้ให้บริการโทรทัศน์ ANTV (Surya Citra Media, 2018) 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ MEDIACOM: มีรายได้จากการดำเนินงานที่สูงที่สุดในผู้บริการทั้งสามราย โดยมี

ช่องรายการโทรทัศน์เป็นของตนเองจำนวน 2 ช่อง ได้แก่ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ RCTI และ MNC ซึ่ง

เป็นช่องรายการโทรทัศน์ที่มีสัดส่วนผู้รับชมในตลาดรวมกันเท่ากับร้อยละ 33 (Ovum, 2017) ผู้

ให้บริการมีรายได้จากการดำเนินงานผันผวนเล็กน้อย โดยมีรายได้จากการดำเนินงานในปี ค .ศ. 2014 

2016 และ 2018 อยู่ที่ 861 794 และ 813 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2018 

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 225 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.6 และมีรายได้

หลักมาจากการโฆษณาอยู่ที่ 504 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษี และใบอนุญาต

อยู่ที่ 5.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (Mediacom Communications Corporation, 2018) 

 

รูปที่ 4-14: การเปรียบเทียบอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยร์วมของผูใ้ห้บริการหลักภายในประเทศอินโดนีเซีย 

และเมื่อพิจารณาเพิ่มเติมไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อเปรียบเทียบความเป็นเลิศในการ

ดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการ ที่ปรึกษาเลือกนำอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวมของผู้ประกอบกิจการทั้ง

สามรายมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วิเคราะห์ความสามารถในการ

สร้างรายได้ของกิจการเมื่อเทียบกันกับสินทรัพย์รวมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก

สินทรัพย์ของกิจการต่างๆ โดยเมื่อได้ทำการวิเคราะห์ พบว่า มีผู้ประกอบกิจการที่มีอัตราส่วนดังกล่าวโดดเด่น 

ดังนี้ 

167 (30%)

348
(86%)

813
(41%)
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401
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Source: ANTV, SCTV and Mediacom, Note: Total Assets shown above is the averaged value between 2017 and 2018

million dollars

▪ Amongst the top players within the Indonesian DTT market, SCTV has 

proven to be the most efficient in terms of utilizing their assets to generate 
revenue, resulting in an asset turnover ratio of over 0.8

▪ According to a study made by The University of Indonesia, this is due to 

their ability to efficiently differentiate their shows, focusing on audience age 
of around 14 – 40, making their number of audience and ads revenue high 

despite lower production costs
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▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ SCTV: จากการวิเคราะห์ข้างต้น แม้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการสามรายหลัก

ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในประเทศอินโดนีเซียจะมีผลประกอบการที ่มีกำไรจากการ

ดำเนินงานในระดับพอสมควรทุกราย แต่เมื่อนำอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวมมาเป็นเปรียบเทยีบ 

จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า SCTV นั้นมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของตนสูง

ที่สุด คิดเป็นอัตราส่วนอยู่ที่ 0.86 เท่า แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการดำเนินงานที่โดดเด่นที่สุด 

ซึ่งเมื่อได้ทำการศึกษาเพิ่มเติม โดยอ้างอิงจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย  (Maslina, 

1994) พบว่า หนึ่งในสาเหตุที่ผู้ให้บริการรายดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ในปริมาณท่ีสูงได้นั้น มาจาก

กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างทางเนื้อหาที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้รับชมวัย 14 ถึง 40 ปี ส่งผลให้

กิจการสามารถสร้างรายได้ในสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื้อหา 

4.3.2 เรตติ้งของช่องโทรทัศน์ (Television Ratings) 

 

รูปที่ 4-15: การวัดความนิยม (เรตติ้ง) ของช่องรายการโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซีย 

ในด้านการศึกษาการวัดเรตติ้งของช่องโทรทัศน์ในประเทศอินโดนีเซียพบว่าไม่มีองค์กรหรือสมาคมที่

เกิดจากการลงทุนเพื่อก่อตั้งร่วมกัน (Joint Industry Committee (JIC)) ของผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ภายในประเทศ เช่น “Auditel” ในประเทศอิตาลี หรือ “Broadcasters’ Audience Research 

Board (BARB)” ของสหราชอาณาจักร โดยองค์กรที่รับผิดชอบในด้านการเก็บรวมรวมข้อมูลการรับชมสื่อ

โทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซียคือ “Nielsen Media Research (NMR)” ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนระดับโลกที่ทำ

หน้าที่ให้บริการในการวัดและเก็บรวบรวมข้อมูลการรับชมโทรทัศน์ (Television Audience Measurement 

➢ Nielsen Media Research (NMR) 

launched in Indonesia in 1991
➢ 2016: TV ratings data collection on 2,273 households 

that own a TV set; or 8,736 viewers in 11 largest cities

➢ NMR manages the Panel Survei Kepemirsaan

Television (Television Audience Measurement -
TAM) which provides data on the daily ratings of 
television programmes

➢ Data about ratings by NMR are used as the base for determining 

which program is preferred by the public by advertising agencies 
and television stations

With High Duplication of Conventional & Media

50% 

duplication
62% 

duplication
72% 

duplication

Source: Nielsen Indonesia
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(TAM)) เพ่ือนำมาใช้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น การประเมินราคาโฆษณาที่เป็นธรรม การศึกษาโครงสร้างตลาด

ทั้งสภาพการแข่งขันและเทคโนโลยีที่ใช้ หรือการวัดเรตติ้งของรายการโทรทัศน์ โดยเริ่มให้บริการ TAM ใน

ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี ค.ศ. 1991 ซึ่งให้บริการในด้านการวัดเรตติ้งของรายการโทรทัศน์ในประเทศเป็นหลัก  

สำหรับการให้บริการ TAM ในประเทศอินโดนีเซียนั้น Nielsen ในปัจจุบันใช้ข้อมูลจากการสำรวจ

ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ทั้งหมด 2,423 ครัวเรือน โดยจากตัวเลขข้างต้น 2,123 ครัวเรือนรับชมโทรทัศน์แบบ

กระจายสัญญาณภาคพ้ืนดิน และอีกจำนวน 300 ครัวเรือนใช้โทรทัศน์ประเภทเพย์ทีวี (Pay TV) ซึ่งครอบคลุม

เม ื อ งหล ั กกว ่ าส ิบ เม ือ ง  เช ่ น  Greater Jakarta, Greater Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, 

Makassar, Greater Yogyakarta, Palembang, Denpasar, และ Banjarmasin (Media Landscapes, n.d.)

 

รูปที่ 4-16: ตัวอย่างเรตติ้งรายสัปดาห์ของช่องโทรทัศน์ในประเทศอินโดนีเซีย 

นอกจากนี้ยังมีความท้าทายที่ผู้ให้บริการ TAM กำลังเผชิญโดยจากการข้อมูลของ Ovum 2019 พบว่า

ในปัจจุบันการวัดเรตติ้งของสื่อนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากการพัฒนาขึ้นของเทคโนโลยีดิจิตอลทำให้สื่อ

มีความสามารถในการเข้าถึงผู้ชมมากขึ้น ผลที่ตามมาคือการพัฒนาวิธีการโฆษณาซึ่งจำเป็นต้องใช้วิธีการวัดที่

ต่างไปจากเดิมซึ่งวัดจาก “กิจกรรม” ของผู้ใช้ เช่น จำนวนครั้งการเข้าชม (Views) หรือจำนวนครั้งการกด 

(Click Through Rate) ซึ ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและ

ทันสมัยมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาวิธีการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับบริบทสังคมแบบใหม่ โดยความท้าทายนี้

สามารถเห็นได้ชัดเจนในเรื ่องของการเก็บข้อมูลระหว่างสื ่อดิจิตอล (Digital Media) และสื ่อแบบเดิม 

(Conventional Media) เช่น โทรทัศน์ ว ิทยุ และ สื ่อสิ ่งพิมพ์ โดยไม่ให้เกิดความทับซ้อนและนับซ้ำ 

(Duplication) ของข้อมูลการรับชมสื่อ จากการเก็บข้อมูลของ Ovum พบว่าเกิดการทับซ้อนระหว่างสื่อท้ังสอง

Month-Year RCTI SCTV IVM TRANS MNCTV TRANS7 GTV ANTV TV ONE METRO TVRII LocalTV

Jan-2018 13.1 17.2 15.6 6.6 11.5 6.6 7.3 16.8 2.9 1.3 0.9 0.2

Feb-2018 12.1 17.5 15.2 6.7 11.6 6.6 8.1 16.7 3.1 1.3 0.8 0.3

Mar-2019 12.7 17.8 14.6 6.5 10.7 6.7 7.7 18.5 2.7 1.1 0.8 0.2

Apr-2019 13 18.7 14.7 7 10 6.4 7.7 17.5 2.9 12 0.8 0.1

May-2019 15.1 16.5 14.5 6.1 10.3 6.2 7.4 18.1 3.2 1.4 1.1 0.1

Jun-2019 15.6 17.0 13 10.5 9.7 6.1 7 16.2 2.6 1.2 0.9 0.2

Jul-2019 16.4 16.8 16.8 8.7 8.1 7 7.3 13.5 2.7 1.4 0.9 0.4

Aug-2019 16.2 16.9 19.7 7 7.5 6.5 6.6 12.4 3.7 1.8 1.6 0.1

Sep-2019 16.1 15.4 18 8.3 8.5 7.4 7.2 11.9 4 1.8 1.1 0.3

Oct-2019 15.5 17.7 16 7.3 8.4 6.9 7.7 12.9 4.2 1.9 1.3 0.2

Nov-2019 15.3 17.8 14.8 7.7 9.9 7 7.6 13.4 3.6 1.6 1.2 0.1

Dec-2019 14.9 16.5 15.3 7.6 10.2 6.7 7.2 14.8 3.9 1.5 1.3 0.1

Jan-2019 15.9 16.2 15.6 7.9 10.6 6.7 7.4 12.8 3.6 1.5 1.4 0.4

Feb-2019 16 16.4 15.1 7.5 11.2 7.1 8.1 11.8 3.6 1.5 1.4 0.3

Source: Nielsen Indonesia Note: All-time (AT) audience share by TV stations between January 2018 – February 2019

Indonesia Annual TV Channels Rating
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ประเภทที่สูงมากโดย มีความทับซ้อนกันระหว่างการรับชมโทรทัศน์แบบเดิมและโทรทัศน์ภาคพื้นดิ นในระบบ

ดิจิตอลสูงถึงร้อยละ 50 ระหว่างวิทยุและวิทยุในรูปแบบดิจิตอลสูงถึงร้อยละ 62 และระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์และ

สิ่งพิมพ์ในรูปแบบดิจิตอลสูงที่สุดถึงร้อยละ 72 (Nielsen Indonesia, n.d.) 

 โดยสรุปแล้วอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซียนั้นใช้ข้อมูลการรับชมจาก Nielsen ซึ่งเป็น

บริษัทเอกชน เพื่อใช้ในการวัดเรตติ้งของรายการโทรทัศน์สำหรับการจัดตั้งราคาโฆษณาที่เป็นธรรม โดยใน

ปัจจุบัน Nielsen และผู้ให้บริการ TAM ต่างพบกับความท้าทายในการเก็บข้อมูลการรับชมที่ซับซ้อนขึ้นจาก

การพัฒนาขึ้นของเทคโนโลยีที่ทำให้สื่อเหล่านี้ย้ายแพลตฟอร์มของตนมาอยู่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้การแยก

หมวดหมู่การเก็บข้อมูลมีความซับซ้อนมากขึ้น 

เมื่อพิจารณาถึงความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ในประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ปี 

ค.ศ. 2018 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2019 พบว่ามี 4 ช่องรายการโทรทัศน์ที่มีเรตติ้งสูงโดดเด่นกว่าช่องอ่ืนๆ 

ได้แก่ช่อง RCTI, SCTV, IVM และ ANTV ซึ่งมีเรตติ้งสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ 16.4 18.7 19.7 และ 18.1 

ตามลำดับ จากการออกอากาศรายการประเภทละครโทรทัศน์และรายการบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ 

 ตัวอย่างรายการที่ได้รับความนิยมในสี่ช่องดังกล่าวได้แก่ รายการ Cinta Karena Cinta จากช่อง 

SCTV รายการ Fitri จากช่อง ANTV และ Tukang Ojek Pengkolan จากช่อง RCTI ซึ่งเป็นรายการประเภท

ละครโทรทัศน์ทั้งหมด ในขณะที่รายการที่ได้รับความนิยมของช่อง IVM หรือ Indosiar คือรายการ D’Star ซึ่ง

มีประเภทเนื้อหาเป็นรายการบันเทิงแนวประกวดร้องเพลง แสดงให้เห็นถึงประเภทของรายการที่ประชากร

อินโดนีเซียส่วนใหญ่นิยมรับชม (Nielsen Indonesia, n.d.) 

4.4 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

ในส่วนถัดไปที่ปรึกษาแสดงผลการค้นคว้ากรณีศึกษาและแนวทางในการดูแลกำกั บ หรือ จัดตั้ง

นโยบายของประเทศอินโดนีเซียในตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ซึ่งสามารถจำแนกผลการค้นคว้าออกเป็น 2 

หัวข้อย่อยได้ดังนี้ 

4.4.1 กิโยตินทางกฎหมายหรือกฎระเบียบเชิงแรงจูงใจ (Regulatory Guillotine or Incentive 

Regulations) 

จากการศึกษาค้นคว้าภายใต้หัวข้อกิโยตินทางการกฎหมายหรือกฎระเบียบเชิงแรงจูงใจ ของหน่วยงาน

กำกับดูแลในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซีย พบว่าไม่มีกรณีเทียบเคียงของการศึกษาภายใต้

กรอบเชิงนโยบายนี้ 
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4.4.2 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industry Development Policy) 

จากการศึกษาค้นคว้าภายใต้หัวข้อนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซีย ที่

ปรึกษาเลือกนำตัวอย่างของการส่งเสริมให้เกิดการขยายพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณของโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของรัฐบาลอินโดนีเซียมานำเสนอ 

 

รูปที่ 4-17: ตัวอย่างนโยบายส่งเสริมการขยายพื้นท่ีครอบคลุมสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ปัจจุบันโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศอินโดนีเซียมีสถานีฐานกระจายอยู่
ทั ่วประเทศจำนวน 42 สถานี ซึ ่งเริ ่มดำเนินการมาตั ้งแต่ปี ค.ศ. 2012 โดยสัญญาณสามารถครอบคลุม
ประชากรจำนวน 76 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 29.6 ของประชากรอินโดนีเซียทั้งหมด 258 ล้านคน และ
ภายในปี ค.ศ. 2019 กระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศอินโดนีเซีย (Ministry of 
Communication and Informatics (Kominfo)) ได้มีการวางเป้าหมายไว้ว่าโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล (Multiplex) จะต้องครอบคลุมร้อยละ 88 ของประชากร (Ministry of Communication and 
Informatics, 2018) เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศอินโดนีเซีย ได้ออกนโยบายจูงใจให้กับ Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) หรือผู้ให้บริการช่อง
รายการ และ Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Dewas LPP TVRI) หร ือผู้
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยทำการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งานคลื่น
ความถี่ ในพ้ืนที่ตะเข็บชายแดน เนื่องจากข้อกำหนดเดิมนั้นเป็นอุปสรรคต่อการขยายพ้ืนที่ครอบคลุมสัญญาณ
ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งนโยบายนี้สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ให้บริการช่องรายการ และผู้ให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สามารถขยายความครอบคลุมสัญญาณ และทำให้ประชาชนชาว
อินโดนีเซียที่อาศัยตามพื้นที่ตะเข็บชายแดนสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ
รับชมข่าวสารตลอดจนเนื้อหารายการต่างๆ ได้ (Rozak, 2019) 

Ministry of Communication and 

Information Technology (Kominfo) has 

removed frequency fees and will 

launch digital TV services for border 

areas. 

The government asks private 

broadcasters (LPS) to participate in 

presenting digital services in border 

areas

TVRI and two private televisions are 

ready to broadcast digitally in the 

region.

Source: Rozak A.

The goal is for people to get the same information, including those who live on the border by developing Indonesia from the periphery, strengthening regions 

and villages, including the distribution of information through television broadcasts

Improvement of Digitalization Along the Republic of Indonesia Border
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4.5 ประเด็นที่น่าสนใจ (Implications) 

ภายหลังการศึกษาค้นคว้าข้อมูลตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศอินโดนีเซีย ที่ปรึกษาสามารถ

สรุปประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียออกมาได้ ดังนี้ 

▪ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทำให้สื่อสามารถเข้าถึงผู้ชมได้หลากหลายช่องทางยิ่งขึ้น 

ส่งผลอย่างมากต่อแนวทางในการวัดเรตติ้ง โดยปัจจุบัน Nielsen ที่ให้บริการ TAM ในประเทศ

อินโดนีเซียนั้นกำลังเผชิญกับความท้าทายในการเก็บข้อมูลการรับชมที่ซับซ้อนขึ้นจากการพัฒนาขึ้น

ของเทคโนโลยีที่ทำให้สื่อโทรทัศน์ย้ายแพลตฟอร์มของตนมาอยู่บนอินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี

การพัฒนาวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อให้สะท้อนพฤติกรรมการรับชมแบบใหม่ได้อย่างดียิ่งขึ้น 

▪ การร่วมมือกับผู้ประกอบกิจการประเภท OTT ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ในการรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กรณีศึกษาการสร้างพันธมิตร

เชิงกลยุทธ์ระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ MNC Corporation และผู้ประกอบกิจการประเภท 

OTT ระดับโลกอย่าง iflix ซึ่งการร่วมมือกันดังกล่าวส่งผลทำให้ MNC สามารถนำเนื้อหาของตนไปลง

ในช่องทางที่กำลังได้รับความนิยมอย่าง OTT ทำให้สามารถตอบรับต่อความนิยมในการรับชมสื่อที่

เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคได้อย่างดียิ่งขึ้น 

▪ การมีเนื้อหารายการที่น่าสนใจสามารถช่วยดึงดูดผู้รับชม นำไปสู่การได้รับความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ

ช่องรายการ เห็นได้จากกรณีของช่อง TRANS TV ที่สามารถประมูลใบอนุญาตเพื ่อถ่ายทอดสด

ฟุตบอลโลกประจำปี ค.ศ. 2018 ซึ่งเป็นรายการที่ผู้ชมชาวอินโดนีเซียให้ความสนใจ ทำให้ช่อง TRANS 

TV มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ที่ร้อยละ 5.4 เพิ่มขึ้นเป็นถึงร้อยละ 16.9 และครองอันดับ

หนึ่งช่องรายการที่ได้รับความนิยมในขณะนั้น ดังนั้นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์จึงควรให้ความสำคัญ

กับการผลิตหรือการเลือกซ้ือเนื้อหารายการที่จะนำมาให้บริการในช่องของตน 

▪ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์สามารถอาศัยการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวมเป็นช่องทาง

ในการสร้างรายได้ใหม่ๆ การเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลค่า

การโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต ถือเป็นหนึ่งในช่องทางรายได้ทางเลือกที่ ผู้ประกอบ

กิจการโทรทัศน์สามารถนำมาเสริมสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของตน โดยสามารถร่วมมือกันในรูปแบบ

ของการร่วมทุนกันกับผู้ประกอบกิจการรายอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์

แบบดั้งเดิมหรือผู้ประกอบกิจการภายนอกอุตสาหกรรม 
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5 ประเทศแอฟริกาใต ้

5.1  การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด (Structure) 

ในการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดโทรทัศน์ในประเทศแอฟริกาใต้ที่ปรึกษาพิจารณาจาก 4 กิจกรรมหลัก 

ได้แก่ 1) การผลิตเนื้อหา 2) การให้บริการช่องรายการ 3) การส่งสัญญาณ และ 4) การรับชมโทรทัศน์ของผู้ชม

ปลายทาง โดยที ่ปร ึกษาได้แสดงผลการศึกษาจำแนกเป็นหัวข ้อต ่างๆ ได ้แก่ การแข่ งข ันในตลาด 

(Competition) อุปทานของตลาด (Market Supply) และอุปสงค์ของตลาด (Market Demand) ดังนี้ 

5.1.1 การแข่งขันในตลาด (Competition) 

ที่ปรึกษาได้ศึกษาระดับและรูปแบบของการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบกิจการภายในตลาดโทรทัศน์ 

โดยที่ปรึกษาแบ่งการนำเสนอภายใต้หัวข้อย่อยท้ังหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 

ภาพรวมตลาดโทรทัศน์ (Television Market Landscape) 

 

รูปที่ 5-1: ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศแอฟริกาใต้ 

ภายหลังจากการศึกษาภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศแอฟริกาใต้ ที่ปรึกษาพบว่า 

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ภายในประเทศแอฟริกานั้นมีจำนวนผู้ประกอบกิจการอยู่น้อยราย ทั้งในอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) หรือโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite Television) ที่มีผู้

ประกอบกิจการมีจำนวนเพียง 4 รายเท่านั ้น ได้แก่ SABC eMedia Multichoice และ StarTimes โดยมี

จำนวนช่องรายการในโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเท่ากับ 8 ช่องรายการ และมากกว่า 150 

Network ProvidersBroadcasters

Source: Department of Communications Republic of South Africa, Media Mag

▪ Both the terrestrial and satellite television market in South Africa 

are owned by a total of 4 players, distributing 8 terrestrial and over 
150 satellite channels to their audience

▪ Additionally, there are no major cable or IPTV providers as of 

current

Digital Terrestrial Cable

Satellite IPTV

Disruptors

▪ SENTECH is solely

responsible for the country’s 
terrestrial and satellite 
broadcasting network provision

▪ Both domestic and foreign players 

are currently developing their own 
market position in the underdeveloped 
OTT market in South Africa
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ช่องรายการตามลำดับ (Media Mag, 2019) ทั้งนี้ สำหรับโทรทัศน์ประเภทเคเบิล และ IPTV นั้น ที่ปรึกษาไม่

พบข้อมูลผู้ประกอบกิจการหลักในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดังกล่าว จึงไม่ได้นำเสนอข้อมูลในส่วนนี้ 

ทางฝั่งผู้ให้บริการโครงข่าย ทั้งโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินและโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจะมี

เพียง Sentech (Department of Communications Republic of South Africa, 2015) เป็นผู ้ให้บริการ

แต่เพียงรายเดียว หรือแม้กระทั่ง ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภท OTT ทั้งจากภายในประเทศและจาก

ต่างประเทศท่ีเข้ามาแข่งขันภายในตลาดเพียงไม่ก่ีราย เนื่องจากสภาพตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่ยังไม่ได้ถูก

พัฒนามากนัก 

 

รูปที่ 5-2: ภาพรวมตลาดโทรทัศนป์ระเทศแอฟริกาใต ้

เมื่อได้ศึกษาภาพรวมตลาดโทรทัศน์ในประเทศแอฟริกาใต้ พบว่า ในปี ค.ศ. 2018 ประเทศแอฟริกาใต้

มีสัดส่วนครัวเรือนโทรทัศน์อยู่ที่ 14.4 ล้านครัวเรือน ซึ่งมีสัดส่วนแตกต่างจากครัวเรือนทั้งหมดที่ 17.9 ล้าน

ครัวเรือนอยู่เพียง 3.5 ล้านครัวเรือน (Ovum, 2018) โดยสัดส่วนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ 80 ของ

ครัวเรือนทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงของการรับชมโทรทัศน์ที่ค่อนข้างทั่วถึงครัวเรือนในประเทศ  

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาภาพรวมของสัดส่วนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ในปี ค.ศ. 2013 ถึง ปี ค.ศ. 2023 

โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 ถึง ปี ค.ศ. 2023 จะเป็นการคาดการณ์สัดส่วนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ในอนาคต ซึ่งจะ

เห็นได้ว่าสัดส่วนครัวเรือนที่มี โทรทัศน์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่มีการคาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 

(CAGR) ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018  อยู่ที่ร้อยละ 2.1 ซึ่งมีแนวโน้มเฉลี่ยในการเติบโตลดลง สำหรับ

สัดส่วนครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ ่มสูงขึ ้นเช่นเดียวกับสัดส่วนครัวเรือนโทรทัศน์ ทั ้งนี ้เนื ่องมาจากประเทศ
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แอฟริกาใต้มีการส่งเสริมและปรับปรุงพัฒนากิจการโทรทัศน์ซึ่งถือเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่มีความหลากหลาย 

และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ด้วยคุณสมบัติที่สามารถให้ได้ทั ้งภาพ เสียง  ความรวดเร็ว และความ

สมจริง ทำให้ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์เพิ่มขึ้นจนถือว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อสังคมมาก 

และสะท้อนให้เห็นถึงการค่อยๆ เติบโตของตลาดโทรทัศน์และการเพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนโทรทัศน์ใน

ประเทศแอฟริกาใต้ในอนาคต นอกจากนี้อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 

2018 ของผู้ใช้งาน OTT เท่ากับร้อยละ 13.3 (Ovum, 2018) ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศอ่ืนๆ สะท้อน

ให้เห็นถึงอิทธิพลของการให้บริการในรูปแบบ OTT ที่เข้ามามีบทบาทในตลาดโทรทัศน์ของประเทศแอฟริกาใต้

มากขึ้น เพราะถึงแม้จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีลดลง แต่ยังมีค่าการเติบโตมากกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อ

ปีของครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ 

ในลำดับถัดมาได้ศึกษาสัดส่วนช่องทางการรับชม พบว่า ในปี ค.ศ. 2018 สัดส่วนช่องทางการรับชมที่

สูงที่สุดคือ โทรทัศน์ดิจิตอลผ่านดาวเทียมประเภทบอกรับสมาชิก (Pay Digital DTH) โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 

49 รองลงมาคือ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อย

ละ 28 (Ovum, 2018) ทั้งนี้จากการคาดการณ์ของที่ปรึกษาคาดว่าการใช้งานของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

แอนะล็อก (Analog Terrestrial Television) จะหมดไปภายในปี ค.ศ. 2020 ในขณะที่การใช้งานโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากแผนการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

ระบบแอนะล็อก สู่ระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งจากกราฟสัดส่วนช่อง

ทางการรับชมข้างต้นจะเห็นได้ว่า โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่

ปี ค.ศ. 2015 เนื่องจากเป็นปีที่ประเทศในแถบแอฟริกาใต้ดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน

ระบบดิจิตอล ซึ่งถ้าหากประเทศแอฟริกาใต้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกำหนด ประเทศแอฟริกาใต้จะ

เสียสิทธิเกี่ยวกับการป้องกันการรบกวนของคลื่นวิทยุจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งอาจทำให้แนวโน้มที่คาดการณ์

ไว้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 

อัตราการกระจุกตัวภายในตลาด (Market Concentration) 

เมื่อทำการศึกษาถึงสภาพการแข่งขันและการกระจุกตัวภายในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศ

แอฟริกาใต้จะพบว่ามีผู้ให้บริการรายหลักอยู่เพียงสามราย ซึ่งมีรายได้ค่าโฆษณาสูงสุดสามลำดับ ส่งผลให้การ

แข่งขันภายในตลาดอยู่ในระดับที่ต่ำ ทั้งนี้ผู้ให้บริการรายหลักเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเอกชนสองราย ได้แก่ บริษัท 

MultiChoice และบริษัท eMedia Holdings ในขณะที ่บร ิษัท SABC เป็นผู้ ให ้บริการของรัฐบาล ทั ้งนี้  
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MultiChoice จะให้บริการในรูปแบบ Pay TV ในขณะที่ผู้ให้บริการอีกสองรายให้บริการในรูปแบบ Free TV 

โดยรายละเอียดของผู้ให้บริการ มีดังนี้ 

 

รูปที่ 5-3: ผู้ประกอบกิจการหลักในตลาดโทรทัศน์ประเทศแอฟริกาใต้แบ่งตามอัตราส่วนผู้รับชม 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ SABC: เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์และวิทยุสาธารณะ ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ โดยมี

รูปแบบเนื้อหาของรายการที่ให้บริการจะอยู่ในรูปแบบของ ข่าวสารสาระ กีฬา การศึกษา และ ฯลฯ 

(SABC, 2019) 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ eMedia Holdings: เป็นหนึ่งในผู้นำบริษัทสื่อในประเทศแอฟริกาใต้ โดย

ดำเนินธุรกิจผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ พร้อมกับประกอบกิจการสื่อสารและกระจายเสียง  ซึ่งมี

รูปแบบของเนื้อหารายการประเภทกีฬา ข่าวสารสาระ รายการบันเทิง ภาพยนตร์ และ ฯลฯ (eMedia 

Holdings, 2019) 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ Multichoice: เป็นผู้ให้บริการช่องทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประเภทบอกรับ

สมาชิกเป็นหลัก ทั้งนี้ยังให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล และให้บริการวีดิโอแบบออนไลน์ 

โดยมีรูปแบบของเนื้อหารายการประเภทกีฬา รายการบันเทิง และ ฯลฯ (Multichoice, 2019) 

 การทดแทนของเทคโนโลยีและบริการ (Technological & Service Substitutions) 

จากการศึกษาแนวโน้มการทดแทนของเทคโนโลยีและบริการของประเทศแอฟริกาใต้ ในปัจจุบันมีการ

รับชมสื่อผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ ทั้งนี้ช่องทางออนไลน์เริ่มมีอิทธิพลต่อ

▪ A public broadcaster and state-owned 

enterprises

▪ Provides radio station and television 

broadcast

▪ TV contents : news, sports, 

education, etc.

▪ Comprises some of the leading 

media companies in South Africa

▪ Holdings in a variety of 

broadcasting, content and 

production business

▪ TV contents : entertainment, 

films, news, sports, etc.

Source: SABC, eMedia Holdings, Multichoice

ChannelsChannels

Advertising Revenue $331.5m Advertising Revenue $150.4m

▪ Operates Direct To Home (DTH), 

Digital Terrestrial Television (DTT) 

and online video entertainment 

services

▪ TV contents : sports, entertainment, 

etc.

Advertising Revenue $3,290.4m

Satellite television Online VOD

Sport channel Digital terrestrial 

television
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ผู้รับชมสื่อต่างๆ มากขึ้นทำให้ช่องทางดั้งเดิม หรือ ออฟไลน์ได้รับผลกระทบจากการถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดไป 

ทั้งนี้สำหรับผลสำรวจที่ทางที่ปรึกษาได้ศึกษามานั้น พบว่าผู้รับชมโทรทัศน์มีอัตราการรับชมเฉลี่ยต่อวันเพ่ิมขึ้น

สูงสุดอย่างเห็นได้ชัดในปี ค.ศ. 2018 ที่มีอัตราการรับชมโทรทัศน์อยู่ที่ 3 ชั่วโมงต่อวัน โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

หน้าที่มีอัตราการรับชมอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 17 นาท ี(Datareportal, 2019) แต่ลดลงเพียงเล็กน้อยในปีถัดไป 

 

รูปที่ 5-4: รูปแบบการรับชมสื่อจากช่องทางต่างๆ  

 นอกจากนี้ จากผลสำรวจการรับชมสื่อผ่านช่องทางต่างๆ ใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาของประชากรชาว

แอฟริกาใต้ จำนวน 2,000 คน พบว่าในปี ค.ศ. 2017 มีการรับชมสื่อต่างๆ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตโดยผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนที่มากท่ีสุด โดยทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรอบ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา และร้อย

ละ 88  ใช้โทรทัศน์ในการรับชมสื่อมากเป็นลำดับที่ 2 อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ ภาพยนตร์

หรือโรงภาพยนตร์ ได้รับความนิยมไม่ถึงร้อยละ 60 สะท้อนให้เห็นถึง การได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของ

ช่องทางการรับชมอย่างอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้อัตราการรับชมสื่อผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์

อย่าง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ที่มีอัตราการรับชมอยู่ในระดับน้อยคือ ร้อยละ 58 และร้อยละ 52 ตามลำดับ 

(Statista, 2017) ในขณะที่ช่องทางโทรทัศน์มีอัตราการรับชมอยู่ที่ ร้อยละ 88 สะท้อนให้เห็นว่าช่องทางในการ

รับชมอย่างสื่อสิ่งพิมพ์เป็นช่องทางที่ได้รับผลกระทบ หรือถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดจากการเข้ามาของอินเทอร์เน็ต 

มากกว่าผลกระทบที่ช่องทางโทรทัศน์ได้รับ 

5.1.2 อุปทานของตลาด (Market Supply) 

ที่ปรึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้เล่นในฝั่งอุปทานของอุตสาหกรรมทั้งผู้เล่นที่เป็นผู้ให้บริการโครงข่าย และ

ผู้ให้บริการโทรทัศน์ โดยแสดงผลการศึกษาภายใต้หัวข้อย่อยท้ังหมด 2 หัวข้อ ดังนี้ 

Note: Survey was operated in January every years and included broadcast 

streaming and video on demand

Source: Datareportal 2019, Statista 2017
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การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTT Network Provision) 

 

รูปที่ 5-5: ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศแอฟริกาใต้ 

ปัจจุบันโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (Multiplex) ของประเทศแอฟริกาใต้ดำเนินการ

โดย SENTECH SOC Limited ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลแอฟริกาใต้ โดยเริ่มดำเนินการเปลี่ยนผ่านจาก

ระบบโทรทัศน์ภาคพื ้นด ินในระบบแอนะล็อก (Analog Terrestrial Television) เป ็นระบบโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) ภายใต้มาตรฐาน DVB-T2 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 

แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่สามารถยุติการให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก 

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Multiplex) ประเทศแอฟริกาใต้นั้นสามารถครอบคลุม

การเข้าถึงของประชากรได้ถึงร้อยละ 84.5 หรือ 15 ล้านครัวเรือน ในขณะเดียวกันเมื ่อเทียบเป็นพื ้นที่

ครอบคลุมของการกระจายสัญญาณจะเท่ากับร้อยละ 58.4 ของพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยสถานีฐานจำนวน 180 

สถานี อย่างไรก็ตามประชากรบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล อันเนื่องมาจากสาเหตุการแจกจ่ายกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital 

Terrestrial Television Set Top Box) ฟรีแก่ประชาชนของรัฐบาลยังไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง มีเพียง

ประชากร 507,000 ครัวเรือน (Omarjee, 2019) ที่สามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล 

 

 

Milestone

84.5% Population Coverage

12% To Be Covered by DTH

Status
Number of 

Sites

Population 

Coverage

Geographic 

Coverage

Completed 180 84.5% 58.5%

Greenfields       

Sites
2 0.7% 0.4%

South Africa Digital Terrestrial Television Coverage Overview

Source: Omarjee L.
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การให้บริการเนื้อหา (Content Provision) 

จากการศึกษารูปแบบการให้บริการเนื้อหาของช่องรายการในประเทศแอฟริกาใต้พบว่า ผู้รับชมส่วน

ใหญ่รับชมรายการประเภทละคร ร้อยละ 42.3 ซึ่งนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับ ละครโทรทัศน์ รองลงมา

ได้แก่ รายการประเภทบันเทิง ร้อยละ 20.3 นำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับรายการเกมโชว์ เช่น รายการ

แข่งขันร้องเพลง รายการแข่งขันเล่นเกมเพ่ือชิงรางวัล เป็นต้น และรายการประเภทภาพยนตร์ ร้อยละ 16.8 ซ่ึง

นำเสนอภาพยนต์ของทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับรายละเอียดของแต่ละช่องทางในการรับชม ส่งผล

ทำให้ช่องรายการโทรทัศน์ต่างๆ นิยมออกอากาศเนื้อหาประเภทรายการบันเทิง ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์

เป็นหลัก (Broadcast Research Council of South Africa, n.d.) 

 

รูปที่ 5-6: รูปแบบการให้บริการเนื้อหาของช่องรายการในประเทศแอฟริกาใต้ 

ตัวอย่างรายการที่ได้รับความนิยม  ได้แก่ Bone of My Bones ซึ่งเป็นละครโทรทัศน์นำเสนอเนื้อหา

ประเภทโรแมนติกที่กำลังโด่งดังในสังคม หรือรายการประเภทความบันเทิงอย่างรายการ Daily Thetha S2 

รวมไปถึงข่าวสารสาระที่ได้รับความนิยมอย่าง 25 years of democracy ซึ่งจะนำเสนอประเด็นการเมือง

ภายในประเทศแอฟริกาใต้ (SABC, n.d.) 

5.1.3 อุปสงค์ของตลาด (Market Demand) 

ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาเกี ่ยวกับผู ้เล่นในฝั ่งอุปสงค์ของตลาดตั ้งแต่ผู ้รับชมโทรทัศน์ไปจนถึงผู้

ให้บริการสื่อโฆษณา โดยจะแสดงผลการศึกษาภายใต้หัวข้อย่อยท้ังหมด 2 หัวข้อ ได้แก่ 

Source: Broadcast Research Council of South Africa, SABC, etv, M-net

42.3%

20.3%

16.8%

8.2%
6.3%

2.6% 1.8% 1.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Share of Audience by Content Type
Top 4 Content Examples

News

Drama

▪ TJOVITJO
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พฤติกรรมและอุปสงค ์ของผ ู ้บร ิโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน ์ (Consumer Behavior & 

Demand) 

เมื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรม และอุปสงค์ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศแอฟริกาใต้ 

พบว่าในปี ค.ศ. 2018 เวลาที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อวันมีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับเวลาในการรับชมสื่อต่างๆ 

ดังกล่าว และสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่ทำการศึกษา โดยเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 32 นาที

ต่อวัน สำหรับความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตนั้น มีการใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันสูงถึงอัตราร้อยละ 65 

 

รูปที่ 5-7: รูปแบบพฤติกรรมและอุปสงค์ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ประเทศแอฟริกาใต้ 

เนื่องจากผลสำรวจความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าวของ

ประชากรแอฟริกาใต้ มีผลการสำรวจล่าสุดถึงปี ค.ศ. 2018 ดังนั้นการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวมถึง

เวลาที ่ใช้ในการรับชมสื่อต่างๆ ดังกล่าว จึงใช้สถิติข้อมูลปี ค.ศ. 2018 เช่นกัน เพื ่อที ่จะสามารถนำมา

เปรียบเทียบภายใต้ช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยจากผลสำรวจพบว่าประชากรแอฟริกาใต้มีการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตสูงสุดอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 32 นาทีต่อวัน ในขณะที่เวลาการใช้งานโทรทัศน์มีอัตราการรับชมอยู่ที่ 3 

ชั่วโมงต่อวัน (Datareportal, 2019) สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากกว่าการ

รับชมโทรทัศน์ ซึ่งมีความต่างของปริมาณเวลาในการใช้งานค่อนข้างมาก 

นอกจากนี ้เมื ่อพิจารณาความถี ่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตพบว่าในปี ค .ศ. 2017 มีการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตเป็นประจำทุกวันสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 73 ทั้งนี้เมื่อเทียบกับประเทศที่ได้ทำการศึกษา พบว่าตัวเลข

ดังกล่าวมีสัดส่วนที่น้อยที่สุด โดยในปี ค.ศ. 2018 มีสัดส่วนของความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตลดลงจากปี ค .ศ. 
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2017 อยู่ร้อยละ 8 แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่ได้มีมากเท่ากับประเทศอื่น และยังไม่ได้เป็น

ปัจจัยสำคัญในการดำเนินกิจวัตรประจำวันเหมือนกับกลุ่มประเทศที่ได้ทำการศึกษา (Consumer Barometer 

with Google, 2018) 

ยิ่งไปกว่านั้นหากพิจารณาประเภทอุปกรณ์การใช้งานของกลุ่มวัยผู้ใหญ่ในประเทศแอฟริกาใต้ พบว่า

ในปี ค.ศ. 2017 โทรศัพท์เคลื่อนที่มีสัดส่วนการใช้งานมากท่ีสุดอยู่ที่ร้อยละ 92 ซึ่งเพ่ิมข้ึนอีกเล็กน้อยในปี ค.ศ. 

2018 ที่มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 95 ในขณะที่โทรทัศน์มีสัดส่วนการใช้งานในปี ค.ศ. 2017 และปี ค.ศ. 2018 อยู่ที่ร้อย

ละ 68 และ 82 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าแตกต่างกับสัดส่วนการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะ

ในปี ค.ศ. 2017 ที่โทรทัศน์มีสัดส่วนการใช้งานอยู่ที ่ร้อยละ 68 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีค่าน้อยกว่าการใช้งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่มากถึงร้อยละ 24 อีกทั้งยังน้อยกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนที่มีสัดส่วนการใช้งาน

อยู่ที่ร้อยละ 69 อีกด้วย สะท้อนให้เห็นความนิยมของโทรทัศน์ที่ยังคงมีสัดส่วนที่น้อย เมื่อเทียบกับอุปกรณ์อ่ืน

ที่สามารถตอบสนองกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้มากกว่าอย่างเช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น  

(Consumer Barometer with Google, 2018) 

อุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณา (Consumer-Advertiser Demand) 

 

รูปที่ 5-8: รูปแบบอุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณา 

การวิเคราะห์อุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณานั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้ม

ความต้องการของผู ้ผลิตสื ่อโฆษณาโดยภาพรวมได้ โดยภาพรวมค่าใช้จ่ายในตลาดโฆษณาของประเทศ

แอฟริกาใต้นั้น มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุกปีเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ และในปี ค.ศ. 2018 มีค่าใช้จ่ายโฆษณารวม

Source: Ovum 2018
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ทั้งสิ้น 4,126 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีการคาดการณ์ไปจนถึง ปี ค .ศ. 2023 ซึ่งเป็นปีที่มีค่าใช้จ่ายโฆษณา

สูงสุด อยู่ที่ 5,159 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2018 ร้อยละ 25 

สำหรับสัดส่วนค่าใช้จ่ายโฆษณาบนสื่อออฟไลน์ในปี ค.ศ. 2018 มีสัดส่วนสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 48 

ซึ่งลดลงจากปี ค.ศ. 2016 ร้อยละ 1 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์มีสัดส่วนรองลงมาคือ ร้อยละ 43 

ซึ่งแตกต่างกับประเทศที่ทำการศึกษาทั้งหมด เนื่องจากประเทศอื่นๆ มีสัดส่วนการใช้จ่ายค่าโฆษณาบน

โทรทัศน์มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่า ค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์จะมีสัดส่วนลดลงเรื่อยๆ ใน

ทุกปี โดยรวมแล้วในปี ค.ศ. 2023 จะมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเหลือร้อยละ 40 และค่าใช้จ่ายโฆษณาบนช่องทาง

ออฟไลน์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ก็มีแนวโน้มลดลง โดยในปี ค.ศ. 2023 รวมแล้วมีสัดส่วนลดลงร้อยละ 3 

จากเดิมในปี ค.ศ. 2016 ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีร้อยละ 49 (Ovum, 2018) 

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปีโดย

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ในปี ค.ศ. 2023 มาอยู่ที่ร้อยละ 9 จากเดิมในปี ค.ศ. 2016 ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อย

ละ 5 ทั้งนีค้่าใช้จ่ายโฆษณาวิดีโอประเภทแทรกสื่อหลักของผู้ให้บริการ OTT ที่ดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ ค่าใช้จ่าย

โฆษณาวิดีโอประเภทแทรกสื่อหลักของผู้ให้บริการ OTT ที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายโฆษณาสื่อ

ดิจิตอลประเภทไม่ใช่วิดีโอ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ไม่ได้มีนัยสำคัญต่อการลดลงของสัดส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

ดังนั ้นจึงสรุปได้ว่า ค่าใช้จ่ายโฆษณาบนช่องทางออฟไลน์อื ่นๆ มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือ

ค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายบนสื่อออนไลน์ เช่น ค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหาบน

อินเทอร์เน็ต มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น แต่เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย โดยจากปี ค.ศ. 2016 จนถึงปี ค.ศ. 2023 ซึ่งมีอัตรา

การเติบโตเพียงร้อยละ 4 ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่ทำการศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงความ

นิยมของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ยังคงนิยมการโฆษณาลงบนช่องทางออฟไลน์อื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ซึ่ง

ชี ้ให้เห็นถึงพฤติกรรมผู ้บริโภคที่ยังคงนิยมรับชมสื่อต่างๆ ผ่านช่องทางออฟไลน์เป็นหลัก สอดคล้องกับ

พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำทุกวันน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

อ่ืนๆ ที่ทำการศึกษา จึงทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่นิยมลงสื่อโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ 

5.2 การวิเคราะห์พฤติกรรม (Conduct) 

ในส่วนของการวิเคราะห์พฤติกรรม ที่ปรึกษาได้แสดงผลการศึกษาพฤติกรรม แนวโน้ม และกลยุทธ์

ของผู้ประกอบกิจการภายในตลาดโทรทัศน์ของประเทศแอฟริกาใต้โดยสามารถจำแนกผลการศึกษาออกเป็น 4 

หัวข้อย่อยได้ ดังนี้ 
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5.2.1 การเพิ่มผลิตภัณฑ์ (Product Extension) 

 

รูปที่ 5-9: กรณีศึกษาการเพิ่มผลติภัณฑ์ในประเทศแอฟริกาใต ้

ในหัวข้อการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศแอฟริกาใต้นั้นที่ปรึกษาได้พบกรณีที่

น่าสนใจสองกรณีด้วยกัน ได้แก่ การออกอากาศช่องรายการใหม่ eMedia Investments และ การเพ่ิมรายการ

ใหม่ในของช่อง SABC1 ทั้งนี้การเพิ่มรายการหรือช่องทางการเข้าถึงถือว่าเป็นการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ของ

ตน โดยมีหลายจุดประสงค์ในทางเศรษฐศาสตร์ เช่น เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ตลาดให้กับตนเอง หรือเพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

ที่กว้างมากยิ่งขึ้นผ่านความหลากหลายของสินค้า โดยกรณีท้ังสองมีรายละเอียดดังนี้ 

 กรณีศึกษาแรก คือการที่ผู้ให้บริการโทรทัศน์รายใหญ่ eMedia Investment ซึ่งออกอากาศช่องราย

โทรทัศน์ยอดนิยม ได้แก่ e.tv และ eNCA ได้ทำการเพิ ่มช่องรายการใหม่ชื ่อ “OpenNews” ซึ่งเป็นช่อง

รายการข่าวใหม่ที่มีการออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง อีกท้ังยังเป็นช่องรายการข่าวแรกที่ออกอากาศผ่านระบบ

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประเภทไม่มีค่าบริการ (Digital Free DTH) เริ่มทำการออกอากาศเมื่อปลายปี ค.ศ. 

2018 โดย OpenNews มีเนื้อหาเป็นช่องรายการข่าวที่เน้นรายงานข่าวในรูปแบบเป็นข่าวสั้นกระชับ และ 

เกี่ยวกับข้องกับเหตุการณ์ที่กำลังได้รับความสนใจในโซเชียลมีเดีย ซึ่งทางบริษัท eMedia Investment คาดว่า

จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมใหม่ได้มากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มรูปแบบของเนื้อหาให้กับกลุ่มผู้รับชมเดิมด้วย  

(ENCA, 2018) 

 กรณีศึกษาที่สอง คือการเพิ่มรายการโทรทัศน์ “Tropika Smooth Fan” ทางช่องโทรทัศน์ SABC 1 

โดยเป็นรายการประเภทเรียลลิตี (Reality Show) ที่ใช้ดาราที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งกำลังได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งรายการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทเครื่องดื่ม “Clover” ที่ต้องการเพิ่มยอดขาย

Combines short-format news, onscreen 

information and linking them with social media

platforms like Twitter and Instagram

eMedia Investments, owners of popular channels 

(e.tv, eNCA), is launching its second 24-hr news 

channel, OpenNews

The new channel will be broadcasted on eMedia’s

free satellite platform, OpenView

Source: ENCA 2018, Channel 24 News, Clover

tAs an effort to boost its sales, Clover request that 

the new show use the name ‘Tropika’, a popular 

beverage brand

The show aims to attract viewers by inviting 

various top South African celebrities 

SABC wishes to expand their content portfolio 

through its cooperation with Clover, a South-African 

consumer products distributors, by starting a new 

quiz show
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ให้กับเครื่องดื่มยี่ห้อ “Tropika” จึงเลือกใช้การสนับสนุนรายการโทรทัศน์และตั้งชื่อเครื่องดื่มเป็นชื่อรายการ

ของตนเพื่อเพิ่มพื้นที่สื ่อให้กับสินค้าของตน ซึ่งตรงกับความต้องการของช่อง SABC 1 ซึ่งเป็นหนึ่งในช่อง

รายการที่ได้รับความนิยมมากกำลังต้องการเพ่ิมกลุ่มผู้ชมรูปแบบเนื้อของตนโดยการออกรายการใหม่ กล่าวคือ

กรณีนี้เป็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่ตรงกันและสามารถตอบสนองอีกฝ่ายได้อย่างเหมาะสม  

(Clover, 2018) 

 โดยสรุปแล้วจากทั ้งสองกรณีศึกษา การเพิ ่มผลิตภัณฑ์ (Product Extension) ในอุตสาหกรรม

โทรทัศน์นั้นจะใช้วิธีการเพิ่มรายการและประเภทเนื้อหา เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมกลุ่มใหม่ได้และเพ่ือ

เพ่ิมเนื้อหาให้กับกลุ่มผู้ชมกลุ่มเดิมซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพของการให้บริการและฐานลูกค้าของตน 

5.2.2 การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน (Operational Changes)  

 

รูปที่ 5-10: กรณีศึกษาการเปลีย่นแปลงในการดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในประเทศแอฟริกาใต ้

ในหมวดการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงในด้านการดำเนินงานของประเทศแอฟริกาใต้ ที่ปรึกษาได้

ค้นคว้าโดยเลือกกรณีศึกษาของบริษัท MultiChoice ซึ่งมีแผนที่จะปลดพนักงานออกจำนวนประมาณ 2,200 

ตำแหน่ง ซึ่งเหตุการณ์นี้กำลังอยู่ในอยู่ในช่วงการวางแผนและดำเนินงานโดยคาดว่าจะมีผลภายในเดือน

สิงหาคม ปี ค.ศ. 2019 (Dludla, 2019) สำหรับตำแหน่งที่ปลดออกเป็นหลักคือ แผนกบริการเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือลูกค้า (Customer Care) ที่ทำหน้าที่ให้บริการผ่านโทรศัพท์ และให้บริการแบบ Walk-in เนื่องจาก

ในช่วงปี ค.ศ. 2016 – 2018 จำนวนการติดต่อเพ่ือขอรับความช่วยเหลือจากลูกค้าโดยการใช้โทรศัพท์ และการ 

Walk-in นั้นมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสวนทางกับจำนวนการใช้บริการช่วยเหลือแบบบริการตนเองซึ่งมี

▪ In June 2019, MultiChoice considered to layoff 2,200 

employees in customer care call centers and walk-in 
centers as it has seen decline in the number of these 
contracts

▪ In contrast, self-service digital channels have 

continued to grow, now accounting for 70% of all its 
customer service contacts.

49.5%

51.7%

53.8%

56.2%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

58%

2015 2016 2017 2018

Internet Penetration to Total Population

Change in Consumer Behavior

▪ Internet user penetration rate has risen up since 

2015, saying consumers change their behavior 
toward internet service.

▪ Major OTT providers, Netflix and Amazon Prime, 

gain more market share and have advantage as 
they are not subjected to same regulation and 
taxes. 

Source: Dludla N., Datareportal
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จำนวนมากขึ้น โดยจากข้อมูลล่าสุดของบริษัท การใช้บริการช่วยเหลือแบบบริการตนเองนั้นมีสัดส่วนสูงถึงร้อย

ละ 70 ของจำนวนการให้บริการช่วยเหลือทั ้งหมด โดย MultiChoice นั้นเป็นบริษัทเอกชนของประเทศ

แอฟริกาใต้ซึ่งดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรทัศน์และสื่อบันเทิงซึ่งให้บริการครอบคลุมมากกว่า 50 ประเทศ

ในทวีปแอฟริกา โดยมีการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประเภท

บอกรับสมาชิก และ บริการวิดีโอออนไลน์ เป็นต้น 

ผู้บริหารของบริษัท MultiChoice ได้ให้เหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้ว่าเกิดขึ้นเพ่ือเปลี่ยนระบบ

โครงสร้างของบริษัทให้เข้ากับพฤติกรรมของผู ้บริโภคที่เปลี ่ยนไป โดยจากสถิติข้างต้นจากข้อมูลของ 

Datareportal พบว่าประชากรในประเทศมีการใช้อินเทอร์เน็ตจากสัดส่วนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ 49.5 เป็นร้อยละ 56.2 ในปี ค.ศ. 2015 – 2018 ซึ่งการใช้บริการช่วยเหลือแบบบริการตนเองนั้น

จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึง และสามารถช่วยให้ลูกค้าประหยัดทั้งเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่าย

สำหรับการใช้งานโทรศัพท์ กล่าวคือผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนมาใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นฉะนั้นบริษัทจึง

จำเป็นต้องปรับตัวตามพฤติกรรมเหล่านี้โดยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออก ในกรณีนี้คือต้นทุนค่าจ้างพนักงานที่

ให้บริการผ่านโทรศัพท์และแบบรับบริการผ่านหน้าร้าน ซึ่งมีความจำเป็นน้อยลง นอกจากนี้บริษัทยังถูกแย่ง

ส่วนแบ่งตลาดไปโดยผู้ให้บริการ OTT เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคตามที่ได้กล่าวไป

ข้างต้นในด้านการใช้อินเทอร์เน็ต อีกทั ้งผู ้ให้บริการ  OTT ได้แก่ Netflix และ Amazon Prime ยังมีข้อ

ได้เปรียบเนื่องจากเป็นบริษัทต่างประเทศที่ไม่มีข้อกฎหมายบังคับควบคุม ทำให้ไม่ถูกกำกับดูแลและต้องเสีย

ภาษีเหมือนผู้ให้บริการโทรทัศน์ในประเทศรายอื่น สถานการณ์เช่นนี้ทำให้ บริษัท MultiChoice จำเป็นต้อง

ปรับโครงสร้างและลดต้นทุนเพ่ือไม่ให้กำไรของบริษัทลดลงและรักษาตำแหน่งตลาดของตนไว้ (Datareportal, 

2019) 

 โดยสรุปแล้ว พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในด้านการดำเนินงานในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศ

แอฟริกาใต้น ั ้น มีกรณีศึกษาที ่เด ่นชัดจากผลกระทบของการพัฒนาของเทคโนโลยี คือการที่บร ิษัท 

MultiChoice มีการวางแผนเพื่อปลดพนักงานออก เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้ช่องทาง

ประเภทบริการตนเองบนอินเทอร์เน็ต ฉะนั้นบริษัท MultiChoice จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างบริษัทและตัด

ต้นทุนทีม่ีความจำเป็นน้อยออกไป เพ่ือรักษาเสถียรภาพการดำเนินงานของบริษัทไว้ 
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5.2.3 การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnership) 

จากการศึกษาในหัวข้อการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ของประเทศแอฟริกาใต้ได้พบกรณีศึกษาที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 2019 คือกรณีการ

ร่วมมือกันระหว่างสองบริษัทขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท MultiChoice ซึ ่งเป็นบริษัทเอกชนของประเทศ

แอฟริกาใต้ที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรทัศน์และสื่อบันเทิงที่ให้บริการครอบคลุมมากกว่า 50 ประเทศใน

ทวีปแอฟริกา และบริษัท Discovery, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนผู้ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้นำในภาค

ส่วนรายการเรียลลิตี (Reality Show) การร่วมกันครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มช่อง Real Time ซึ่งเป็นช่อง

รายการใหม ่ของบร ิษ ัท Discovery, Inc. ให ้สามารถออกอากาศในบร ิการโทรท ัศน ์ของบร ิษ ัทของ 

MultiChoice ได้แก่ บริการโทรทัศน์ DStv และ GOtv (Bizcommunity, 2019) 

 

รูปที่ 5-11: กรณีศึกษาการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในประเทศแอฟริกาใต้ 

 ช่องรายการ Real Time นั้นเป็นช่องรายการใหม่ของบริษัท Discovery, Inc. ที่นำเสนอสื่อบันเทิง

แบบเรียลลิตี (Reality Show) โดยมุ่งเน้นผลิตรายการที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มคนได้ ช่อง Real Time นั้นถือ

ว่าเป็นช่องรายการบันเทิงที่ใหม่ที่สุดที่ออกอากาศทั่วประเทศแอฟริกาใต้ โดยวัตถุประสงค์ของการร่วมมือกัน

ครั้งนี้นั้นเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่าย โดยบริษัท MultiChoice นั้นต้องการขยายรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตน

มีโดยการเพิ่มเนื้อหาและรูปแบบรายการ เพื่อที่จะขยายและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นซึ่งจากลักษณะของ

ช่อง Real Time ซึ่งประกอบด้วยรายการที่รับชมและเข้าถึงทุกกลุ่มคนจึงถือว่าเป็นสินค้าที่เหมาะสมกับความ

ต้องการของ MultiChoice อย่างมาก สำหรับบริษัท Discovery, Inc. นั้นก็ต้องการที่จะขยายฐานผู้ชมช่อง

▪ MultiChoice Africa in collaboration with 

Discovery, Inc. has announced the expansion of 
its portfolio in Africa with the launch of Real 
Time on DStv and GOtv.

▪ MultiChoice establish Real Time as Africa's 

newest desirable channel for every people

▪ Real Time is a new entertainment 

channel, it features exciting 
programming that’s based on reality 
including real lives, real nature, real 

crime, real medical and etc.

Incentives

▪ Discovery, Inc. wants bring their world-

class content to more audience, especially 
across Africa continent.

Source: Bizcommunity
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รายการของตนโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา ฉะนั ้นการสร้างพันธมิตรเพื ่อให้ช่องรายการของตนสามารถ

ออกอากาศบนช่องรายการของ MultiChoice ที่ออกอากาศครอบคลุมมากกว่า 50 ประเทศ จึงถือว่าตรงกับ

ความต้องการและให้ประโยชน์กับตนอย่างมาก 

 โดยสรุปแล้วการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างบริษัท MultiChoice 

และ บริษัท Discovery, Inc. เพื่อตอบสนองความต้องการในการขยายพื้นที่ตลาดของตนให้กว้างขึ้นโดย

เลือกใช้วิธีการเพ่ิมรูปแบบรายการและช่องทางการออกอากาศของตน ทั้งนี้ลักษณะและความต้องการของสอง

บริษัทมีลักษณะที่สามารถเก้ือกูลกันได้เป็นอย่างดี 

5.2.4 การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Merger & Acquisition) 

จากการศึกษาค้นคว้าภายใต้หัวข้อการควบรวมและเข้าซื ้อกิจการ ของบริษัทผู ้ดำเนินธุรกิจใน

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศแอฟริกาใต้ พบว่าไม่มีกรณีเทียบเคียงของการศึกษาภายใต้กรอบเชิง

พฤติกรรมนี้ 

5.3 การวิเคราะห์การดำเนินงาน (Performance) 

ในส่วนนี้ที่ปรึกษาได้แสดงผลการศึกษาผลประกอบการของผู้เล่นหลัก 3 ราย ภายในตลาดโทรทัศน์

ของประเทศแอฟริกาใต้ผ่านตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น รายได้จากการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

เป็นต้น โดยสามารถแบ่งกรอบการศึกษาออกเป็น 2 หัวข้อย่อยได้ดังนี้ 

5.3.1 ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน (Operational Excellency) 

 

รูปที่ 5-12: ผลประกอบการของสองผู้ให้บริการหลักในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศแอฟริกาใต้ 

Operating Margin 2014 2016 2018

eMedia 32 (13.5%) 18 (10.7%) -107 (-70.1%)

SABC 27 (5.5%) -41 (-7.4%) -44 (-9.6%)

Corporate General Strategy

▪ Most revenue came from media and broadcasting 

revenue, mainly advertisement revenue.

▪ Invest in a variety of broadcasting, content creation, 

property and facilities businesses.

▪ Build on its strengths to create multimedia, multi-

channel and multi-platform businesses.

Source: SABC, eMedia Holdings, Note: *South Africa only has 2 major players in DTT industry
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▪ Main revenue source is advertising revenue.

▪ Focus on upgrading broadcasting and production 
facilities to take advantage of the opportunities 

created by the digital era.

▪ Ensure the achievement of financial sustainability.



  

 

หน้า 85  รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

ในการศึกษาผลประกอบการของผู้ให้บริการโทรทัศน์ในประเทศแอฟริกาใต้ที่ปรึกษาทำการคัดเลือก

ผู้ให้บริการหลัก 2 รายแรกที่มีส่วนแบ่งของตลาดมากที่สุดมานำเสนอ โดยมีผลลัพธ์การศึกษาผลประกอบการ

ของผู้ให้บริการ 2 ราย ดังนี้ 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ SABC: มีรายได้จากการดำเนินงานค่อนข้างผันผวน โดยใน ปี ค.ศ. 2016 บริษัท

มีรายได้จากการดำเนินงานมากที่สุด เท่ากับ 553 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ค .ศ. 2014  

ร้อยละ 12.9 โดยมีรายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 490 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ รายได้จากการ

ดำเนินงานในปี ค.ศ. 2018 กลับลดลงเหลือ 456 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งลดลงจากปี ค.ศ. 2016 มาก

ถึงร้อยละ 21.3 ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2018 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน 44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิด

เป็นร้อยละ 9.6 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายพนักงานบริษัทค่อนข้างสูงในทุกปี ประกอบกับรายได้ในปี 

ค.ศ. 2018 ลดลง จากปัญหาความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล

ทำให้ผู้รับชมเลือกที่จะรับชมผ่านช่องทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มีความสะดวกในการรับชม และ

ความน่าสนใจของเนื้อหาสูงกว่า ส่งผลให้บริษัทมีผลการขาดทุนจากการดำเนินงาน สำหรับรายได้หลัก

ของบริษัทนั้นจะมาจากรายได้ค่าโฆษณา โดยในปี ค .ศ. 2018 รายได้ส่วนดังกล่าวมีค่า เท่ากับ 332 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานบริษัท 3,099 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ (SABC, 2018)  

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ eMedia: มีผลประกอบการของรายได้จากการดำเนินงานที่มีแนวโน้มลดลงใน

ทุกปี โดยในปี ค.ศ. 2014 2016 และ 2018 มีรายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 235 169 152 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ในปี 2018 บริษัทขาดทุนจากการดำเนินงาน เท่ากับ 107 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ซ ึ ่งค ิดเป ็นร ้อยละ 70 เน ื ่องจากบริษ ัทมีค ่าใช ้จ ่ายในการควบรวมกิจการ eMedia 

Investments ที่เกินความคาดหมาย สำหรับรายได้ส่วนใหญ่นั้นจะมาจากรายได้จากการออกอากาศ

และบริการสื่อ เท่ากับ 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะมาจากต้นทุนขาย 84 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ (eMedia Holdings, 2018) 
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รูปที่ 5-13: การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายหลักของผู้ให้บริการหลักในประเทศแอฟริกาใต้ 

และเมื่อพิจารณาเพิ่มเติมไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อเปรียบเทียบความเป็นเลิศในการ

ดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการ ที่ปรึกษาเลือกนำอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวมของผู้ประกอบกิจการทั้ง

สองรายมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วิเคราะห์ความสามารถในการ

สร้างรายได้ของกิจการเมื่อเทียบกันกับสินทรัพย์รวมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก

สินทรัพย์ของกิจการต่างๆ โดยเมื่อได้ทำการวิเคราะห์ พบว่า มีผู้ประกอบกิจการที่มีอัตราส่วนดังกล่าวโดดเด่น 

ดังนี้ 

 

รูปที่ 5-14: การเปรียบเทียบอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยร์วมของผูใ้ห้บริการหลักภายในประเทศแอฟริกาใต ้

Media and Broadcasting Revenue

$150m

Operating Profit (2018)

- $107m

Cost of Sales

$84m

N/A

Advertising Revenue

$332m

Operating Profit (2018)

- $44m

Employee Expenses

$3,099m

N/A

Source: SABC, eMedia Holdings *South Africa only has 2 major players in DTT industry
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Source: SABC, eMedia Holdings, Note: South Africa only has 2 major players in DTT industry, Total Assets shown above is the averaged value between 2017 and 2018

million dollars

Due to a few numbers of players

within the DTT industry in 
combination with their additional 
revenue stream from TV license 

fees, SABC is able to obtain revenue 
which exceeds their total assets
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▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ eMedia: สำหรับ eMedia ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโทรทัศน์และบริการผลิต

เนื้อหารายการหลักของประเทศแอฟริกาใต้ อย่างไรก็ตามตัวกิจการนั้นมีรายได้จากการประกอบการ

อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของกิจการ ส่งผลทำให้อัตราหมุนเวียน

สินทรัพย์รวมของบริษัทมีค่าเพียง 0.3 เท่า โดยมูลค่าของสินทรัพย์รวมส่วนใหญ่จะมาจากค่าความ

นิยม (Goodwill)4 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)5 ซึ่งจะประกอบไปด้วยลิขสิทธิ์การ

ออกอากาศเนื้อหารายการต่างๆ เมื่อนำข้อเท็จจริงนี้มาวิเคราะห์ร่วมกันกับข้อมูลรายได้ของบริษัท จะ

เห็นได้ว่าบริษัทไม่สามารถสร้างรายได้ได้สูงเท่าที่ควรจากลิขสิทธิ์เนื้อหารายการที่ถือครองอยู่หรือจาก

การควบรวมและเข้าซื้อกิจการอื่นๆ 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ SABC: เนื ่องจากตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ภายในประเทศแอฟริกาใต้มีลักษณะการแข่งขันประเภทผู้แข่งขันน้อยราย กล่าวคือ มีผู ้ประกอบ

กิจการในอุตสาหกรรมดังกล่าวเพียงสองรายหลักๆ คือ SABC และ eMedia ส่งผลทำให้กิจการทั้งสอง

รายมีรายได้ในระดับสูงจากการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่ต่ำ โดยในกรณีของ SABC ซึ่งแต่เดิมเป็น

หน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บค่าใบอนุญาตการรับชมโทรทัศน์จากประชาชนชาวแอฟริกาใต้อยู่แล้ว จึงมี

ตัวเลขรายได้ถูกเสริมจากกิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าวเพิ่มเติม ส่งผลให้กิจการมีรายได้รวมสูงกว่ามูลค่า

สินทรัพย์รวม คิดเป็นอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวมได้เท่ากับ 1.50 เท่า ซึ่งมีค่าที่สูงกว่าผู้ประกอบ

กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลอีกรายอย่าง eMedia อยู่มาก 

5.3.2 เรตติ้งของช่องโทรทัศน์ (Television Ratings) 

ในหัวข้อการศึกษาเรตติ้งของการรับชมโทรทัศน์ (Television Rating) ของประเทศแอฟริกาใต้นั้น ที่

ปรึกษาพบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ คือ Broadcast Research Council of South Africa (BRC) 

ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหากำไรที่ถูกก่อตั้งในปี ค.ศ. 2015 โดยมีหน้าที่ค้นคว้าวิจัย สำรวจ เก็บสถิติ 

เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ วิทยุ และ โฆษณา เพื ่อให้ได้ข้อมูลของผู ้รับชมโทรทัศน์ที ่โปร่งใสและมี

ประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ สำหรับการวัดมูลค่าราคาค่าโฆษณาและราคา

เวลาออกอากาศที่ยุติธรรม 

 
4 ค่าความนิยม (Goodwill) เป็นรายการทางบัญชีประเภทหนึ่งซึ่งแสดงถึงมูลค่าส่วนเกินที่มาจากการเข้าซื้อและควบรวมกิจการอื่นๆ ในระดับราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
บริษัทนั้นๆ 
5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) เป็นรายการสินทรัพย์ทางบัญชีประเภทหนึ่งที่ตัวสินทรัพย์จะไม่มีตัวตนเชิงรูปธรรม แต่มีมูลค่าอยู่ในเชิงนามธรรม เช่น ลิขสิทธิ์การ
ออกอากาศ เป็นต้น 
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รูปที่ 5-15: ลักษณะของหน่วยงานการวัดเรตติ้ง Broadcast Research Council (BRC) ของประเทศแอฟริกาใต้ 

Broadcast Research Council นั้นมีจุดประสงค์หกข้อภายในองค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ ได้แก่ 1) ค้นคว้าวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพื่อให้บริการการวัดข้อมูลผู้รับชม 

(Television Audience Measurement Service: TAMS) 2) เพื่อยืนยันความโปร่งใสของข้อมูล 3) เพื่อให้ผู้

ประกอบกิจการอุตสาหกรรมโทรทัศน์เข้าถึงบริการข้อมูล TAM 4) เพื่อสนับสนุนทุนในการวิจัยเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ผ่านเงินบริจาคที่ได้รับจากบริษัทในกลุ่มสมาชิก 5) เพื่อสนับสนุนการร่วมมือกันภายใน

อุตสาหกรรมเพื่อทำวิจัย และ 6) เพื่อสร้างมาตรฐานในการให้บริการข้อมูล TAM (Broadcast Research 

Council of South Africa, n.d.) 

  สำหรับการให้บริการข้อมูล TAM ภายในองค์กรนั้นจะถูกตรวจสอบทุก 5 สัปดาห์ โดย Television 

Research Committee ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์หลายราย เพื่อยืนยันความถูกต้องและ

โปร่งใสของข้อมูล โดยข้อมูลดิบที่ใช้จะถูกจัดเก็บโดย Nielsen ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนระดับโลกที่ทำหน้าที่

ให้บริการจัดเก็บข้อมูล TAM ที่ครอบคลุมมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มีขั้นตอนในการจัดเก็บโดยใช้การ

ติดตั้ง เครื่องมือสำหรับวัดและจัดเก็บข้อมูล (People Meter) ไว้กับโทรทัศน์ในครัวเรือนตัวอย่างที่เป็นกลุ่ม

สำรวจ ซึ่งมีท้ังหมด 1,620 ครัวเรือน โดยประเภทครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ที่ครอบคลุมการสำรวจได้แก่ โทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และโทรทัศน์แบบ Pay TV อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถวัด

และเก็บข้อมูลโทรทัศน์แบบไอพีทีวี (IPTV) และ OTT ได้เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์และวิธีการสำหรับ

การวัดการรับชมโทรทัศน์ประเภทนี้ได้ 

Support and collaboration

One of the goals is to support and 

contribute to the funding of additional 
collaborative industry-wide research, 
namely the Establishment Survey.

Raising the standards

Promote and maintain fair and 

transparent standards for broadcast 
audience measurement.

Ensuring transparency

Ensure that the research, as well as the 

management and reporting thereof, is 
transparent while being managed and 
audited through a battery of KPIs.

To make the research available

All broadcasters and media planners will 

have access to audience measurement 
research BRC TAMS via industry standard 
media planning software tools.

Funding the research

Fund the research in television 

through the contributions received 
from the media owner members

To commission and coordinate

Give oversight to television audience 

measurement research, that being BRC 
TAMS (Television Audience Measurement). 

Source: The Broadcast Research Council of South Africa
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รูปที่ 5-16: รูปแบบในการดำเนินงานของ Broadcast Research Council (BRC) ในประเทศแอฟริกาใต้ 

 โดยสรุปแล้วประเทศแอฟริกาใต้นั ้นมีองค์กร The Broadcast Research Council (BRC) ที่เป็น

องค์กรอิสระไม่แสงหากำไรทำหน้าที่ให้บริการวัดและเก็บรวมรวมข้อมูลการรับชมโทรทัศน์ (TAM) ซึ่งใช้ข้อมูล

พ้ืนฐานจากบริษัท Nielsen โดยมีจุดประสงค์เพ่ือการตั้งราคาที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ อีกทั้งข้อมูล

เหล่านี้จะถูกตรวจสอบเสมอทุกห้าสัปดาห์โดยคณะกรรมการที่จัดตั้งจากผู้ให้บริการโทรทัศน์หลายรายทำให้มี

ความน่าเชื่อถือและทันสมัย 

เมื่อพิจารณาถึงความนิยมของการรับชมโทรทัศน์ของประเทศแอฟริการใต้จำนวน 10 อันดับแรก 

ในช่วงวันที่ 1-7 เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2019 พบว่าช่อง SABC1 และช่อง etv นั้นสามารถครอบครองความ

นิยมได้ถึง ช่องละ 4 อันดับ คิดเป็นร้อยละ 94 ของจำนวนคนดูทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว โดยประกอบด้วย

ประเภทเนื้อหารายการที่ได้รับความนิยมในกลุ่ม 8 อันดับแรก ได้แก่ ละครโทรทัศน์ ข่าวสารสาระ บันเทิง 

ดนตรี ภาพยนตร์ และสารคดี ซึ่งช่อง etv ที่มีความนิยมเป็นอันดับ 1 ในช่วงเวลานั้นมีจำนวนผู้รับชมอยู่ที่ 

5,954,819 คน หรือร้อยละ 20 ของจำนวนคนดูทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว จากเนื้อหารายการประเภทละคร

โทรทัศน์ที่ชื่อ Scandal และเนื้อหารายการประเภทข่าวสารสาระ Xhosa News ของช่อง SABC1 ซึ่งเป็นเพียง

ช่องเดียวของรายการประเภทข่าวสารสาระที่ได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 10 อันดับแรก โดยมีจำนวนผู้รับชม

อยู่ที ่ 4,758,472 คน หรือร้อยละ 16 ของจำนวนคนดูทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว (Broadcast Research 

Council of South Africa, n.d.) 

BRC TAMS User Oversight Forum: TV broadcasters, media planners and agencies are 

invited to review the research. This forum ensures that those who are using the research are 
yielding its full benefit.

BRC Television Audience Measurement System (BRC TAMS): This high-quality television 

audience measurement system uses peoplemeter technology, a tool used to measure the 
viewing habits of TV audiences.

BRC commissions BRC TAMS through its research supplier, Nielsen, and the data is 

released daily. Users are able to access this data through industry standard media planning 
software tools.

Establishment Survey: The BRC has entered into a collaborative partnership with the 

Publisher Research Council (PRC), the Advertiser Media Forum (AMF), and MASA on the new 
Establishment Survey (ES).

Source: The Broadcast Research Council of South Africa
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รูปที่ 5-17: ตัวอย่างเรตติ้งรายสัปดาห์ของช่องโทรทัศน์ในประเทศแอฟริกาใต้ 

5.4 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

ในส่วนถัดไปที่ปรึกษาได้แสดงผลการค้นคว้ากรณีศึกษาและแนวทางในการดูแลกำกับ หรือ จัดตั้ง

นโยบายของประเทศแอฟริกาใต้ในตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ซึ่งสามารถจำแนกผลการค้นคว้าออกเป็น 2 

หัวข้อย่อยได้ดังนี้ 

5.4.1 กิโยตินทางการกฎหมายหรือกฎระเบียบเชิงแรงจูงใจ (Regulatory Guillotine or Incentive 

Regulations) 

ในหัวข้อการศึกษากิโยตินทางกฎหมายและกฎระเบียบเชิงแรงจูงใจที่เกี ่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ของประเทศแอฟริกาใต้ ที่ปรึกษาขอยกกรณีที่น่าสนใจ คือ มาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อสร้าง

แรงจูงใจให้กับผู้ประกอบกิจการภาพยนตร์และการผลิตสื่อโทรทัศน์ โดยผู้รับผิดชอบคือ Department of 

Trade and Industry มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์ 

รวมถึงการเพ่ิมการจ้างงานให้กับคนในประเทศ โดยมี 4 มาตรการแบ่งตามภาคส่วนที่มาตรการมีอำนาจหน้าที่

รับผิดชอบ ได้แก่ 1) การสนับสนุนผู้ผลิตภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์จากต่างชาติในขั้นตอนการผลิต (Foreign 

Film & Television Production Incentive) 2) การสนับสนุนผู้ผลิตภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์จากต่างชาติ

ในขั้นตอนหลังการผลิต (Foreign Film & Television Post-Production Incentive) 3) การสนับสนุนการ

ผลิตภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์ร่วมกันของผู้ผลิตภายในประเทศ (South Africa Film & Television Co-

Ranking Programme Genre Viewers (‘000s) Channel

1 Scandal Drama 5,955 etv

2 Xhosa News News 4,758 SABC 1

3 25th Samas 2019 Entertainment 4,037 SABC 1

4 Live Amp Music 3,519 SABC 1

5 Mtv Shuga Down South 2 Music 3,102 SABC 1

6 X-Men: Apocalypse Films 2,349 etv

7 Scoop Network Documentaries 1,720 etv

8 Toy Story Films 1,640 etv

9 Voetspore Documentaries 828 SABC 2

10 ICC Cricket World Cup: Bagladesh vs Sou Sport 695 SABC 3

South Africa Weekly Top 10 TV Programme

Source: Broadcast Research Council of South Africa Note: Sample all adults 15+ on June 1-7, 2019
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production Incentive) และ 4) การสนับสนุนผู ้ผลิตภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์ภายในประเทศ (South 

Africa Department of Trade and Industry, n.d.) 

 

รูปที่ 5-18: มาตรการส่งเสริมผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ในประเทศแอฟริกาใต้ 

ทั ้งน ี ้ค ่าใช ้จ ่ายที ่จะได ้ร ับการสนับสนุนนั ้นต ้องตรงตามเง ื ่อนไข Qualifying South African 

Production Expenditure (QSAPE)6 เท่านั้น โดยทั้ง 4 มาตรการมีรายละเอียดในการสนับสนุนเงินทุนและ

ข้อกำหนดที่สำคัญดังนี ้

1. การสนับสนุนผู้ผลิตภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์จากต่างชาติในขั้นตอนการผลิต  (Foreign Film & 

Television Production Incentive) เช่น การถ่ายทำ (Shooting)  

▪ ได้รับเงินคืนร้อยละ 25 ของรายจ่าย QSAPE แต่ไม่เกิน 50 ล้านแรนด์แอฟริกาใต้ หากมีการถ่าย

ทำโดยใช้สถานที่ภายในประเทศแอฟริกาใต้ และได้รับเงินคืนเพิ่มอีกร้อยละ 5 ของ QSAPE หาก

เกิดการจ้างงานหรือใช้บริการจากคนผิวสี 

2. การสนับสนุนผู้ผลิตภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์จากต่างชาติในขั้นตอนหลังการผลิต (Foreign Film & 

Television Post-Production Incentive) เช่น การตัดต่องาน (Edit) 

 
6 Qualifying South African Production Expenditure (QSAPE) คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนื้อหารายการ หรือภาพยนตร์โดยผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายในประเทศแอฟริกาใต้ 

Foreign Film & Television 

Post-Production Incentive

South Africa Film & Television

Co-production Incentive

South African Film & Television 

Production Incentive

Under condition

▪ The incentive will be calculated at 25% of Qualifying South African 
Production Expenditure (QSAPE)

▪ Additional 5% is provided with condition

Under condition

▪ 35% QSAPE rebate
▪ Additional 5% is provided with condition

Under condition

▪ 35% QASPE rebate
▪ Additional 5% is provided with condition

Source: South Africa Department of Trade and Industry

Foreign Film & Television 

Production Incentive

Under condition

▪ Conduction post-production in South Africa, the incentive is 
calculated at 20% QSAPPE

▪ Additional 2.5% is provided with condition
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▪ ได้รับเงินคืนร้อยละ 20 ของรายจ่าย QSAPPE และได้รับเงินคืนเพ่ิมอีกร้อยละ 2.5 หากค่าใช้จ่าย

ของ QSAPPE อย่างน้อย 10 ล้านแรนด์แอฟริกาใต ้

3. การสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์ร่วมกันของผู้ผลิตภายในประเทศ (South Africa 

Film & Television Co-production Incentive) 

▪ ได้รับเงินคืนร้อยละ 35 ของ QSAPE และเพิ่มเติมอีกร้อยละ 5 ถ้ามีการจ้างงานคนผิวสีตาม

ข้อกำหนด ทั้งนี้จะได้รับเงินคืนไม่เกิน 50 ล้านแรนด์แอฟริกาใต ้

▪ QSAPE ต้องมีมูลค่าขั้นต่ำ 2.5 ล้านแรนด์แอฟริกาใต้ และ ต้องเป็นรายจ่ายของรายการสารคดีขั้น

ต่ำ 5 แสนแรนด์แอฟริกาใต ้

4. การสนับสนุนผู้ผลิตภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์ภายในประเทศ (South African Film & Television 

Production Incentive) 

▪ ได้รับเงินคืนร้อยละ 35 ของ QSAPE และเพิ่มเติมอีกร้อยละ 5 ถ้ามีการจ้างงานคนผิวสีตาม

ข้อกำหนด ทั้งนี้จะได้รับเงินคืนไม่เกิน 50 ล้านแรนด์แอฟริกาใต ้

▪ QSAPE ต้องมีมูลค่าขั้นต่ำ 1.5 ล้านแรนด์แอฟริกาใต้ และ ต้องเป็นรายการสารคดีขั้นต่ำ 5 แสน

แรนด์แอฟริกาใต ้

▪ สินทรัพย์และลิขสิทธิ์ของบริษัทต้องถูกครอบครองโดยประชาชนแอฟริกาใต้  

โดยสรุปแล้วมาตรการสนับสนุนทางการเงินให้กับอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์นั้น 

มีเป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจภายในประเทศ อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุน

การจ้างงานให้กับประชาชนในประเทศโดยเฉพาะคนผิวสี โดยมาตรการนี้นอกจากจะส่งผลต่อตัว แปรทาง

เศรษฐกิจระดับมหภาคของประเทศ เช่น มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ อัตราการจ้างงาน แล้ว

ยังส่งผลดีต่อผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในด้านคุณภาพของสินค้า เนื่องจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เป็นผู้

ประกอบกิจการในตลาดปลายน้ำ (Downstream Market) ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที ่ซื ้อหรือผลิตสื่อ

โทรทัศน์เพื่อให้บริการกับผู้ชมช่องโทรทัศน์ของตน โดยจะได้รับผลสืบเนื่องจากการสนับสนุนผู้ผลิตภาพยนตร์

และสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นสินค้าหลักในการดึงดูดผู้ชมให้กับช่องรายการของตน 
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5.4.2 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industry Development Policy) 

จากการศึกษาค้นคว้าภายใต้หัวข้อนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม ของหน่วยงานกำกับดูแลใน

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศแอฟริกาใต ้พบว่าไม่มีกรณีเทียบเคียงของการศึกษาภายใต้กรอบเชิงนโยบาย

ดังกล่าว 

5.5 ประเด็นที่น่าสนใจ (Implications) 

ภายหลังการศึกษาค้นคว้าข้อมูลตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศแอฟริกาใต้ ที่ปรึกษาสามารถ

สรุปประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศแอฟริกาใต้ออกมาได้ ดังนี้ 

▪ การเปลี่ยนผ่านระบบในการออกอากาศ และการอำนวยความสะดวกด้านการเข้าถึงเครื่องรับ

สัญญาณโทรทัศน์ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ต้องดำเนินควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

เห็นได้จากกรณีศึกษาของ SENTECH SOC Limited รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลแอฟริกาใตท้ี่ได้ดำเนินการ

เปลี่ยนผ่านจากระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก เป็นระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลภายใต้มาตรฐาน DVB-T2 อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวยังไม่สามารถเกิดผลลัพธ์ที่มี

ประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจากการแจกจ่ายกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลฟรี

แก่ประชาชนของรัฐบาลยังไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง 

▪ การเพิ่มรายการและประเภทเนื้อหาถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ใน

การรักษากลุ่มผู้ชมเดิมรวมไปถึงเข้าถึงกลุ่มผู้ชมกลุ่มใหม่ เช่น กรณีของ eMedia Investment ซึ่ง

เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์รายใหญ่ของประเทศแอฟริกาใต้ที่ได้มีการเพ่ิมช่องรายการใหม่เพ่ือให้สามารถ

เข้าถึงกลุ่มผู้ชมใหม่ได้มากข้ึน อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมรูปแบบของเนื้อหาให้กับกลุ่มผู้รับชมเดิม หรือกรณี

ของช่องโทรทัศน์ SABC 1 ที่ได้เพิ่มรายการโทรทัศน์ใหม่เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่กว้างมากยิ่งขึ้นผ่าน

ความหลากหลายของเนื้อหารายการ 

▪ กระบวนการด้านการกำกับดูแล และกฎหมายมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อพัฒนาการของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ ทั้งในเรื ่องของการกำหนดข้อจำกัดทางธุรกิจ หรือเรื ่องของการส่งเสริมผู้

ประกอบกิจการผ่านนโยบายเชิงแรงจูงใจเพ่ือผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรม หน่วยงานกำกับดูแล

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องคอยสังเกตการณ์ และทบทวนบทกฎหมายอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิด

ความมั่นใจได้ว่าข้อบังคับในปัจจุบันนั้น ยังสามารถนำมาปรับใช้กับสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ 
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▪ แม้จะมีจำนวนผู้แข่งขันไม่มาก แต่ผลประกอบการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในประเทศ

แอฟริกาใต้ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ แสดงให้เห็นว่านอกเหนือจากระดับการแข่งขันภายในประเทศแล้ว 

คุณภาพของเนื้อหารายการ รวมไปถึงการเข้าถึงของช่อง และอุปสรรคทางเทคโนโลยี ก็ยังเป็นปัจจัยที่

สำคัญที ่จะชี ้ว ัดถึงความสำเร็จของการประกอบการในธุรกิจโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการที่  

ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลภายในประเทศ ซึ่งพบเจอกับปัญหาในส่วนของ

อุปสรรคทางเทคโนโลยีจากการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลล่าช้า ผู้รับชมจึงเลือกที่จะรับชมโทรทัศน์ใน

ช่องทางอ่ืนๆ 
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6 สหราชอาณาจักร 

6.1 การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด (Structure) 

ในการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรที่ปรึกษาพิจารณาจาก 4 กิจกรรมหลัก 

ได้แก่ 1) การผลิตเนื้อหา 2) การให้บริการช่องรายการ 3) การส่งสัญญาณ และ 4) การรับชมโทรทัศน์ของผู้ชม

ปลายทาง โดยที่ปรึกษาแสดงผลการศึกษาจำแนกเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันในตลาด (Competition) 

อุปทานของตลาด (Market Supply) และอุปสงค์ของตลาด (Market Demand) ดังนี้ 

6.1.1 การแข่งขันในตลาด (Competition) 

ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาระดับและรูปแบบของการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบกิจการภายในตลาด

โทรทัศน์ โดยที่ปรึกษาแบ่งการนำเสนอภายใต้หัวข้อย่อยท้ังหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 

ภาพรวมตลาดโทรทัศน์ (Television Market Landscape) 

 

รูปที่ 6-1: ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักร 

เมื่อได้ทำการศึกษาภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักร พบว่า สหราชอาณาจักร

เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีจำนวนช่องโทรทัศน์จำนวนมากไม่ว่าจะบนช่องทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

โทรทัศน์แบบเคเบิล โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม หรือโทรทัศน์แบบไอพีทีวี ทั้งในระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่น มี

จำนวนช่องรวมทั้งหมดกว่า 980 ช่องรายการ (Sky, 2019) โดยคิดเป็นช่องรายการประเภทโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

ในระบบดิจิตอลทั้งหมด 168 ช่อง (Digital UK, n.d.) 

Network Providers

BBC

BBC A BBC B

Arqiva

Arqiva BArqiva A

COM7

Digital 3&4 SDN

COM8

▪ A total number of 8 MUX providers control 

12 MUXs all over UK
LocalTVMUX

Comux UK Ltd.

Multiplex Broadcasting 

Services N.I. Ltd.

GIMux

Manchester

Northern 

Ireland MUX GIMux Cardiff

Entertainment 

Television Ltd.

Cube 

Interactive Ltd.

D3&4 SDN

Broadcasters

Source: Digital UK, Ofcom, Sky

▪ There are over 980 channels, taking the base from Sky’s EPG 

channels which included most of the channels within UK, 168 of 
which are DTTs while the rest are a combination of satellite, 
cable and IPTV

Digital Terrestrial Cable

Satellite IPTV

Note: Bold and underlined names represent MUX providers while 

names in italic represent name of MUXs

Disruptors

▪ New platform providers both 

from both domesticand 
foreign firm are competing for 
the audience share of the 

industry
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และเมื่อพิจารณาไปถึงผู้ประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์แล้ว พบว่า 

ภายใน สหราชอาณาจักรมีผู้ให้บริการโครงข่าย 12 โครงข่ายทั้งโครงข่ายระดับประเทศหรือโครงข่ายระดับ

ท้องถิ่น อยู่ทั้งหมด 8 ราย (Ofcom, 2018c) 

 

รูปที่ 6-2: ภาพรวมตลาดโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักร 

จากการศึกษาสหราชอาณาจักรมีสภาพตลาดโทรทัศน์โดยรวมอยู่ในระดับที่เข้มแข็งจากการที่มีระดับ

ของเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ส่งผลทำให้จำนวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ในปี ค.ศ. 2018 มีจำนวนกว่า 27.2 ล้าน

ครัวเรือน (Ovum, 2018) ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึง

ช่องทางในการรับชมในปีเดียวกัน พบว่า การรับชมของประชากรส่วนใหญ่จะรับชมผ่านช่องทางประเภท

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 37 

รองลงมาได้แก่โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประเภทบอกรับสมาชิก ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกันอยู่ที่ร้อยละ 34 ฐานผู้รับ

ชมที่ม่ันคงของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ ของสหราชอาณาจักร 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตในจำนวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 ถึง 

ปี ค.ศ. 2023 โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 ถึง ปี ค.ศ. 2023 จะเป็นการคาดการณ์สัดส่วนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ใน

อนาคต จะสังเกตได้ว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะเติบโตช้าลงอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้เกิดช่องว่างระยะห่างระหว่าง

จำนวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์และครัวเรือนทั้งหมดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การคาดการณ์อัตราการเติบโต

เฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 มีอยู่เพียงร้อยละ 0.03 นอกจากนี้ การคาดการณ์

อัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 ของผู้ใช้งาน OTT อยู่ที่ร้อยละ 

8.7 (Ovum, 2018) สะท้อนถึงการเข้าใกล้จุดอิ่มตัวของตลาดโทรทัศน์ ทั้งนี้อัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ยต่อปี
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นั้นถือว่ามีค่าไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ที่ได้ทำการศึกษา แสดงถึงความแข็งแกร่งของตลาดโทรทัศน์

ในสหราชอาณาจักรที่ถึงแม้จะใกล้เข้าจุดอิ่มตัว แต่ยังไม่ถูกแทนที่โดยบริการโทรทัศน์ประเภทอ่ืนๆ 

อัตราการกระจุกตัวภายในตลาด (Market Concentration) 

 

รูปที่ 6-3: ผู้ประกอบกิจการหลักในตลาดโทรทัศน์อิตาลีแบ่งตามอัตราส่วนผู้รับชม 

ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรนั้นให้บริการทั้งในรูปแบบ โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรทัศน์แบบเคเบิล และโทรทัศน์แบบไอพีทีวี ดังนั้นเมื่อศึกษาถึงสภาพการ

แข่งขนัและการกระจุกตัวภายในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร จะพบว่าตลาดมีสภาพการแข่งขัน

ที่ค่อนข้างสูงจากปริมาณคู่แข่งมากรายภายในตลาด โดยมีช่องรายการโทรทัศน์มากถึง 980 ช่อง ทั้งนี้ผู้

ให้บริการหลักมีทั้งหมด 4 ราย คือ BBC, itv, Channel 4 และ Sky ซึ่งมีสัดส่วนของผู้รับชมรวมกันอยู่ที่ร้อยละ 

72.5  ทั้งนีท้ี่ปรึกษาเลือกที่จะนำสี่ผู้เล่นหลักภายในตลาดมาอธิบายสภาพการแข่งขันโดยรวมของตลาด ดังนี้ 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ BBC: เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์สาธารณะที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล

ในด้านค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์รายการ มีส่วนแบ่งผู้รับชมภายในตลาดสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 30.9 (BARB, 

2019) ในปี ค.ศ. 2018 รูปแบบเนื้อหาของรายการที่ให้บริการจะอยู่ในรูปแบบของข่าวสาร กีฬา 

รายการพยากรณ์อากาศ ละครโทรทัศน์ สารคดี ฯลฯ 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ ITV: เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่มีส่วนแบ่งผู้รับชมภายในตลาดรองลงมาอยู่ที่ร้อย

ละ 23.2 มีรูปแบบของเนื้อหารายการประเภทเนื้อหารายการสำหรับเด็ก รายการตลก ละครโทรทัศน์ 

▪ The British public service 

broadcaster funded by government 

through television license fee

▪ Operates several television channels 

both of linear and internet television

▪ TV contents : news, sport, weather 

forecast, drama, documentaries, 

politics, etc.

▪ Deliver content through linear 

television broadcasting and on 

demand via the ITV Hub.

▪ TV contents : children, comedy, 

drama, entertainment, factual, 

films and news, etc.

Source: BARB, BBC, ITV, Channel 4

▪ The British public service free to air 

television network 

▪ Available on analogue and digital 

cable networks

▪ TV contents : comedy, Factual, 

Sport, drama, etc.

▪ Europe’s largest media company 

and pay-TV broadcaster

▪ Provides satellite television and 

broadband services 

▪ TV contents : cinema, sport, 

children, etc.
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รายการบันเทิง ข้อเท็จจริง หนัง และข่าวสาร ฯลฯ โดยจะให้บริการรายการทั้งในรูปแบบของผัง

รายการแบบปกติและในรูปแบบ VoD บนช่องทาง ITV Hub 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ Channel 4: เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์สาธารณะที่ให้บริการเนื้อหารับชมฟรี โดย

มีจุดเด่นในการให้บริการเนื้อหาที่เข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่จัดอยู่ในประเภทเข้าถึงยาก เช่น กลุ่มคนผิวสี เป็น

ต้น เนื้อหาของรายการจะอยู่ในรูปแบบของรายการตลก รายการสาระ กีฬา ละครโทรทัศน์ ฯลฯ 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ Sky: เป็นช่องโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัท Sky ที่เป็นผู้ให้บริการด้านสื่อและ

โทรทัศน์แบบ Pay TV ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ให้บริการทั้งโทรทัศน์ดาวเทียมและบริการ Broadband 

สำหรับเนื้อหาของช่องโทรทัศน์จะเป็นในรูปแบบของภาพยนตร์ กีฬา รายการสำหรับเด็ก ฯลฯ 

การทดแทนของเทคโนโลยีและบริการ (Technological & Service Substitutions) 

 

รูปที่ 6-4: รูปแบบการรับชมสื่อจากช่องทางต่างๆ 

จากการศึกษาแนวโน้มการทดแทนของเทคโนโลยีและบริการของสหราชอาณาจักร ในปัจจุบันมีการ

รับชมสื่อผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ ทั้งนี้ช่องทางออนไลน์เริ่มมีอิทธิพลต่อ

ผู้รับชมสื่อต่างๆ มากขึ้นทำให้ช่องทางดั้งเดิม หรือออฟไลน์ได้รับผลกระทบจากการถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดไป 

ทั้งนี้สำหรับผลสำรวจศึกษามานั้น พบว่าผู้รับชมโทรทัศน์มีอัตราการรับชมเฉลี่ยต่อวันเพ่ิมขึ้นสูงสุดอย่างเห็นได้

ชัดในปี ค.ศ. 2019 ที่มีอัตราการรับชมโทรทัศน์อยู่ที่ 3 ชั่วโมง 42 นาทีต่อวัน โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน

หน้าที่มีอัตราการรับชมอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 37 นาท ี(Consumer Barometer with Google, 2019) ทั้งนี้ในป ีค.ศ. 

2019 อัตราการรับชมโทรทัศน์เฉลี่ยต่อวัน เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากปี ค .ศ. 2016 ซึ่งมีอัตราการรับชม
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3H 37M 3H 42M

2016 2017 2018 2019

Average Daily TV Viewing Time

Note: Survey was operated in January every years and included broadcast 

streaming and video on demand

Source: Consumer Barometer with Google, Ofcom
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โทรทัศน์ อยู่ที่ 2 ชั่วโมง 46 นาที และในภาพรวมในปีถัดไปยังคงเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการ

รับชมโทรทัศน์ที่ยังคงเป็นที่นิยมในสหราชอาณาจักร  

นอกจากนี้ จากผลสำรวจในปี ค.ศ. 2017 กลุ่มวัยรุ่นมีการรับชมรายการโทรทัศน์และภาพยนต์ผ่าน

การให้บริการรูปแบบสตรีมมิ่ง เช่น YouTube และ Netflix ในอัตราสูงอยู่ที่ร้อยละ 66 และ 46 ตามลำดับ 

จากกลุ่มสำรวจวัยรุ่นทั้งหมด 505 คน ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่นมีการรับชมผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภายในประเทศ เช่น BBC iPlayer ในอัตราส่วนที่สูงอยู่ที่ร้อยละ 63 และ 54 

ตามลำดับ จากผลสำรวจในกลุ่มผู้ใหญ่ทั้งหมด 2,356 คน และในกลุ่มวัยรุ่นจำนวนทั้งสิ้น 505 คน (Ofcom, 

2018a) สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมในการรับชมสื่อภาพและเสียงที่เปลี่ยนไปโดยผู้บริโภครับชมผ่านช่องทาง

ออนไลน์มากยิ่งขึ้น  

 
รูปที่ 6-5: เวลาเฉลี่ยต่อวันท่ีใช้ในการรับชมสื่อจากช่องทางต่างๆ 

ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการสื่อภาพและเสียงผ่านช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆ มากมาย และเป็นที่นิยมอย่าง

มากในกลุ่มวัยรุ ่นที่นิยมรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น YouTube และ Netflix เป็นต้น โดยจากผล

สำรวจพบว่าในปี ค.ศ. 2017 กลุ่มคนอายุ 16 ถึง 34 ปี มีการรับชมภาพและเสียงผ่าน YouTube ในสัดส่วน

ค่อนข้างสูงอยู่ที่ 59 นาทีต่อวัน เมื่อเทียบกับกลุ่มคนทั้งหมดที่มีอัตราการรับชมอยู่เพียง 29 นาทีต่อวัน ทั้งนี้

เมื่อเทียบกับการรับชมภาพและเสียงผ่านโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสด (Live TV) กลุ่มคนอายุ 16 ถึง 34 ปี มี

อัตราการรับชมในอัตราค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 97 นาทีต่อวัน เมื่อเทียบกับกลุ่มคนอายุอื่นๆ ซึ่งมีการรับชมผ่านทาง

โทรทัศน์สูงถึง 174 นาทีต่อวัน (Ofcom, 2018b) สะท้อนให้เห็นถึงการเข้ามาแทนที่ของช่องทางออนไลน์ใน

การรับชมภาพและเสียงผ่านช่องทาง YouTube ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจน 

Live TV
174M

Recorded 
playback

30M

BVoD
9M

SVoD
18M

Other videos (TV 
content)

14M

YouTube
29M

Other videos (non-
TV content)

12M

DVD
3M

Gamesole
11M

All individuals, all devices

Source: Ofcom
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16-34 year-old, all devices

Total: 

4 hrs. 48 mins

Total: 

5 hrs. 1 min

Total Audiovisual Viewing Time Spent Per Day In 2017
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6.1.2 อุปทานของตลาด (Market Supply)  

ที่ปรึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้เล่นในฝั่งอุปทานของอุตสาหกรรมทั้งผู้เล่นที่เป็นผู้ให้บริการโครงข่าย และ

ผู้ให้บริการโทรทัศน์ โดยแสดงผลการศึกษาภายใต้หัวข้อย่อยท้ังหมด 2 หัวข้อ ดังนี้ 

การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTT Network Provision) 

ปัจจุบันสหราชอาณาจักรมีการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial 

Television) ภายใต้มาตรฐาน DVB-T และ DVB-T2 ซึ่งเริ่มดำเนินการเปลี่ยนผ่านจากการให้บริการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก (Analog Terrestrial Television) สู่การให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 (International Telecommunications Union, n.d.) และยกเลิกการให้บริการ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2012  

 

รูปท่ี 6-6: ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของสหราชอาณาจักร 

โดยสหราชอาณาจักรมีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื ้นดินในระบบดิจิตอล (Multiplex) จำนวน 12 

โครงข่าย ซึ่งมีการดำเนินการโดยผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 8 ราย ซึ่ง

ประกอบไปด้วย BBC, Digital 3 & 4, SDN, Arqiva, Comux UK Ltd., Multiplex Broadcasting Services 

N.I. Ltd., Entertainment Television Ltd., และ Cube Interactive Ltd. โดยที ่โครงข่ายฯ BBC A และ 

BBC B ของผู ้ให้บริการฯ BBC และโครงข่ายฯ D3&4 ของผู ้ให้บริการฯ Digital 3 & 4 นั้นเป็นโครงข่ายฯ 

ระดับชาติที่ให้บริการส่งสัญญาณแก่ผู้ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Channel) 

ประเภทช่องรายการสาธารณะ ทั้งนี้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Multiplex) จำนวน 12 

Multiplex Designation Licenses Name Multiplex Name Network Operator

DSO Multiplexes

PSB1 Multiplex 1 BBC A BBC

PSB2 Multiplex 2 D3&4 Digital 3 & 4

PSB3 Multiplex B BBC B BBC

COM4 Multiplex A SDN SDN

COM5 Multiplex C Arqiva A Arqiva

COM6 Multiplex D Arqiva B Arqiva

Non-DSO Multiplexes

COM7 Multiplex E COM7 Arqiva 600 MHz Multiplex Arqiva

COM8 Multiplex E COM8 Arqiva 600 MHz Multiplex Arqiva

LTVMux Multiplex L Local TV Multiplex Comux UK Ltd.

NIMux Multiplex Northern Ireland Northern Ireland Multiplex Multiplex Broadcasting Services N.I. Ltd.

GIMux Manchester GI Multiplex Geographically Interleaved Spectrum Multiplex (Manchester) Entertainment Television Ltd.

GIMux Cardiff GI Multiplex Geographically Interleaved Spectrum Multiplex (Cardiff) Cube Interactive Ltd

Source: Ofcom, Digital UK

United Kingdom Digital Terrestrial Television Network Operators
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โครงข่ายนั้น (Ofcom, 2018c) ครอบคลุมจำนวนครัวเรือนในสหราชอาณาจักรร้อยละ 98.5 โดยมีจำนวนช่อง

รายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลมากถึง 168 ช่อง (Digital UK, n.d.) 

การให้บริการเนื้อหา (Content Provision) 

จากการศึกษารูปแบบการให้บริการเนื้อหาของช่องรายการในสหราชอาณาจักร พบว่า ผู้รับชมส่วน

ใหญ่รับชมรายการประเภทรายการบันเทิง (BARB, 2019) (ร้อยละ 19.2) นำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับ

รายการเกมโชว์ เช่น รายการแข่งขันร้องเพลง รายการแข่งขันเล่นเกมเพื่อชิงรางวัล เป็นต้น รองลงมาได้แก่ 

รายการประเภทละคร (ร้อยละ 16.2) ซึ่งนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับ ละครโทรทัศน์ และสารคดี (ร้อยละ 

14.2) ซึ่งนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของประเทศ และสารคดีสัตว์โลก เป็นต้น  ส่งผลทำให้

ช่องรายการโทรทัศน์ต่างๆ นิยมออกอากาศเนื้อหาประเภทรายการบันเทิง ละครโทรทัศน์ และสารคดีเป็นหลัก 

 

รูปที่ 6-7: รูปแบบการให้บริการเนื้อหาของช่องรายการในสหราชอาณาจักร 

ตัวอย่างรายการที่ได้รับความนิยม (Griffiths, 2018) ได้แก่ The Graham Norton Show ของช่อง 

BBC ซึ่งเป็นรายการบันเทิงที่ผู้ดำเนินรายการจะพูดคุยกับผู้รับชมรวมไปถึงสัมภาษณ์ดาราและศิลปินผู้รับเชิญ

ในประเด็นที่น่าสนใจหรือกำลังโด่งดังในสังคม หรือซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง Doctor Who ที่นำเสนอเนื้อหาประเภท 

Sci-fi ซึ่งได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1963 (BBC, n.d.) จนถึงปีปัจจุบัน รวมไปถึงสารคดีที่ได้รับความนิยม

อย่างเรื่อง Planet Earth ซึ่งจะนำเสนอประเด็นและหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติบนโลกผ่านภาพถ่าย

และวิดีโอคุณภาพสูงประกอบกับเสียงบรรยายจากนักพากย์มากประสบการณ์ 
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Source: Griffiths E., BBC, itv, Channel 4, Sky
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6.1.3 อุปสงค์ของตลาด (Market Demand) 

ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผู้เล่นในฝั่งอุปสงค์ของตลาด ตั้งแต่ผู ้รับชมโทรทัศน์ไปจนถึงผู้

ให้บริการสื่อโฆษณา โดยแสดงผลการศึกษาภายใต้หัวข้อย่อยท้ังหมด 2 หัวข้อ ได้แก่ 

พฤติกรรมและอุปสงค ์ของผ ู ้บร ิโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน ์ (Consumer Behavior & 

Demand) 

เมื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรม และอุปสงค์ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร  

พบว่า ในปี ค.ศ. 2018 เวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อวันมีค่าสูงสุด เมื่อเทียบกับเวลาการรับชมสื่อต่างๆ 

ดังกล่าว โดยเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 5 ชั่วโมง 51 นาทีต่อวัน และสำหรับความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตนั้น มี

การใช้งานทุกวันสูงถึงอัตราร้อยละ 90 (Datareportal, 2019) 

 

รูปที่ 6-8: รูปแบบพฤติกรรมและอุปสงค์ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน์สหราชอาณาจักร 

เนื่องจากผลสำรวจความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าวของ

ประชากรสหราชอาณาจักร มีผลการสำรวจล่าสุดถึงปี ค.ศ. 2018 ดังนั้นการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่

รวมถึงเวลาที่ใช้ในการรับชมสื่อต่างๆ ดังกล่าว จึงใช้สถิติข้อมูลปี ค.ศ. 2018 เช่นกัน เพื่อที่จะสามารถนำมา

เปรียบเทียบภายใต้ช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยจากผลสำรวจพบว่า ประชากรสหราชอาณาจักรมีพฤติกรรมการ

ใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยที่วันละ 5 ชั่วโมง 51 นาที ในขณะที่เวลาในการรับชมโทรทัศน์ทั้งหมดอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 

37 นาทีต่อวัน ทั้งนี้หากเปรียบเทียบความต่างระหว่างเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการรับชมโทรทัศน์

ของประเทศที่ทำการศึกษาแล้วนั้นพบว่า มีความแตกต่างน้อย เนื่องจากเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อวัน

Time Spend With Media 2018

5H 51M 1H 54M 3H 37M 0H 58M

Internet* Social Media** TV Viewing*** Music****

Source: Consumer Barometer with Google, Datareportal

Note: *Use via PC or Tablet **Average daily time spent on any device ***Broadcast, Streaming and VoD ****No survey made based on Music in 2018
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น้อยกว่าประเทศที่ทำการศึกษาอื่นๆ เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7 ชั่วโมงต่อวัน สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มประเทศที่

พัฒนาแล้วมีความแตกต่างระหว่างการรับชมโทรทัศน์ และการใช้อินเทอร์เน็ตไม่มากนัก  (Datareportal, 

2019) 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต พบว่าในปี ค .ศ. 2017 และปี ค.ศ. 

2018 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำทุกวันสูงสุด โดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 89 และ 90 ของประชากร 

สหราชอาณาจักรตามลำดับ สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตที่ยังคงเป็นอีกปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งใน

กิจวัตรประจำวันของประชากรสหราชอาณาจักร (Datareportal, 2019) 

 นอกจากนี้ผลสำรวจในปี ค.ศ. 2017 และปี ค.ศ. 2018 ของประเภทอุปกรณ์ที่นิยมใช้งานในกลุ่มวัย

ผู้ใหญ่ของประชากรสหราชอาณาจักรสูงสุดนั้นคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 92 เท่ากันทั้ง

สองปี ในขณะที่การใช้งานโทรทัศน์มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 91 ใน ปี ค.ศ. 2017 และลดลงมาอยู่ที่ ร้อยละ 89 ใน

ปี ค.ศ. 2018 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นถึงความ

แข็งแกร่งของตลาดโทรทัศน์ที่ยังคงเป็นที่นิยม แม้ว่าจะมีบริการอินเทอร์เน็ตเข้ามา โดยเห็นได้จากความถี่ใน

การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำทุกวันในอัตราค่อนข้างสูง แต่อัตราการใช้งานโทรทัศน์ยังคงสามารถรักษา

สัดส่วนที่สูงไว้ได ้(Consumer Barometer with Google, 2019) 

อุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณา (Consumer-Advertiser Demand) 

 

รูปที่ 6-9: รูปแบบอุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณา 

Source: Ovum 2018
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2016 2017 2018 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F

Gross All Ad Spending ($m) 41,652 43,693 46,052 48,009 49,833 51,179 52,765 54,032
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การวิเคราะห์อุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณานั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้ม

ความต้องการของผู้ผลิตสื่อโฆษณาโดยภาพรวมได้ โดยการคาดการณ์แนวโน้มความต้องการของผู้ผลิตสื่อ

โฆษณา ต้องอาศัยข้อมูลค่าใช้จ่ายโฆษณาในอดีตและปัจจุบันในการทำการวิเคราะห์เพ่ือหาช่องทางสื่อโฆษณา

ที่ผู้ผลิตสื่อโฆษณานิยมลงสื่อโฆษณาในช่องทางนั้นๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต นอกจากนี้การวิเคราะห์นี้

ยังสะท้อนพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ผลิตสื่อโฆษณาได้อีกด้วย สำหรับภาพรวมค่าใช้จ่ายในตลาด

โฆษณาของสหราชอาณาจักรนั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปีเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ และในปี ค .ศ. 2018 มี

ค่าใช้จ่ายโฆษณารวมทั้งสิ้น 46,052 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีการคาดการณ์ไปจนถึง ปี ค.ศ. 2023 ซึ่งเป็นปีที่

มีค่าใช้จ่ายโฆษณาสูงสุด อยู่ที่ 54,032 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2018 ร้อยละ 17.3 

ภายหลังจากการศึกษารูปแบบอุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณาในสหราชอาณาจักร 

พบว่า ค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์ในปี ค.ศ. 2018 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 21 ซึ่งลดลงจากปี ค.ศ. 2016 ร้อย

ละ 3 ซึ่งแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย และในปี ค.ศ. 2023 มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์อยู่ที่ร้อย

ละ 19 ซึ่งลดลงร้อยละ 5 จากปี ค.ศ. 2016 ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีร้อยละ 24  

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายโฆษณาบนช่องทางออฟไลน์อื่นก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน แต่ยังคงเป็นสัดส่วนที่มี

ค่ามากท่ีสุดเช่นเดียวกับประเทศแอฟริกาใต้ โดยในปี ค.ศ. 2016 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 49 และลดลงร้อยละ 5 

ในปี ค.ศ. 2023 มาอยู่ที่ร้อยละ 44 สำหรับค่าใช้จ่ายโฆษณาสื่อดิจิตอลประเภทไม่ใช่วิดีโอ มีสัดส่วนลดลง

เล็กน้อย โดยลดลงเพียงร้อยละ 1 จากปี ค.ศ. 2017 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 8 มาเป็นร้อยละ 7 ในปี ค.ศ. 2018 

และมีการคาดการณ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 ถึง ปี ค.ศ. 2023 จะมีอัตราคงท่ีคือ ร้อยละ 7 (Ovum, 2018) อย่างไร

ก็ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ในปี ค.ศ. 2023 มาอยู่ทีร่้อยละ 21 จากเดิมในปี ค.ศ. 2016 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 16 สำหรับ

ค่าใช้จ่ายโฆษณาวิดีโอประเภทแทรกสื่อหลักของผู้ให้บริการ OTT ที่ดำเนินธุรกิจโทรทัศน์มีแนวโน้มคงที่ อยู่ที่

ร ้อยละ 1 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 ถึง ปี ค.ศ. 2023 ทั้งนี ้ค่าใช้จ่ายโฆษณาวิดีโอประเภทแทรกสื ่อหลักของผู้

ให้บริการ OTT ที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1 โดยการเพ่ิมข้ึนไม่ได้มีนัยสำคัญต่อ

การลดลงของค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Ovum, 2018) 

โดยสรุปแล้วตลาดโฆษณาบนสื่อดิจิตอล และ OTT มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของตลาด

โฆษณาบนสื่อดิจิตอลมีนัยสำคัญต่อการลดลงของค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์ และโฆษณาบนช่องทาง

ออฟไลน์อ่ืนๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายบนสื่อออฟไลน์มีสัดส่วนมาก
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ที่สุด และมากกว่าค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์เท่าตัว สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดโทรทัศน์ที่มีการ

เติบโตเข้าใกล้จุดอิ่มตัว เห็นได้จากข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคและภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในปี ค .ศ. 

2017 และ ปี ค.ศ. 2018 กลุ่มวัยผู้ใหญ่นิยมใช้อุปกรณ์โทรทัศน์มากที่สุด นอกจากนี้สัดส่วนครัวเรือนที่ มี

โทรทัศน์ของสหราชอาณาจักรยังมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของผู้บริโภคถูกแบ่งไปยัง

สื่ออื่นๆ มากขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าสื่อออฟไลน์ยังไม่เข้าใกล้จุดอิ่มตัวจึงทำให้ยังสามารถเติบโตได้ ดังนั้น

เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงสามารถหันไปลงโฆษณาบนช่องทางออฟไลน์ที่มีแนวโน้มเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่า 

6.2 การวิเคราะห์พฤติกรรม (Conduct) 

ในส่วนของการวิเคราะห์พฤติกรรม ที่ปรึกษาแสดงผลการศึกษาพฤติกรรม แนวโน้ม และกลยุทธ์ของผู้

ประกอบกิจการภายในตลาดโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร โดยสามารถจำแนกผลการศึกษาออกเป็น 4 หัวข้อ

ย่อยได้ ดังนี้ 

6.2.1 การเพิ่มผลิตภัณฑ์ (Product Extension) 

 

รูปที่ 6-10: กรณีศึกษาการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในสหราชอาณาจักร 

จากการค้นคว้าภายใต้หัวข้อของการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ พบ

กรณีศึกษาที่น่าสนใจคือ การร่วมมือกันในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ (Co-production) ระหว่างผู้

ประกอบกิจการ Sky จากสหราชอาณาจักรกับผู้ประกอบกิจการ HBO ในสหรัฐอเมริกา ส่งผลทำให้ได้ผลงานซี

รีส์โทรทัศน์ที่รู้จักในชื่อเรื่อง “Chernobyl” ซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลก มีสถิติสัดส่วนการรับชมสูงที่สุดอยู่ที่

ร้อยละ 52 ของผู้รับชมทั้งหมดของ HBO  สามารถทำลายสถิติการรับชมของผลงานซีรีส์โทรทัศน์เรื่องก่อนหน้า

9.5 9.5

9.4 9.4 9.4 9.4
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Rank and IMDb Rating for TV Shows

Source: IMDb, Patten D.

▪ The show can only be exclusively watched on HBO and Sky’s platforms (both online 

and television)

▪ Number of audience from both providers for the series has reach over 9.7m as of June 

2019

▪ The show is reported to be the third best launch ever for Sky original drama and has 

broken the watch percentage for Game of Thrones on HBO

Over 52%

No more than 48%

Watch Percentage (All Platforms)
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อย่างเรื่อง “Game of Thrones” ที่มีสถิติสัดส่วนการรับชมที่ร้อยละ 48 ของผู้รับชมทั้งหมดไปได้ อีกทั้งยัง

ได้รับคะแนนจากคนดูบนเว็บไซต์ IMDb อยู่ที่ 9.5 คะแนนอีกด้วย (IMDb, n.d.) 

ทั้งนี้ผู้ให้บริการทั้งสอง (Sky และ HBO) ได้ใช้กลยุทธ์ในการจำกัดการออกอากาศของซีรีส์โทรทัศน์

ดังกล่าวให้สามารถออกอากาศได้เฉพาะในช่องทางของผู้บริการทั้งสอง ทั้งในช่องทางออนไลน์และช่องทางบน

โทรทัศน์ ส่งผลทำให้ผู้ให้บริการทั้งสองสามารถสร้างรายได้จากการซีรีส์โทรทัศน์เรื่องดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ 

จากการเพิ่มจำนวนของผู้ชมบนช่องทางดังกล่าว (Patten, 2019) 

6.2.2 การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน (Operational Changes) 

จากการศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการในสหราชอาณาจักร 

ที่ปรึกษาได้เลือกกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของผู้ให้บริการโทรทัศน์ CNN ซึ่งมีจุดประสงค์ที่

จะลดภาระหนี้สินของบริษัทกว่า 1.7 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ (Hayes, Moraes, 2019) ให้น้อยลงโดยการยุติ

การให้บริการเนื้อหาบางส่วนของช่อง CNN ในสหราชอาณาจักร โดยแผนการยุติการให้บริการดังกล่าวมี

รายละเอียดของแผนการแบ่งออกเป็นสี่หัวข้อ (Waterson, 2019) ได้ ดังนี้ 

 

รูปที่ 6-11: กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของบริษัท CNN 

▪ ลดจำนวนรายการ: CNN จะยุติการให้บริการรายการที่มีผลขาดทุนจากการออกอากาศสูงลง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่ให้บริการในเมืองลอนดอน 

In order to restructure $170 
billions of debt, one of the 
CNN attempts is to make a 

substantial cuts to its 
London-based television 

news operation 

01

02

03

04

Cutting Off Shows
Cutting off shows that create huge loss to the channel, especially London-based 

shows.

Shifting the Focus to Online Offerings
The company focuses its British office on its online offering at the expense of its 

traditional TV channels, protecting the digital and newsgathering operations.

Simulcasts & Rerun Shows
Showing more simulcasts of the main US CNN network, rerunning programs and 

running additional programming produced from other CNN office.

Staff Relocation
Most London-based roles are being relocated to other international offices, but 

many British staff are not able to take up the jobs, likely resulted in at least a dozen 

employees losing their jobs but still hoping to keep overall headcount unchanged.

Source: Waterson J
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▪ มุ่งเน้นให้บริการในรูปแบบออนไลน์: บริษัทจะเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการในสหราชอาณาจักรมา

เป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น โดยลดการให้บริการในรูปแบบดั้งเดิมลงเพื่อให้การให้บริการข่าวสาร

สาระของบริษัททางออนไลน์ยังคงอยู่ 

▪ ออกอากาศในรูปแบบ Simulcast และออกอากาศซ้ำ: CNN จะเพิ่มการออกอากาศในรูปแบบ 

Simulcast ซึ่งคือการออกอากาศในหลายๆ ช่องทางโดยใช้เนื้อหาเพียงเนื้อหาเดียว โดย CNN ใน 

สหราชอาณาจักรจะออกอากาศอย่างเดียวกันกับช่อง CNN ในประเทศอื่นๆ และการออกอากาศ

เนื้อหารายการซ้ำให้มากขึ้น เพ่ือลดต้นทุนด้านเนื้อหาของบริษัทในสหราชอาณาจักรให้น้อยลง 

▪ การโยกย้ายพนักงาน: พนักงานส่วนใหญ่ของ CNN ในสหราชอาณาจักรจะถูกทำการโยกย้ายไปยัง

สำนักงานของ CNN ในประเทศอื ่นๆ ซึ ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านบุคลากรให้กับ CNN ในสหราช

อาณาจักร อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่พนักงานบางรายจะไม่สามารถถูกโยกย้ายไปยังประเทศ

อ่ืนๆ ได้ ส่งผลทำให้จำนวนพนักงานโดยรวมของ CNN อาจมีจำนวนลดลง 

บริษัท CNN เป็นเครือข่ายโทรทัศน์เคเบิลระดับโลกที่มีสำงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่มีเนื้อหาใน

การออกอากาศส่วนใหญ่เป็นข่าวสาระตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการให้บริการนอกสหรัฐอเมริกา จะอยู่ภายใต้

ความรับผิดชอบของอีกบริษัท คือ CNN International ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการออกอากาศเนื้อหาของบริษัทไป

ยังประเทศต่างๆ กว่า 212 ประเทศท่ัวโลก โดยอาศัยทีมงานข่าวกว่า 4,000 คน 

6.2.3 การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnership) 

สำหรับกรณีศึกษาในเรื่องของการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่พบเห็นในสหราชอาณาจักร ที่ปรึกษาได้

เลือกกรณีศึกษาการร่วมกันสนับสนุนเงินลงทุนระหว่างผู้ให้บริการโครงข่าย Arqiva และผู้ให้บริการโทรทัศน์ 

BBC, itv และ Channel 4 ให้แก่ผู ้ให้บริการโทรทัศน์ Freeview (Digital UK, 2018) เพื่อนำไปพัฒนาช่อง

ทางการรับชมที่ใช้ชื่อว่า Freeview Play ในระยะเวลา 5 ปีกว่า 125 ล้านปอนด ์

Freeview Play เป็นช่องทางการรับชมวิดีโอทางหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันเป็นผู้นำในตลาดประเภทเนื้อหา

รับชมฟรีของสหราชอาณาจักร โดยการลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ช่องทาง Freeview Play 

กลายเป็นช่องทางที่สามารถให้บริการเนื้อหาทั้งแบบรับชมฟรีและ VoD ได้บนอุปกรณ์การรับชมที่หลากหลาย 

ไม่ว่าจะบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต 
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รูปที่ 6-12: กรณีศึกษาการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในสหราชอาณาจักร 

แผนการพัฒนาในระยะเวลา 5 ปีของการลงทุนในครั้งนี้ สามารถแบ่งหัวข้อการพัฒนาออกเป็น 3 ข้อ

หลักได้แก่ 

▪ พัฒนาแอปพลิเคชันเพื ่อให้ผู ้ร ับชมสามารถรับชมเนื ้อหาทั ้งแบบรับชมฟรีและ VoD ได้ทั ้งบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์แท็บเล็ต 

▪ เพ่ิมระบบการรับชมแบบเริ่มต้นใหม่ ซึ่งสามาถทำให้ผู้รับชมสามารถย้อนกลับไปดูช่วงแรกของรายการ

ที่กำลังดำเนินฉายอยู่ได้ 

▪ พัฒนาระบบการค้นหาเพื่อให้รองรับการค้นหาประเภทเสียงประกอบกับพัฒนารูปแบบและรูปลักษณ์

การทำงานของผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Programme Guide)7 

6.2.4 การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Merger & Acquisition) 

จากการศึกษากรณีศึกษาเรื่องการควบรวมและเข้าซื้อกิจการในสหราชอาณาจักร ที่ปรึกษาเลือก

นำเสนอกรณีศึกษาการเข้าซื้อระหว่างผู้ให้บริการโทรทัศน์สองฝ่าย โดยฝ่ายที่จะขายกิจการคือ UKTV กับฝ่าย

เข้าซื้อคือ Discovery และ BBC Studios (Mann, 2019) ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาการซื้อขายกจิการ 

UKTV ได้ที่ราคา 180 ล้านปอนด์ โดยฝ่ายเข้าซื้อเลือกที่จะแบ่งการเป็นเจ้าของช่องรายการดังนี้ คือ 

 

 
7 Electronic Programme Guide (EPG) คือระบบผังรายการที่ผู้รับชมสามารถเข้าถึงได้บนจอโทรทัศน์ผ่านการควบคุมของรีโมต ซึ่งถูกพัฒนาโดย Freeview 

Source: Digital UK Note:*Around 19 million users use Freeview Play as either their main or secondary sets.  **EPG: A type of television guide that users can access on their television via their remote.
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รูปที่ 6-13: กรณีศึกษาการเข้าซื้อกิจการผู้ให้บริการโทรทัศน์ UKTV 

▪ ผู้ให้บริการ Discovery จะเข้าเป็นเจ้าของช่องรายการประเภทไลฟ์สไตล์ ได้แก่ช่อง Really, ช่อง 

Home และช่อง Good Food 

▪ ผู้ให้บริการ BBC Studios จะเข้าเป็นเจ้าของช่องรายการประเภทรายการบันเทิง ได้แก่ช่อง Alibi, 

ช่อง Dave, ช่อง Drama, ช่อง Eden, ช่อง Gold, ช่อง W และช่อง Yesterday รวมไปถึงเข้าเป็น

เจ้าของแบรนด์ UKTV และช่องทางรับชมออนไลน์อย่าง UKTV Play 

การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวส่งผลทำให้ทั้งสองผู้เข้าซื้อได้รับส่วนแบ่งผู้รับรับชมกว่าร้อยละ 5.2 ของ

ตลาด (BARB, 2019) คิดเป็นจำนวนผู้รับชมกว่า 1.4 ล้านคน ส่งผลให้ผู้เข้าซื้อทั้งสองรายสามารถที่จะขยาย

ฐานลูกค้า และลดจำนวนคู่แข่งไปในขณะเดียวกัน 

6.3 การวิเคราะห์การดำเนินงาน (Performance) 

ในส่วนนี้ที่ปรึกษาแสดงผลการศึกษาผลประกอบการของผู้เล่นหลัก  3 ราย ภายในตลาดโทรทัศน์ 

สหราชอาณาจักรผ่านตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น รายได้จากการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นต้น 

โดยสามารถแบ่งกรอบการศึกษาออกเป็น 2 หัวข้อย่อยได้ดังนี้ 

6.3.1 ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน (Operational Excellency) 

ในการศึกษาผลประกอบการของผู้ให้บริการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักร ที่ปรึกษาทำการคัดเลือก

ผู้ให้บริการหลัก 3 รายแรกที่มีส่วนแบ่งของตลาดมากที่สุดมานำเสนอ โดยมีผลลัพธ์การศึกษาผลประกอบการ

ของผู้ให้บริการ 3 ราย ดังนี้ 

▪ BBC Studios and Discovery have confirmed the close of the UKTV 

transaction worth about £180m

▪ Discovery will formally takes over control of lifestyle channels Really, 

Home and Good Food

▪ The deal will see the 5.2% market share of UKTV being distributed to 

BBC Studios and Discovery

▪ BBC Studios will take over entertainment channels Alibi, Dave, Drama, 

Eden, Gold, W and Yesterday, the UKTV brand, as well as the digital 

service UKTV Play 

Source: BARB , Mann C.
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รูปที่ 6-14: ผลประกอบการสามผู้ให้บรกิารหลักในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ Channel 4: มีผลประกอบการของรายได้จากการดำเนินงานที่ค่อนข้างต่ำเมื่อ

เทียบกับให้บริการรายอื่นๆ เนื่องจากช่องทางรายได้ของ Channel 4 นั้น มีเพียงรายได้จากการ

โฆษณาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น สำหรับแนวโน้มรายได้มีความผันผวนเล็กน้อย โดยในปี ค .ศ. 2014 

2016 และ 2018 มีรายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1,195 1,267 และ 1,242 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2018 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.2 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของรายได้ท้ังหมด สำหรับรายได้หลักในปี ค.ศ. 2018 นั้น มาจากรายได้

โฆษณาโทรทัศน์กว่า 1,007 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะมาจากผังรายการ

โทรทัศน์และการผลิตเนื้อหาอื่น มีมูลค่ามากถึง 857 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่

เป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลอยู่ที่ 125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (Channel 4, 2018) 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ ITV: มีรายได้จากการดำเนินงานในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้

บริการอีกสองราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายได้จากการดำเนินงานในปี ค .ศ. 2014 

2016 และ 2018 เท่ากับ 3,299 3,902 และ 4,090 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ โดยรายได้ส่วน

ใหญ่จะมาจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากการขายเนื้อหาให้แก่ช่องรายการอื่น สำหรับแนวโน้มของ

ผลประกอบการก็จัดอยู่ในระดับที่ไม่คงที่เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ในปี ค .ศ. 2018 บริษัทมีกำไรจาก

การดำเนินงาน เท่ากับ 764 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.7 ของรายได้ท้ังหมด โดยมีกำไร

มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เล่นอีกสองราย สำหรับรายได้หลักจากการดำเนินงานในปี ค .ศ. 2018 

Operating Profit 

(Margin)
2014 2016 2018

CH4 5 (0.4%) -23 (-1.8%) 10 (0.8%)

ITV 829 (25.1%) 769 (19.7%) 764 (18.7%)

BBC 417 (6.5%) 75 (1.2%) 297 (4.6%)

Corporate General Strategy

▪ Operates as an integrated producer broadcaster, 

where they createsand distributecontent as well 
as broadcast on multiple platforms

▪ Most revenue came from advertisement income, 
while a minor portion is from Direct-to-Consumer

▪ Focuses on educational documentaries contents 

▪ Most revenue came from license fees

Source: BBC, Sky and Channel 4

▪ Main revenue source is from TV advertisements

▪ Focus on hard-to-reach audience like young adults 
and ethnic groups
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นั้นมากจาก รายได้ค่าโฆษณา ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2,286 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ในปีเดียวกัน ค่าใช้จ่าย

หลักของบริษัทมาจากค่าใช้จ่ายในการออกอากาศ เท่ากับ 1,344 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ITV, 2018) 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ BBC: มีรายได้จากการดำเนินงานสูงที่สุดในผู้บริการทั้งสามราย เนื่องจากมี

รายได้ประเภทบอกรับสมาชิกร่วมด้วย โดยผู้ให้บริการมีรายได้จากการดำเนินงานในปี ค .ศ. 2014 

2016 และ 2018 เท่ากับ 6,452 6,148 และ 6,448 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี 

ค.ศ. 2018 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 298 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.6 

ของรายได้ทั้งหมด สำหรับช่องทางรายได้ส่วนใหญ่ในปี ค .ศ. 2018 มาจากรายได้ค่าใบอนุญาตกว่า 

4,878 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายด้านเนื้อหารายการ มีมูลค่าอยู่

ที่ 2,010 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และยังมีค่าใช้จ่ายด้านในการกำกับดูแลกว่า 14.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

(BBC, 2018) 

 
รูปที่ 6-15: การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายหลักของผู้ให้บริการหลักในสหราชอาณาจักร 

เมื่อพิจารณาเพิ่มเติมไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อเปรียบเทียบความเป็นเลิศในการ

ดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการ ที่ปรึกษาเลือกที่อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวมของผู้ประกอบกิจการทั้ง

สามรายมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วิเคราะห์ความสามารถในการ

สร้างรายได้ของกิจการเมื่อเทียบกันกับสินทรัพย์รวมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก

สินทรัพย์ของกิจการต่างๆ โดยเมื่อได้ทำการวิเคราะห์ พบว่า มีผู้ประกอบกิจการที่มีอัตราส่วนดังกล่าวโดดเด่น 

ดังนี้ 

TV Advertising and Sponsorship Revenue

$1,007m

Operating Profit (2018)

$10.2m

Programme and Other Content Expenses

$857m

Regulations Expense

$125m

Advertising Revenue

$2,286m

Operating Profit (2018)

$764m

Network Schedule

$1,344m

N/A

License Income

$4,878m

Operating Profit (2018)

$298m

Content Expenses

$2,010m

Regulatory Charges

$14.3m

Source: BBC, Sky, Channel 4
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รูปที่ 6-16: การเปรียบเทียบอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยร์วมของผูใ้ห้บริการหลักภายในสหราชอาณาจักร 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ Channel 4: Channel 4 สามารถที่จะครองส่วนแบ่งผู้รับชมภายในตลาด

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของสหราชอาณาจักรได้โดยอาศัยกลยุทธ์ในการ

ให้บริการเนื้อหาที่มุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องของความหลากหลายทางเพศและชาติพันธุ์ ทำให้สามารถ

จับกลุ่มผู้รับชมกลุ่มที่สนใจเนื้อหาดังกล่าวได้แต่เพียงรายเดียวภายในอุตสาหกรรม ส่งผลให้ Channel 

4 มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวมสูงถึง 1.98 เท่า หรือในอีกหนึ่งความหมายคือ กิจการสามารถ

สร้างรายได้ในปริมาณที่สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์ไปกว่า 1.98 เท่า ซึ่งมีอัตราส่วนที่สูงที่สุดในบรรดาผู้

ประกอบกิจการหลักสามรายแรกในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของสหราช

อาณาจักร 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ ITV: แม้จะไม่ได้มีส่วนแบ่งผู้รับชมเป็นอันดับแรกภายในตลาด แต่ ITV สามารถ

สร้างรายได้ในปริมาณที่สูงกว่ามูลค่าของสินทรัพย์รวมของกิจการผ่านการใช้กลยุทธ์ในการแบ่ง

ช่องทางรายได้ (Revenue Stream Diversification) ไปยังธุรกิจการผลิตเนื้อหารายการ ส่งผลให้ตัว

กิจการสามารถสร้างรายได้ทั้งจากรายได้โฆษณาบนโทรทัศน์และรายได้จากการให้บริการผลิตเนื้อหา

รายการ ซึ่งมีการดำเนินการทั้งภายในสหราชอาณาจักรและภายในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 

เป็นต้น ITV จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของกิจการที่สามารถนำสินทรัพย์ของกิจการมาใช้ประโยชน์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวมสูงถึง 1.53 เท่า 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ BBC: BBC เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่

สามารถสร้างรายได้สูงเกินกว่ามูลค่าสินทรัพย์รวม ทั้งนี้ เนื่องจากรายได้หลักของ BBC นั้นมาจากสอง
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As a result of efficient utilization of their 

assets in both global production and UK
DTT broadcasting services, their asset 
turnover ratio is drastically driven up

BBC is especially exceptional due to their 

main revenue source from TV license fees, 
collected from UK citizens for the rights to 
watch televisions within the country

According to their corporate’s strategy, 

Channel 4 thrives on its content 
differentiation on diversity (in terms of 
race and gender) in order to capture this 

niche part of audience share
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แหล่งด้วยกันคือ รายได้ค่าโฆษณาบนโทรทัศน์ และรายได้จากค่าใบอนุญาตการรับชมโทรทัศน์ของ

ประชาชนภายในสหราชอาณาจักรซึ่งตัวกิจการมีหน้าที่ในการเก็บค่าใบอนุญาตดังกล่าว ส่งผลทำให้

รายได้ของ BBC ซ่ึงแต่เดิมมีปริมาณท่ีสงูจากสว่นแบ่งผูรั้บชมท่ีสูงอยู่แลว้ มีปริมาณสูงเพ่ิมมากย่ิงข้ึนไป

อีก จึงทำให้ตัวกิจการมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวมเป็นอันดับสองในกลุ่มผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ภภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลสหราชอาณาจักร เท่ากับ 1.89 เท่า 

จากการศึกษาในหัวข้อดังกล่าวจะพบว่า สหราชอาณาจักรเป็นเพียงประเทศเดียวที่ผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรายหลักสามารถสร้างรายได้ได้เกินกว่ามูลค่าสินทรัพย์รวมของกิจการทั้ง

สามราย แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ของประชากรสหราชอาณาจักร ซึ่งสอดคล้องกับชั่วโมง

การรับชมโทรทัศน์ที่สูงของประชากรเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศภายใต้กรอบการศึกษาประเทศอ่ืนๆ  

6.3.2 เรตติ้งของช่องโทรทัศน์ (Television Ratings) 

จากการศึกษาพบว่า การวัดเรตติ้งของผู้ให้บริการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรนั้นถูกดำเนินการ

ภายใต้หน่วยงานที่ชื่อว่า Broadcasters’ Audience Research Board (BARB) เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น 

โดยหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานไม่แสวงหากำไรที่ถูกจัดตั้งและได้รับเงินทุนสนับสนุนจากการร่วมมือกัน

ระหว่างผู้ให้บริการโทรทัศน์ BBC, itv, Channel 4, Channel 5 และหน่วยงานรัฐ Institute of Practitioners 

in Advertising (IPA) 

 

รูปที่ 6-17: หน่วยงาน Broadcasters' Audience Research Board (BARB) ของสหราชอาณาจักร 

▪ Compiles audience measurement and 

television ratings in United Kingdom

▪ Created to replace two previous ratings 

agency (ITV and BBC)

▪ Jointly owned by BBC, ITV, Channel 4, 

Channel 5, Sky and the Institute of 

Practitioners in Advertising (IPA)

The two data sources will be combined using a process called Dovetail Fusion before 

delivering multiple-screen viewing figures that will be divded into three stages*:

Source: BARB                                                                                                                 *Note: Only the data on the first stage ‘Programme average audiences’ is available for now

Project Dovetail
Established to deliver total reach of programme and commercial 
audiences across multiple screens

▪ BARB’s representative panel of 5,300 homes that provides 

viewing information, demographic profiles and viewers per screen

▪ Device-based data whenever someone watches a BVOD service 

on a tablet, PC or smartphone

Collects data via:

1. Programme average audiences – reports multiple-screen programme audience figures 

for all individual across four screens ( TV sets, tablets, PCs and smartphones)

2. Reach and time spent viewing – reports reach and time spent viewing across three 

screens (TV sets, tablets and PCs) alongside consolidated seven-day TV set viewing

3. BVOD campaign performance – reports on the methodology review, development and 

testing, user acceptance testing as well as stakeholder review on BVOD’s campaigns
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หน่วยงาน BARB มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลการรับชมโทรทัศน์ของทุกช่องทางจากผู้ให้บริการโทรทัศน์

ทุกรายโดยอาศัยซอฟต์แวร์ภายในเครื่องรับสัญญาณของผู้รับชมทั่วประเทศในการเก็บข้อมูล จากนั้นจึงนำ

ข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเรตติ ้งเพื ่อจำหน่ายให้แก่ผู ้ผลิตโฆษณาที่ต้องการลงโฆษณา ซึ ่งจากรูปแบบการ

ดำเนินงานดังกล่าวที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกฝ่ายเป็นผู้ร่วมการดำเนินงาน ทำให้ผลลัพธ์ของหน่วยงาน 

BARB สามารถสร้างความเป็นกลางและความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายได้ 

ในปัจจุบัน หน่วยงาน BARB ได้จัดทำโครงการชื่อว่า “Project Dovetail” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เผยแพร่ข้อมูลในการรับชมและการเข้าถึงของผู้รับชมในสหราชอาณาจักรบนช่องทางการรับชมของแต่ละ

ช่องทาง เพื่อที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้รับชมในสหราชอาณาจักรที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ 

โครงการดังกล่าวจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่ 1) ข้อมูลจากกลุ่มตัวแทนกว่า 

5,300 ครัวเรือนซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของการรับชม ข้อมูลประชากรของผู้รับชม และจำนวนผู้

รับชมต่อหนึ่งหน้าจอ และ 2) ข้อมูลจากการใช้งานอุปกรณ์ ซึ่งจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทุกๆ ครั้งที่มีผู้ใช้  

อุปกรณแ์ท็บเล็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ ในการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ 

 

รูปที่ 6-18: ตัวอย่างเรตติ้งรายสัปดาห์ของช่องโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักร 

 เมื่อพิจารณาถึงเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 5-15 

สิงหาคม ปี ค.ศ. 2019 ที่วัดจากการรับชมผ่านโทรทัศน์ และช่องทางอ่ืนๆ รวมกันพบว่าใน 15 อันดับแรกนั้นมี

ช่องรายการโทรทัศน์เพียง 2 ช่องที่ติดอันดับ โดยเรตติ้งอันดับ 1 ถึง 13 ล้วนมาจากช่อง ITV ซ่ึงเนื้อหารายการ

ที่ได้รับความนิยมล้วนเป็นเนื้อหารายการประเภทละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วงเย็นระหว่างเวลา 19:00 – 

Rank Programme Date (Time) Channel TV Set (‘000s) PC/Laptop (‘000s) Tablet (‘000s) Smartphone (‘000s) Total (‘000s)

1 Coronation Street August 05, 2019 (19:31) ITV 6,657 29 53 35 6,773

2 Coronation Street August 09, 2019 (19:31) ITV 6,369 30 57 37 6,493

3 Coronation Street August 05, 2019 (20:30) ITV 6,275 30 56 35 6,396

4 Coronation Street August 09, 2019 (20:32) ITV 6,250 30 63 38 6,381

5 Emmerdale August 05, 2019 (19:00) ITV 6,057 29 55 36 6,177

6 Coronation Street August 07, 2019 (19:31) ITV 6,062 18 43 28 6,151

7 Emmerdale August 09, 2019 (19:00) ITV 6,026 18 45 29 6,117

8 Emmerdale August 06, 2019 (19:01) ITV 5,977 18 41 26 6,062

9 Coronation Street August 07, 2019 (20:30) ITV 5,802 31 62 38 5,932

10 Emmerdale August 08, 2019 (20:00) ITV 5,767 18 44 26 5,855

11 Emmerdale August 08, 2019 (19:00) ITV 5,620 18 41 27 5,705

12 Emmerdale August 06, 2019 (20:00) ITV 5,596 19 46 27 5,688

13 Emmerdale August 07, 2019 (19:00) ITV 5,541 18 41 27 5,627

14 Poldark August 11, 2019 (21:00) BBC 1 5,375 54 58 18 5,504

15 Countryfile August 11, 2019 (19:00) BBC 1 5,239 6 6 1 5,252

Source: BARB Note: Period August 5-11, 2019, Programmes of less than 5 minutes duration are excluded from these reports.

UK Weekly Top 15 TV Programmes
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20:30 โดยรายการ 4 อันดับแรกที่ได้รับความนิยมคือละครโทรทัศน์เรื่อง Coronation Street ในขณะเดียวกัน

ช่อง BBC มีรายการที ่ต ิดอันดับอยู ่ 2 รายการคือ Poldark และ Countryfile ที ่ติดอันดับ 14 และ 15 

ตามลำดับ ซึ่งเป็นเนื้อหารายการประเภทละครโทรทัศน์ และสารคดี 

 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแยกช่องทางการรับชมที่ประกอบไปด้วย  คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และ

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ในช่วงระหว่างวันที่ 5-15 สิงหาคม ปี ค.ศ. 2019 พบว่าเรตติ้งบางอันดับ

ไม่ได้สอดคล้องกับการรับชมทางโทรทัศน์ เช่น การรับชมรายการ Poldark ของช่อง ITV ที่ออกอากาศในวันที่ 

11 สิงหาคม ปี ค.ศ. 2019 เวลา 21:00 ผ่านช่องทางคอมพิวเตอร์ มีจำนวนคนดู 54,396 คน ซึ่งเป็นเป็นอันดับ

สูงสุดในของช่องทางนี้ แต่เมื่อเทียบกับการรับชมทางโทรทัศน์ กลับอยู่ในอันดับที่ 14 (BARB, 2019) 

6.4 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

ในส่วนถัดไปที่ปรึกษาแสดงผลการค้นคว้ากรณีศึกษาและแนวทางในการดูแลกำกับ หรือ จัดตั้ง

นโยบายของสหราชอาณาจักรในตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ซึ ่งสามารถจำแนกผลการค้นคว้าออกเป็น 2 

หัวข้อย่อยได้ดังนี้ 

6.4.1 กิโยตินทางการกฎหมายหรือกฎระเบียบเชิงแรงจูงใจ (Regulatory Guillotine or Incentive 

Regulations) 

จากการศึกษาค้นคว้าภายใต้หัวข้อกิโยตินทางการกฎหมายหรือกฎระเบียบเชิงแรงจูงใจ ของหน่วยงาน

กำกับดูแลในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร พบว่าไม่มีกรณีเทียบเคียงของการศึกษาภายใต้กรอบ

เชิงนโยบายนี้ 

6.4.2 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industry Development Policy) 

อุตสาหกรรมสื่อของสหราชอาณาจักรเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย และถือ

ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการบริการสาธารณะจากภาครัฐในการแพร่กระจายภาพและเสียงที่ดีที่สุดในโลก รวมถึง

มีภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระจากภาครัฐ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับสื่อและเชื่อว่าการดำเนิน

ธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อควรดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีกฎระเบียบที่ไม่มีความจำเป็นและขัดขวางการทำงาน 

แต่อย่างไรก็ดีเพื่อให้อุตสาหกรรมสื่อมีการเติบโตที่ยั่งยืนและสามารถสร้างโอกาสให้ผู้เล่นในตลาดที่มีอยู่และผู้

เล่นรายใหม่ รัฐบาลจึงได้ออกแบบกรอบแนวความคิดใหม่สำหรับโทรทัศน์ท้องถิ่นเพื่อให้การให้บริการแบบ

ท้องถิ่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) โดย
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รัฐบาลคาดการณ์ว่ากรอบความคิดแบบใหม่นี้จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวรองรับการเติบโตในภาคสื่อ และสร้าง

ผลประโยชน์ในวงกว้างให้แก่สังคมโดยการนำเสนอเนื้อหารูปแบบใหม่ๆ ให้แก่ประชาชน เช่น การให้ข้อมูลแก่ผู้

อยู ่อาศัยในท้องถิ ่น การกระตุ ้นความสนใจในพื้นที ่ การสนับสนุนการเข้าถึงการบริการท้องถิ ่น รวมถึง

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มการจ้างงานในท้องถิ่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมแบบสร้างสรรค์ และ

การส่งเสริมธุรกิจในท้องถิ่น เป็นต้น (DCMS, 2011) 

 

รูปที ่6-19: นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร 

รัฐบาลจึงได้พิจารณาตัวเลือกและวิธีการดำเนินงานต่างๆ จำนวนมาก ในการจัดทำกรอบแนวความคิด

ที่ดีที่สุดสำหรับโทรทัศน์ท้องถิ่นในประเทศ โดยกรอบแนวคิดนี้ ได้ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของสื่อ

ท้องถิ่น และผ่านการทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงาน Ofcom โดยองค์ประกอบหลัก 4 

ประการของกรอบแนวความคิด ได้แก่ 1) ผู้ถือใบอนุญาตคลื่นความถี่เดียว (โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล) 2) ใบอนุญาตบริการโทรทัศน์ท้องถิ่น 3) ผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ และ 4) ต้นทุน รายได้และ

เงินทุน โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 

1. ผู้ถือใบอนุญาตคลื่นความถี่เดียว (โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ): รัฐบาลของ 

สหราชอาณาจักรต้องการให้โทรทัศน์ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการให้บริการ และสร้างความ

มั่นใจว่าเจ้าของช่องที่ได้รับจัดสรรความถี่มีความสามารถในการดำเนินการทั้งด้านเงินทุนและด้าน

เทคนิค เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการส่งสัญญาณของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

สำหรับบริการโทรทัศน์ท้องถิ่นในพื้นที่ที่กำหนดไว้ โดยสร้าง “บริษัทโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

▪ It will be called “MuxCo”.

▪ A digital envelope that occupies 
a portion of spectrum and brings 
together the digital audio, video 

and data from several program 
services into a signal

▪ The signal will broadcast from
▪ transmitters for reception by 

individual households through 

aerials

I

▪ The BBC capital contribution will

▪ have a fundamental role paly to 
establish local TV. 

▪ The BBC will offset the costs of

▪ building and operating the 
infrastructure for local 

multiplexes.

IV

▪ A new local licensing regime

▪ awards individual licenses to 
broadcast content. 

▪ The licenses have the right of

▪ carriage on the localized multiplex 
built and operated by MuxCo.

II

▪ EPG is based on logical channel

▪ numbers (LCNs) that are 
associated with a particular 
broadcaster‘s channel. 

▪ The non-DTT platforms are
▪ controlled by the respective 

operators who award channel 
numbers in line with published 
codes of practice

▪ The non-DTT platforms likely to
▪ have yellow button/app access 

from their EPG front page.

III

I : Single 

spectrum 

(multiplex)          

license holder 

IV : Costs, 

revenues and 

funding

II : Local TV 

service 

licenses

III : Electronic 

Program Guides 

(EPG)

Source : DCMS

A New Framework for Local TV Developed by UK Government
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ระบบดิจิตอล (Multiplex Company) หรือ MuxCo” ซึ ่งโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความถี่และสามารถรวบรวมสัญญาณเสียง วิดีโอและข้อมูลดิจิตอลจาก

บริการหลายอย่างเข้าด้วยกัน 

2. ใบอนุญาตบริการโทรทัศน์ท้องถิ่น: รัฐบาลต้องการสร้างโอกาสให้แก่ตลาดโทรทัศน์ท้องถิ่นใหม่ใน

ประเทศเป็นครั้งแรก โดยต้องการให้การเติบโตของโทรทัศน์ท้องถิ่นเกิดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดที่

เข้มแข็งและเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ ดังนั้นรัฐบาลจึงมุง่ที่จะสร้างระบอบการออกใบอนุญาตท้องถิ่นใหม่

ที่เป็นใบอนุญาตส่วนบุคคล เพื่อสร้างเนื้อหาในการออกอากาศที่แตกต่างและรับประกันได้ว่าเนื้อหา

เหล่านี ้มีสิทธิ์ในการออกอากาศผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ผ่านการส่ง

สัญญาณโดย MuxCo 

3. ผังรายการอิเล็กทรอนิกส์: รัฐบาลสหราชอาณาจักรต้องการสร้างคุณสมบัติที่โดดเด่นในการให้บริการ

โทรทัศน์ท้องถิ่นด้วยผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (EPGs) โดยการมีผู้ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่เพียงพอในการให้บริการทั้งประเทศ ซึ่งผังรายการอิเล็กทรอนิกส์สามารถ

ถูกนำไปใช้โดยผู้ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลทั้งหมด 

4. ต้นทุน รายได้และเงินทุน: การให้เงินช่วยเหลือจาก BBC จะมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งโทรทัศน์

ท้องถิ่นในสหราชอาณาจักร อีกทั้ง BBC มีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าเงินลงทุนถูกใช้ในการสนับสนุน

การบริการสาธารณะจริงและเงินที่ลงทุนไปมีความคุ้มค่าในการจัดการ เงินสมทบทุนของ BBC จะ

ชดเชยค่าใช้จ่ายในการสร้างและการดำเนินการในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Multiplex) ที่ใช้ในโทรทัศน์ท้องถิ่น ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการโทรทัศน์

ท้องถิ่นก็จะทำสัญญาร่วมกับ MuxCo เพื่อรับสัญญาณจากโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล (Multiplex) ในพ้ืนที่ท้องถิ่นตามใบอนุญาตที่ออกโดยรัฐบาล 

6.5 ประเด็นที่น่าสนใจ (Implications) 

ภายหลังการศึกษาค้นคว้าข้อมูลตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักร ที่ปรึกษาสามารถ

สรุปประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสหราชอาณาจักรออกมาได้ ดังนี้ 

▪ การจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อวัดเรตติ้งสามารถช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้ในภาพรวม 

การมีหน่วยงานกลางที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวัดเรตติ้ง สามารถทำให้เกิด 
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ผลลัพธ์เรตติ้งที่โปร่งใส มีมาตรฐาน รวมไปถึงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงส่งผลดีต่อผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ เนื่องจากเรตติ้งที่น่าเชื่อถือนั้น สามารถเพ่ิมอำนาจการต่อรองกับกลุ่มผู้ผลิตสื่อโฆษณาได้ 

▪ การควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในการ

สร้างมูลค่าเพิ ่มจากการประสานกำลังกัน (Synergy) เห็นได้จากกรณีการเข้าซื ้อกิจการของ 

ผู้ให้บริการโทรทัศน์ UKTV โดยผู้เข้าซื้ออย่าง Discovery และ BBC Studios ที่สามารถช่วยขยาย

ฐานผู้ชม และลดจำนวนคู่แข่งไปในขณะเดียวกัน 

▪ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจผ่านการเพิ่มบริการใน

ช่องทาง OTT เพื ่อให้สอดรับกับสภาพตลาดที่เปลี ่ยนแปลงไป โดยผู ้ประกอบกิจการกิจการ

โทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างช่องทางออนไลน์สำหรับการรับชมรายการ

โทรทัศน์ของทุกผู้ประกอบกิจการไว้ในที่เดียว ส่งผลให้เกิดเป็นช่องทางที่สามารถให้บริการเนื้อหาทั้ง

แบบรับชมฟรีและ VoD บนอุปกรณ์การรับชมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ท

โฟน หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต เพ่ือตอบรับกับพฤติกรรมการรับชมสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค 

▪ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับการมีเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่

น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้บริโภค เห็นได้จากกรณีการร่วมมือกันในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ระหว่าง

ผู้ประกอบกิจการ Sky จากสหราชอาณาจักรกับผู้ประกอบกิจการ HBO ในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เกิด

เนื้อหารายการที่มีความโดดเด่นและแปลกใหม่ ส่งผลให้สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้อย่างดียิ่งขึ้น 
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7 ประเทศเกาหลีใต้ 

7.1 การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด (Structure) 

ในการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีใต้ที่ปรึกษาพิจารณาจาก 4 กิจกรรมหลัก 

ได้แก่ 1) การผลิตเนื้อหา 2) การให้บริการช่องรายการ 3) การส่งสัญญาณ และ 4) การรับชมโทรทัศน์ของผู้ชม

ปลายทาง โดยที ่ปร ึกษาได้แสดงผลการศึกษาจำแนกเป็นหัวข ้อต ่างๆ ได ้แก่ การแข่ง ข ันในตลาด 

(Competition) อุปทานของตลาด (Market Supply) และอุปสงค์ของตลาด (Market Demand) ดังนี้ 

7.1.1 การแข่งขันในตลาด (Competition) 

ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาระดับและรูปแบบของการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบกิจการภายในตลาด

โทรทัศน์ โดยที่ปรึกษาแบ่งการนำเสนอภายใต้หัวข้อย่อยทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 

ภาพรวมตลาดโทรทัศน์ (Television Market Landscape) 

 

รูปที่ 7-1: ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมโทรทัศนใ์นประเทศเกาหลีใต้ 

จากการศึกษาภาพรวมตลาดโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีใต้ พบว่า ประเทศเกาหลีใต้มีช่องทางการ

รับชมโทรทัศน์อยู่  4 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1)  โทรทัศน์ภาคพื ้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial 

Television) ซึ่งมีจำนวนช่องรายการอยู่ทั้งสิ้น 26 ช่องผ่านการให้บริการโดยผู้ประกอบกิจการจำนวน 12 ราย 

2) โทรทัศน์แบบเคเบิล (Cable) ซ่ึงมีจำนวนช่องรายการอยู่ถึงประมาณ 56 ช่อง (Korea Cable Television 

Association, n.d.) 3) โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite Television) ซึ ่งมีจำนวนช่องรายการอยู ่เพียง

Network ProvidersBroadcasters

Source: Eun-jin K., Korea Cable Television Association, Ovum 2018

▪ There are 26 DTT channels with a total of 12 players in South 

Korea, while more than 6 satellite and 56 cable channels are also 

in the market competing for the audience share

▪ Meanwhile, on the IPTV side, a total of 6 players are competing 

for the share of over 13m subscribers within the market

Digital Terrestrial Cable

Satellite IPTV

Disruptors

▪ Television industry in South 

Korea also see entrants of new 

platform providers from both 

domestic and foreign firms

▪ Only 4 providers are responsible for the MUX network provision 

within South Korea

Content Providers

▪ Some players from telecommunications and television industry 

also take part in the content providers industry
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ประมาณ 6 ช่อง และ 4) โทรทัศน์ IPTV ซึ่งมีผู้ให้บริการอยู่ทั้งสิ้น 6 ราย โดยมีผู้ใช้บริการรวมกันกว่า 13 ล้าน

ราย (Eun-jin, 2018) 

เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ พบว่า ประเทศเกาหลี

ใต้มีผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลอยู่ 4 ราย โดยทั้ง 4 รายล้วนเป็นผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์รายหลักในประเทศ นอกจากนี้ยังมีผู้ผลิตเนื้อหารายการ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการผลักดัน

การเติบโตในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศเกาหลีใต้ โดยปัจจุบันผู้ผลิตเนื้อหารายการในประเทศเกาหลีใต้

ไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพียงเท่านั้น แต่ยังมีผู้ให้บริการจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่

เริ่มให้ความสนใจและเข้ามาให้บริการในตลาดการผลิตเนื้อหารายการด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกัน ก็ยังมี  

ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในช่องทางใหม่อย่างช่องทาง OTT ที่เริ่มเข้ามาได้รับความนิยม โดยผู้ให้บริการ OTT 

ดังกล่าวมีทั้งผู้ให้บริการจากต่างประเทศ อาทิ Netflix และผู้ให้บริการในประเทศ อาทิ POOQ และ oksusu 

ภายหลังการศึกษาภาพรวมตลาดโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีใต้ พบว่า ในปี ค.ศ. 2018 ประเทศเกาหลี

ใต้มีจำนวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์อยู่ที่ 19.3 ล้านครัวเรือนซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนครัวเรือนทั้งหมดของ

ประเทศเกาหลีใต้ที ่ 19.6 (Ovum, 2018) ล้านครัวเรือน โดยคิดเป็นร้อยละ 98.4 ซึ่งเป็นอัตราการเข้าถึง

โทรทัศน์ที่สูง 

 

รูปที่ 7-2: ภาพรวมตลาดโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีใต้ 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนช่องทางในการรับชมโทรทัศน์พบว่า ช่องทางการรับชมประเภท

โทรทัศน์ผ่านดิจิตอลเคเบิล (Digital Cable) และโทรทัศน์ IPTV ต่างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยในปี 

ค.ศ. 2018 มีสัดส่วนการรับชมอยู่กว่าร้อยละ 44 และ 25 ตามลำดับ (Ovum, 2018) ในขณะที่สัดส่วนช่องทาง

Source: Ovum 2018
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การรับชมประเภทโทรทัศน์แบบแอนะล็อกเคเบิล (Analog Cable) มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 

2014 และคาดว่าจะถูกยกเลิกใช้งานภายในปี ค.ศ. 2020 ในขณะเดียวกันสัดส่วนในการรับชมโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีการคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนน้อยลงเรื ่อยๆ โดยผู้รับชมจะหันไปใช้งานผ่าน

ช่องทาง IPTV แทน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตจำนวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ แล้ว จะพบว่าตลาด

โทรทัศน์ของประเทศเกาหลีใต้นั ้นมีแนวโน้มที่จะเติบโตช้าลง โดยมีส่วนต่างระหว่างจำนวนครัวเรือนที่มี

โทรทัศน์และครัวเรือนทั้งหมดเพ่ิมมากขึ้น สำหรับอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่

ปี ค.ศ. 2018 อยู่ที่ร้อยละ 0.1 แสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตที่ต่ำของตลาดโทรทัศน์โดยรวม ทั้งนี้อัตราการ

เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในระยะเวลา 5 ปี ของผู้ใช้งาน OTT ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 อยู่ที่ร้อยละ 15.7 สะท้อน

ให้เห็นถึงการเติบโตของตลาด OTT ที่มีมากกว่าตลาดโทรทัศน์ ถึงแม้ว่าตลาดโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีใต้จะ

เข้าใกล้จุดอิ่มตัว เห็นได้จากการมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในระยะ 5 ปีที่อยู่ในระดับต่ำ แต่ยังคงมี

อัตราการเข้าถึงโทรทัศน์ในระดับสูงตามอัตราส่วนของครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ อยู่ที่ร้อยละ 98.4 ในปี ค.ศ. 2018 

แสดงให้เห็นถึงตลาดโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีใต้ที่ยังคงมีประสิทธิภาพ 

อัตราการกระจุกตัวภายในตลาด (Market Concentration) 

 

รูปที่ 7-3: ผู้ประกอบกิจการหลักในตลาดโทรทัศน์เกาหลีใต้แบ่งตามอัตราส่วนผู้รับชม 

จากการศึกษาสภาพการแข่งขันและการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศเกาหลีใต้ โดย

ใช้ส่วนแบ่งผู้ชมเป็นเกณฑ์ในการกำหนดส่วนแบ่งตลาดที่แต่ละบริษัทมีในอุตสาหกรรม โดยการวิเคราะห์ได้รวม

▪ The national public broadcaster of 

South Korea 

▪ Operates radio, television, and 

online services.

▪ TV contents : drama, sport, children, 

news, etc.

▪ One of the leading South Korean 

television and radio network 

companies

▪ Provides one terrestrial TV channel, 

three radio channels, five cable 

channels, five satellite channels and 

four DMB channels.

▪ TV contents : news, sport, drama, 

radio, movie, etc.

▪ The national South Korean 

television and radio network 

company

▪ Provides terrestrial digital TV 

service

▪ TV contents : news, entertainment, 

drama, radio, sport, culture, etc.

Source: Ovum 2018, KBS, MBC, SBS, EBS

Channels

ChannelsChannels

▪ The one and only educational 

broadcasting channel in Korea

▪ Provides terrestrial, cable, 

satellite and IP TV

▪ TV contents : culture and 

educational knowledge, children, 

documentaries

Channels

Audience share 27.6% Audience share 14.9%

Audience share 8.7% Audience share 2.0%
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โทรทัศน์ภาคพื้นดินไว้ทั้งหมดแล้ว พบว่า อุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศเกาหลีใต้มีสภาพการแข่งขันที่สูง

เนื่องจากมีจำนวนผู้ประกอบกิจการมากรายและไม่มีรายใดมีอำนาจเหนือตลาด ทั้งนี้ที ่ปรึกษาเลือกนำผู้

ประกอบกิจการรายหลักที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดสี่รายมาเพื่ออธิบายสภาพการแข่งขันและลักษณะบริษัท

ภายในตลาด ดังนี้ (Ovum, 2018) 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ KBS : เป็นผู้ให้บริการกิจการสื่อสารและกระจายเสียงในรูปแบบ Free TV โดย

ให้บริการในรูปแบบ วิทยุ โทรทัศน์ และบริการโทรทัศน์และวิทยุออนไลน์ สำหรับส่วนแบ่งผู้รับชมนั้น 

ผู้ให้บริการโทรทัศน์ KBS มีสัดส่วนผู้รับชมสูงสุดในตลาดอยู่ที่ร้อยละ 27.6 ซึ่งเป็นข้อมูลจากปี ค.ศ. 

2017 (Ovum, 2018) โดยรูปแบบเนื้อหาของรายการที่ให้บริการ ได้แก่ ละครโทรทัศน์ กีฬา รายการ

เด็ก ข่าวสารสาระ ฯลฯ 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ MBC : เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการโทรทัศน์และวิทยุในประเทศเกาหลีใต้ 

โดยมีรูปแบบเนื้อหาของราบการในรูปแบบ ข่าวสารสาระ กีฬา ละครโทรทัศน์ ภาพยนต์ ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้

ให้บริการโทรทัศน์ MBC มีส่วนแบ่งผู้รับชมในตลาดเป็นอันดับสองอยู่ที่ร้อยละ 14.9 (Ovum, 2018) 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ SBS : เป็นผู้ให้บริการกิจการสื่อสารและกระจายเสียงในรูปแบบ Free TV โดย

ให้บริการในรูปแบบ วิทยุ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยมีส่วนแบ่งผู้รับชมในตลาดเป็น

อันดับสามอยู่ที่ร้อยละ 8.7 (Ovum, 2018)  ซึ่ง SBS มีรูปแบบรายการที่ให้บริการคือ ข่าวสารสาระ 

รายการบันเทิง ละครโทรทัศน์ กีฬา ฯลฯ 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ EBS : เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพียงรายเดียวในประเทศเกาหลีใต้ 

โดยให้บริการในรูปแบบ เคเบิล ดาวเทียม และ IPTV ซึ่งมีรูปแบบเนื้อหารายการโทรทัศน์แบบให้ 

ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ รายการเด็ก สารคดี ฯลฯ โดยมีส่วนแบ่งผู้รับชมเป็น

อันดับที่สี่อยู่ที่ร้อยละ 2.0 

การทดแทนของเทคโนโลยีและบริการ (Technological & Service Substitutions) 

เนื่องจากพฤติกรรมในการรับชมสื่อต่างๆ ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เป็นเหตุมาจากการเกิดขึ้นของ

เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชมที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นในแต่ละปี โดยจากผลสำรวจในเดือนมกราคมของ

ปี ค.ศ. 2016 ถึง 2019 พบว่า คนเกาหลีใต้ใช้เวลาในการรับชมโทรทัศน์เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี ค .ศ. 2018 มี

ปริมาณมากที่สุดอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 51 นาทีต่อวัน ทั้งนี้ในปี ค.ศ. 2019 มีปริมาณเวลาในการรับชมโทรทัศน์ลดลง
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เล็กน้อยอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 47 นาที (Datareportal, 2019) นอกจากนี้จากผลสำรวจพบว่า โทรทัศน์ยังคงเป็น

อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชมสื่อต่างๆ มากที่สุดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 ถึง 2017 ถึงแม้จะมีอัตราส่วนลดลงเล็กน้อย

ประมาณร้อยละ 7 มาอยู่ที่ร้อยละ 28.7 ในปี ค.ศ. 2017 (Statista, 2019b) สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง

ของตลาดโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีใต้ที่ถึงแม้จะมีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่ใช้ในการรับชมสื่อภาพ

และเสียง แต่โทรทัศน์ก็ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการรับชมมากที่สุด และปริมาณเวลาการรับชมโทรทัศน์

โดยรวมยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้น 

 

รูปที่ 7-4: เวลาเฉลี่ยในการรับชมโทรทัศน์ต่อวันในปี และสัดส่วนการรับชมสื่อผ่านช่องทางอุปกรณ์ต่างๆ 

7.1.2 อุปทานของตลาด (Market Supply) 

ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผู้เล่นในฝั ่งอุปทานของอุตสาหกรรมทั้งผู ้เล่นที่เป็นผู้ให้บริการ

โครงข่าย และผู้ให้บริการโทรทัศน์ โดยแสดงผลการศึกษาภายใต้หัวข้อย่อยท้ังหมด 2 หัวข้อ ดังนี้ 

การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTT Network Provision) 

จากการศึกษารูปแบบโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  (Multiplex) ของประเทศเกาหลี

ใต้ พบว่า ประเทศเกาหลีใต้มีผู้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  (Network Operator) 

ระดับประเทศทั้งหมด 5 ราย โดยแบ่งออกเป็น โครงข่ายฯ ทั่วไป 3 ราย โครงข่ายฯ เพ่ือการศึกษา 1 ราย และ

โครงข่ายฯ ท้องถิ่น 1 ราย เรียงตามลำดับดังนี้  

Source: Consumer Barometer with Google, Datareportal, Statista 2019

Note: Survey was operated in January every years and included broadcast 

streaming and video on demand
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รูปที่ 7-5: แผนผังการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศเกาหลีใต้ 

▪ Korean Broadcasting System (KBS): เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายทั่วไป ให้บริการโครงข่ายช่อง

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้งหมด 6 ช่อง ได้แก่ KBS1 Seoul, KBS1 Busan, KBS1 Jeju, 

KBS2 Seoul, KBS2 Busan และ KBS2 Jeju  

▪ Munhwa Broadcasting Corporation (MBC): เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายทั่วไป ให้บริการโครงข่าย

ช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ MBC-TV Seoul, MBC-TV Busan 

และ MBC-TV Jeju 

▪ Seoul Broadcasting System (SBS): เป็นผู ้ให้บริการโครงข่ายทั ่วไป ให้บริการโครงข่ายช่อง

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้งหมด 10 ช่อง ได้แก่ SBS-TV Seoul, KNN-TV Busan, JIBS-

TV Jeju, TBC, KBC, TJB, UBC, JTV, CJB และ G1 

▪ Educational Broadcasting System (EBS): เป็นผู ้ให ้บริการโครงข่ายการศึกษา ให้บริการ

โครงข่ายช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้งหมด 6 ช่อง ได้แก่ EBS1 TV I Sudogwon, 

EBS1 TV I Busan, EBS1 TV I Jeju, EBS2 TV I Sudogwon, EBS2 TV I Busan และ  EBS2 TV I 

Jeju 

▪ OBS Gyeongin TV (OBS): เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายท้องถิ ่นในเขตเมือง Seoul, Incheon และ 

Gyeonggi ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพียง 1 ช่อง 

EBS1 TV l Sudogwon KBS1 Seoul

EBS1 TV l Busan KBS1 Busan

EBS1 TV l Jeju KBS1 Jeju

EBS2 TV l Sudogwon KBS2 Seoul

EBS2 TV l Busan KBS2 Busan

EBS2 TV l Jeju KBS2 Jeju

MBC-TV Seoul

MBC-TV Busan

MBC-TV Jeju

SBS-TV Seoul

KNN-TV Busan

JIBS-TV Jeju

TBC

KBC

TJB

UBC

JTV

CJB

G1

OBS

(Gyeonggi, Incheon, Seoul)

Educational Broadcasting 

System (EBS)

Korean Broadcasting 

System (KBS)

MunhwaBroadcasting 

Corporation (MBC)

Seoul Broadcasting 

System (SBS)
Regional Network 

Source: EBS, KBS, MBC, SBS, OBS 

Republic of South Korea’s Digital Terrestrial Television Network Operators
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การให้บริการเนื้อหา (Content Provision) 

 

รูปที่ 7-6: รูปแบบการให้บริการเนื้อหาของช่องรายการในประเทศเกาหลีใต้ 

รูปแบบการให้บริการเนื้อหาในประเทศเกาหลีใต้นิยมให้บริการในรูปแบบของรายการข่าวสาระ เป็น

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.0 (Statista, 2019a) ซึ่งนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับ ข่าวสารบ้านเมืองทั้งในและ

ต่างประเทศ ข่าวกีฬา ข่าวการเมือง เป็นต้น รูปแบบที่นิยมรองลงมาได้แก่ รายการประเภทละคร ร้อยละ 24.7 

โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ละครโทรทัศน์ และรายการบันเทิง ร้อยละ 13.3 นำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับ

รายการเกมโชว์ เช่น รายการแข่งขันร้องเพลง รายการแข่งขันเล่นเกมเพื่อชิงรางวัล เป็นต้น  ซึ่งเป็นไปตาม

ความนิยมของผู้รับชมชาวเกาหลีใต้ 

 สำหรับตัวอย่างรายการที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ช่องรายการข่าว เช่น ช่อง News 9, SBS 8 News,  

12 MBC เป็นต้น หรือ ซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง I Am Not a Robot, Mr. Sunshine ซึ่งมีเนื้อหาและการดำเนินเนื้อ

เรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเกาหลีใต้ส่งผลทำให้ได้รับความนิยมทั้งภายในและต่างประเทศ  รวมไปถึง

รายการบันเทิงที ่มีเนื ้อหาที ่สร้างสรรค์อย่างรายการ I Live Alone เป็นรายการเรียลลิตีโชว์ที ่นำเสนอ

ชีวิตประจำวันของดาราประเทศเกาหลีใต้ที่อยู่ในสถานภาพโสดโดยไม่ได้มีการเขียนบทกำกับเอาไว้ รายการได้

เชิญผู้ชมเข้าไปในบ้านของพวกเขา เพ่ือที่จะได้สังเกตชีวิตของพวกเขาอย่างใกล้ชิด ดาราดังของรายการ I Live 

Alone ได้มารวมตัวกันเป็นพิเศษในนามของเหล่าสมาชิก "เรนโบว์คลับ" ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้เป็นเพ่ือนบ้าน

กับคนที่อยู่บ้านคนเดียวเหมือนกัน ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับความนิยมจากแฟนคลับของดาราเป็นอย่างมาก 

33.0%

24.7%

13.3%

5.2%
4.4%

3.3% 3.2% 2.6% 2.5% 2.4% 2.1% 1.6%
0.5%1.20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Share of Audience by Content Type in 2019

News, Drama, and Entertainment genre is very 

popular in South Korea

Source: Statista 2019, KBS, MBC, SBS

Top 4 Content Examples

News

Drama

▪ 930 MBC

▪ 12 MBC

▪ SBS 8 News ▪ News 9

▪ Mr. Sunshine

▪ 100 Day 

my prince

▪ I Am Not 

a Robot

Entertainment

Sport

▪ All the Butlers

▪ Mom’s Diary

▪ Viva K League ▪ Baseball Live 

Talk Show

▪ I Live Alone

▪ Radio Star
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7.1.3 อุปสงค์ของตลาด (Market Demand) 

ที่ปรึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้เล่นในฝั่งอุปสงค์ของตลาดตั้งแต่ผู้รับชมโทรทัศน์ไปจนถึงผู้ให้บริการสื่อ

โฆษณา โดยแสดงผลการศึกษาภายใต้หัวข้อย่อยท้ังหมด 2 หัวข้อ ได้แก่ 

พฤติกรรมและอุปสงค ์ของผ ู ้บร ิโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน ์ (Consumer Behavior & 

Demand) 

 

รูปที่ 7-7: รูปแบบพฤติกรรมและอุปสงค์ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศเกาหลีใต้ 

เมื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรม และอุปสงค์ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศเกาหลีใต้

พบว่าในปี ค.ศ. 2018 เวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อวันมีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับเวลาการรับชมสื ่อต่างๆ 

ดังกล่าว โดยเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 5 ชั่วโมง 4 นาทีต่อวัน (Datareportal, 2019) และความถี่ในการใช้

อินเทอร์เน็ตต่อวันนั้นสูงถึงร้อยละ 93 (Consumer Barometer with Google, 2019) 

เนื่องจากผลสำรวจความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าวของ

ประชากรเกาหลีใต้ มีผลการสำรวจล่าสุดถึงปี ค.ศ. 2018 ดังนั้นการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวมถึง

เวลาที่ใช้ในการรับชมสื่อต่างๆ ดังกล่าว จึงใช้สถิติข้อมูลปี ค.ศ. 2018 เช่นกัน เพ่ือที่สามารถนำมาเปรียบเทียบ

ภายใต้ช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยจากผลสำรวจพบว่า ประชากรเกาหลีใต้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 5 

ชั่วโมง 4 นาทีต่อวัน ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้กับการรับชมสื่อต่างๆ ดังกล่าว ในขณะที่

เวลาในการรับชมโทรทัศน์ทั้งหมดอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 51 นาทีต่อวัน ทั้งนี้หากเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

เวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการรับชมโทรทัศน์ของประเทศที่ทำการศึกษาแล้วนั้นพบว่า มีความ

Time Spend With Media 2018

5H 04M 1H 12M 2H 51M 0H 45M

Internet* Social Media** TV Viewing*** Music****

Source: Consumer Barometer with Google, Datareportal

Note: *Use via PC or Tablet **Average daily time spent on any device ***Broadcast, Streaming and VoD ****No survey made based on Music in 2018
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แตกต่างน้อย เช่นเดียวกับกรณีของสหราชอาณาจักร ยิ่งเป็นการสนับสนุนเหตุผลที่ว่า กลุ่มประเทศที่พัฒนา

แล้วจะมีความแตกต่างระหว่างการรับชมโทรทัศน์ และการใช้อินเทอร์เน็ตน้อย 

นอกจากนี้หากพิจารณาความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่าในปี ค.ศ. 2018 ประชากรเกาหลีใต้มีการ

ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำทุกวันสูงถึงร้อยละ 93 และในปี ค.ศ. 2017 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 96 สะท้อนให้

เห็นถึง อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการใช้อุปกรณ์ในกลุ่มผู้ใหญ่ของประชากรเกาหลีใต้ พบว่า ในปี ค.ศ. 2018 

อุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ

สมาร์ทโฟน และโทรทัศน์ โดยมีสัดส่วนการใช้งานเท่ากับร้อยละ 98 92 และ 89 ตามลำดับ ทั้งนี้ในปี ค.ศ. 

2017 อันดับอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานก็เป็นเช่นเดียวกับในปี ค .ศ. 2018 โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อย

ละ 98 91 และ 90 ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 

ในขณะที่โทรทัศน์ก็ยังมีสัดส่วนการใช้งานที่สูงตามมา ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน

อุปกรณ์ของผู้บริโภคในประเทศที่ได้ทำการศึกษา จะเห็นได้ว่าประเทศเกาหลีใต้จะมีความนิยมในการใช้งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนสูงที่สุด อย่างไรก็ตามสัดส่วนในการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ยังคงอยู่ในระดับ

ความนิยมที่ใกล้เคียงกับประเทศที่ทำการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ (Consumer Barometer with Google, 2019) 

อุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณา (Consumer-Advertiser Demand) 

การวิเคราะห์อุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณานั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้ม

ความต้องการของผู้ผลิตสื่อโฆษณาโดยภาพรวมได้ โดยภาพรวมค่าใช้จ่ายในตลาดโฆษณาของประเทศเกาหลีใต้

นั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปีเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ และในปี ค .ศ. 2018 มีค่าใช้จ่ายโฆษณารวมทั้งสิ้น 

12,769 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีการคาดการณ์ไปจนถึง ปี ค.ศ. 2023 ซึ่งเป็นปีที่มีค่าใช้จ่ายโฆษณาสูงสุด อยู่

ที่ 14,730 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2018 ร้อยละ 15.4 

เมื่อได้ศึกษารูปแบบอุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณาในประเทศเกาหลีใต้แล้ว พบว่า มี

ลักษณะของสัดส่วนค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายโฆษณาบนช่องทางออฟไลน์อื่นๆ มีค่าลดลง

เรื่อยๆ ในแต่ละปี สำหรับค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์ ในปี ค .ศ. 2016 มีสัดส่วนอยู่ที ่ร้อยละ 34 และมี

แนวโน้มลดลงร้อยละ 4 ในปี ค.ศ. 2023 มาอยู่ที่ร้อยละ 30 นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายโฆษณาบนช่องทางออฟไลน์มี
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สัดส่วนลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยมาอยู่ที่ร้อยละ 23 ในปี ค.ศ. 2023 จากเดิมท่ีมีค่าสัดส่วนของค่าใช้จ่าย อยู่ที่

ร้อยละ 37 ในปี ค.ศ. 2016  

 

รูปที่ 7-8: รูปแบบอุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณาในประเทศเกาหลีใต้   

 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายโฆษณาสื่อดิจิตอลประเภทไม่ใช่วิดีโอ และค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านเครื่องมือ

ค้นหาบนอินเทอร์เน็ต กลับมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยค่าใช้จ่ายโฆษณาสื่อดิจิตอลประเภทไม่ใช่วิดีโอนั้น มี

สัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในปี ค.ศ. 2023 จากเดิมในปี ค.ศ. 2016 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 9 สำหรับค่าใช้จ่าย

โฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในปี ค.ศ. 2023 จากเดิมในปี ค.ศ. 

2016 ที ่ม ีส ัดส่วนอยู ่ที่ร ้อยละ 17 (Ovum, 2018) สะท้อนให้เห็นถ ึงตลาดโฆษณาบนสื ่อดิจ ิตอลและ

อินเทอร์เน็ต ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชากรประเทศเกาหลีใต้ที่มีสัดส่วน

ค่อนข้างสูง และเป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยี 

 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์มีแนวโน้มทิศทางเดียวกับค่าใช้จ่ายโฆษณาบนสื่อ

ออฟไลน์โดยมีแนวโน้มลดลงในทุกปี นอกจากนี้ยังเห็นได้ชัดว่าค่าใช้จ่ายโฆษณาบนสื่อออฟไลน์ในปี ค.ศ. 2016 

และปี ค.ศ. 2017 มีจำนวนมากกว่าค่าใช้จ่ายบนโทรทัศน์ และเป็นสัดส่วนที่มีค่ามากที่สุด ทั้งนี้ตั้งแต่ปี ค .ศ. 

2018 ไปจนถึงการคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2023 พบว่า ค่าใช้จ่ายบนโทรทัศน์กลับมามีสัดส่วนมากที่สุด ถึงแม้ว่า

จะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงเป็นช่องทางที่นิยมของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการลงโฆษณา เนื่องจากส่วนแบ่งตลาด

ผู้รับชมโทรทัศน์ยังคงมีมากอยู่ และพฤติกรรมของผู้รับชมวัยผู้ใหญ่ที่ยังคงนิยมใช้อุปกรณ์โทรทัศน์มากที่สุด

รองลงมาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ถึงแม้ว่าประเทศเกาหลีใต้จะมีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ต

Source: Ovum 2018
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ค่อนข้างสูง และเป็นผู้นำตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนก็ตาม ส่งผลให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ยังคงนิยมลง

โฆษณาบนโทรทัศน์ซึ ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค อย่างไรก็ตามสื่อโฆษณาบนช่องทางออฟไลน์เป็น

ช่องทางที่ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของสื่อออนไลน์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากกว่าที ่ทาง

โทรทัศน์ได้รับ สอดคล้องกับการคาดการณ์ข้างต้นของที่ปรึกษา 

7.2 การวิเคราะห์พฤติกรรม (Conduct) 

ในส่วนของการวิเคราะห์พฤติกรรม ที่ปรึกษาแสดงผลการศึกษาพฤติกรรม แนวโน้ม และกลยุทธ์ของผู้

ประกอบกิจการภายในตลาดโทรทัศน์ของประเทศเกาหลีใต้ โดยสามารถจำแนกผลการศึกษาออกเป็น 4 หัวข้อ

ย่อยได้ ดังนี้ 

7.2.1 การเพิ่มผลิตภัณฑ์ (Product Extension) 

จากการค้นคว้าในหัวข้อการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศเกาหลี

ใต้ ที่ปรึกษาพบกรณีศึกษาที่น่าสนใจในหัวข้อนี้ คือ การร่วมมือกันเพื่อผลิตเนื้อหาใหม่และให้บริการช่อง

รายการเดิมที่มีอยู่แล้วระหว่างผู้ให้บริการโทรทัศน์สองรายได้แก่ oksusu ซึ่งเป็นบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง (Video 

Streaming) ที่ใหญ่ที่สุดครอบครองโดย SK Telecom และ POOQ ซึ่งเป็นโทรทัศน์แบบ OTT โดยเป็นการ

ก่อตั้งร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินรายใหญ่ที่สุดสามราย คือ SBS, MBC และ KBS (Jun-suk, 

2019; The Korea Bizwire, 2019) 

 

รูปที่ 7-9: ตัวอย่างกรณีศึกษาการเพิ่มผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้  

10 million subscribers 4 million subscribers
~ 1 million subscribers

Source: Jun-suk Y., Lim S, The Korea Bizwire

▪ Invested more than 8 billion dollars  into 

producing content
▪ Planning to lower their price for South 

Korea subscribers to enhance 

competitiveness
▪ Content: movie, documentaries, 

children, etc.

▪ The largest video steaming service

▪ Owned by SK Telecom
▪ Content: Live TV, Broadcast 

Highlights, drama, entertainment, 

movie, etc.

▪ Owned by SBS, MBC and KBS

▪ Content: VOD, Live TV, Broadcast 
Highlights, movie, etc.
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สำหรับการร่วมกันระหว่าง oksusu และ POOQ นั้นมีจุดประสงค์คือ เพ่ือขยายการช่องทางการเข้าถึง

ให้กับผู้ชมเดิมที่มีอยู่รวมกันของสองผู้ให้บริการสูงถึง 14 ล้านราย อีกจุดประสงค์ที่สำคัญคือการเพิ่มรูปแบบ

และเนื้อหาของรายการโดยการร่วมกันสร้างใหม่และใช้เนื้อหาเดิมซึ่งออกอากาศอยู่ในช่องเดิมของตน เพ่ือ

แข่งขันกับ Netflix ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบ OTT ซึ่งกำลังพยายามเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ของประเทศเกาหลีใต้โดยใช้ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลิตภัณฑ์แบบเดียวกัน โดยในปี ค.ศ. 2018 Netflix ได้ลงทุน

มากถึง 8 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือผลิตซีรีส์โทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีโดยนักแสดงเป็น

ชาวเกาหลี ชื่อเรื่อง “Mr. Sunshine” ซึ่งเป็นซีรีส์โทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศของปี ค.ศ. 2018 

(The Drum, 2019) โดยสรุปการเติบโตของ Netflix ในประเทศเกาหลีใต้ ทำให้ผู้ให้บริการเดิมที่อยู่ในตลาดจึง

ต้องร่วมมือกันและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตนโดยการสร้างเนื้อหารายการที่น่าสนใจยิ่งขึ้นเพ่ือ

รักษาพ้ืนที่ของตนในตลาดไว้  

7.2.2 การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน (Operational Changes) 

จากการศึกษาค้นคว้าภายใต้หัวข้อการเปลี่ยนแปลงการในการดำเนินงาน ของบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจใน

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศเกาหลีใต้ พบว่าไม่มีกรณีเทียบเคียงของการศึกษาภายใต้กรอบเชิงพฤติกรรม

ดังกล่าว 

7.2.3 การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnership) 

 

รูปที่ 7-10: ตัวอย่างกรณีศึกษาการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของประเทศเกาหลีใต้ 

Source: Kobaco

Advertiser

AGENCY

BROADCASTER

etc.

Media plan

Deliver 

advertisement

Government Funded Media representative 

Responsibilities

▪ Provide quantitative and qualitative analysis of customer 

usage pattern 

▪ Provide all advertising for major media providers e.g. KBS, 

MBC, YTN, EBS, etc.

▪ All advertisers are requested Kobacoas a middleman for 
any advertising deal with broadcasters

Who is Kobaco?

▪ An independently operated organization but influence 

by the government responsible for Korean advertising 
management

▪ A government subsidized organization since 2012
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สำหรับกรณีศึกษาในเรื่องการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศเกาหลีใต้ 

ที่ปรึกษาได้เลือกกรณีตัวอย่างของ “Kobaco” ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของกลุ่มผู้ประกอบกิจการตัวแทนขายสื่อ

โฆษณาโทรทัศน์เพียงรายเดียวในอุตสาหกรรมโฆษณา โดยองค์กรมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการรับชมในแต่ละช่อง

โทรทัศน์โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำมาประเมินและต่อรองราคาค่าโฆษณาระหว่างผู้ให้บริการโทรทัศน์และลูกค้า

เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในด้านราคาในอุตสาหกรรมโทรทัศน์และการโฆษณา โดย Kobaco นั้นถูกก่อตั้งขึ้นใน

ปี ค.ศ. 1981 (Kobaco, n.d.) โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนเพ่ือขายพ้ืนที่โฆษณาให้กับผู้ให้บริการโทรทัศน์สองราย

ใหญ่ในขณะนั้น ได้แก่ MBC และ KBS ต่อมาในปี ค.ศ. 1991 Kobaco ก็ได้ทำหน้าที่ขายพื้นที่โฆษณาให้กับ 

SBS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดเป็นอันดับสาม โดย Kobaco นั้นได้รับเงินสนับสนุน

จากรัฐบาลเกาหลีใต้และเป็นการร่วมกันของผู้ประกอบกิจการตัวแทนขายสื่อโฆษณาโทรทัศน์ในอุตสาหกรรม 

เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในตลาด โดยต่อมาในปี ค.ศ. 2012 Kobaco ได้ถูกก่อตั้งใหม่โดยใช้เงินทุนจากรัฐบาล

ด้วย และขยายพื ้นที ่ธ ุรกิจจากเดิมที ่เป็นตัวแทนให้กับ โทรทัศน์ภาคพื ้นดิน วิทยุ และ DMB (Digital 

multimedia broadcasting) ให้ครอบคลุมถึงผู ้ให้บริการโทรทัศน์แบบเคเบิล IPTV และ โทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียม 

7.2.4 การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Merger & Acquisition) 

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดบริการในรูปแบบใหม่ขึ้นในอุตสาหกรรมโทรทัศน์

อย่างธุรกิจโทรทัศน์ OTT ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินกิจการของกลุ่มผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ในรูปแบบดั้งเดิม หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญดังกล่าวคือการทำกิจกรรมการควบรวมและเข้าซื้อ

กิจการ โดยที่ปรึกษาได้เลือกนำกรณีศึกษาการเข้าซื้อกิจการบริษัท CJ Hello ของบริษัท LG Uplus มา

นำเสนอ 

สำหรับบริษัท CJ Hello ที่ถูกเข้าซื้อนั้นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท CJ Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาด

ใหญ่ภายในประเทศเกาหลีใต้ที่มีธุรกิจครอบคลุมอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม 

ผลิตภัณฑ์ยา รวมไปถึงอุตสาหกรรมบันเทิงและโทรทัศน์ ซึ่งตัวบริษัทย่อย CJ Hello นี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบ

กิจการโทรคมนาคมรายใหญ่ภายในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งให้บริการทั้งบริการอินเทอร์เน็ต บริการโทรศัพท์

พ้ืนฐานและโทรศัพทเ์คลื่อนที่ รวมไปถึงให้บริการโทรทัศน์เคเบิล ในขณะเดียวกันบริษัท LG Uplus ที่เป็นผู้เข้า

ซื้อในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหลักภายในประเทศเกาหลีใต้ที่ให้บริการในด้าน
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บริการอินเทอร์เน็ต บริการโทรศัพท์ บริการโทรทัศน์  IPTV และที ่สำคัญเป็นคู ่แข่งทางตรง (Direct 

Competitor) กับ CJ Hello ในธุรกิจโทรทัศน์เคเบิล 

 

รูปที่ 7-11: กรณีศึกษาการควบรวมกิจการของบริษัท CJ Hello และ บริษัท LG Uplus 

โดยการเข้าซื้อดังกล่าวได้ช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของ LG Uplus ทำให้ส่วนแบ่งตลาด

รวมเพ่ิมข้ึนกลายเป็นประมาณร้อยละ 24 ของส่วนแบ่งตลาดโทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิก ทั้งนี้ การเข้าซื้อ

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายกิจการของบริษัท ซึ่งนอกจากจะต้องการจะขยายธุรกิจในภาคส่วนของ

โทรทัศน์เคเบิลแล้ว ยังมีแผนการในการขยายธุรกิจในส่วนของโทรทัศน์แบบ IPTV รวมไปถึงการลงทุนใน

เทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะถูกใช้งานในอนาคตด้วย (Ji-hye, 2018) 

7.3 การวิเคราะห์การดำเนินงาน (Performance) 

ในส่วนถัดไป ที่ปรึกษาได้แสดงผลการศึกษาผลประกอบการของผู ้เล่นหลัก 3 ราย ภายในตลาด

โทรทัศน์ประเทศเกาหลีใต้ผ่านตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น รายได้จากการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

เป็นต้น โดยสามารถแบ่งกรอบการศึกษาออกเป็น 2 หัวข้อย่อยได้ดังนี้ 

7.3.1 ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน (Operational Excellency) 

ในการศึกษาผลประกอบการของผู้ให้บริการโทรทัศน์ในเกาหลีใต้ ที่ปรึกษาได้คัดเลือกผู้ให้บริการหลัก 

3 รายแรกท่ีมีส่วนแบ่งของตลาดมากท่ีสุดมานำเสนอ โดยมีผลลัพธ์การศึกษา ดังนี้ 

 

1

2

▪ CJ Hello is a provider of various 

entertainment & media services, 
specialized in fixed broadband connection 
cable television

▪ Ranked third in South Korean 
subscription TV market

▪ LG Uplus is a well-known TMT firm 

providing wireless and broadband 
connection as well as IPTV services

▪ Ranked fourth in subscriptionTV market 

in South Korea

M&A 

Goals

Merged Entity Can 

Outpaced KT

The combined market 

share of the two firms 

will result in an 

approximate share of 

24%, overtaking the first 

place KT’s share of 

20%, excluding the 

share from KT Skylife

Future Vision in IPTV 

and 5G Competition

Lgplus’s vision is also set on 

the growth in IPTV market 

and the upcoming trends of 

5G technology, claiming that 

the acquisition deal will 

greatly help with the 

development

Source: Ji-hye J.
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รูปที่ 7-12: ผลประกอบการสามผู้ให้บริการหลักในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ Munhwa Broadcasting Corporation (MBC): เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ใน

รูปแบบ Free TV ระดับท่ัวประเทศที่มีรายได้ใกล้เคียงกับ SBS มากที่สุดในผู้ให้บริการสามอันดับแรก 

มีรูปแบบการดำเนินงานเป็นทั้งผู้ให้บริการโทรทัศน์และวิทยุ แนวโน้มรายได้ของบริษัทมีแนวโน้มที่จะ

เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยในปี ค.ศ. 2014 มีรายได้อยู่ที่เพียง 613 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ในปี ค.ศ. 

2016 และ 2018 รายได้ของบริษัทมียอดเท่ากับ 752 และ 722 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ และ

เมื่อพิจารณาเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2018 พบว่าบริษัทมีขาดทุนจากการดำเนินงานเท่ากับ 111 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ -15.4 ต่อรายได้ทั้งหมด ซึ่งสำหรับรายได้หลักในปีดังกล่าวมี

สัดส่วนรายได้มากที่สุดมาจากรายได้จากการโฆษณาในการออกอากาศเท่ากับ 292 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดมาจากค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื้อหาและออกอากาศ คิด

เป็น 535ล้านเหรียญสหรัฐฯ (MBC, 2015, 2017, 2019) 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ Seoul Broadcasting System (SBS): เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ในรูปแบบ 

Free TV ระดับทั่วประเทศที่มีรายได้ใกล้เคียงกันกับ MBC มากที่สุดในผู้ให้บริการทั้งสามราย มี

รูปแบบในการดำเนินการในการให้บริการช่องโทรทัศน์เป็นหลัก  ทั้งนี้ แนวโน้มรายได้ของบริษัทมี

แนวโน้มที่คงที่ในปี ค.ศ. 2014 ถึง 2016 แต่มีการเพ่ิมขึ้นของรายได้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2018 เป็น 822 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากรายได้จากการโฆษณาบนโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางรายได้ที่มากที่สุด

ของบริษัท มียอดเท่ากับ 402 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ด้วยค่าใช้จ่ายในการออกอากาศและ

ผลิตเนื้อหาของบริษัทท่ีเพ่ิมมากข้ึนของบริษัท ซ่ึงคิดเป็นยอดเท่ากับ 410 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลทำ

Operating Margin 2014 2016 2018

MBC -24 (-4.0%) 2 (0.3%) -111.3 (-15.4%)

SBS -11.6 (-1.6%) -6.9 (-0.9%) 4.6 (0.6%)

KBS -40.9 (-3.0%) 14.4 (1.1%) 52.6 (4.1%)

Corporate General Strategy

▪ Most of their revenue is from television 
advertisement revenue and revenue from subsidiary

▪ A huge portion of their cost came from content 

production

▪ Main revenue source is through television 

advertisement and revenue from subsidiary

▪ Operates as both television and radio service 

provider

▪ Main revenue came from broadcasting advertisement

▪ Also receives TV license fees as a funding from public

▪ Putting efforts into increasing program & channel

export
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ให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเหลือเพียง 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ทั้งหมด

เท่ากับร้อยละ 0.7 เท่านั้น (Morning Star, n.d.) 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ Korean Broadcasting System (KBS): เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ในรูปแบบ 

Free TV ระดับทั่วประเทศที่มีรายได้สูงที่สุดในทั้งสามราย เนื่องจากมีรายได้ที่มาจากการโฆษณา

ประกอบกับรายได้จากค่าใบอนุญาตในการรับชมโทรทัศน์ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มรายได้ของบริษัทมี

แนวโน้มที่ลดลง จากรายได้จากค่าใบอนุญาตในการรับชมโทรทัศน์ที่ลดลงเนื่องจากผู้รับชมหันไปสนใจ

สื่อประเภทอื่นนอกเหนือจากโทรทัศน์กันมากขึ้น โดยรายได้ของบริษัทในปี ค.ศ. 2014 2016 และ 

2018 มียอดเท่ากับ 1,346 1,337 และ 1,291 ตามลำดับ รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทนั้นจะมาจาก

รายได้จากการโฆษณา คิดเป็นยอดเท่ากับ 1,277 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2018 และมีค่าใช้จ่าย

ส่วนใหญ่มาจาก ค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื้อหาเนื่องจากบริษัท KBS มีการดำเนินงานด้านการผลิต

เนื้อหาคุณภาพดีที่หลากหลายในปริมาณมากเมื่อเทียบกับบริษัทผู้ให้บริการโทรทัศน์อ่ืนๆ คิดเป็นยอด

เท่ากับ 1,123 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเหลือเพียง 10 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 0.8 (KBS, 2015, n.d.) 

 

รูปที่ 7-13: การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายหลักของผู้ให้บริการหลักในประเทศเกาหลีใต้ 

และเมื่อพิจารณาเพิ่มเติมไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อเปรียบเทียบความเป็นเลิศในการ

ดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการ ที่ปรึกษาเลือกนำอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวมของผู้ประกอบกิจการทั้ง

สามรายมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ ใช้วิเคราะห์ความสามารถในการ

สร้างรายได้ของกิจการเมื่อเทียบกันกับสินทรัพย์รวมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก

Broadcasting Revenue

$1,277m

Operating Profit (2018)

$10m

Production Costs

$1,123m

N/A

Broadcast Advertising Revenue

$292m

Operating Profit (2018)

- $111m

Broadcast Production Costs

$535m

N/A

Advertisement Revenue

$402m

Operating Profit (2018)

$5m

/A
Content Production Costs

$410m

N/A

Source: MBC, SBS, KBS
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สินทรัพย์ของกิจการต่างๆ โดยเมื่อได้ทำการวิเคราะห์ พบว่า มีผู้ประกอบกิจการที่มีอัตราส่วนดังกล่าวโดดเด่น 

ดังนี้ 

 

รูปที่ 7-14: การเปรียบเทียบอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยร์วมของผูใ้ห้บริการหลักภายในประเทศเกาหลีใต้ 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ SBS: หนึ่งในกลยุทธ์ในการสร้างรายได้ของ SBS จนสามารถทำให้กิจการ

สามารถมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวมที่โดดเด่นอยู่ที่ 0.84 เท่า นั้นมาจากการสร้างรายได้หลัก

มากกว่าหนึ่งช่องทาง โดยตัวกิจการนั้น นอกจากจะมีรายได้หลักจากค่าโฆษณาบนโทรทัศน์แล้ว ยังมี

รายได้จากการประกอบการโทรทัศน์เคเบิลอีกด้วย ซึ่งทั้งสองช่องทางดังกล่าวก็ได้รับความนิยมในการ

รับชมที่สูงจากการออกอากาศที่มุ่งเน้นไปยังเนื้อหาประเภทซีรีส์โทรทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถ

ในการใช้สินทรัพย์ของกิจการในการสร้างรายได้หลักจากหลากหลายช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ของ SBS ในกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ KBS: จากรายได้ที่เพิ่มเติมมาจากการเก็บค่าใบอนุญาตการรับชมโทรทัศน์จาก

ประชากรประเทศเกาหลีใต้เนื่องจาก KBS เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในหน้าที่ดังกล่าว ประกอบกับ

ความนิยมในการรับชมที่สูงจากการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่มีการมุ่งเน้น

เนื้อหารายการประเภทซีรีส์โทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มผู้รับชมโทรทัศน์เป็นหลักเช่นเดียวกัน

กับ SBS จึงทำให้กิจการมีปริมาณรายได้ที่สูงเกินกว่ามูลค่าสินทรัพย์รวมของกิจการ คิดเป็นอัตราส่วน

หมุนเวียนสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1.09 เท่า 

▪ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ MBC: สำหรับ MBC แม้จะมีสัดส่วนผู้รับชมที่สูงภายในตลาด ประกอบกับมี

ธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โทรทัศน์เคเบิล โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
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million dollars

SBS is able to generate considerable 

revenue from its DTT channelsand from 
their cable-TV-subsidiaries, both of which 
carries popular TV-series oriented channels

Meanwhile, KBS is able to generate heavy 

revenue from TV license fees collected 
from Korean citizens, adding up to its 
already-high TV ads revenue of its popular 

TV-series-oriented channels
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รวมไปถึงวิทยุ แต่เนื่องจากทางกิจการไม่ได้มีรายได้ในเรื่องของค่าใบอนุญาตการรับชมโทรทั ศน์จาก

ประชากรเหมือนกับ KBS ประกอบกับกิจการ MBC มีสินทรัพย์ที่เป็นลักษณะตราสารทุนซึ่งไม่ได้ก่อ

รายได้เท่าที่ควร ส่งผลทำให้กิจการมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ เพียง 0.38 เท่า ซึ่งมีค่าน้อยกว่า

กิจการคู่แข่ง KBS และ SBS อย่างมีนัยสำคัญ ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างรายได้ที่ด้อยกว่า

คู่แข่ง 

7.3.2 เรตติ้งของช่องโทรทัศน์ (Television Ratings) 

สำหรับหัวข้อการศึกษาเรื่องเรตติ้งการรับชมโทรทัศน์ของประเทศเกาหลีใต้นั ้นที่ปรึกษาได้พบว่า

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศเกาหลีใต้นั้นในภาคส่วนการโฆษณาหรือตลาดบริการวัดข้อมูลการรับชม

โทรทัศน์ (Television Measurement Audience Service (TAMS)) มีลักษณะที่ต่างจากประเทศอื่นๆ ใน

รายงานการศึกษาที ่เป็นองค์กรที ่จ ัดตั ้งร่วมกัน (Joint Industry Committee (JIC)) โดยผู ้ให้บริการใน

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ เช่น BARB ในสหราชอาณาจักร หรือเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น BRC ใน

ประเทศแอฟริกาใต ้

 

รูปที่ 7-15: หน่วยงานการวัดเรตติง้ของช่องโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีใต ้

เนื่องจากในประเทศเกาหลีใต้นั้นมีผู้ให้บริการ TAMS สองรายใหญ่ คือ Total National Multimedia 

Statistics (TNmS) และ Nielsen โดยผู้ประกอบกิจการทั้งสองรายนอกจากจะเป็นบริษัทเอกชนที่แสวงหา

กำไรแล้วยังมีการแข่งขันกันในตลาด ซึ่งต่างจากประเทศข้างต้นที่มักจะมีผู้ให้บริการเพียงรายเดียว นอกจากนี้

ในหัวข้อการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnership) ยังมีองค์กร Kobaco ซึ่งเป็น JIC ที่คอยทำ

หน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการโทรทัศน์เพ่ือต่อรองราคาโฆษณากับลูกค้าของบริษัทที่เป็นสมาชิก 

▪ Total National Multimedia Statistics (TNmS) is a Korean media 

data company established in 1998.

▪ TNMS is researching media usage data for approximately 9,000 

people in 4,000 households nationwide (including Jeju and Jeju-
do).

▪ TNmS initially surveyed audience ratings of cable channels, 
Skylife, IPTV, VOD, and mobile devices in Korea, despite the low 

rate of cable TV subscribers.

▪ Metropolitan area measurement includes 5 major cities and 5 

medium-sized cities with 2050 household panels.

▪ Metropolitan area households include Seoul 550 and Gyunggi-

Incheon.

▪ 4 major city households include Busan 250, Daegu 200, Gwangju 

160 and Daejeon 160.

▪ 5 medium-sized city households include a total of 290 in Gumi, 

Masan, Jeonju, Cheongju and chuncheon.

▪ Up to 25% of panel households are replaced each year.Source: Nielsen Korea, TNmS
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 การให้บริการ TAMS นั้นมีจุดประสงค์คือการเก็บรวบรวมข้อมูลการรับชมโทรทัศน์เพื่อวัด เรตติ้ง

รายการของโทรทัศน์แต่ละช่อง เพื่อนำมาวัดมูลค่าและสร้างราคาที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ซึ่งจะทำ

ให้ตลาดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศเกาหลีใต้นั้นถือว่ามี

ความแข็งแกร่งและก้าวหน้าเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ฉะนั้นจึงมีความต้องการผู้ให้บริการ 

TAMS ที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามไปด้วย ซึ่งผู ้ให้บริการทั้งสองรายนั้นต่างก็เป็นผู ้นำ

ทางด้านนี้เช่นกัน โดยมีรายละเอียดและวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

▪ Total National Multimedia Statistics (TNmS) 

บริษัทถูกก่อตั้งในปี ค.ศ. 1998 ในปัจจุบันให้บริการ TAMS แบบ TV Total Audience (TTA) ที่เป็น

วิธีการเก็บข้อมูลที่มีความครอบคลุมทุกช่องทางที่รายการนั้นๆ ออกอากาศทั้งแบบถ่ายทอดสดและแบบรับชม

ย้อนหลัง หรือแม้แต่ในระบบบริการแบบ VoD ซึ่งนอกจากจะมีข้อดีทางด้านความแม่นยำแล้วยังสามารถทำให้

ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบเรตติ้งของรายการตนเองในช่องทางการเข้าถึงที่ต่างกันได้ 

TNmS นั ้นใช้ว ิธ ีการเก ็บข้อมูลการร ับชมโดยติดต ั ้ง เคร ื ่องม ือสำหร ับว ัดและจัดเก ็บข ้อมูล 

(Peoplemeter)8 ไว้ที่โทรทัศน์ของครัวเรือนตัวอย่าง โดย TNmS มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 9,000 คน ซึ่งมาจาก

ครัวเรือนตัวอย่างทั้ง 4,000 คน ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีเกณฑ์การคัดเลือกที่มีมาตรฐานเพื่อยืนยันว่าผลที่

ได้สามารถนำไปอนุมานเพื่ออธิบายประชากรทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (TNmS, n.d.) 

▪ Nielsen 

Nielsen เป็นผู้ให้บริการ TAMS ระดับนานาชาติที่ครอบคลุมมากกว่า 100 ประเทศ โดยในประเทศ

เกาหลีใต้นั้น Nielsen มีการเก็บข้อมูลโดยติดตั้งเครื่องมือสำหรับวัดและจัดเก็บข้อมูล (Peoplemeter) ไว้ที่

โทรทัศน์ของครัวเรือนตัวอย่างมากถึง 2,050 ครัวเรือน ซึ่งกระจายอยู่ในเมืองใหญ่ 5 เมือง และเมืองขนาด

กลาง 5 เมือง นอกจากนี้ Nielsen จะทำการเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25 ทุกปี (Nielsen Korea, n.d.) 

 โดยสรุปแล้วอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้นั้นมีผู้ให้บริการ TAMS อยู่สองราย ได้แก่ TNmS และ 

Nielsen โดยสภาพตลาดบริการข้อมูลเพื่อวัดเรตติ้งนี้มีการแข่งขันเกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ที่มีผู้

ให้บริการเพียงรายเดียวซึ่งเป็นการก่อตั้งร่วมกันของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ การมีผู้ให้บริการหลายรายมี

 
8 Peoplemeter คืออุปกรณ์ที่ติดต้ังไว้กับโทรทัศน์เพื่อเก็บข้อมูลการรับชม เพื่อนำไปวัดเรตต้ิงที่รับชมผ่านโทรทศัน์ที่ติดต้ังไว้ ตามเวลาที่กำหนดในแต่ละเครื่อง 
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ข้อดีจากการมีการแข่งขันที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบกิจการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลเพื่อดึงดูดลูกค้า แต่ก็มี

ข้อเสียที่อาจจะเป็นการใช้ต้นทุนในอุตสาหกรรมโทรทัศน์อย่างไม่จำเป็น จากการให้บริการที่ทับซ้อนกัน และ

ทำให้กำกับดูแลยากขึ้น ทั้งนี้ยังข้ึนอยู่กับบริบทและสภาพตลาดที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศด้วย 

 

รูปที่ 7-16: ตัวอย่างเรตติ้งรายสปัดาห์ของช่องโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีใต ้

 เมื่อพิจารณาถึงเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมในประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 12-

18 สิงหาคม ปี ค.ศ. 2019 พบว่ารายการใน 10 อันดับแรก นั้นมีเนื้อหารายการอยู่ในประเภทบันเทิงและ 

ซีรีส์โทรทัศน์เกือบทั้งหมด โดยมีเพียงเนื้อหารายการประเภทข่าวสารสาระเพียง 1 รายการเท่านั้นจากช่อง 

KBS1 ซึ่งได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 6 

 ทั้งนี้เมื ่อพิจารณาเนื้อหารายการที่ได้รับความนิยมจำนวน 5 อันดับแรก พบว่า 2 อันดับแรกเป็น

เนื้อหารายการประเภทซีรีส์โทรทัศน์ โดยอันดับ 1 คือซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง Mother of Mine ที่ออกอากาศใน

ช่อง KBS2 และอันดับ 2 คือซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง Home for Summer ที่ออกอากาศในช่อง KBS1 โดยประเภท

เนื้อหารายการที่ได้รับความนิยมในอันดับที่ 3, 4 และ 5 ล้วนเป็นรายการประเภทวาไรตีโชว์ ที่ออกอากาศใน

ช่อง SBS, KBS2 และ MBC ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาถึงจำนวนรายจากช่องโทรทัศน์ทั้งหมดที่ได้รับความ

นิยมใน 10 อันดับแรกพบว่าช่อง KBS1, KBS2, SBS ต่างมีรายการที่ได้รับความนิยมช่องละ 3 รายการ และ 

MBC มีเพียง 1 รายการที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5 

Ranking Channel Programme
Viewers 

(‘000)

1 KBS2
세상에서제일예쁜내딸
(Mother of Mine)

4,700

2 KBS1
여름아부탁해
(Home for Summer)

3,221

3 SBS
미운우리새끼다시쓰
는육아일기
(My Little Old Boy)

2,522

4 KBS2
슈퍼맨이돌아왔다
(The Return of Superman)

2,421

5 MBC
나혼자산다
(I Live Alone)

2,052

Top 10 South Korea Weekly TV Programme

Note: Includes 13 regions, August 12-18, 2019 Source: Nielsen Korea

Ranking Channel Programme
Viewers 

(‘000)

6 KBS1
KBS9시뉴스
(KBS9 News)

1,905

7 KBS1
전국노래자랑
(National Singing Contest)

1,841

8 KBS2
태양의계절
(A Place in the Sun)

1,821

9 SBS
순간포착
(Capture the Moment 

How is that Possible)

1,575

10 SBS
궁금한이야기Y

(Curious Stories Y)
1,507
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7.4 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

ในส่วนถัดไปที่ปรึกษาได้แสดงผลการค้นคว้ากรณีศึกษาและแนวทางในการดูแลกำกับ หรือ จัดตั้ง

นโยบายของประเทศเกาหลีใต้ในตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ซึ ่งสามารถจำแนกผลการค้นคว้าออกเป็น 2 

หัวข้อย่อยได้ดังนี้ 

7.4.1 กิโยตินทางการกฎหมายหรือกฎระเบียบเชิงแรงจูงใจ (Regulatory Guillotine or Incentive 

Regulations) 

 

รูปที่ 7-17: ตัวอย่างกฎระเบียบเชิงแรงจูงใจต่อผู้ผลิตโฆษณาในกิจการสื่อสารและกระจายเสียงในประเทศเกาหลีใต้ 

ในปัจจุบันตลาดโฆษณาบนโทรทัศน์ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของแพลตฟอร์มการรับชมรายการ

โทรทัศน์ หรือสื่อต่างๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเช่น YouTube หรือ OTT อื่นๆ ส่งผลให้ผู้ผลิตสื่อโฆษณา

หันไปสนใจลงโฆษณาบนแพลตฟอร์มที่ได้กล่าวมาข้างต้นมากยิ่งขึ้น ดังนั้นที่ปรึกษาจึงทำการศึกษานโยบายที่

สามารถนำมาช่วยเหลือตลาดโฆษณาบนโทรทัศน์ให้ไม่ได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้ สำหรับกฎระเบียบที่

น่าสนใจในประเทศเกาหลีใต้ คือกฎระเบียบเพื่อเป็นแรงจูงใจต่อผู้ผลิตสื่อโฆษณาที่คณะกรรมการกำกับดูแล

การสื่อสารของประเทศเกาหลีใต้ (Korea Communications Commission: KCC) มีหน้าที่กำกับดูแลการ

ให้บริการในกิจการสื่อสาร กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ คุ้มครองผู้ให้บริการ และรักษาความ

สมดุลของความเป็นอิสระของการให้บริการในกิจการสื่อสารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

โดยรายละเอียดของกฎระเบียบนั้น KCC ได้สนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ ้น 2.25 พันล้านวอนสำหรับ

ต้นทุนการผลิตสื่อโฆษณา นอกจากนั้นยังสนับสนุนเงินจำนวนร้อยละ 50 ของต้นทุน หรือจำนวนเงินสูงสุดอยู่ที่ 

KCC is responsible for regulating broadcasting and communications services, protecting 
their users and maintaining the independence of broadcasting services.

Source: Korea Communications Commission

1

NOW

2

3

FUTURE

▪ KCC support total of 2.25 

billion KRW for advertising 
production costs

▪ KCC support 50% of costs 

(up to 50 million KRW) for TV 
ads

▪ KCC support 70% of costs 

(up to 3.5 million KRW) for 
radio ads

50 million KRW

70% discount from media labs

Invest in related education and consulting 

support

Subsidize advertising production cost for 

SME broadcasting advertisers

Korean Communications Commission

Who is KCC?
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50 ล้านวอนสำหรับการโฆษณาบนโทรทัศน์ และสนับสนุนเงินจำนวนร้อยละ 70 ของต้นทุน หรือจำนวนเงิน

สูงสุดอยู่ที่ 3.5 ล้านวอนสำหรับการโฆษณาบนวิทยุ 

สำหรับแผนการสนับสนุนในอนาคตนั้น KCC จะลงทุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 50 ล้านวอน เพ่ือทำการมอบ

การศึกษาและปรึกษาให้กับกลุ่มผู้ผลิตสื่อโฆษณา นอกจากนั้น ยังทำการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ

โฆษณาสูงถึงร้อยละ 70 (Korea Communications Commission, 2019) 

7.4.2 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industry Development Policy) 

 

รูปที่ 7-18: ตัวอย่างนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศเกาหลีใต้ได้มีการก่อตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลการสื่อสารของประเทศเกาหลีใต้ (Korea 

Communications Commission: KCC) ขึ้นในปี ค.ศ. 2008 เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับ

ดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ โดยนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 

เป็นต้นมา KCC ในฐานะองค์กรกำกับดูแลได้ทำการออกนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

ส ่ง เสร ิมและพ ัฒนาการเต ิบโตของอ ุตสาหกรรม โดยม ีต ัวอย ่างแนวนโยบายด ังต ่อไปนี้  (Korea 

Communications Commission, n.d.) 

▪ การอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจประเภท IPTV: KCC มีแผนส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมผ่านการลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ โดย KCC จะทำการผ่อน

ปรนกฎระเบียบที่สั่งห้ามการถือครองข้ามสื่อระหว่างผู้วางผังรายการและผู้ผลิตเนื้อหารายการสำหรับ

ผู้ประกอบกิจการในธุรกิจขนาดใหญ่ นอกจากนี้ KCC ยังมีแผนที่จะนำบริการ IPTV มาใช้เป็นตัว

Korea Communications Commission’s Media Policy 

Facilitation of 

Internet 

Multimedia TV

Strengthened 

Contents 
Production 

Digital 

Broadcasting 

Switchover

Boosting New 

Investment

Deregulations on 

Broadcasting 

Commercial

Lowering entrance 

barriers for large 
businesses
Softening the ban on cross-

ownership in programming 

and content provision 

businesses.

Comprehensive 

measures to transform 
regulations 
regarding market entry, 

programming, outsourced 

production, and advertisements.

Supporting the expansion 

for content providers 
especially SMEs

Establishment of 

Commission for 
promoting Digital 
Broadcasting. 
Enhancing public 

awareness on the transition 

to digital broadcasting and 

distributing digital-to-analog 

converters for low-income 

families.

Lifting the cap on 

foreign shareholding 
in satellite broadcasting.

Relieving the 

restrictions on 
shareholding per 

owner cap for struggling 

terrestrial broadcasters in 

order to boost new 

investment.

Setting up a new Media 

Representatives entity
to prevent monopoly by the 

current sole representative, 

KOBACO, in order to boost 

advertising market 

competition.

Source: Korea Communications Commission
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ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการ VoD และบริการขายสินค้าผ่านทาง

โทรทัศน์ (TV Shopping) เป็นต้น 

▪ การสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการ: KCC สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านเนื้อหารายการโดยออก

มาตรการเพ่ือปรับเปลี่ยนกฎระเบียบด้านการผลิตเนื้อหารายการอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง

ของการเข้าสู ่ตลาด การออกแบบผังรายการ การจัดจ้างผู ้ผลิตจากภายนอก และการโฆษณา 

นอกจากนี้ KCC ยังให้ความสนับสนุนในด้านของการย้ายโครงสร้างพ้ืนฐานสำหรับการผลิตเนื้อหาของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SME) เพื่อให้ผู ้ประกอบ

กิจการสามารถผลิตเนื้อหาคุณภาพได้ด้วยตนเองและเติบโตในอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน 

▪ การเปลี่ยนผ่านไปสู่การออกอากาศแบบดิจิตอล : KCC มีแผนในการก่อตั้งหน่วยงานเพื่อสนับสนุน

การออกอากาศระบบดิจิตอลโดยเฉพาะ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการ 

สถานีออกอากาศ และบริษัทด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดย KCC ได้ร่างแผนระยะกลางและระยะยาวเพ่ือ

อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การออกอากาศแบบดิจิตอล สำหรับการดำเนินการใน

ระยะแรก KCC จะเริ่มจากการเพ่ิมความตระหนักรู้ของประชาชนในประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่

การออกอากาศแบบดิจิตอล และการแจกจ่ายเครื่องรับสัญญาณดิจิตอล (Digital to Analog: D to A) 

สำหรับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ 

▪ การกระตุ้นการลงทุน: KCC มีนโยบายเพื่อปฏิรูปกฎระเบียบต่างๆ ให้เป็นมิตรต่อการลงทุนในตลาด

มากยิ่งขึ้น โดยได้มีการผ่อนปรนข้อจำกัดด้านสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของการออกอากาศผ่านสัญญาณ

ดาวเท ียม  และการส ่งส ัญญาณโทรท ัศน ์ผ ่ านเทคโนโลยี ระบบ DMB (Digital Multimedia 

Broadcasting) ผ่านการขยายระดับสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติในธุรกิจการออกอากาศผ่าน

สัญญาณดาวเทียม และลดข้อจำกัดเรื่องการถือครองหุ้นที่ปัจจุบันกำหนดไว้ที่ร้อยละ 30 เพื่อกระตุ้น

ให้เกิดการลงทุนใหม่ๆ 

▪ การปรับปรุงกฎระเบียบด้านการออกอากาศโฆษณา : KCC ตั้งเป้าหมายสำคัญในการกระตุ้น

อุตสาหกรรมโฆษณาและมุ่งให้เกิดการเติบโตอย่างอิสระ โดย KCC ได้ก่อตั้งหน่วยงานที่เป็นตัวแทนสื่อ 

(Media Representatives) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในตลาดโฆษณาและเพ่ือเป็นการลดการ

ผูกขาดขององค์กรหนึ่งเดียวที่เป็นตัวแทนกลุ่มผู้ให้บริการโทรทัศน์เกาหลีในปัจจุบันอย่าง Korean 

Broadcast Advertising Corporation (KOBACO) 
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7.5 ประเด็นที่น่าสนใจ (Implications) 

ภายหลังการศึกษาค้นคว้าข้อมูลตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีใต้ ที่ปรึกษาสามารถ

สรุปประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใตอ้อกมาได้ ดังนี้ 

▪ การพัฒนาช่องทางการรับชมประเภท OTT ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์แต่ละรายอาจไม่
เพียงพอต่อการอยู่รอดในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์อาจ
จำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ด้วยกัน หรือจาก  
ผู้ประกอบกิจการประเภท OTT เพื่อร่วมกันพัฒนาช่องทางการรับชม OTT แบบรวม เพื่อเพิ่มความ
แข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ 

▪ การเข้าซื้อกิจการถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับ  
ผู้ประกอบกิจการ เห็นได้จากกรณีการเข้าซื้อกิจการบริษัท CJ Hello ของบริษัท LG Uplus ที่เป็น
การนำความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรด้านการให้บริการโทรทัศน์เคเบิลและการให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของทั้ง 2 บริษัทมาใช้เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันนำไปสู่การขยายกิจการของบริษัทใน
อนาคต 

▪ การมีองค์กรตัวแทนของกลุ่มผู้ประกอบกิจการตัวแทนขายสื่อโฆษณาโทรทัศน์สามารถช่วยสร้าง
ความเป็นธรรมทางด้านราคาในการซื้อขายโฆษณาได้ เห็นได้จากกรณีของ Kobaco ซึ่งเป็นตัวแทน
ขายสื่อโฆษณาโทรทัศน์เพียงรายเดียวในประเทศเกาหลีใต้ ที่ทำหน้าที่ประเมินและต่อรองราคา 
ค่าโฆษณาระหว่างผู้ให้บริการโทรทัศน์ และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมในด้านราคา
ของการโฆษณาผ่านช่องทางโทรทัศน์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์อีกด้วย  

▪ การออกมาตรการช่วยเหลือผู้ผลิตสื่อโฆษณาโทรทัศน์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการส่งเสริมตลาด
โฆษณาบนโทรทัศน์ โดย KCC ซึ ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลกิจการสื ่อสาร และกระจายเสียงใน
ประเทศเกาหลีใต้ได้ออกมาตรการสนับสนุนเงินจำนวนเงินสูงสุด 50 ล้านวอนให้แก่ผู้ผลิตสื่อโฆษณา
บนโทรทัศน์เพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบกิจการมาลงโฆษณาบนสื่อโทรทัศน์มากยิ่งขึ้น นำไปสู่การกระตุ้น
การเติบโตแก่อุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยรวม 
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8 ประเทศไทย 

8.1 การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด (Structure) 

การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดโทรทัศน์ในประเทศไทยพิจารณาจาก 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การผลิต

เนื้อหา 2) การให้บริการช่องรายการ 3) การส่งสัญญาณ และ 4) การรับชมโทรทัศน์ของผู้ชมปลายทาง โดยที่

ปรึกษาได้แสดงผลการศึกษาจำแนกเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันในตลาด (Competition) อุปทานตลาด 

(Market Supply) และอุปสงค์ของตลาด (Market Demand) ดังนี้ 

8.1.1 การแข่งขันในตลาด (Competition) 

การศึกษาเกี่ยวกับระดับและรูปแบบของการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบกิจการภายในตลาดโทรทัศน์ 

โดยแยกผลการศึกษาภายใต้หัวข้อย่อย 3 หัวข้อ ได้แก่ 

ภาพรวมตลาดโทรทัศน์ (Television Market Landscape) 

 ผลการสำรวจปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีจำนวนครัวเรือนในประเทศไทยทั้งสิ้น

ประมาณ 21.4 ล้านครัวเรือน ในจำนวนนี้มีครัวเรือนที่มีอุปกรณ์รับชมโทรทัศน์ 20.4 ล้านครัวเรือน หรือคิด

เป็นร้อยละ 95.3 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งสำหรับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรับชมรายการโทรทัศน์ พบว่ามีการรับชม

รายการโทรทัศน์ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแบนมากที่สุดร้อยละ 57.8 รองลงมาเป็นการรับชมผ่าน

เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแก้ว หรือจอตู้ปลา (Cathode Ray Tube Television: CRT) ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อย

ละ 50.6 ตามมาด้วยการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านโทรทัศน์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 38.9 

และการรับชมผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 10.8 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) สะท้อนให้เห็น

ถึงการเข้ามามีบทบาทของอุปกรณ์ในการรับชมรายการโทรทัศน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการรับชมผ่าน

ทางอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์แบบดั้งเดิม 

 

รูปที่ 8-1: สัดส่วนของครัวเรือนทีม่ีอุปกรณ์ในการรับชมรายการโทรทัศน์ จำแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้รับชม 

Devices Used in Accessing TV Contents

Flat Screen TV CRT TV Smartphone Computer*

57.8% 50.6% 38.9% 10.8%

(% Share of households)
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จากผลการสำรวจช่องทางในการรับชมโทรทัศน์ของครัวเรือนไทยในปี พ.ศ. 2561 จำแนกตาม

โครงข่าย พบว่าครัวเรือนไทยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 55.3 มีการเข้าถึงโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก (Analog Terrestrial Television)9 และระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial 

Television) โดยโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณร้อยละ 95.1 ของ

ครัวเรือนที่มีโทรทัศน ์รองลงมาคือโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite Television) ที่มีอัตราการเข้าถึง

ร้อยละ 53.2 การเข้าถึงผ่านโครงข่ายโทรทัศน์เคเบิล (Cable Television) ที่มีอัตราการเข้าถึงร้อยละ 5.5 และ

การเข้าถึงโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์แบบไอพีทีวี (IPTV) ที่มีอัตราการเข้าถึงร้อยละ 0.8 ตามลำดับ 

 

รูปที่ 8-2: สัดส่วนในการเข้าถึงช่องทางในการรับชมโทรทัศน์ของครวัเรือนไทยและสัดส่วนผู้รับชมแยกตามช่องทางการเข้าถึง 

หากพิจารณาถึงสัดส่วนการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ของประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2561 พบว่า 

ประชาชนไทยส่วนมากนิยมรับชมช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน โดยมีอัตราส่วนผู้รับชมถึงร้อยละ 88.4 ในขณะที่มีผู้

รับชมเพียงร้อยละ 11.6 ที่รับชมช่องโทรทัศน์เคเบิลและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม นอกจากนี้หากเปรียบเทียบ

สัดส่วนการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ของประชาชนไทยระหว่างปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561 จะพบว่า 

สัดส่วนการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินเพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการรับชม

ช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินของประชาชนไทย โดยเพิ่มจากร้อยละ 86.2 ในปี พ.ศ. 2560 เป็นร้อยละ 88.4 ในปี 

พ.ศ. 2561 หรือคิดเป็นปริมาณการเพิ่มขึ้นที ่ร้อยละ 2.5 ทั้งนี้หากพิจารณาถึงสัดส่วนการรับชมของช่อง

โทรทัศน์ภาคพื้นดิน (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

 
9 มติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 4/2557 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) มีกำหนดสิ้นสุดการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
แอนะล็อกในวันที่ 25 มีนาคม 2563 
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แห่งชาติ, 2562ข) พบว่าในปี พ.ศ. 2561 ประชาชนไทยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80.9 รับชมโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 19.1 รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก 

อย่างไรก็ตามสัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากการ

เปลี่ยนผ่านระบบการออกอากาศโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล ส่งผลทำให้สัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ในระบบ 

แอนะล็อกมีสัดส่วนสวนทางกับสัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  

(Ovum, 2018) 

อัตราการกระจุกตัวภายในตลาด (Market Concentration) 

 ปัจจุบัน โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) ของประเทศไทยได้

เริ่มดำเนินการมาแล้วประมาณ 6 ปี นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนผ่านการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยเมื่อพิจารณาถึงกลุ่มของผู้เล่นที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศของอุตสาหกรรมนี้สามารถ

จำแนกออกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเนื้อหารายการ (Content Producers) กลุ่มผู้ประกอบกิจการ

ตัวแทนขายสื ่อโฆษณา (Media Agencies) กลุ ่มผู ้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื ้นดินในระบบดิจ ิตอล 

(Broadcasters) กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ที่สร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรม (Disruptors) กลุ่มผู้ให้บริการ

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (Network Providers) และกลุ่มผู้ชม (End Users) 

 

รูปที่ 8-3: ห่วงโซ่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล มีจำนวนผู้ประกอบกิจการทั้งหมด 

20 ราย 28 ช่อง สามารถแบ่งออกตามประเภทใบอนุญาต ได้เป็น 7 ประเภท แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้

Content Producers

Media Agencies

Broadcasters

Network Providers

Set Top Box TV with DVB-T2

Disruptors

End Users

▪ 17 players from various industry 

currently hold a total of 26 TV channels, 

7 of which had already returned their 

licenses and had been terminated

▪ There are 4 MUX providers which 

reflects an oligopoly market.

▪ There are over 1,100 content producers 

that providing content for broadcasters.

▪ New players from different platforms 

are disrupting the TV market.

▪ Despite having more than 13,000mTHB
in value  with over 400 players, a major 

portion of the profit remains with the 

major players.

True Group ThaiBev Prasartthong

VoiceTV

Mono Group

BBTV BEC

Thairath

GMM

RS DailyNews

Workpoint

3A Marketing

NEWS

Government

Source:                     ,               .                                                                                                                            Note: Data as of 7 October 2019

State-owned 
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ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลจำนวน 2 ช่องที่ยื่นขอเลิกประกอบกิจการ คือ ช่องไทยทีวี 

และช่อง LOCA และผู้ประกอบกิจการที่ขอคืนใบอนุญาตตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ที่ 4/2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม จำนวน 7 

ช่อง นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในบางช่องรายการโทรทัศน์ ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2562 จะมีจำนวนช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลลดลงเหลือเพียง 19 ช่อง และจำนวนผู้

ประกอบกิจการ 17 ราย โดยแบ่งตามประเภทใบอนุญาตฯ ดังนี้ 

ตารางที่ 8-1: ตารางแสดงรายชื่อและสถานะของบริษัทผู้ได้รับใบอนุญาตแบ่งตามประเภทใบอนุญาต 

ประเภท
ใบอนุญาต 

หมายเลข
ช่อง 

ช่ือบริษัทผู้ไดร้ับใบอนุญาต โลโก ้ ช่ือช่อง สถานะ 

บริการ
สาธารณะ
ประเภทที่

หนึ่ง 

3 
องค์การกระจายเสยีงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศ

ไทย  

สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส 

 

บริการ
สาธารณะ

ประเภทที่สอง 
1 

กองทัพบก โดยสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก  

สถานีวิทยุ
กองทัพบก 

 

บริการ
สาธารณะ

ประเภทที่สาม 

2 กรมประชาสัมพันธ ์
 

สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย 

 

10 
สำนักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร  

สถานีวิทยุ
โทรทัศน์
รัฐสภา 

 

บริการทาง
ธุรกิจ 

หมวดหมูเ่ด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว 

13 บริษัท บีอีซี-มัลตมิีเดีย จำกัด 
 

3 Family 
ขอคืน

ใบอนุญาต 

14 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
 

MCOT  
Family 

ขอคืน
ใบอนุญาต 

15 บริษัท ไทยทีวี จำกัด 
 

LOCA 
เพิกถอน

ใบอนุญาต 

https://www.youtube.com/channel/UCGq3nB-2XMKhaFJYtVrpc2A
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ประเภท
ใบอนุญาต 

หมายเลข
ช่อง 

ช่ือบริษัทผู้ไดร้ับใบอนุญาต โลโก ้ ช่ือช่อง สถานะ 

บริการทาง
ธุรกิจ 

หมวดหมู่
ข่าวสารและ

สาระ 

16 
บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ที

เอ็นเอ็น) จำกัด  
TNN24  

17 บริษัท ไทยทีวี จำกัด 
 

ไทยทีว ี
เพิกถอน

ใบอนุญาต 

18 
บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ 

จำกัด  
NEW 18  

19 
บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิช่ัน 

จำกัด  
สปริงนิวส ์

ขอคืน
ใบอนุญาต 

20 บริษัท ไบรท์ ทีว ีจำกัด 
 

Bright TV 
ขอคืน

ใบอนุญาต 

21 บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด 
 

VOICE TV 
ขอคืน

ใบอนุญาต 

22 
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิช่ัน 

จำกัด  
Nation TV  

บริการทาง
ธุรกิจ 

หมวดหมู่
หมวดหมู่
ทั่วไปแบบ
ความคมชัด
ปกติ (SD) 

23 
บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง 

จำกัด  

เวิร์คพอยท์ 
ทีวี 

 

24 บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน จำกัด 
 

True 4 U  

25 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 

จำกัด  
GMM25  

26 บริษัท สปริง 26 จำกัด 
 

SPRING 26 
ขอคืน

ใบอนุญาต 

27 
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน 

จำกัด  
8  

28 บริษัท บีอีซี-มัลตมิีเดีย จำกัด 
 

3SD 
ขอคืน

ใบอนุญาต 
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ประเภท
ใบอนุญาต 

หมายเลข
ช่อง 

ช่ือบริษัทผู้ไดร้ับใบอนุญาต โลโก ้ ช่ือช่อง สถานะ 

29 
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ 

จำกัด  
Mono 29  

บริการทาง
ธุรกิจ 

หมวดหมู่
หมวดหมู่
ทั่วไปแบบ
ความชัดสูง 

(HD) 

30 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
 

9 MCOT HD  

31 บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด 
 

One  

32 
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ 

จำกัด  
ไทยรัฐทีวี  

33 บริษัท บีอีซี-มัลตมิีเดีย จำกัด 
 

3HD  

34 
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน 

จำกัด  
AMARIN TV  

35 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และ

วิทยุ จำกัด  
7HD  

36 
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ 

บรอดคาสติ้ง จำกัด  
PPTV  

 ส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมโทรทัศน์คือผู ้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที ่ใช้คลื ่นความถี่

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (Multiplexer: MUX) มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ กองทัพบก

โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งมีรูปแบบการแข่งขันแบบผู้ประกอบกิจการน้อยราย โดยทั้ง 4 รายได้รับอนุญาต

เป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งในที่นี้มีเพียง กองทัพบก โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ที่ให้บริการโครงข่าย

โทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจำนวน 2 โครงข่าย ทำให้มีโครงข่ายโทรทัศน์

ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้งหมดจำนวน 5 โครงข่าย ซึ่งปัจจุบันในปี พ.ศ. 2562 

พบว่าโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี ่ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอลให้บริการกระจายสัญญาณ

ครอบคลุมร้อยละ 95.1 ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ โดยมีสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ทั้งหมดจำนวน 168 สถานี แบ่งเป็น 39 สถานีหลัก และ 129 สถานีเสริม 
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นอกจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ซึ่งถือเป็น

กิจการโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ ยังมีกลุ่มผู้ประกอบกิจการกลุ่มอื่นที่สำคัญภายในอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ คือกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ซึ่งประกอบด้วยช่องรายการที่ให้บริการ

ผ่านระบบเคเบิล ดาวเทียม และไอพีทีวี ( IPTV) โดยมีจำนวนใบอนุญาตทั้งหมด 569 ใบอนุญาต แบ่งเป็นผู้

ประกอบกิจการโทรทัศน์เคเบิล 105 ใบอนุญาต ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 348 ใบอนุญาต  

ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ไอพีทีวี 115 ใบอนุญาต และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและไอพีทีวี  

1 ใบอนุญาต (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)  ในส่วนกลุ่มผู้ประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์

ประเภทที่ไม่ใช้คลื่นความถี่10 ซึ่งมีจำนวนผู้รับใบอนุญาตที่ยังดำเนินกิจการจำนวน 282 ราย ประกอบด้วย 

ผู้รับใบอนุญาตระดับชาติ 34 ราย ผู้รับใบอนุญาตระดับภูมิภาค 52 ราย และผู้รับใบอนุญาตระดับท้องถิ่น 196 

ราย 

เมื่อพิจารณาในส่วนผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

(Facility Provider) ในปัจจุบันมีจำนวนผู้รับใบอนุญาต 7 ราย ได้แก่  

▪ กองทพับก โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

▪ กรมประชาสัมพันธ์ 

▪ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

▪ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

▪ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

▪ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

▪ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

การทดแทนของเทคโนโลยีและบริการ (Technological & Service Substitutions) 

การพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันไม่เพียงส่งผลต่อภาพรวม

เศรษฐกิจของประเทศ หรือรูปแบบพฤติกรรมและกิจวัตรประจำวันของประชากรไทยเท่านั้น การพัฒนา

ดังกล่าวยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบของการประกอบกิจการธุรกิจของอุตสาหกรรมภายในประเทศอีก

 
10 ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 จากสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 
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ด้วย โดยหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่มีการดำเนินธุรกิจตาม

ลักษณะพฤติกรรมของผู้รับชมเป็นหลัก และยังอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการให้บริการเนื้อหาสื่อ 

ซึ ่งในปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตามที่กล่าวมาได้สร้างรูปแบบการบริการใหม่ขึ ้นมาภายใน

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ โดยหนึ่งในบริการรูปแบบใหม่ดังกล่าวคือบริการโทรทัศน์ในรูปแบบ Over-the-top 

(OTT) ที่มีท่ีมาจากความต้องการของผู้รับชมที่ต้องการรับชมเนื้อหารายการที่มีความยืดหยุ่น สามารถรับชมได้

ในทุกสถานที่และทุกเวลา 

 

รูปที่ 8-4: รูปแบบการรับชมเนื้อหาผ่านช่องทางต่างๆ ของผู้รับชมในประเทศไทย 

การเข้ามาของบริการในรูปแบบใหม่ ดังเช่นบริการในรูปแบบของ OTT ประกอบกับรูปแบบกิจวัตร

ประจำวันของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปนี้เอง ที่ทำให้ผู้ประกอบกิจการแบบดั้งเดิมภายในอุตสาหกรรมโทรทัศน์

รวมไปถึงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบกิจการ เพื่อให้สามารถปรับตัวต่อ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะดังกล่าวได้ ทั้งในการให้ความสำคัญต่อการให้บริการโครงข่าย 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband) ที่เพ่ิมมากข้ึนของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม การให้บริการและการ

ผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่มุ่งเน้นไปยังช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น หรือการเลือกลง

โฆษณาบนช่องทางออนไลน์และช่องทางใหม่ๆ ของผู้ประกอบกิจการสื่อโฆษณาและเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

เมื ่อพิจารณาถึงภูมิทัศน์สื ่อในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2558-2561 พบว่าอัตราการเข้าถึงสื่อ

โทรทัศน์ยังคงสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 สะท้อนให้เห็นว่าโทรทัศน์ยังคงเป็นช่องทางการรับชมเนื้อหาที่ผู้บริโภคให้

ความนิยม โดยมีสัดส่วนอัตราการเข้าถึงสูงถึงร้อยละ 98 ในปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ยังเป็นที่สังเกตได้ว่า

อินเทอร์เน็ตมีอัตราการเข้าถึงท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 42 ในปี พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 62 
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ในปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้อัตราการเข้าถึงสื่อโฆษณานอกบ้านก็อยู่ในสัดส่วนที่สูงในระดับใกล้เคียงกับอัตรา

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยมีสัดส่วนการเข้าถึงอยู่ที่ร้อยละ 56 ในปี พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม วิทยุและสื่อ

สิ่งพิมพ์ กลับมีอัตราการเข้าถึงที่ลดลงในทุกปี โดยอัตราการเข้าถึงวิทยุลดลงจากร้อยละ 19 ในปี พ.ศ. 2558 

เป็นร้อยละ 11 ในปี พ.ศ. 2561 สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ ลดลงจากร้อยละ 17 ในปี พ.ศ. 2558 เหลือเพียงร้อยละ 4 

ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งการลดลงของอัตราการเข้าถึงสื่อดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลพวงของการได้รับความนิยมที่

เพ่ิมข้ึนจากผู้บริโภคของบริการทดแทนอย่างอินเทอร์เน็ต (Positioning Mag, 2562) 

 

รูปที่ 8-5: รายได้ของบริการประเภท OTT ในประเทศไทยจำแนกตามประเภทของรายได้ 

 ปัจจุบันสถานการณ์ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ างมาก

เนื่องจากการเข้ามาของบริการอย่าง OTT เช่น Netflix, LINE TV และ YouTube เป็นต้น เมื่อพิจารณาถึง

สัดส่วนรูปแบบการรับชมวิดีโอของผู้บริโภคไทยในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ประมาณ

ร้อยละ 72 นิยมรับชมวิดีโอในรูปแบบ Video on Demand (VoD) ซึ่งสามารถรับชมในรูปแบบดังกล่าวได้ใน

บริการโทรทัศน์ประเภท OTT ในขณะที่มีผู้บริโภคเพียงร้อยละ 28 ที่นิยมรับชมวิดีโอในรูปแบบถ่ายทอดสด 

(Live) และเมื่อพิจารณาถึงรายได้ของบริการโทรทัศน์ประเภท OTT จะพบว่า รายได้ส่วนใหญ่จะเป็นรายได้

ประเภทรายได้จากการลงโฆษณาบนบริการ VoD (Advertise-based Video on Demand: AVOD) ซึ่งมียอด

รายได้ประมาณ 139 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2561 ในขณะที่ประเภทรายได้ VoD แบบบอกรับสมาชิก 

(Subscription-based Video on Demand: SVOD) และแบบจ่ายรายครั้ง (Transactional-based Video 

on Demand: TVOD) มียอดรายได้อยู่ในลำดับรองลงมาอยู่ที่ 76 และ 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับในปี

เดียวกัน ซึ่งจากสัดส่วนการรับชมและยอดรายได้ที่ถึงแม้จะมีมูลค่าไม่สูงมากนัก แต่มีอัตราการเติบโตใน
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ลักษณะแบบก้าวกระโดด สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปรับชมวิดีโอผ่านทาง

ช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะการรับชมวิดีโอผ่านทางช่องทางออนไลน์สามารถตอบสนองต่อ

รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันได้มากกว่า (Ovum, 2018) 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากบริการโทรทัศน์ในช่องทาง OTT ที่เข้ามาทดแทนบริการโทรทัศน์แบบดั้งเดิมแล้ว 

เทคโนโลยีอื่นๆ อาทิ เทคโนโลยี Long Term Evolution Broadband (LTE Broadband) ที่เสริมศักยภาพ

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานให้สูงมากยิ่งขึ้นจากความเร็วในการเชื่อมต่อที่สูงขึ้น เทคโนโลยีโลกเสมือน

อย่าง Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR) ที่จะสามารถสร้างประสบการณ์การรับชมที่น่าสนใจ

กว่าบริการโทรทัศน์แบบดั้งเดิมจากความสมจริงของเนื้อหาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่เทคโนโลยี 5G ที่กำลัง

ได้รับการพัฒนาและกำลังจะถูกใช้งานในอนาคตอันใกล้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปอีก

ขั้น เปิดโอกาสให้มีการปรับใช้อุปกรณ์ประเภทใหม่ๆ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเข้ามาแทนที่บริการโทรทัศน์แบบ

ดั้งเดิมเนื่องจากสามารถเสริมศักยภาพการใช้งานทั้งในการเสริมคุณภาพของสัญญาณและความละเอียดภาพใน

การรับชมของบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่มีการให้บริการในโทรทัศน์แบบดั้งเดิม และการสร้างประสบการณ์

ในการรับชมที่พิเศษและแตกต่างจากบริการโทรทัศน์แบบดั้งเดิมผ่านการรับชมที่มีการจำลองให้เสมือนผู้รับชม

เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งอยู่ภายในเนื ้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาของเทคโนโลยี 5G ที่สามารถเข้ามา

สนับสนุนและส่งเสริมบริการโทรทัศน์แบบ OTT ด้วยคุณภาพสัญญาณที่ดีขึ้น ทำให้สามารถรองรับการรับชม

เนื้อหาประเภทความคมชัดสูงมาก (Ultra High Definition: UHD) ไดแ้ละความสะดวกของการเข้าถึงเนื้อหาที่

เพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีศักยภาพสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้บริการโทรทัศน์อื่นนอกเหนือจาก

บริการโทรทัศน์แบบดั้งเดิมมีความน่าสนใจของบริการเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการทดแทนของบริการขึ้นได้ใน

อนาคตอันใกล้ 

8.1.2 อุปานของตลาด (Market Supply) 

การศึกษาเกี่ยวกับอุปทานของตลาดทั้งผู ้ให้บริการโทรทัศน์ไปจนถึงผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยแยกผลการศึกษาภายใต้หัวข้อย่อย 2 หัวข้อ ได้แก่ 

การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดนิในระบบดิจิตอล (DTT Network Provision) 

ปัจจุบันกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทยได้ดำเนินการออกอากาศภายใต้

ย่านความถี ่ 510 - 790 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ซึ ่งเริ ่มต้นดำเนินการมาตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยที่ประชุม

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 23/2556 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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และครั้งที่ 36/2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 อนุญาตให้ กรมประชาสัมพันธ์ กองทัพบกโดยสถานี

วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล (Multiplexer: MUX) เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยทั้ง 4 รายมีเพียง กองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบก ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลจำนวน 2 โครงข่าย ทำให้มีโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ทั้งหมดจำนวน 5 โครงข่าย  

 

รูปที่ 8-6: ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2562 พบว่าโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

นั้นสามารถให้บริการกระจายสัญญาณครอบคลุมร้อยละ 95.1 ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ ภายใต้สถานี

วิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้งหมดจำนวน 168 สถานี ซึ่งประกอบด้วย 

สถานีหลักจำนวน 39 สถานี และสถานีเสริม 129 สถานี ทั้งนี้ ได้มีการให้บริการแก่ผู้ได้รับอนุญาตประกอบ

กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จำนวน 26 ช่องรายการ คิดเป็นประมาณร้อยละ 78.33 ของความ

จุมัลติเพล็กซ์ทั้งหมด ซึ่งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเหลือ

เพียง 19 ช่องรายการ ส่งผลให้การใช้งานเหลือเพียงร้อยละ 66.67 ของความจุมัลติเพล็กซ์บนโครงข่ายทั้งหมด 

ในส่วนของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก สำนักงาน กสทช . ได้มีแผนยุติการ

ออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก ซึ่งปัจจุบันช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศ

ไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อก มีเพียงช่อง 3 ที่ยังคงออกอากาศ

Current Thailand DTT Network

Channel Terminated channels

Bright TV

SPRING 26

Thailand DTT Network After 7 Channels Terminated

PRD TV5 MCOT TPBS

Source:               .,                 7        2562
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ในระบบแอนะล็อก และมีสถานีรับส่งสัญญาณจำนวน 32 สถานี โดยช่อง 3 มีกำหนดการที ่จะยุต ิการ

ออกอากาศในระบบแอนะล็อกในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

รูปที่ 8-7: กำหนดการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกและพื้นที่ครอบคลุมของโครงข่ายโทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย 

โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จะมีค่าความจุของแต่ละ

มัลติเพล็กซ์เหลือมากขึ้น หลังจากการอนุญาตให้มีการคืนใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

ในระบบดิจิตอลจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีแผนที่จะดำเนินการย้ายคลื่นความถี่ของระบบ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทยจากย่านความถี่ 510-790 เมกะเฮิรตซ์ ไปเป็นย่านความถ่ี 

470-694 เมกะเฮิรตซ์ 

การให้บริการเนื้อหา (Content Provision) 

จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 พบว่าประชากรทั่วประเทศส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 

89.3 นิยมรับชมเนื้อหาประเภทข่าวสารสาระ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) รองลงมาได้แก่เนื้อหาประเภท 

ละครโทรทัศน์ (รวมรายการประเภทละครโทรทัศน์ ซีรีส์โทรทัศน์ และภาพยนตร์ไว้ด้วยกั น) รายการบันเทิง 

และรายการกีฬา ที่มีความนิยมคิดเป็นร้อยละ 80.6 ร้อยละ 51.7 และร้อยละ 17.3 ตามลำดับ   

สำหรับตัวอย่างของเนื้อหารายการที่ได้รับความนิยมสูงของเนื้อหารายการที่ได้รับความนิยมสูงสุด 4 

อันดับแรก อันดับที่ 1 คือ รายการข่าวสารสาระ โดยที่ปรึกษาได้ทำการคัดเลือกช่องรายการโทรทัศน์ที่มีเรตติ้ง

ของรายการข่าวสารสาระสูงสุด 3 อันดับ ซึ่งลำดับที่ 1 คือ ช่อง 7 HD ซึ่งมีรายการข่าวสารสาระที่ได้รับความ

Analog TV Switch Off Plan

2562 25632560 2561

Switched off 21 June 2018

Switch off in 2563

Switched off 16 June 2018

Switched off 16 July 2018

Switched off 16 July 2018

Switched off 16 June 2018

Current Thailand DTT Coverage

Source:               .

year
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นิยม ได้แก่ ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2 ลำดับที่ 2 คือ ช่อง 3 HD ซึ่งมีรายการข่าวสารสาระที่ได้รับความนิยม คือ ข่าว

นอกลู่ และลำดับที่ 3 คือ ช่องไทยรัฐ ทีวี ซึ่งมีรายการข่าวสารสาระที่ได้รับความนิยม คือ ไทยรัฐ นิวส์โชว์  

(TV Digital Watch, 2562ง) 

 

รูปที่ 8-8: รูปแบบการให้บริการเนื้อหาของช่องรายการในประเทศไทย 

สำหรับเนื้อหารายการที่ได้รับความนิยมเป็นลำดับที่ 2 คือ ละครโทรทัศน์ โดยที่ปรึกษาได้ทำการ

คัดเลือกช่องรายการโทรทัศน์ที่มีเรตติ้งของละครโทรทัศน์ภาคค่ำสูงสุด 3 อันดับ ซึ่งลำดับที่ 1 คือ ช่อง 7 HD 

ซึ่งมีละครโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ สี่ไม้คาน ลำดับที่ 2 คือ ช่อง One ซึ่งมีละครโทรทัศน์ที่ได้รับความ

นิยม คือ เสียงเอื้อนสะเทือนดาว และลำดับที่ 3 คือ ช่อง 3 HD ซึ่งมีละครโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม คือ นาย

ยิ้มมะยมหวาน (TV Digital Watch, 2562ข) 

เนื้อหารายการที่ได้รับความนิยมเป็นลำดับที่ 3 คือ รายการบันเทิง โดยที่ปรึกษาได้ทำการคัดเลือกช่อง

รายการโทรทัศน์ที่มีเรตติ้งของรายการบันเทิงสูงสุด 3 อันดับ ซึ่งลำดับที่ 1 คือ ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี ซึ่งมี

รายการบันเทิงที่ได้รับความนิยม ได้แก่ นักร้องซ่อนแอบ และ ไมค์ทองคำ 8 ลำดับที่ 2 คือ ช่อง One ซึ่งมี

รายการบันเทิงที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ดวลเพลงชิงทุน และลำดับที่ 3 คือ ช่อง 7 HD ซึ่งมีรายการบันเทิงที่

ได้รับความนิยม ได้แก่ ศึกค้นหาเชฟกระทะเหล็ก (TV Digital Watch, 2562ค) 

เนื้อหารายการที่ได้รับความนิยมเป็นลำดับที่ 4 คือ รายการกีฬา โดยที่ปรึกษาได้ทำการคัดเลือกช่อง

รายการโทรทัศน์ที่มีเรตติ้งของรายการบันเทิงสูงสุด 3 อันดับ ซึ่งลำดับที่ 1 คือ ช่อง 7 HD ซึ่งมีรายการกีฬาที่

ได้รับความนิยม ได้แก่ ฟุตบอล เอเอฟซี เอเซียนคัพ 2019 ลำดับที่ 2 คือ ช่อง PPTV ซึ่งมีรายการกีฬาที่ไดร้ับ
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ความนิยม ได้แก่ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และลำดับที่ 3 คือ ช่องไทยรัฐทีวี ซึ่งมีรายการกีฬาที่ได้รับความนิยม 

ได้แก่ ฟุตบอลไชน่า คัพ 2019 (TV Digital Watch, 2562ก)  

เมื่อพิจารณากลยุทธ์และจุดแข็งในการให้บริการเนื้อหาของช่องรายการโทรทัศน์ที่มีเรตติ้งสูงสุด 4 

ลำดับแรก พบว่า แต่ละช่องรายการโทรทัศน์ให้บริการเนื้อหารายการโดยมีรูปแบบรายการที่โดดเด่นตรงตาม

กลุ่มผู้รับชมที่นิยมชมชอบในช่องนั้นๆ เช่น ช่อง 7 HD มีความโดดเด่นด้านละครไทย ละครพื้นบ้าน รายการ

กีฬาของนักกีฬาไทย ซึ่งสอดคล้องกับฐานผู้ชมของช่องที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัด ช่อง 3 HD มีความ

โดดเด่นในด้านละครไทย รายการวาไรตี้ และความโดดเด่นของนักแสดงของช่อง ซึ่งช่อง 3 HD มีกลยุทธ์ในการ

สร้างฐานนักแสดงที่โดดเด่น สอดคล้องกับฐานผู้ชมของช่องส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ช่อง 

Mono 29 มีความโดดเด่นในด้านภาพยนตร์ และซีรีส์ต่างประเทศ เป็นการนำเสนอเนื้อหาผ่านกลยุทธ์ “ฟรีทีวี

ที่มีหนังดี ซีรีส์ดังมากที่สุด” และ ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี มีความโดดเด่นด้านรายการวาไรตี้และเกมโชว์ ซึ่งเป็น

จุดแข็งของบริษัทในเครือของ เวิร์คพอยท์ ที่เคยเป็นผู้ผลิตรายการวาไรตี้และเกมโชว์ส่งให้กับช่องรายการหลัก

ในยุคโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกมาก่อน  

สำหรับกลยุทธ์ของช่องรายการที ่เน้นให้บริการเนื้อหารายการในรูปแบบของข่าวสารสาระ และ

รายการกีฬาเป็นส่วนใหญ่ เช่น ช่อง TNN24 ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 9 MCOT HD ช่อง NEW 18 ช่อง Nation TV 

ช่อง AMARIN TV HD และช่อง PPTV ซึ่งแต่ละช่องรายการดังกล่าว จะให้ความสำคัญกับการนำเสนอเนื้อหา

ข่าวสารสาระให้เท่าทันทุกเหตุการณ์ โดยรวมไปถึงรายการข่าวกีฬา ข่าวสารการเมือง และข่าวสารเหตุการณ์

ทั่วไปของทั้งภายในและต่างประเทศ 

ช่องรายการโทรทัศน์อื ่นๆ ที่เน้นนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของละครโทรทัศน์ ซีรีส์โทรทัศน์ และ

ภาพยนตร์เป็นหลัก เช่น ช่อง One ช่อง GMM25 ช่อง 8 และช่อง True 4 U ซึ่งละครโทรทัศน์นั้นถูกนำเสนอ

ในช่วงที่มีการรับชมสูงสุด นั่นคือ ในช่วงเวลาประมาณ 20:00 - 22:00 น. ของทุกวัน โดยมีกลยุทธ์ในการผลิต

เนื้อหารายการที่แปลกใหม่เน้นเนื้อหาที่ผู้รับชมนิยม เช่น ละครแนวย้อนยุคประวัติศาสตร์ ละครในยุคปัจจุบัน 

ซีรีส์อินเดีย การซื้อลิขสิทธิ์เนื้อหาของละครโทรทัศน์มาจากประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้นำดา้น

การผลิตเนื ้อหาและกำลังเป็นที ่นิยมในกลุ ่มผู ้ชมรุ ่นใหม่ หรือแม้กระทั ่งเนื ้อหารายการภาพยนตร์จาก

ต่างประเทศมาให้บริการในช่องรายการของตน 
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8.1.3 อุปสงค์ของตลาด (Market Demand) 

การศึกษาเกี่ยวกับอุปสงค์ของตลาดตั้งแต่ผู้รับชมโทรทัศน์ไปจนถึงผู้ให้บริการสื่อโฆษณา โดยแยกผล

การศึกษาภายใต้หัวข้อย่อย 2 หัวข้อ ได้แก่ 

พฤติกรรมและอุปสงค์ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ (Consumer Behavior & Demand) 

 

รูปที่ 8-9: รูปแบบพฤติกรรมและอุปสงค์ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ 

เมื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมและอุปสงค์ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศไทยพบว่า

ในปี พ.ศ. 2561 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้เวลากับสื่อบนอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มมากขึ้นจากปี พ.ศ. 

2560 จาก 8 ชั่วโมง 49 นาที เพิ่มขึ้นเป็น 9 ชั่วโมง 38 นาที (Datareportal, 2019) เช่นเดียวกันกับการใช้

เวลากับโซเชียลมีเดียที่มีการใช้เวลาเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 2 ชั่วโมง 48 นาที เป็น 3 ชั่วโมง 10 นาที ตาม

พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหันไปนิยมสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวัน และเม่ือพิจารณาไปจนถึงความถี่ใน

การใช้งานอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้บริโภคมีความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกวันเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ที่

ร้อยละ 85 กลายเป็นร้อยละ 90 ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลปริมาณเวลาที่ผู้บริโภคใช้ในการ

บริโภคสื่อ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงการบริโภคสื่อไปในลักษณะของสื่อ

ออนไลน์มากยิ่งขึ้น (Consumer Barometer with Google, 2019) 

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลปริมาณการใช้เวลาในการรับชมสื่อโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณเวลาน้อย

กว่าปี พ.ศ. 2561 เป็นอย่างมากเนื่องจากข้อมูลที่เผยแพร่เป็นข้อมูลการรับชมโทรทัศน์แบบดั้งเดิม ในขณะที่

ข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 เป็นข้อมูลการรับชมโทรทัศน์ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบออนไลน์ 

Time Spend With Media in 2560 vs. 2561
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จากการศึกษาข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ในกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561  

พบว่าสัดส่วนการใช้งานอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงเดิม โดยจะมีสัดส่วนการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์

และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคไทยอยู่ในระดับที่สูงและใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 98 อย่างไรก็ตาม

ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการใช้งานอุปกรณ์ จึงมีความเป็นไปได้ท่ีผู้บริโภคใช้อุปกรณ์โทรทัศน์หรือ

สมาร์ททีวีในการทำกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการรับชมโทรทัศน์แบบดั้งเดิม เช่น การใช้เป็นจอเพื ่อรับ

สัญญาณภาพจากอุปกรณ์อ่ืน เป็นต้น (Consumer Barometer with Google, 2019) 

เมื่อพิจารณาในด้านของช่วงเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ พบว่า ครัวเรือนในประเทศไทยนิยม

รับชมรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลา 18.01 - 21.00 น. มากที่สุดหรือคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 87.3 รองลงมา

เป็นการรับชมรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาเช้าหรือช่วงเวลา 06.01 - 09.00 น. โดยมีสัดส่วนอยู่ทีร่้อยละ 45.9 

 

รูปที่ 8-10: รูปแบบพฤติกรรมและอุปสงค์ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชากรไทย พบว่าประชากร

ส่วนใหญ่นิยมใช้อินเทอร์เน็ตในบ้านหรือที่พักอาศัย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 91.5 รองลงมาคือใช้งาน

ในที่ทำงานร้อยละ 52.2 และ ระหว่างการเดินทางอยู่ที่ร้อยละ 33.5 ตามลำดับ ในขณะที่กิจกรรมการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตที่นิยมใช้งาน 5 อันดับแรก ได้แก่ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instragram 

ซึ่งมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณร้อยละ 93.6 ที่ใช้งาน รองลงมาได้แก่การรับ-ส่งอีเมล ร้อยละ 74.2 การ

ค้นหาข้อมูลร้อยละ 70.8 และการดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ฟังเพลงออนไลน์ ร้อยละ 60.7 ตามลำดับ และเมื่อ

พิจารณาถึงสื่อสังคมออนไลน์ประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรก พบว่ามีผู้นิยมใช้งานสื่อสังคมบน 

YouTube อยู่ประมาณร้อยละ 98.8 รองลงมาได้แก่ Line ร้อยละ 98.6 และ Facebook อยู่ที่ร้อยละ 96.0 

ตามลำดับ (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2561) 

เมื่อพิจารณาไปจนถึงอันดับคำค้นหาบน YouTube พบว่า คำค้นหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการวิดีโอ

นั้น มีสัดส่วนในการถูกค้นหาอยู่ในลำดับที่สูง เช่น คำค้นหาเกี่ยวกับ ‘หนัง’ ที่มีสัดส่วนการค้นหาคิดเป็นร้อยละ 

Source:                       
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33 ของยอดคำค้นหาที่สูงที่สุดบน YouTube หรือคำค้นหาเกี่ยวกับ ‘การ์ตูน’ ‘บุพเพสันนิวาส’ และ ‘หนัง

ใหม่’ ที่มีสัดส่วนการค้นหาในลักษณะดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 12 ร้อยละ 9 และ ร้อยละ 9 ตามลำดับ ซึ่ง

สัดส่วนคำค้นหาดังกล่าวสอดคล้องกับอันดับคำค้นหาบน Google ที่มีคำค้นหาเกี่ยวกับบริการวิดีโออยู่ใน

อันดับต้นๆ เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างเช่น คำค้นหาเกี่ยวกับ ‘บอล’ ที่มียอดการค้นหาสูงที่สุดใน Google 

ในขณะที่คำค้นหาเกี่ยวกับ ‘หนัง’ มีสัดส่วนการค้นหาคิดเป็นร้อยละ 70 ของคำค้นหาดังกล่าว หรือคำค้นหา

เกี่ยวกับ ‘ดู หนัง’ ‘หนัง ออนไลน์’ และ ‘ข่าว’ ที่มีสัดส่วนคำค้นหาในลักษณะดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 19 ร้อยละ 

11 และ ร้อยละ 11 ตามลำดับ 

โดยจากข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งข้อมูลด้านสถานที่ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต กิจกรรม

การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่นิยม หรืออันดับคำค้นหาบนสื่อสังคมออนไลน์อย่าง YouTube หรือช่องทางการ

ค้นหาอย่าง Google สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคยังคงนิยมที่จะบริโภคสื่อบันเทิงอยู่ตามเดิม 

หากแต่มีการเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับชมไปยังช่องทางอื่นๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์บน Facebook และ 

YouTube หรือช่องทางบริการแบบ OTT ส่งผลทำให้การรับชมสื่อผ่านช่องทางดั้งเดิมอย่างโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

ในระบบดิจิตอลมีการใช้งานลดลง  

อุปสงค์ของผู้ให้บริการและผู้บริโภคสื่อโฆษณา (Consumer-Advertiser Demand) 

 

รูปที่ 8-11: สัดส่วนค่าใช้จ่ายบนสือ่โฆษณาประเภทต่างๆ ในประเทศไทย 

ภาพรวมของมูลค่าตลาดสื่อโฆษณาในไทยในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 มาจนถึง พ.ศ. 2561 มี

แนวโน้มลดลงจากจำนวน 122,897 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557 ลดลงเหลือ 105,487 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 
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คิดเป็นอัตราลดลงประมาณร้อยละ 14 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่มั่นคงของประเทศไทยส่งผล

ทำให้การใช้จ่ายในสื่อโฆษณาโดยรวมของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมลดลง เมื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้

จ่ายโฆษณา จะเห็นได้ว่าโฆษณาบนโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจะมีสัดส่วนการใช้จ่ายโฆษณาที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับสื่อ

ประเภทอ่ืนๆ โดยมีจำนวนเงินอยู่ที่ 67,947 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 ในขณะที่สื่อโฆษณาประเภทภายในห้าง

ร้าน (In-Store Media) จะมีสัดส่วนน้อยที่สุด โดยมียอดการใช้จ่ายอยู่ที่ 1,160 ล้านบาทในปีเดียวกัน และเมื่อ

พิจารณาโดยรวมจะเห็นได้ถึงแนวโน้มของการใช้จ่ายบนโฆษณาประเภทออฟไลน์ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่ลดลง 

เช่น โฆษณาบนโทรทัศน์ทั้งแบบภาคพื้นดิน โทรทัศน์เคเบิลและผ่านดาวเทียม โฆษณาบนหนังสือพิมพ์ หรือ 

นิตยสาร เป็นต้น (สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, 2562)  

สำหรับการศึกษาพฤติกรรมอุปสงค์ของผู ้ให้บริการรวมไปถึงผู้บริโภคสื ่อโฆษณาในประเทศไ ทย  

ที่ปรึกษาเลือกที่จะนำเสนอโดยการเปรียบเทียบมูลค่าการใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์และมูลค่าการใช้จ่าย

โฆษณาดิจิตอล โดยจะเปรียบเทียบมูลค่าของการใช้จ่ายทั้งสองรูปแบบในปี พ .ศ. 2557 และ ปี พ.ศ. 2561 

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในด้านของมูลค่าและสัดส่วนของการใช้จ่ายโฆษณาท้ังสองประเภท  

 

รูปที่ 8-12: ข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์และค่าใช้จ่ายโฆษณาดิจติอลในประเทศไทย 

ในส่วนของการใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน จากการศึกษาพบว่า มูลค่าการใช้จ่ายรวมมียอด

ลดลง โดยลดลงจาก 73,042 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557 เหลือ 67,947 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 ด้วยค่าอัตรา

การเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ที่ติดลบอยู่ที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีและเมื่อพิจารณาไปถึงสัดส่วนของการใช้

จ่ายโฆษณา จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการใช้จ่ายโฆษณาบนช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทางธุรกิจระดับชาติ 
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ในหมวดหมู่ช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดปกติ และหมวดหมู่ช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดสูง รวมกัน

มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 79.5 เป็นร้อยละ 88.6 ในขณะที่การใช้จ่ายบนช่องรายการโทรทัศน์บริการ

สาธารณะลดลง 

 

รูปที่ 8-13 :เปรียบเทียบแนวโน้มค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์และโฆษณาดจิิตอล 

ในขณะที่มูลค่าการใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์มีมูลค่าลดลง มูลค่าการใช้จ่ายสื่อโฆษณาดิจิตอลกลับมี

มูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี พ .ศ. 2557 ที่มีจำนวน 6,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 

16,928 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ที่ร้อยละ 25.1 ต่อปีจาก

ความนิยมของสื่อโฆษณาดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนการใช้จ่ายโฆษณาบน

ช่องทางดิจิตอล จะพบว่า โฆษณาประเภทดังกล่าวมีการใช้จ่ายมากที่สุดในส่วนของโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย มี

สัดส่วนมากถึงร้อยละ 64 ในขณะที่โฆษณาประเภทอื่นมีสัดส่วนที่น้อยกว่า ทั้งนี้มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความ

นิยมของโซเชียลมีเดียตามการเปลี่ยนไปของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เมื่อมีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลทำให้ผู ้ให้

บริการสื่อโฆษณาหันไปใช้จ่ายโฆษณาลงบนช่องทางดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งด้วยสาเหตุในลักษณะนี้เองที่เป็น

เหตุผลทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์เลือกที่จะใช้จ่ายค่าโฆษณาบนโฆษณาประเภทดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก

โฆษณาประเภทดิจิตอลนั้นสามารถอาศัยข้อมูลพฤติกรรมในกิจวัตรประจำวันของผู้บริโภคในการใช้งานสื่อ

สังคมออนไลน์หรือเครื่องมือในการค้นหา (Search Engine) ในการออกแบบเนื้อหาของโฆษณาเพ่ือนำไปใช้ใน

การโฆษณาลักษณะแบบเฉพาะ (Targeted Advertising) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพและจะสามารถสร้างมูลค่าให้

เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าการโฆษณาบนสื่อแบบดั้งเดิมที่สามารถทำได้เพียงการสร้างการรับรู้ (Awareness) 
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โดยคร่าวให้แก่ผู้รับชมเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่ออ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงาน สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) พบว่า

ประเภทธุรกิจที่นิยมใช้จ่ายโฆษณาประเภทดิจิตอลมากที่สุดสามอันดับแรกได้แก่ ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหนัง และธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งมียอดการใช้จ่ายประมาณ 2,596 1,900 และ 1,584 ล้าน

บาทตามลำดับ (สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย), 2562)  

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์และค่าใช้จ่ายสื่อโฆษณาดิจิตอล พบว่า ในปี พ .ศ. 2557 

ค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์นั้นมีมูลค่าทั้งหมด 79,588 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์

ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก เท่ากับ 73,042 ล้านบาท และ ค่าใช้จา่ย

โฆษณาบนโทรทัศน์เคเบิลและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เท่ากับ 6,546 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเมื่อพิจารณา

แนวโน้มการเติบโตของตลาด จะพบว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าลดลง โดยในปี พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายโฆษณา

บนโทรทัศน์ลดลงเหลือ 70,381 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลงร้อยละ 12 จากปี พ.ศ. 2557 โดยในปี พ.ศ. 

2561 แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและในระบบแอนะล็อกเท่ากับ 67,947 

ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก ปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 7 และ ในปี พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายโฆษณา

บนโทรทัศน์เคเบิลและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเท่ากับ 2,434 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 63 (สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, 2562) 

ทั้งนี้ จากช่วงเวลาที่ทำการพิจารณา พบว่าค่าใช้จ่ายโฆษณารวมบนโทรทัศน์ต่ำสุดในปี พ.ศ. 2560 

โดยลดลงเหลือเพียง 65,786 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 17 โดยในปี พ.ศ. 2560 

แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและในระบบแอนะล็อกเท่ากับ 62,873 ล้าน

บาท ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2557 ประมาณร้อยละ 14 นอกจากนั้นเป็นค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์เคเบิลและ

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเท่ากับ 2,913 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 ประมาณร้อยละ 55  

หากพิจารณาค่าใช้จ่ายโฆษณาบนช่องทางดิจิตอลซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน 

พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายโฆษณาบนช่องทางดิจิตอลมีมูลค่า เท่ากับ 6,115 ล้านบาท โดยภายหลัง

จากนั้น ตลาดโฆษณาดังกล่าวมีแนวโน้มการเติบโตแบบก้าวกระโดดส่งผลทำให้ในปี พ .ศ. 2561 ค่าใช้จ่าย

โฆษณาดิจิตอลมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนสูงสุดอยู่ที่ 16,928 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มข้ึนสูงถึงร้อยละ 177 สอดคล้อง

กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปรับชมสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการ

ตัวแทนขายสื่อโฆษณาและเจ้าของผลิตภัณฑ์ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการหันไปลงโฆษณาบน

ช่องทางดิจิตอลมากยิ่งขึ้น (สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย), 2562) 
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จากข้อมูลที่ได้ทำการศึกษามาทั้งหมด สามารถทำการสรุปได้ว่า แนวโน้มสัดส่วนการใช้จ่ายโฆษณาบน

โทรทัศน์ทั้งแบบภาคพ้ืนดิน แบบเคเบิล และแบบผ่านดาวเทียมมีแนวโน้มลดลงในขณะที่การใช้จ่ายโฆษณาบน

สื่อดิจิตอลกลับมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากความนิยมของผู้บริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปสนใจ 

สื ่อประเภทดิจ ิตอลเพิ ่มมากยิ ่งข ึ ้น ด ้วยกลยุทธ ์การโฆษณาแบบเฉพาะของส ื ่อด ิจ ิตอล ( Targeted 

Advertisement) ที่ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าว ที่ส่งผลกระทบทำให้ความนิยมในการใช้จ่ายโฆษณาบน

โทรทัศน์รวมไปถึงสื่อดั้งเดิมอ่ืนๆ มียอดลดลง ทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัย

ด้านการเมืองและสังคม ภาวะเงินเฟ้อ หรือแม้กระทั่งสภาพคล่องทางการเงินของครัวเรือนและอุตสาหกรรม ที่

จะส่งผลกระทบต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดการชะลอการใช้จ่ายบนสื่อโฆษณาลงและจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์

การโฆษณาใหม่เพ่ือให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 

8.1 การวิเคราะห์พฤติกรรม (Conduct) 

ศึกษาพฤติกรรม แนวโน้ม และกลยุทธ์ของผู้ประกอบกิจการภายในตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย โดยจำแนกผลการศึกษาออกเป็น 4 หัวข้อย่อย ดังนี้ 

8.1.1 การเพิ่มผลิตภัณฑ์ (Product Extension) 

 

รูปที่ 8-14: ตัวอย่างกรณีศึกษาการเพิ่มผลิตภัณฑ์และการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในประเทศไทย 

จากกรณีศึกษาภายใต้หัวข้อการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย พบว่าช่องโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

มีการดำเนินงานในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ของช่องแบ่งเป็นประเด็นสำคัญดังนี้ 

Content Licensing

▪ BEC Group has signed a partnership with JKN Global Media (JKN) 

to distribute BEC’s contents to countries around the world with the 

objective to expand their audience base internationally while 

driving more revenue from the venture.
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Source: BEC World, Brand Buffet, Positioning Mag, RS

Multi-Platform Commerce

▪ RS extended its business by developing the Multi-platform 

Commerce (“MPC”) through home shopping programme

“Shop1781”.

▪ Leverage all media channels of the 

company to promote one another.

▪ Transform viewers into buyers, 

pushing the brands of RS products 

towards the higher sales figures every 
year.
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(1) ความร่วมมือกันระหว่างกลุ ่มบริษัท บีอีซี หรือกลุ ่มช่อง 3 ซึ ่งประกอบธุรกิจเกี ่ยวกับการ

ออกอากาศสื่อ การผลิตรายการโทรทัศน์ และจัดหารายการโทรทัศน์  (BEC World, 2562) และ บริษัท เจเค

เอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์เนื้อหาเพื่อขายส่งเนื้อหา

รายการของบริษัทให้กับ บริษัท เจเคเอ็น ให้เกิดการกระจายเนื้อหาไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเป็นการ

ขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศและเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งของบริษัท ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการขายส่งเนื้อหา

ในครั้งนี้ กลุ่มบริษัท บีอีซี สามารถสร้างรายได้ค่าลิขสิทธิ์เนื้อหารายการ เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 

2561 ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 1,055 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้ค่าลิขสิทธิ์เนื้อหารายการอยู่ที่ 619 ล้าน

บาท  

 (2) การเพิ่มผลิตภัณฑ์บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) โดยประกอบธุรกิจหลักทั้งหมด 4 ธุรกิจ ซึ่ง

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โดยได้มีบริษัท อาร์ เอส เทเลวิชั่น จำกัด ให้บริการช่อง

รายการโทรทัศน์ คือ ช่อง 8 ซึ่งกลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง 

หรือ Multi-platform Commerce (MPC) คือ เพิ่มจำนวนรายการสินค้าในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เช่น จำหน่าย

สินค้ากว่า 100 รายการ ในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม กลุ่มอาหารเสริม กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้าน

และไลฟ์สไตล์ และกลุ่มเครื่องประดับ เป็นต้น โดยจำหน่ายผ่านช่องทางหลัก คือ ทางรายการโฮมช้อปปิ้ง ใน

ช่องทางรายการโทรทัศน์ของตนเอง และผ่านช่องทาง Call Center (Brand Buffet, 2562ข) 

ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2561 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) สามารถสร้างผลกำไรสุทธิได้ 516 ล้านบาท 

ซึ่งเติบโตสูงถึงร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และทำรายได้รวมได้เท่ากับ 3,827 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 9.3 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าสูงถึง 2,130 ล้านบาท (RS, 2562) คิดเป็นร้อยละ 55.7 ของรายได้รวม

ทั้งหมดของบริษัท สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการสร้างช่องทางรายได้เพ่ิมเติม และ

กลายเป็นรายได้หลักของบริษัทซึ่งสามารถรับมือกับสภาวะถดถอยของธุรกิจโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล 

(3) ความร่วมมือในรูปแบบของการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ของช่อง เช่น การ
ลงทุนร่วมกันระหว่างบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อเดลฟอส จำกัด เพื่อจัดตั้งบริษัท 
Change 2561 จำกัด (Positioning Mag, 2561) ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตเนื้อหาสมัยใหม่ในรูปแบบที่
หลากหลายและทันสมัย รวมไปถึงเนื้อหาบนช่องทางดิจิตอล โดยให้ความสำคัญของเนื้อหารายการโทรทัศน์ ที่
มีคุณภาพและน่าสนใจ ที่จะสามารถสร้างรายได้ค่าโฆษณา และรายได้จากการขายส่งเนื้อหาได้เพ่ิมมากข้ึน 
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จากกรณีศึกษาข้างต้น พบว่า ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ทำการปรับตัวกับสถานการณ์ที่รายได้ค่า

โฆษณาของกิจการโทรทัศน์มีแนวโน้มที่จะถดถอย โดยการเพ่ิมช่องทางรายได้และขยายฐานลูกค้าด้วยการขาย

ส่งเนื้อหารายการให้กับบริษัทที่จัดจำหน่ายลิขสิทธิ์เนื ้อหาบนช่องทางสื่อต่างๆ ซึ่งผู ้ประกอบกิจการอาจ

พิจารณาทำความร่วมมือกับผู้ผลิตเนื้อหารายการในการจัดตั้งช่องทางสำหรับการซื้อขายเนื้อหารายการ เพ่ือ

อำนวยความสะดวกในการซื้อขายเนื้อหาทั้งสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ต้ องการขายหรือซื้อลิขสิทธิ์

เนื้อหารายการ และสำหรับผู้ผลิตเนื้อหาที่ต้องการขายเนื้อหารายการและบริการการผลิตเนื้อหา โดยความ

ร่วมมือดังกล่าวจะสามารถสร้างข้อได้เปรียบด้านช่องทางหารายได้ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ต้องพึ่งพาอาศัยรายได้จากโฆษณาบนโทรทัศน์ 

อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหารายการให้มีการแข่งขันและ ผลักดันให้เกิดการแข่งขัน

ทางด้านคุณภาพเนื้อหารายการให้มีคุณภาพที่ดียิ่งข้ึน 

8.1.2 การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน (Operational Changes) 

 กรณีศึกษาที่มีความชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน คือ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 

ซึ่งให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก ดำเนินการโดย บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารการออกอากาศโทรทัศน์ 

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ ยังให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ดำเนินการโดย บริษัท บีอี

ซี มัลติมีเดีย จำกัด เพื่อประกอบกิจการให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ได้แก่ ช่อง 

3 HD ช่อง 3 SD และ ช่อง 3 Family 

ทั้งนี้บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทใหม่เพ่ือปรับตัวกับสถานการณ์

ในปัจจุบันที่ธุรกิจอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกำลังเผชิญหน้ากับการให้บริการที่เข้ามา

ทดแทนนั่นคือ บริการ OTT ซึ่งกลยุทธ์ที่ทางบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้นำมาใช้นั้นมี 3 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์แรก คือ การปรับโครงสร้างการบริหารองค์กร โดยได้ทาบทามผู้บริหารจากบริษัท ไลน์ คอม

พานี (ประเทศไทย) จำกัด คือ นายอริยะ พนมยงค์ มาเป็นผู้บริหารให้กับทางบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด 

(มหาชน) ซึ่งบริษัท ไลน์ เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในด้านการให้บริการโปรแกรมเมสเซนเจอร์ระบบส่งข้อความทันที 

ที่สามารถใช้งานได้ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์แท็บเล็ต โดยมียอดดาวน์

โหลดรวมทั้งหมด 44 ล้านคนจากประเทศไทย นอกจากนี้มีการเติบโตสูงในธุรกิจ OTT อย่าง LINE TV ที่มียอด

ดาวน์โหลดมากกว่า 20 ล้านดาวน์โหลด ซึ่งบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้เลือกปรับเปลี่ยนผู้บริหาร
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เพื่อให้สามารถปรับใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในปัจจุบันได้  (Bangkokbiznews, 

2562) 

 

รูปที่ 8-15: ตัวอย่างกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการดำเนินงานของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 

กลยุทธ์ที่สองคือ การคืนใบอนุญาตช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจำนวน 2 ช่องรายการ  

ได้แก่ ช่อง 3 Family และช่อง 3 SD เพ่ือมุ่งเนน้การบริหารที่ช่อง 3 HD แต่เพียงช่องเดียว และฟ้ืนฟูศักยภาพ

พร้อมกับการแข่งขันในตลาดโทรทัศน์อีกครั้ง (Brand Buffet, 2562ก) 

กลยุทธ์สุดท้ายคือ การลดต้นทุนของบริษัท เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอลอยู่ในภาวะที่มีการแข่งขันสูง ทั้งยังเผชิญหน้ากับการให้บริการทดแทนอย่าง OTT อีกด้วย ทำให้

รายได้จากการดำเนินงานลดลง ในขณะที่ต้นทุนของบริษัทยังคงมีอยู่สูง ทำให้ผลกำไรของบริษัทลดลง บริษัท 

บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการปลดพนักงานบางส่วน โดยส่วนใหญ่มีตำแหน่งในฝ่ายผลิตเนื้อหารายการ

ข่าวสารสาระ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการบริหารต้นทุนให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ตลาด

โทรทัศน์กำลังแข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน 

8.1.3 การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnership) 

เนื่องจากในปัจจุบันตลาดโฆษณาออนไลน์มีอัตราการเติบโตในลักษณะก้าวกระโดด ในขณะที่ตลาด

โฆษณาบนโทรทัศน์มีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลง จากพฤติกรรมของผู้รับชมที่เปลี่ยนแปลงหันไปรับชม

รายการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ช่องทาง OTT มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการตัวแทนขายสื่อโฆษณา 

และเจ้าของผลิตภัณฑ์รายต่างๆ หันไปใช้จ่ายสื่อโฆษณาออนไลน์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ช่องโทรทัศน์ดิจิตอลส่วน

Source: Bangkokbiznews, Brand Buffet

BEC World underwent its company restructuring to handle market declines through organization 

restructuring, TV licenses returning and operations costs reduction.

Organization Restructuring TV licenses returning Operations Costs Reduction

▪ Channel 3 acquired executives from LINE 

and TRUE Group as a game changer to its 

digital business. 

▪ The channel anticipates that Mr. Ariya, 

ex-CEO of LINE, will help driving the 

company out of its loss stage.

▪ BEC decided to return the licences for 

3SD and 3 Family, leaving only 3HD.

▪ This might free BEC from shackles because 

there will be nothing to drag its income and 

profit. 
▪ Also, it may be seen as a mean to focus on 

and strengthen Channel 3HD amid 

intense competition in digital TV.

▪ BEC has been implementing 

operations cost reductions, especially 

staff, to maintain cost effectiveness as 

it faces digital disruption.

▪ Also, as a result of returning TV licenses, 

BEC plans to lay off more than 100 

employees, mostly in news production.



  

 

หน้า 167  รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

หนึ่งได้มีการปรับตัวด้วยการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของช่อง โดยมี

กรณีศึกษาดังนี ้

 

รูปที่ 8-16: กรณีศึกษาการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย 

 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ทางช่องรายการ 7 HD ได้เล็งเห็นถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทั้งผู้รับชมและผู้ผลิตสื่อโฆษณานี้ จึงได้

ปรับตัวจากการดำเนินธุรกิจแบบออฟไลน์สู่ออนไลน์มากขึ้น โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนกับ บริษัท วีจีไอ  

โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาที่ผสมผสานรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์เอาไว้

ด้วยกัน โดยบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนจะให้บริการและบริหารจัดการสื่อโฆษณา รวมไปถึงจัดหาดารา

นักแสดงมาทำกิจกรรมด้านการตลาด โดยมุ่งเน้นไปทางโฆษณาผ่านทางออนไลน์ (Investerest, 2561)  

 อีกหนึ่งกรณีศึกษาที ่น่าสนใจคือ การทำความร่วมมือกันระหว่าง LINE TV กับผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรายอื่นๆ เช่น ช่อง One ช่อง 3 HD และ ช่อง PPTV HD ที่ได้นำเนื้อหา

รายการมานำเสนอบนช่องทาง LINE TV มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับชมที่มีพฤติกรรม

รับชมรายการโทรทัศน์บนช่องทางการให้บริการ OTT มากยิ่งขึ้น ถือได้ว่าการร่วมมือกันในรูปแบบดังกล่าว 

เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมของทางผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงไป

ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยได้พยายามหาช่องทางรายได้ใหม่ให้กับบริษัทเพ่ือให้

ธุรกิจยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ในอนาคต (Tech Sauce, 2019) 

Partnership between BBTV and VGI
Partnership between LINE TV 

and Broadcasters

BBTV had jointly 

invested with VGI to 
create an online 
advertising company

Many broadcasters have 

partnered with LINE TV 
to execute its cross-
platform strategy

Source: Investerest, Techsauce

➢ One Enterprise Co will add more online content on 

LINE TV to strengthen its premium-mass positioning 

and to create more awareness of digital TV viewership.

➢ BEC World has collaborated with LINE TV to stay 

competitive in the intense digital TV segment.

➢ PPTV has partnered with LINE TV to cope with 

changing consumers’ behavior toward digital platform.

➢ The company expects that such investment will fully 

integrate Online-to-Offline (O2O) Solutions. 

➢ To leverage the strength of BBTV’s offline advertising 

expertise and resources as well as VGI’s experience on 

advertising segment.

➢ In addition, the partnership will also help increasing 

diversity both in terms of advertising channels and 

advertising strategies. 
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นอกจากกรณีศึกษาดังกล่าว ยังมีกรณีการสร้างพันธมิตรระหว่างบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ผู้

ให้บริการโทรทัศน์หลักในประเทศไทยในรูปแบบของโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก หรือ Pay TV และบริษัทผู้

ให้บริการซอฟต์แวร์วิดีโอ Synamedia ซึ่งได้มีการร่วมมือกันเพื่อนำซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยที่ใช้ชื่อว่า 

Videoguard มาช่วยเสริมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเนื้อหาของทรูวิชั่นส์ โดย Videoguard มี

ระบบสำหรับตรวจสอบการใช้รหัสผ่านร่วมกันของบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งจะทำการติดตามการใช้งานของลูกค้าแล้ว

ทำการเก็บข้อมูล หากตรวจสอบพบความผิดปกติก็จะดำเนินการแจ้งเตือนลูกค้าต่อไป แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทรูวิชั่นส์ ที่มีการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใน

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผล

ทำให้เกิดช่องว่างทางความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวควบคู่ไปด้วยกัน ทาง

บริษัทจึงเลือกที่จะป้องกันช่องว่างทางความปลอดภัยนี้ผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจนั่นเอง  (Synamedia, 

2019) 

 จากกรณีศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่  ผู้ประกอบ

กิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภายในประเทศเลือกที ่จะใช้ในการปรับตัวจากการเปลี ่ยนแป ลงของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปในรูปแบบของโทรทัศน์บนช่องทางออนไลน์ หรือช่องทาง OTT 

เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลพยายามที่จะเพิ่มช่องทางการให้บริการของตนเองไปสู่ช่องทางในรูปแบบ OTT ด้วยตัวเองนั้น อาจไม่

ประสบผลสำเร็จเนื่องจากต้องเผชิญหน้ากับผู้ให้บริการในรูปแบบ OTT รายใหญ่จากต่างประเทศที่ให้บริการ

อยู่ในอุตสาหกรรมอยู่ก่อนแล้วอย่าง Netflix เป็นต้น ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์อาจต้องพิจารณาทำความ

ร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาช่องทาง OTT ร่วมและเสริมสร้างอำนาจการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ 

8.1.4 การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Merger & Acquisition) 

การควบรวมและเข้าซื้อกิจการนั้น เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบ

กิจการ ได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ฐานลูกค้าและทรัพยากรของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น หรือ ศักยภาพของช่องเพ่ิม

มากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทยไม่พบกรณีควบรวมบริษัทในอุตสาหกรรมแต่อย่างใด มีเพียงเฉพาะ

กรณีการตกลงกันในการเข้าซื้อบริษัทเท่านั้น 
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กรณีศึกษาในการเข้าซื้อกิจการของบริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไทยเบฟ

เวอเรจ จำกัด (มหาชน) เจ้าของผลิตภัณฑ์รายหลักรายใหญ่ของประเทศไทยได้เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 50 ของ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนเนล เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบด้วย ช่อง GMM 25 GMMTV คลื่นวิทยุเอไทม์มีเดีย และ

เอไทม์ทราเวิลเลอร์ นอกเหนือจากการร่วมมือกับก่อตั้งบริษัท Change 2561 กับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นในหัวข้อการเพิ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งการเข้าซื้อดังกล่าวจะช่วยส่งเสริม

ด้านเงินทุนให้แก่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนเนล เทรดดิ้ง จำกัด ให้สามารถผลิตเนื้อหารายการที่มีคุณภาพดีขึ้นได้ 

จะส่งผลให้อันดับเรตติ้งของช่อง GMM25 มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต นอกจากนี้ ทางฝ่ายบริษัท อเดลฟอส 

จำกัด ก็จะได้รับประโยชน์ในแง่ของการขยายช่องทางการทำธุรกิจ (Positioning Mag, 2560) 

 

รูปที่ 8-17: กรณีศึกษาการควบรวมและเข้าซื้อกิจการของผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล 

 กรณีศึกษาที่สอง คือ การเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น ของบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ 

พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท วัฒนภักดี จำกัด หนึ่ งในบริษัทย่อยของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด 

(มหาชน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 850 ล้านบาท ซึ่ง ช่อง อมรินทร์ ทีวี เป็นช่องที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท 

อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากสถานการณ์ใน

ปัจจุบันที่สื่อดิจิตอล ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์อย่างรุนแรง กลุ่มบริษัทอมรินทร์ฯ จึงได้ตัดสินใจขายหุ้น 

เพื่อนำเงินที่ได้ไปเสริมสภาพคล่องทางการเงินในธุรกิจสื่อ และธุรกิจโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ

▪ There is no evidence of 

broadcasting merger 

activities in Thailand, 

the closest case ever 

occurred is just the 

acquisition deals.

▪ The major objectives of 

the acquisition deals 

are to crate value from 

synergies and use 

broadcasting media as 

a medium for 

promoting company’s 

business.

Industry’s Conduct

Source: Brand Buffet, Positioning Mag

Merger & Acquisition

Adelfos Co
(owned by ThaiBev)

50%

GRAMMY

50%

Vadhanabhakdi Co

47.6%

Others

52.4%

Ownership Structure after the acquisition

50%

GRAMMY

25.5%

Ownership Structure after the acquisition

Prananporn

Co., Ltd

▪ Adelfos, a subsidiary of TCC Group, acquired 50% stake 

in GMM Channel Trading Co.

➢ The investment from Adelfos will help the company create 

more quality content in the future, benefiting GMM and 

Adelfos as a whole.

▪ Wattanapakde, one of the subsidiaries of ThaiBev, spent 

850 million baht to buy 200 million of Amarin's newly 

issued shares

➢ With the TV channel, ThaiBev can now use it as a medium 

to advertise and promote its products.

ThaiBevacquired stakes in GMM and AMARIN Prananporn Co., Ltd acquired One Enterprise

▪ Prananporn Co, wholly owned by Poramaporn

Prasarttong-Osoth, acquired 50% stake in The One 

Enterprise in a deal worth 1.9 billion baht.

➢ Prananporn is an investment company which sees One 

Channel's growth potential and management efficiency.

➢ After the capital increase, Grammy will see its 

shareholding in One Enterprise diluted to 25.5%, while 

Mr Takonkiet will have 24.5%

Mr. Takonkiet

24.5%
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บริษัทที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งมีต้นทุนการดำเนินงานสูง ประกอบกับบริษัทในช่วงที่ผ่านมาประสบ

กับผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง (Brand Buffet, 2559)  

อีกกรณีศึกษา คือ บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด ที่ได้ทำการเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 50 ของ บริษัท 

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการผลิต ละครโทรทัศน์ เกมโชว์ วาไรตี้ ให้กับช่อง One 

และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอลช่องวันในเครือ จีเอ็มเอ็ม ส่งผลให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีการ

เปลี่ยนแปลง โดยบริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ถือ

หุ้นร้อยละ 25.5 และนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นอีกร้อยละ 24.5 โดยเงินทุนจากการเข้าซื้อกิจการในครั้ง

นี้ จะช่วยสนับสนุนด้านการเงินให้กับบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  

8.2 การวิเคราะห์การดำเนินงาน (Performance) 

ศึกษาผลประกอบการของผู้ประกอบกิจการภายในตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลของประเทศไทยผ่านตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น รายได้จากการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน กำไร

สุทธิ กำไรขาดทุนสะสม และมูลค่าของสินทรัพย์ เป็นต้น โดยแบ่งกรอบการศึกษาออกเป็น 2 หัวข้อย่อย ดังนี้ 

8.2.1 ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน (Operational Excellency) 

จากการศึกษาโดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562) และงบ

การเงินของบริษัทต่างๆ ที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลรายได้ กำไร รวมถึงมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ

ทุนของกลุ่มนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ดังตาราง

ข้างต้น โดยจะเรียบเรียงข้อมูลตามอันดับเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์จากเรตติ้งมากไปยังน้อย พบว่าช่อง

รายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลส่วนใหญ่จะประกอบกิจการช่องโทรทัศน์ของตนโดยผ่านการจัดตั้ง

บริษัทย่อยขึ้นมาเพื่อเป็นเจ้าของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ยกเว้นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 

และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ไม่ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยในลักษณะดังกล่าว ซึ่งประกอบกิจการ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลช่อง 7 HD และ ช่อง MCOT HD ตามลำดับ 
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รูปที่ 8-18: ข้อมูลผลประกอบการของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต่างๆ ในประเทศไทย 

 ปัจจุบันช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เหลือเพียง 15 

ช่อง ดังได้กล่าวไว้ในตารางที่ 8-1 ซึ่งมีที่มาจากเมื่อปี พ.ศ. 2559 ช่องไทยทีวี ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 

และช่อง LOCA ในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และในปี พ.ศ. 2562 มีการ

ขอคืนใบอนุญาตตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบ

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยมีช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ขอคืนใบอนุญาต

จำนวน 7 ช่อง และมีกำหนดสิ้นสุดการออกอากาศของทั้ง 7 ช่องในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 

256211  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาไปถึงรายได้ที่บริษัทผู้ถือใบอนุญาตของแต่ละช่องจะพบว่า ช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

ในระบบดิจิตอลที่มีรายได้สูงที่สุดคือ ช่อง 7 HD ซึ่งมีรายได้ในปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 5,750 ล้านบาท รองลงมา

ได้แก่ ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี อยู่ที่ 3,054 ล้านบาท (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562) และช่อง 3 HD ซึ่งมีรายได้

ในปีเดียวกันเท่ากับ 1,800 ล้านบาท (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2562ก) 

 
11 เนื่องจากข้อจำกัดทางข้อมูล ที่ปรึกษามีความจำเป็นที่จะต้องนำเสนอข้อมูลรายได้และกำไรขาดทุนสุทธิรวมของบริษัท โดยบริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด เป็นข้อมูลรวมของ 
ช่อง 3 HD ช่อง 3 SD และช่อง 3 Family และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นข้อมูลรวมของ ช่อง MCOT HD และช่อง MCOT Family  

Year-ended Value as of 2561

Revenue 5,750 2,573 1,903 3,054 1,442 2,033 1,099 965 2,036 495 832 858 186 118 441

Profits 1,633 111 33 279 159 -9 -555 -32 -41 -1837 -318 -413 -8 -402 -43

Cumulative Value, 2557 - 2561

Revenue 12,719 7,634 5,261 10,988 5,516 4,108 2,020 1,857 13,283 1,296 3,230 2,922 1,417 416 1,986

Profits 3,612 329 -836 1,095 -392 -2,569 -3898 -2,229 -797 -8,764 -1,818 -8,764 -664 -1,097 -2668

Year-ended Value as of 2561

Total 

Assets
36,795 7,007 3,804 3,561 2,639 3,955 3,470 2,722 6,667 4,114 3,591 2,295 464 1,094 1,707

Debt / 

Equity
0.1 -12 6.4 1.9 -21 -66 -2.0 1.0 0.8 -1.7 1.5 -7.6 -2.4 -1.5 0.9

(In million baht)

1111

Source:                     , MCOT,              . Note: The figures shown above are derived from the firms that are holding the license corresponding to each channel
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 อย่างไรก็ตาม การพิจารณารายได้เพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถสะท้อนผลประกอบการของบริษัท

ได้ทั้งหมด ที่ปรึกษาจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิสะสม โดยมีรายละเอียดโดยรวม

ดังนี้ 

ในส่วนของกำไรสุทธิในปี พ.ศ. 2561 นั้นจะพบว่าบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด หรือช่อง  

7 HD เท่านั้นที่มียอดกำไรสุทธิที่โดดเด่น เท่ากับ 1,633 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาไปในส่วนของกำไรสุทธิ

สะสมในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561 พบว่ามีช่องโทรทัศน์จำนวน 2 ช่อง ที่มียอดกำไร

สุทธิสะสมสูงสุด คือ ช่อง 7 HD และช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ซึ ่งมียอดเท่ากับ 3,612 และ 1,095 ล้านบาท 

ตามลำดับ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562) 

 จากการพิจารณาข้อมูลผลการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลดังกล่าว  

จะเห็นได้ว่าช่องโทรทัศน์ส่วนใหญ่นั้นมีผลประกอบการที่เมื่อคำนวณในรูปแบบของยอดสะสมแล้ว ยังคงเป็น

ยอดขาดทุนสะสม ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ทำให้หลายช่องขาดทุนสะสม ทั้งปัจจัยภายนอกอุตสาหกรรม ได้แก่ สภาพ

การเมืองเศรษฐกิจและสังคมในช่วงที่เริ่มออกอากาศมีสภาวะที่ไม่เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจตามที่ช่องได้วางแผน

ไว้ และการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที ่รวดเร็ว เกิดการให้บริการแบบ OTT ผนวกกับปัจจัยภายใน

อุตสาหกรรมที่มีจำนวนคู่แข่งในตลาดที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยพบว่าผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์รายเดิมอย่างช่อง 7 HD 

ยังคงครองฐานผู้ชมของช่องในอัตราส่วนที่สูง ส่งผลให้มีผลประกอบการที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าผลประกอบการ

ของช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลรายอ่ืนๆ 

 

รูปที่ 8-19: ข้อมูลเปรียบเทียบผลประกอบการและเรตติ้งของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทย 

53.1% 23.7% 15.7% 7.5% 58.6% 21.7% 11.6% 8.1%
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นอกจากนี้หากพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลในด้านของรายได้ที่ช่องโทรทัศน์แจ้งต่อสำนักงาน กสทช.12 

กับข้อมูลเรตติ้งเฉลี่ยช่องโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2561 นั้น จะพบว่า รายได้ของช่องโทรทัศน์กับเรตติ้งที่ช่อง

โทรทัศน์ได้รับมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยหากมองในแง่ของรายได้ จะสามารถจัดกลุ่มช่องโทรทัศน์

ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) กลุ่มช่องโทรทัศน์ที่มีรายได้สูง โดยกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยช่องโทรทัศน์ 4 ช่อง

หลัก ได้แก่ ช่อง 7 HD ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี ช่อง Mono 29 และช่อง 3 HD ซึ่งทั้ง 4 ช่องนี้มีรายได้รวมกันอยู่

ที่ 10,838 ล้านบาท หรือคิดเป็นถึงร้อยละ 53.1 ของรายได้ที่มีการรายงานทั้งหมด 2) กลุ่มช่องโทรทัศน์ที่มี

รายได้ปานกลาง โดยกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยช่องโทรทัศน์ 4 ช่องรอง ได้แก่ ช่อง One ช่อง 8 ช่องไทยรัฐทีวี 

และช่อง AMARIN TV HD ซ่ึง 4 ช่องนี้มีรายได้รวมกันอยู่ที่ 4,830 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 23.7 

ของรายได้ที่มีการรายงานทั้งหมด 3) กลุม่ช่องโทรทัศน์ที่มีรายได้พอประมาณ ซึ่งประกอบไปด้วยช่องที่เหลือที่

ไม่ได้มีการขอคืนใบอนุญาตอีก 7 ช่อง โดยกลุ่มนี้มีรายได้รวมกันอยู่ที่ 3,204 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 15.7 ของรายได้ที่มีการรายงานทั้งหมด และ 4) กลุ่มช่องโทรทัศน์ที่มีการขอคืนใบอนุญาตประกอบ

กิจการทั้ง 7 ช่อง โดยกลุ่มนี้มีรายได้รวมกันอยู่ที่ 1,540 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 7.5 ของรายได้ที่มี

การรายงานทั้งหมด ดังนั้น จะสามารถสังเกตได้ว่าจำนวนช่องที่ลดลง 7 ช่องที่มีการคืนใบอนุญาตอาจส่งผล

ค่อนข้างน้อยต่อการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนรายได้ของอุตสาหกรรมโดยรวม เนื่องจากรายได้ของทั้ง 7 ช่อง

ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่รายได้ดังกล่าวจะกลับเข้าไปหากลุ่มผู้ประกอบ

กิจการเจ้าของช่องรายเดิมที่ยังมีการให้บริการอยู่ 

ในทำนองเดียวกัน หากพิจารณาในด้านของเรตติ้งจะพบว่า กลุ่มช่องโทรทัศน์ที่ถือเป็นกลุ่มที่มีเรตติ้ง

สูงก็ยังคงเป็นกลุ ่มช่องโทรทัศน์ 4 รายเดิมกับกลุ่มที ่มีรายได้สูง ได้แก่ ช่อง 7 HD ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี  

ช่อง Mono 29 และช่อง 3 HD ซึ่งทั้ง 4 ช่องนี้ได้รับเรตติ้งรวมกันอยู่ที่ 4.82 หรือคิดเป็นส่วนแบ่งถึงร้อยละ 

58.6 ของเรตติ้งที่ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้งหมดได้รับ นอกจากนี้ กลุ่มช่องที่ได้รับ  

เรตติ้งปานกลางและกลุ่มช่องที่ได้รับเรตติ้งพอประมาณมีเรตติ้งอยู่ที่ 1.78 และ 0.95 ตามลำดับ ก็ล้วนเป็น

กลุ่มช่องเดียวกับกลุ่มช่องที่มีรายได้ปานกลางและกลุ่มช่องที่มีรายได้พอประมาณ ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มช่อง

โทรทัศน์ที่มีการขอคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทั ้ง 7 ช่องก็ยังคงเป็นกลุ ่มที ่ได้รับเรตติ้งรวมน้อยที ่สุด  

โดยกลุ่มนี้ได้รับเรตติ้งรวมกันอยู่ที่ 0.67 หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 8.1 ของเรตติ้งที่ช่องรายการโทรทัศน์ทั้งหมด

ได้รับ ทั้งนี้ มีแนวโน้มที่เรตติ้งของช่องที่คืนใบอนุญาตจะกลับคืนไปสู่กลุ่มผู้ประกอบกิจการเจ้าของช่องรายเดิม

 
12 ไม่รวมรายได้ของช่องสาธารณะ 
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ที่ยังมีการให้บริการอยู ่ ดังนั ้นการยุติการให้บริการของผู ้ให้บริการทั ้ง 7 ราย อาจไม่ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์โดยรวมด้านผลการประกอบการของผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมมากนัก 

8.2.2 เรตติ้งของช่องโทรทัศน์ (Television Ratings) 

เมื ่อพิจารณาถึงเรตติ้งในการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทยในช่วง

ระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 พบว่ากลุ่มผู้นำที่อยู่ใน 4 อันดับแรกมีเรตติ้งลดลง 

ได้แก่ ช่อง 7 HD ช่อง 3 HD ช่อง Mono 29 ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ในขณะที่อันดับความนิยมของช่องไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลรายอ่ืนๆ มีเพียง 8 ช่องเท่านั้น

ที่มีเรตติ้งเฉลี่ยและอันดับความนิยมของช่องในช่วงระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 สูงขึ้น ยกตัวอย่าง

เช่น ช่อง One ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากอันดับที่ 6 เป็นอันดับที่ 5 ด้วยเรตติ้งที่เพิ่มขึ้น 0.058 เป็นผลมาจากความ

นิยมซีรีส์โทรทัศน์ของช่องที่ได้รับความนิยมสูง ถัดมาช่องไทยรัฐทีวี ได้เปลี่ยนแปลงจากอันดับที่ 7 เป็นอันดับที่ 

6 และช่อง AMARIN TV ที่เปลี่ยนแปลงจากอันดับที่ 8 เป็นอันดับที่ 7 ด้วยเรตติ้งที่เพ่ิมขึ้น 0.035 และ 0.015 

ตามลำดับ ทั้งนี้ช่อง VOICE TV เป็น 1 ใน 7 ช่องที่คืนใบอนุญาตประกอบกิจการ แต่สามารถสร้างเรตติ้งเฉลี่ย

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 เพิ่มมากขึ้น 0.032 จากเนื้อหารายการประเภทข่าว ที่ได้รับความนิยม

เพิ่มมากขึ้น ทำให้อันดับความนิยมเปลี่ยนแปลงจากอันดับที่ 22 ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 17 ก่อนยุติออกอากาศไป

ในช่วงต้นเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2562 

 

รูปที่ 8-20: เปรียบเทียบข้อมลูเรตติ้งของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอลของประเทศไทย 

Channel
Ranking Rating

2561 2562 2561 2562 Deviation

1 1 1.831 1.827 -0.004

2 2 1.397 1.182 -0.215

3 3 0.840 0.832 -0.008

4 4 0.803 0.696 -0.107

6 5 0.520 0.578 +0.058

7 6 0.408 0.443 +0.035

8 7 0.320 0.335 +0.015

5 8 0.546 0.306 -0.240

9 9 0.301 0.296 -0.005

12 10 0.161 0.200 +0.039

14 11 0.119 0.184 +0.065

10 12 0.198 0.160 -0.038

Channel
Ranking Rating

2561 2562 2561 2562 Deviation

11 13 0.164 0.149 -0.015

15 14 0.118 0.135 +0.017

13 15 0.150 0.106 -0.044

16 16 0.086 0.075 -0.011

22 17 0.026 0.058 +0.032

17 18 0.077 0.057 -0.020

19 19 0.040 0.043 +0.003

23 20 0.024 0.030 +0.006

18 21 0.047 0.025 -0.022

20 22 0.036 0.020 -0.016

25 23 0.020 0.020

21 24 0.029 0.019 -0.010

24 25 0.023 0.008 -0.015

Thailand TV Ratings YTD September (2561 vs 2562)

Source: Nielsen = Rating not changed but ranking increased
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เมื ่อพิจารณาถึงเรตติ้งในการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทยในช่วง

ระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 พบว่ากลุ่มผู้นำที่อยู่ใน 4 อันดับแรกมีเรตติ้งลดลง 

ได้แก่ ช่อง 7 HD ช่อง 3 HD ช่อง Mono 29 ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ในขณะที่อันดับความนิยมของช่องไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลรายอ่ืนๆ มีเพียง 8 ช่องเท่านั้น

ที่มีเรตติ้งเฉลี่ยและอันดับความนิยมของช่องในช่วงระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 สูงขึ้น ยกตัวอย่าง

เช่น ช่อง One ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากอันดับที่ 6 เป็นอันดับที่ 5 ด้วยเรตติ้งที่เพิ่มขึ้น 0.058 เป็นผลมาจากความ

นิยมซีรีส์โทรทัศน์ของช่องที่ได้รับความนิยมสูง ถัดมาช่องไทยรัฐทีวี ได้เปลี่ยนแปลงจากอันดับที่ 7 เป็นอันดับที่ 

6 และช่อง AMARIN TV ที่เปลี่ยนแปลงจากอันดับที่ 8 เป็นอันดับที่ 7 ด้วยเรตติ้งที่เพ่ิมขึ้น 0.035 และ 0.015 

ตามลำดับ ทั้งนี้ช่อง VOICE TV เป็น 1 ใน 7 ช่องที่คืนใบอนุญาตประกอบกิจการ แต่สามารถสร้างเรตติ้งเฉลี่ย

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 เพิ่มมากขึ้น 0.032 จากเนื้อหารายการประเภทข่าว ที่ได้รับความนิยม

เพิ่มมากขึ้น ทำให้อันดับความนิยมเปลี่ยนแปลงจากอันดับที่ 22 ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 17 ก่อนยุติออกอากาศไป

ในช่วงต้นเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2562 

ในขณะเดียวกันช่อง NEW 18 เป็นช่องเดียวที่มีเรตติ้งเพิ่มมากขึ้น 0.003 แต่กลับมีอันดับความนิยมไม่

เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงเรตติ้งที่เปลี่ยนแปลงของทั้ง 25 ช่องที่มีการสำรวจในช่วง 9 เดือนแรกของปี 

พ.ศ. 2562 พบว่าช่อง Nation TV เป็นช่องที่มีเรตติ้งเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 0.065 เป็นผลมาจากเนื้อหารายการ

ประเภทข่าวสารสาระ ที่เป็นเนื้อหาหลักของช่องได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น  ส่งผลให้อันดับความนิยมของช่อง

เปลี่ยนแปลงจากอันดับ 14 มาอยู่ที่อันดับ 11 

และเมื่อพิจารณาถึงเรตติ้งที่มีการลดลงมาก พบว่า ช่อง 8 มีเรตติ้งลดลงมากที่สุดถึง 0.240 เป็นผลมา

จากจากสาเหตุความนิยมในซีรีส์โทรทัศน์อินเดีย ที่เป็นรายการหลักของช่องได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชมลดลง 

รวมถึงรายการขายสินค้าโฮมช้อปปิ้งที่เป็นเนื้อหาหลักของช่องมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นจากช่องอื่นๆ ที่หันสินค้า

โฮมช้อปปิ้งเช่นกัน จึงส่งผลให้เรตติ้งในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ลดลง และในส่วนของช่อง 3 HD ก็

มีเรตติ้งลดลง 0.215 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2561 ทางช่องสามารถสร้างความนิยมและเรตติ้งได้ค่อนข้างมากจาก

ละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ซึ่งเป็นเนื้อหารายการประเภทละคร ที่ทำเรตติ้งได้สูงสุดตั้งแต่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่

ระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2562 ก็มีละครที่ทำเรตติ้งได้ดีเช่นกันคือเรื ่อง  

“กรงกรรม” แต่ยังไม่สามารถสร้างเรตติ้งได้ใกล้เคียงกับละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ส่งผลให้เรตติ้งเฉลี่ย

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ของช่อง 3 HD ลดลง 
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ทั้งนี้ ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเรตติ้ง ในช่วง 9 เดือนแรกของ

ในปี พ.ศ. 2561 และป ีพ.ศ. 2562 โดยมีเรตติ้งอยู่ที่ 0.020 แต่มีอันดับความนิยมเพ่ิมข้ึนจากอันดับที่ 25 เป็น

อันดับที่ 23 เนื่องจากช่อง MCOT FAMILY และช่อง Spring News 19 ที่มีเรตติ้งลดลงไป และส่งผลให้อันดับ

ความนิยมของทั้ง 2 ช่องลดลงไปอยู่ท่ีลำดับที่ 24 และ 25 ตามลำดับ 

สำหรับข้อมูลเรตติ้งโทรทัศน์ในประเทศไทยในปัจจุบันใช้ข้อมูลจาก Nielsen ซึ่งบริษัทเป็นบริษัท

ต่างชาติที่เชี่ยวชาญในด้านของการค้นคว้าวิจัยข้อมูลในตลาดสื่อช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลใน

อุตสาหกรรมโทรทัศน์และอุตสาหกรรมใกล้เคียง ทั้งในด้านของข้อมูลเรตติ้งของแต่ละช่องโทรทัศน์ หรือข้อมูล

การใช้จ่ายในสื่อโฆษณาโทรทัศน์และสื่อโฆษณาอื่นๆ (Nielsen, 2019) ทั้งนี้บริษัทไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลใน

ส่วนของวิธีการศึกษา การคัดเลือกหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการวัดค่าสถิติต่างๆ เอาไว้ให้ทราบ ที่

ปรึกษาจึงไม่สามารถท่ีจะนำเสนอข้อมูลในส่วนนี้ได้ 

 

รูปที่ 8-21: สถิติจำนวนผู้รับชมโทรทัศน์ผ่านกล่อง AIS Play Box และ แอปพลิเคชัน AIS Play 

อย่างไรก็ตามค่าความนิยมของการรับชมรายการโทรทัศน์ยังสามารถวัดได้จากการรับชมผ่านช่อง

ทางการรับชมของแอปพลิเคชัน AIS Play และกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบไอพีทีวี AIS Play Box โดย

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 พบว่ามีค่าสถิติการรับชมช่องรายการเฉลี่ย กับเรตติ้งของช่องโทรทัศนท์ี่

ทำการวัดโดย Nielsen สัมพันธ์กัน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มช่องรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมมียอดผู้รับชม

สูงสุดในลำดับที่ 1-5 ผ่านช่องทางการรับชมแอปพลิเคชัน AIS Play เป็นกลุ่มช่องรายการเดียวกับช่องรายการ

ที่มีเรตติ้งโทรทัศน์เป็นลำดับที่ 1-5 เช่นกัน หรือกลุ่มช่องรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมมียอดผู้รับชมสูงสุด
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ในลำดับที่ 1-7 ผ่านช่องทางการรับชม AIS Play Box เป็นกลุ่มช่องรายการเดียวกับช่องรายการที่มีเรตติ้ง

โทรทัศน์เป็นลำดับที่ 1-7 เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าเนื้อหารายการที่ออกอากาศในช่วงเวลาดังกล่าว ต่างได้รับ

ความสนใจจากผู้ชมทั้ง 2 ช่องทาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความน่าสนใจของเนื้อหารายการยังคงเป็นปัจจัยหลักที่

จะดึงดูดจำนวนผู้ชมให้เลือกรับชมช่องรายการโทรทัศน์นั้นๆ มากกว่าความสะดวกสบายและเข้าถึงง่ายของ

บริการ ซึ่งผู้ชมมีทางเลือกในการรับชมเนื้อหารายการอ่ืนๆ ได้ตามความต้องการส่วนตัว  

การวัดเรตติ้งบนช่องทางดิจิตอล 

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู ้บริโภคมีแนวโน้มจะรับชมเนื้อหารายการโทรทัศน์ในแบบ Video on 

Demand ซึ่งเป็นจุดเด่นของ OTT มากขึ้น การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ท

โฟน การเกิดขึ้นของช่องทางดิจิตอล (Digital Platform) และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้นส่งผลให้ “ภูมิ

ทัศน์ของสื่อ (Media Landscape)” และ “พฤติกรรมการบริโภคสื่อ” ของคนในสังคมเปลี่ยนไปในหลายด้าน 

เช่น ทุกคนเป็นผู้กำหนดการรับชมเนื้อหารายการด้วยตัวเอง ทุกคนสามารถรับชมเนื้อหารายการได้ทุกที่และ

ทุกเวลาตามที่ต้องการ พฤติกรรมการรับชมเนื้อหารายการ ผ่านอุปกรณ์ในการรับชมที่หลากหลาย (Multi-

screen) อีกท้ังผู้ให้บริการเนื้อหารายการ (Content Provider) และผู้ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ ที่มาจาก

สื่อโทรทัศน์ดั้งเดิม ต่างก็เพิ่มช่องทางกระจายเนื้อหารายการของตัวเองไปสู่ช่องทางดิจิตอลที่หลากหลาย เพ่ือ

เข้าถึงกลุ่มผู้ชมให้ได้มากที่สุด 

 

รูปที่ 8-22: การวัดเรตติ้งบนช่องทางดิจิตอลด้วยวิธี Digital Content Ratings (DCR) 

Digital Content Ratings (DCR)

Measurement Platform

Measurement & Methodology

Video Streaming

Broadcaster
Digital Content Rating (DCR) 

measure on 2 main platforms that 

have live tv and VoD

▪ Broadcaster platform consist of 

6 DTT channel and 2 their own 

AVoD application

▪ Video Streaming platform 

consist of the Facebook the 

biggest and influence social 

media and 3 of VoD OTT 
aoolication

Nielsen measure consumer behavior base 

on Thailand whole country population 67 
million and record audience watch time 
statistic via “Multi-screen” which consist 

of “Personal Computer, SmartPhone, 
Tablet and Internet Connecting Device”

Tag

Insert tag in 

content on 

each 
platform

Transfer 

raw data to 

3rd party 

and 

classify

Count Calibration

Compare 

result to 

Nielsen’s 

profiles 

survey

Calculate

Process into 

metric output 

such as 

reach & 

frequency

Report

Provide 

report to 

client

Outcomes

▪ Unique Audience (UA): DCR can provide un-duplicate 

audience behavior at the same period

▪ Video View: A statistic will collect every watch time

▪ Average Audience (AA%) / Digital Ratings: This ratio is rating 

that had onair on digital platform

▪ Average Frequency: Frequency of view per audience

▪ Average Time Spent:Time spent of view per audience

▪ Gross Rating Point (GRP): One people per one content

Source: Marketingoops
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  การรับชมเนื้อหารายการบนช่องทางดิจิตอล ที่มีท้ังแบบ Live Streaming, VoD และวิดีโอดูย้อนหลัง 

ที่กลายเป็นพฤติกรรมปกติของอุตสาหกรรมสื่อและโทรทัศน์ไปแล้ว  ดังนั้นการวัดเรตติ้งออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ สามารถเข้าใจในพฤติกรรมการ

รับชมสื ่อของผู ้ชมบนช่องทางดิจิตอลได้ดีมากยิ ่งขึ ้น และสามารถวางแผนทั้งในด้านเนื ้อหาและการวัด

ประสิทธิภาพโฆษณาให้กับกิจการของตัวเอง ได้ดังนี้ 

▪ เจ้าของสื่อดิจิตอลและช่องรายการโทรทัศน์สามารถทราบถึงประสิทธิภาพของเนื้อหารายการของ

ตัวเอง และเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเข้าถึงช่องทางการรับชมเนื้อหารายการของตน 

▪ ผู้ประกอบกิจการตัวแทนขายสื่อโฆษณา สามารถใช้เพื่อทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมสื่อ

ดิจิตอลที่ผ่านอุปกรณ์ในการรับชมที่หลากหลายบนทุกช่องทาง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการวาง

แผนการดำเนินงาน และการตอบสนองต่อพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในยุค

ดิจิตอล 

▪ เจ้าของสินค้าสามารถใช้ข้อมูลเรตติ้งออนไลน์ ซึ่งถือเป็น Big Data ประเภทหนึ่งที่จะทำให้ทราบ

พฤติกรรมการรับชมสื่อ และกระแสความนิยมที่ผู้บริโภคกำลังพูดถึงในสังคมเวลานั้นๆ เพื่อนำไป

ประกอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาด และการสื่อสารร่วมกับผู้ประกอบกิจการตัวแทนขายสื่อ

โฆษณา ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

 

รูปที่ 8-23: เรตติ้งบนช่องทางดิจิตอลระหว่างวันท่ี 12-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

Source: Nielsen

Digital Content Rating between 12-18 August 2562

Channels                                   Unique Audience (UA)            Video Views                   Digital Rating

Total channel’s views

Most viewed channel’s views

Total channel’s views

Most viewed channel’s views

Total channel’s views

Most viewed channel’s views

25,140,257 357,768,858 0.0381

8,380,043 38,556,854 0.0038

23,919,930 165,507,570 0.0114

4,170,018 10,713,064 0.0023

11,841,727 70,264,485 0.0202

195,311 1,770,380 0.0142
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เมื่อพิจารณาถึงเรตติ้งในการรับชมเนื้อหารายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบนช่องทาง

ดิจิตอล ในช่วงวันที่ 12 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการวัดแบบ Digital Content Ratings (DCR) หรือ

การวัดพฤติกรรมการรับชมเนื้อหารายการบนช่องทางดิจิตอลของ Nielsen (Marketingoops, 2562) ซึ่งมี

ข้อมูลที่เปิดเผยจาก 3 ช่องรายการโทรทัศน์ ได้แก่ ช่อง 7 HD ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี และช่องไทยรัฐทีวี พบว่า 

ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี เป็นช่องที่มีภาพรวมการรับชมบนช่องทางดิจิตอลสูงที่สุด โดยมียอดการรับชม (Video 

Views) ถึงกว่า 357.77 ล้านการรับชม คิดเป็นจำนวนผู้รับชมแบบไม่นับซ้ำ (Unique Audience) ถึง 25.14 

ล้านผู้รับชม และมีเรตติ้งรวมอยู่ที่ 0.0381 นอกจากนี้ ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี ยังเป็นช่องที่มีรายการที่มียอดการ

รับชมบนช่องทางดิจิตอลสูงที่สุดอย่างรายการชิงร้อยชิงล้าน ที่มียอดการรับชมถึงกว่า 38.56 ล้านการรับชม 

โดยคิดเป็นจำนวนผู้รับชมถึง 8.38 ล้านผู้รับชม ทั้งนี้การเก็บข้อมูลการรับชมบนช่องทางดิจิตอลของ เวิร์ค

พอยท์ ทีวี นั้น เป็นการเก็บข้อมูลจากแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของ Workpoint และช่องทาง Facebook ของ 

Workpoint 

นอกจากนี้ช่องไทยรัฐทีวีก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องที่มีการรับชมบนช่องทางดิจิตอลที่ค่อนข้างสูง โดยมียอด

การรับชมถึง 165.51 ล้านการรับชม คิดเป็นจำนวนผู้รับชมแบบไม่นับซ้ำถึง 23.92 ล้านผู้รับชม และมีค่า 

เรตติ้งรวมอยู่ที่ 0.0114 ซึ่งรายการของช่องไทยรัฐทีวีที่ได้รับความนิยมบนช่องทางดิจิตอลสูงที่สุดคือรายการ

ข่าวทั่วไปที่มียอดการรับชมอยู่ที่ 10.71 ล้านการรับชม หรือเป็นจำนวนผู้รับชมกว่า 4.17 ล้านผู้รับชม โดยการ

เก็บข้อมูลการรับชมบนช่องทางดิจิตอลของช่องไทยรัฐทีวีนั้น เป็นการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์และช่องทาง 

Facebook ของไทยรัฐทีวี ในส่วนของช่อง 7 HD พบว่า มียอดการรับชมบนช่องทางดิจิตอลอยู่ที่ 70.26 ล้าน

การรับชม คิดเป็นจำนวนผู้รับชมแบบไม่นับซ้ำจำนวน 11.84 ล้านผู้รับชม และมีเรตติ้งรวมอยู่ที่ 0.0202 ซึ่ง

รายการที่ได้รับความนิยมบนช่องทางดิจิตอลสูงที่สุด ได้แก่ ละครเรื่องสวยซ่อนคม ที่มียอดการรับชมอยู่ที่ 1.77 

ล้านการรับชม หรือเป็นจำนวนผู้รับชมที่ 0.20 ล้านผู้รับชม ทั้งนี้การเก็บข้อมูลการรับชมบนช่องทางดิจิตอล

ของช่อง 7 HD นั้น เป็นการเก็บข้อมูลจากแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ Bugaboo และเว็บไซต์ BBTV รวมไปถึง

การเก็บข้อมูลการรับชมผ่านทาง Facebook ของช่อง 7 HD 

8.3 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

สำหรับกฎหมายการจัดสรรคลื่นความถ่ี การกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมในประเทศไทยนั้น ในอดีตมีอยู่ด้วยกันจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียง

และและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 แก้ไขเพิ ่มเติมโดย
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พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2535 ต่อมาภายหลังได้มีการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  

มาตรา 40 คลื่นความถี่ที ่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคมเป็น

ทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับดูแลการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอ่ืน รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่าง

เป็นธรรม ประกอบกับ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ยังไม่เกิดผลในทาง

ปฏิบัติเท่าที่ควร ทำให้เกิดข้อติดขัดในการดำเนินการหลายประการ รวมทั้งยังมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในขณะนั้น ดังนั้นเพื ่อให้สอดคล้องเจตนารมณ์ของกฎหมายและการ

ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 47 ที่บัญญัติว่า "คลื่นความถี่ที่

ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์

สาธารณะ ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตาม วรรคหนึ่ง และกำกับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” เพ่ือให้

เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้มี พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น

ความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

ขึ้นมาเพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) ในการอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศชาติ และประชาชน 

ภายหลังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีการออก พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ

กิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และในเดือน

เมษายน พ.ศ. 2562 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ



  

 

หน้า 181  รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื ่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่ง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้มีการออก พระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 

8.3.1 กิโยตินทางกฎหมายหรือกฎระเบียบเชิงแรงจูงใจ (Regulatory Guillotine or Incentive 

Regulations) 

อย่างไรก็ตามในสภาวะปัจจุบันที ่มีสภาพตลาด พฤติกรรมของผู ้รับชม และกระแสเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงไป กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เปลี่ยนจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล ผู้บริโภคมี 

ช่องทางการรับชมที่หลากหลายมากขึ้น เนื้อหารายการมีความหลากหลาย จำนวนผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาก

ขึ้น พื้นที่ให้บริการขยายครอบคลุมทั่วประเทศ บริการภาพ มีความคมชัดสูงมากขึ้น ส่งผลให้การกำกับดูแลการ

แข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในสภาวะที่เทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน ต้องคำนึงถึง การกำหนด

ทิศทางของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภายในประเทศ เพื่อให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงสิทธิ

เสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงโดยไม่ปิดกั้น ดังนั้นที่

ปรึกษาจึงได้ทำการศึกษากฎระเบียบเชิงแรงจูงใจ หรือกิโยตินทางกฎหมายในประเทศไทยและสามารถสรุป

ข้อกำหนด หรือข้อบังคับที่น่าสนใจได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

ป้องกันการผูกขาด ลด หรือการจำกัดการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อาทิ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการ

ผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 

2557 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาพฤติกรรมที่เป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 

และกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขเยียวยาผลจากการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่ เป็น

ธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือกฎ Must Carry โดยหลักการ

สำคัญของกฎ Must Carry คือการวางหลักประกันให้แก่ผู้ชมรายการโทรทัศน์ให้สามารถเข้าถึงและรับชม

บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป หรือ ฟรีทีวี ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียม ไม่จำกัดว่าจะเป็นการรับชมผ่าน
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ช่องทางใด ทั้งการออกอากาศทางโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ตลอดจนการออกอากาศทางโครงข่ายโทรทัศน์

แบบบอกรับสมาชิก อาทิ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือโทรทัศน์เคเบิล ไม่ว่าจะมีค่าสมาชิกหรือไม่ก็ตาม 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 

2555 หรือกฎ Must Have โดยจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนทุกคน

รวมถึงคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์บางรายการที่เป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และทั่วถึง โดยได้กำหนดให้รายการโทรทัศน์ แบบถ่ายทอดสดตามที่

กำหนดไว้ในภาคผนวกของประกาศนี้ จำนวน 7 รายการ ถือเป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่

ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น โดยมีรายการสำคัญประกอบด้วย 

▪ การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือกีฬาซีเกมส์ (South-East Asian 

Games, SEA Games) 

▪ การแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมส์ (ASEAN Para Games) 

▪ การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย หรือเอเชียนเกมส์ (Asian Games) 

▪ การแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬาคนพิการเอเชียนพาราเกมส์ (Asian Para Games) 

▪ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (Olympic Games) 

▪ การแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการหลายประเภทจากทั่วโลก หรือกีฬาพาราลิมปิก (Paralympic 

Games) และ 

▪ การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งช าติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ พ.ศ. 2556 หรือกฎ Non-Exclusive 

List ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำกับดูแลการแพร่เสียงแพร่ภาพรายการโทรทัศน์ที่มีความสำคัญซึ่งได้รับความสนใจ

จากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อคุ้มครองให้สามารถเข้าถึงรายการดังกล่าวได้อย่างแพร่หลาย โดยไม่

ถูกจำกัดช่องทางการรับชมโดยผู้ประกอบกิจการรายหนึ่งรายใด และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

โดยมีรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ ประกอบด้วยรายการดังนี้ 
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▪ รายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 

▪ รายการแข่งขันคอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ 

▪ รายการแข่งขันเอเชี่ยนคัพรอบสุดท้าย และนัดที่มีทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน 

▪ รายการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก และฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 

▪ รายการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก 

▪ รายการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ระดับชิงแชมป์โลก 

▪ รายการแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพ นัดที่มีตัวแทนจากชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน 

นอกจากนี้ กสทช. ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ในการควบรวมและเข้าซื้อกิจการใน ประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื ่อง การกำหนดลักษณะและ

มาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสี ยงและกิจการ

โทรทัศน์ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขันในการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือขัดขวางเสรีภาพในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือป้องกัน

การได้รับข้อมูลที่หลากหลายของประชาชน อย่างไรก็ตามได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดลักษณะ

และมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้มี

การกระทำอันเป็นการผูกขาดตลาด หรือจำกัดการแข่งขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจากการ

เปล ี ่ยนแปลงอย ่างรวดเร ็วเก ินความคาดหมายทางเทคโนโลย ีด ้านการส ื ่อสารและโทรคมนาคม 

(Technological Disruption) โดยเห็นควรให้มีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนในทาง

ปฏิบัติ และส่งเสริมผู้รับใบอนุญาตให้สามารถประกอบธุรกิจและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการ

ยกเลิกประกาศฯ ฉบับดังกล่าว และประกาศบังคับใช้ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่ยืดหยุ่นมากข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เป็นการผ่อนปรนการยื ่นคำขออนุญาตในการควบรวม เหลือเพียงการรายงานการรวมธุรกิจภายหลังที่

ดำเนินการแล้วเสร็จต่อเลขาธิการ กสทช. จากเดิมการขออนุญาตกรณีควบรวมและเข้าซื้อกิจการระหว่างผู้รับ
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ใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขออนุญาตควบรวมกิจการต่อสำนักงาน กสทช. ไม่น้อยกว่า 60 วัน ซึ่ง

ภายหลังได้มีการผ่อนปรนให้บริษัทที่ประสงค์จะทำการรวมธุรกิจนั้น เปลี่ยนเป็นรายงานต่อเลขาธิการ กสทช. 

ไม่น้อยกว่า 30 วันแทน ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจในการสนับสนุนบริษัทที่ประสงค์จะทำ

การรวมธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้นได้มีการปรับลดรายละเอียดเนื้อหาที่บริษัทจะต้องจัดทำรายงานการควบรวมกิจการ 

เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ขออนุญาต และยังปรับปรุงเงื่อนไขในการประเมินผลกระทบจากการรวมธุรกิจ

ในตลาด (Horizontal Merger) ที่ใช้วิธีการประเมินระดับการแข่งขันในตลาดด้วยวิธี Herfindahl-Hirschman 

Index (HHI) โดยได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้ผ่อนปรนมากยิ่งขึ้น คือภายหลังจากการรวมธุรกิจ  หากค่า HHI 

เกินกว่า 2,500 และค่า HHI เพิ่มขึ้นเกินกว่า 100 อาจเป็นการชี้ให้เห็นว่าการรวมธุรกิจนั้นเข้าข่ายครอบงำ

ตลาด 

ในขณะเดียวกันยังมี คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ดังนี้  

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 76/2559 เรื ่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธรณะ โดยมีสาระสำคัญ

หลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเป็นดังนี้ 

▪ ผ่อนผันให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 22 ช่อง สามารถเลื่อนชำระ

เงินค่าประมูลใบอนุญาตฯ ในงวดที่ 4 โดยแยกชำระค่าประมูลใบอนุญาตฯ ในส่วนของราคาขั้นต่ำที่

เหลืออีกร้อยละ 10 แบ่งออกเป็น 2 งวด และ 6 งวดสำหรับส่วนที่เกินค่าประมูลขั้นต่ำร้อยละ 60 แต่

ยังคงต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด 

▪ ให้สำนักงาน กสทช. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่าน

ดาวเทียม ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือกฎ Must Carry 

เป็นระยะเวลา 3 ปี แทนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 22 ช่อง โดย

ตามกฎ Must Carry นี้เป็นการประกันสิทธิให้แก่ประชาชนไทยว่าจะสามารถรับชมบริการโทรทัศนท์ี่

เป็นการทั่วไป หรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่ใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ของชาติได้ใน
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โครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทุกช่องทาง (ซึ่งรวมถึงโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและ

โครงข่ายโทรทัศน์เคเบิล) เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม โดยการดำเนินการดังกล่าวให้ใช้จ่ายเงินจาก

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์

สาธารณะ (กทปส.) โดยให้คำนึงถึงการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อประเทศชาติและประชาชน  

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2561 เรื ่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  โดย

สาระสำคัญของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเป็นดังนี้ 

▪ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฯ สามารถยื่นขอพักชำระการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นได้ไม่เกิน 3 ปี 

โดยในข้อ 5 ของคำสั่ง ระบุให้ผู ้รับใบอนุญาตตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  

76/2559 หรือตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 รายใดที่ไม่สามารถชำระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในงวดที่เหลือ ให้ผู้รับใบอนุญาตรายนั้นแจ้งเป็นหนังสือไปยัง 

สำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับเพื่อขอพักชำระ ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และให้ สำนักงาน กสทช. พิจารณาการพักชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ให้ใช้คลื ่นความถี ่ให้กับผู ้รับใบอนุญาตที่แจ้งความประสงค์และกำหนดระยะเวลาการพักชำระ

ค่าธรรมเนียมซึ่งต้องไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน กสทช. โดยมี ผู้

ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลจำนวน 20 ช่อง ต่างยื่นขอพักชำระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ยกเว้นช่อง 7 HD และช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี ที่ได้จ่ายค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตไปก่อนหน้านั้นแล้ว 

▪ ให้ กสทช. และสำนักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี จัดให้มีการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

(MUX) ให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เป็นจำนวนเงินใน

อัตราร้อยละ 50 ของค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 24 เดือน นับแต่วันที่คำสั่งนี้มี
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ผลใช้บังคับ โดยให้ใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม เพื ่อประโยชน์สาธารณะ ซึ ่งเหลือจ่ายจากการดำเนินโคร งการ สนับสนุน

ประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยให้คำนึงถึงการใช้

จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 

▪ กรมประชาสัมพันธ์ อาจมีรายได้จากการโฆษณาได้เท่าที่จำเป็นและเพียงพอต่อการผลิตรายการตาม

วัตถุประสงค์ โดยต้องไม่เป็นการมุ่งต่อการแสดงหากำไรทางธุรกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. 

ประกาศกำหนด  

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบ

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

ดังนี้ 

▪ เปิดทางให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลขอคืนใบอนุญาตฯ พร้อมได้รับเงิน

ชดเชย ซึ่งมีผู้ประกอบกิจการที่ยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตฯ จำนวน 7 ราย โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

ตารางที่ 8-2: รายชื่อและจำนวนเงินชดเชยของบริษัทท่ีได้ทำการขอคืนใบอนุญาตแบ่งตามประเภทใบอนุญาต 

หมวดหมู ่
หมายเลข 

ช่อง 
ชื่อบริษัทผู้ได้รับใบอนุญาต โลโก้ ชื่อช่อง 

วันที่ยุติ

การ

ออกอากาศ 

จำนวนเงิน

ชดเชย 

(ล้านบาท)13 

เด็ก 

เยาวชน 

และ

ครอบครัว 

13 บริษัท บีอีซี-มัลตมิีเดีย จำกัด 
 

3 Family 1 ต.ค. 62 226,315,837.27 

14 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
 

MCOT 

Family 
16 ก.ย. 62 226,428,367.32 

ข่าวสาร

และสาระ 

19 บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิช่ัน จำกัด 
 

สปริงนิวส ์ 16 ส.ค. 62 500,951,978.91 

20 บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด 
 

Bright TV 16 ส.ค. 62 499,099,430.95 

 
13 เป็นยอดก่อนหักรายการดังนี้ 1) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2) เงินที่ต้องชำระให้สำนักงาน กสทช. ในส่วนของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่ยังไม่ได้ชำระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และเงินรายปีนำส่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และ 3) การ
โอนสิทธิการรับเงินค่าชดเชย 

https://www.youtube.com/channel/UCGq3nB-2XMKhaFJYtVrpc2A
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หมวดหมู ่
หมายเลข 

ช่อง 
ชื่อบริษัทผู้ได้รับใบอนุญาต โลโก้ ชื่อช่อง 

วันที่ยุติ

การ

ออกอากาศ 

จำนวนเงิน

ชดเชย 

(ล้านบาท)13 

21 บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด 
 

VOICE TV 1 ก.ย. 62 508,594,170.42 

ทั่วไป

แบบ

ความ

คมชัด

ปกติ 

(SD) 

26 บริษัท สปริง 26 จำกัด 
 

SPRING 26 16 ส.ค. 62 890,834,580.43 

28 บริษัท บีอีซี-มัลตมิีเดีย จำกัด 
 

3SD 1 ต.ค. 62 903,178,695.45 

▪ ผู ้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จะได้รับยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตฯ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

▪ สนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (MUX) แทนช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน

ระบบดิจิตอลตลอดระยะเวลาการได้รับใบอนุญาตที่เหลืออยู่  

▪ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โครงข่ายฯ หรือค่าผลกระทบโดยตรงจาก

การปรับเปลี่ยนการให้บริการ 

▪ สนับสนุนจัดสรรเงินในการจัดตั้งองค์กรกลางเกี่ยวกับการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ หรือ

เรตติ้ง เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามเงื่อนไขของ ประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื ่อง  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินในการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์เพื่อ

สนับสนุนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล (ฉบับท่ี 2) 

ทั้งนี้ การสนับสนุนค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) ให้กับผู้ประกอบ

กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเป็นการช่วยผู้ประกอบกิจการในการลดต้นทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการแข่งขัน ภายในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่มีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงใน

ปัจจุบันและการเปิดทางให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลสามารถคืนใบอนุญาตพร้อม
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ได้รับเงินชดเชยนั้นเป็นการมอบโอกาสให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาจาก

การแข่งขันให้สามารถปิดกิจการได้ และการมีองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ในการวัดเรตติ้งให้กับช่องรายการ

โทรทัศน์ จะสามารถส่งเสริมความเป็นธรรมในการวัดเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์ให้มีความน่าเชื่อถือและ

เป็นที่ยอมรับต่อผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ผู้รับชม ผู้ประกอบกิจการตัวแทนขายสื่อโฆษณา หรือเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยรวมสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน จากผลการ

วัดเรตติ้งที่สามารถสะท้อนความนิยมในการรับชมของผู้บริโภคท่ีแท้จริง  

8.3.2 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industry Development Policy) 

นอกจากกิโยตินทางกฎหมายหรือกฎระเบียบเชิงแรงจูงใจแล้ว ที่ปรึกษายังได้มีการจำแนกนโยบายที่มี

ลักษณะเป็นนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ดังนี้  

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือ

ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. 2557 เพื่อกำหนดนิยามของตลาดและขอบเขตของตลาดที่

เกี ่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อใช้ในการประเมินสภาพการแข่งขันและกำหนด

มาตรการเฉพาะสำหรับตลาดที่เกี่ยวข้องใดๆ ซึ่งประเมินแล้วพบว่ามีการแข่งขันอย่างไม่มีประสิทธิภาพ พร้อม

ทั้งวางแนวทางในการกำหนดมาตรการกำกับดูแลล่วงหน้าที่จะป้องกันผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคญัมิ

ให้ใช้อำนาจในการจำกัดหรือกีดกันการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

การปรับปรุงอัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามมติที่ประชุม กสทช. 

ให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ เพื่อให้เป็นไปอย่างสมเหตุผลสมผลและเป็นธรรมต่อผู้ให้บริการและ

ผู้รับบริการโครงข่ายฯ  

โดยเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2561 ได้เห็นชอบอัตราค่าเช่าใช้

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก องค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 19/2561 เมื่อ

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้เห็นชอบอัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ 

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยอัตราเช่าใช้ดังกล่าวให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยให้สอดคล้องกับแนว

ทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามคำสั่ง
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หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2561 ให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการทบทวนอัตราค่าเช่าใช้

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมตามข้อเท็จจริงที่

เปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากนี้ยังมีนโยบายอื ่นๆ ที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล อาทิ 

▪ การพิจารณาแก้ไขปัญหาผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในระยะยาวโดย 

กสทช. มุ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของ 

ประเทศไทยเพื่อให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยได้จัดตั้งคณะทำงานจำนวน 2 คณะขึ้นในปี 

พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 1) คณะทำงานแก้ไขปัญหาผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลใน

ระยะยาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสังคม การแข่งขันทางธุรกิจที ่มีแนวโน้มที ่จะ

ก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนผลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และ 

2) คณะทำงานเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติการออกอากาศรายการโทรทัศน์สำคัญและรายการโทรทัศน์ที่

ให้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและปัญหาของผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ในการปฏิบัติ

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป และ

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่

เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติการออกอากาศรายการโทรทัศน์สำคัญและรายการ

โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ คณะทำงานได้จัดให้มีการหารือและรับฟังความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้สรุปผลการพิจารณาการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริม การ

ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในระยะยาว อาทิ การเร่งรัดปรับปรุงการใช้ง าน

คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ เพ่ือนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การสนับสนุนการดำเนินการ

ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในส่วนของค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการปฏิบัติ

ตามประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป การสนับสนุนค่าใช้จา่ย

ในการออกอากาศผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เป็นต้น 
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▪ การประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการจัด

กิจกรรม ดังนี้  

➢ โครงการรณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลและยุติการรับชมโทรทัศน์ระบบ  

แอนะล็อก ภายใต้แนวคิด “ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย” โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวและมีความเข้าใจต่อการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

ในระบบแอนะล็อก และเห็นถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านมารับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล 

➢ โครงการเผยแพร่ผังรายการ (TV Guide) และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการรับชมโทรทัศน์ดิจิตอล

ของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้ถึงผังรายการโทรทัศน์ของช่อง

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต่างๆ และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการรับชม เป็นการสร้าง

อีกหนึ่งช่องทางให้เข้าถึงประชาชนโดยตรง ตลอดจนรับทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นของ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยมีการประชาสัมพันธ์ผังรายการในรูปแบบวารสารภายใต้ชื่อ “Digital 

TV Guide by NBTC” และแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆ 

กล่าวโดยสรุป กิโยตินทางกฎหมาย กฎระเบียบเชิงแรงจูงใจ การปรับปรุงกฎเกณฑ์ ตลอดจนนโยบาย

พัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในด้านต่างๆ ที่ทางสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ตาม

กฎหมาย ซึ่งมียุทธศาสตร์ของแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้นล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้

เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน ผ่านการกำกับ

ดูแลการใช้งานทรัพยากรคลื ่นความถี ่ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  มีการแข่งขันภายใน

อุตสาหกรรมสื่อที่เท่าเทียม ในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงและป้องกันมิให้เกิดการครอบงำทางความคิดหรือเกิด

การผูกขาดในการเผยแพร่สื่อข่าวสารขึ้นให้เหมาะสมกับท่ีเป็นสื่อประเภทสื่อมวลชน (Mass Media) 

8.4 ประเด็นที่น่าสนใจ (Implications) 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทย สามารถสรุปประเด็นที่

น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยได้ ดังนี้ 
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▪ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่สูงจากทั้งภายใน

และภายนอกอุตสาหกรรม เนื่องจากผู้ให้บริการ OTT ระดับโลกรายใหญ่ที่เข้ามาให้บริการในประเทศ

ไทยได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการคืนใบอนุญาตของผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอลทั ้ง 7 ช่องรายการ อาจไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงในภูมิทัศน์โดยรวมของ

อุตสาหกรรมมากนัก  

▪ แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ยังไม่สามารถช่วยให้ ผู้

ประกอบกิจการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการจึง

ควรเน้นไปที่การดำเนินการผ่านการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้มา

ซึ่งทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบ

กิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ รวมถึงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เพื่อให้

ช่องสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ระบบการวัดเรตติ้งที่มีมาตรฐาน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนใน

อุตสาหกรรม จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้ในภาพรวม สืบเนื่องจากการที่เรตติ้งที ่ผู้

ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้รับมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ของผู้ประกอบกิจการ ดังนั้น

การมีผลลัพธ์เรตติ้งที่ถูกต้องและโปร่งใสจึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

โดยรวม เนื่องจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์จะมีอำนาจต่อรองกับเจ้าของผลิตภัณฑ์มากขึ้น ส่งผลให้

รายได้ค่าโฆษณาซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรายได้หลักของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เพ่ิมข้ึนได้ 

▪ นโยบายและมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลืออุตสาหกรรมโทรทัศน์ของหน่วยงานกำกับดูแลมี

ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบเชิงแรงจูงใจ อย่างการลด

ข้อจำกัดในการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบ

กิจการ หรือมาตรการช่วยเหลือต่างๆ เช่น การสนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล (MUX) เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนในการดำเนินงานให้แก่ผู้ประกอบกิจการทำให้ผู้ประกอบ

กิจการสามารถนำเงินทุนส่วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการของตนให้ดียิ่งขึ้น 

โดยจากการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทยและทำ

การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที ่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ที่ปรึกษาพบว่าอุตสาหกรรมโทรทัศน์ใน
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ประเทศไทยยังมีความท้าทายบางประการที่ผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมต้องเผชิญ โดยที่ปรึกษาได้แบ่ง

ความท้าทายที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทยออกเป็น 4 ประเด็น 

ดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 8-24: ประเด็นความท้าทายในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดนิในระบบดิจติอลของประเทศไทย 

1. ความท้าทายในเรื่องอัตราการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ลดลง อุตสาหกรรม

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทยในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาในเรื่องของ

พฤติกรรมผู้รับชมที่เปลี่ยนแปลงไปนิยมสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบใหม่ เช่น ช่องทางโทรทัศน์แบบ OTT 

หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ เป็นต้น โดยมีสาเหตุมาจากการเข้าถึงและการรับชมที่สะดวก สามารถ

รับชมได้ในทุกสถานที่ และไม่จำกัดช่วงเวลาการรับชม หากเปรียบเทียบกับการรับชมบนช่องทางแบบ

ดั้งเดิม ส่งผลทำให้อัตราการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลภายในประเทศไทยนั้นมี

แนวโน้มของการเติบโตที่ลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งจากสาเหตุเหล่านี้ ทำให้ผู้ประกอบกิจการตัวแทนขาย

สื่อโฆษณา หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หันไปนิยมการลงสื่อโฆษณาบนช่องทางอ่ืนๆ ทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น 

นำไปสู่รายได้ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ลดลง 

2. ความท้าทายในเรื่องช่องทางรายได้ที่ไม่หลากหลายของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ โดยรูปแบบการ

หารายได้ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังคงค่อนข้างผูกติดอยู่กับการหารายได้

จากโฆษณาบนโทรทัศน์เป็นหลัก ในช่วงเวลาที่ผ่านมาภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศมี

ความผันผวนส่งผลให้ตลาดโฆษณาบนโทรทัศน์เกิดการชะลอตัว ผลประกอบการของกลุ่มผู้ประกอบ

กิจการดังกล่าวจึงลดน้อยลงด้วย 

Television Industry’s Challenging Issues

Declining Linear TV Screen Time 
Spending

▪ Current trend for video viewing is shifting more 
and more towards online viewing as it allows 

them to access VOD
▪ Mobile device is getting more preferred screen for 

video content among young generation

Undiversified Revenue Stream

▪ The current revenue stream of most 
broadcasters mainly consist of TV ads 

revenue, subjecting them to market risk from 
the shift in consumers’ behavior toward other 

media alternatives

Technological Disadvantages

▪ Traditional broadcasting platform lacks the 

advantage of customer insight through big 
data processing

▪ Higher quality of video resolution, could help TV 

becomes more attractive towards viewers

Excessive Competition

▪ Inflated number of players from 2014while 
the TV ads market declines 1.8% per 

annum
▪ Moreover, broadcasters have to face

intense competition from digital ads 
platforms as well
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3. ความท้าทายในเรื่องสภาพการแข่งขันที่สูงจากทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ต้องเผชิญกับการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมที่สูงจากจำนวนช่องรายการที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยช่องส่วนใหญ่ล้วนเป็นช่องที่มีกลุ่ม

ทุนรายใหญ่เป็นผู้ดำเนินกิจการ นอกจากนี้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันจาก

ภายนอกอุตสาหกรรม ที่มีการแข่งขันจากผู้ให้บริการ OTT รายใหญ่ระดับโลกที่เริ่มเข้ามาทำตลาด

และได้รับความนิยมที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย 

4. ความท้าทายในเรื่องรูปแบบและข้อจำกัดทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล โดยเทคโนโลยีในการให้บริการเนื้อหาทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลยังคงมี

ข้อจำกัดบางประการที ่ทำให้ร ูปแบบการให้บริการเนื ้อหาทางโทรทัศน์ไม่สามารถตอบรับกับ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เท่าที่ควร ส่งผลให้ความคมชัดในการรับชมเนื ้อหาทางโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลค่อนข้างด้อยกว่าความคมชัดที่มีการให้บริการผ่านช่องทางการรับชมอ่ืนๆ 

โดยประเด็นความท้าทายทั้ง 4 ประเด็นนี้จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากทั้งหน่วยงานกำกับดูแล

และจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

ในระบบดิจิตอลอย่างยั่งยืนต่อไป 
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9 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล

ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

9.1 แนวโน้มที่สำคัญของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในต่างประเทศ 

ตามที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศที่คัดเลือกมา

จำนวน 5 ประเทศ ประกอบไปด้วย ประเทศอิตาลี ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศแอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร 

และประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่มีกรณีศึกษาที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

ข้อเสนอแนะได้ ซึ่งสามารถสรุปแนวโน้มที่สำคัญได้ ดังนี้ 

1. แนวโน้มในการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการวัดเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์ 

 

รูปที่ 9-1: ตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อวัดเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์ 

ปัจจุบัน กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในบางประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ได้มีการร่วมมือกันจัดตั้งหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่วัดเรตติ้งของช่องรายการ

โทรทัศน์ภายในประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื ่อให้เกิดระบบการวัดเรตติ ้งที ่เป็นกลางและโปร่งใส และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการศึกษา พบประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งหน่วยงานกลางวัด 

เรตติ้งจำนวน 2 ประเทศ  ประกอบด้วย 1) การจัดตั้งหน่วยงานกลาง BARB ในสหราชอาณาจักรที่นอกจากจะ

อาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์อย่าง BBC ITV และ Channel 4 แล้ว ยังอาศัยความ

ร่วมมือของผู้ให้บริการโครงข่ายอย่าง Arqiva และสถาบันผู้ประกอบกิจการสื่อโฆษณาแห่งสหราชอาณาจักร

อย่าง IPA อีกด้วย (BARB, 2019) ส่งผลทำให้หน่วยงานที่เกิดขึ ้นนั ้น มีทรัพยากรและความเชี ่ยวชาญที่

Ratings Measurement

Multi-platform and unified rating system leads to a more accurate rating system and 

unbiased advertising rate
HYPOTHESES

Case study 1: 

BARB

Case Rating System Government Roles

Case study 2: 

Auditel

Acts as a medium as well as the 

overseer who watch overs the 
collaboration between stakeholders

Allow for the measurement of 

unidentified viewing, such as online 
viewing, which accounts for the huge 
amount of total tv content viewing 

nowadays

Facilitates the legal aspects of 

establishment and operationof the 
agency

▪ BARB is a sole rating agency in UK owned and 

governed by UK broadcasters and a government 
agency

▪ Established to deliver total reach of programme
and commercial audiences across multiple

screens (TV sets, tablets, PCs and 
smartphones)

▪ Auditel is the primary organisationin charge of 

television audience measurement in Italy.

▪ Apart from measuring TV ratings, Auditel also 
measures ratings from desktops and mobile 
browsers and will later expand to apps

Source: BARB, Auditel



  

 

หน้า 195  รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

หลากหลาย สามารถที่จะดำเนินการในการวัดเรตติ้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  2) หน่วยงานกลางในการวัดเรตติ้งของ

ประเทศอิตาลี มีชื่อว่า Auditel ซึ่งอาศัยการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์รายหลักในประเทศ

อย่าง Mediaset Rai และ La7 รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ต่างๆ เช่น สมาคมสื่อ

สิ่งพิมพ์ของประเทศอิตาลี FIEG และสมาคมผู้ประกอบกิจการสื่อโฆษณา UNA เป็นต้น ทำให้หน่วยงานกลาง 

Auditel สามารถที่จะวัดเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลภายในประเทศได้โดยง่าย

จากทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเช่นเดียวกันกับสหราชอาณาจักร (Auditel, 2019) 

2. แนวโน้มการร่วมมือกันของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในการจัดตั้งช่องทางการรับชมประเภท OTT 

 

รูปที่ 9-2: ตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดตั้งช่องทางการรับชมประเภท OTT ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

จากการศึกษา พบว่าผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในหลายๆ ประเทศ มีการปรับตัวให้บริการในรูปแบบ 

OTT มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาช่องทางการรับชม OTT ของตนเอง หรือการร่วมมือกับผู้ประกอบ

กิจการโทรทัศน์รายอื่น หรือแม้กระทั่งการร่วมมือกับผู้ให้บริการประเภท OTT โดยตรง โดยมีจุดประสงค์

เพื่อที่จะตอบสนองต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในปัจจุบัน ทั้งนี้หนึ่งในการปรับตัวที่น่าสนใจ

ที่สุดคือการร่วมมือกันจัดตั้งช่องทางการรับชมประเภท OTT หลักของช่องรายการ Free TV ซึ่งเกิดจากการ

ร่วมมือกันระหว่างผู้ให้บริการโทรทัศน์ประเภท Free TV โดยเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ตัวอย่างเช่น 

1) ความร่วมมือในการพัฒนาช่องทางการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของสหราชอาณาจักร

ทีม่ีชื่อว่า Freeview ให้มีช่องทางการให้บริการเพ่ิมเติมในรูปแบบประเภท VoD ที่ใช้ชื่อว่า Freeview 

Freeview Play’s Case Study Toggle’s Case Study

▪ Freeview is no longer just a digital TV platform, it also embraces 
connected tech and online content  by introducing “Freeview Play”.

▪ Free-to-air digital TV platform.

▪ Joint venture between main UK 

broadcasters and transmitter.

▪ An OTT video platform owned 

by Freeview.

▪ Gives viewers easy access to 

both linear and on-demand 

content.

“A New Connected TV Platform”

One-Stop-Shop for TV shows

▪ Response to the growing trend toward online viewing.

▪ Give access to over 70 TV channels, 15 HD channels.

▪ Ensure that great free tv is available to everyone 

wherever they are in one single platform.

▪ Toggle is Mediacorp's digital entertainment 

service, offering live and on-demand 

entertainment, sports and news content to 

viewers across multiple devices - Mobile 

Devices, Smart TVs, Computers, Apple TV, 
and etc.

▪ Most of the content available on Toggle 

is for free. However, there are some 
premium contents that required 

supscriptions for viewing,

▪ Mediacorp is the largest media broadcaster and provider 

in  Singapore.

▪ It holds a monopoly on free-to-air television which runs 6 

television channels..

Source: Digital UK, Toggle

Mediacorp’s

shows

Premium 

contents
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Play ผ่านความร่วมมือของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภายในประเทศอย่าง BBC ITV และ Channel 4 

รวมไปถึงผู้ให้บริการโครงข่ายอย่าง Arqiva โดยผู้รับชมจะสามารถรับชมช่องรายการประเภท Free 

TV ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบรายการสด และรูปแบบ VoD ของรายการที่ได้ฉายไปแล้วในช่วง

ระยะเวลา 7 วัน ได้ผ่านช่องทาง Freeview Play ทั้งนี้ หนึ่งในสาเหตุที่ช่องทางการรับชม Freeview 

สามารถถูกพัฒนาได้สำเร็จนั้นมาจากทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของผู้ ประกอบ

กิจการโทรทัศน์และโครงข่ายที่ได้ทำการร่วมมือกัน (Digital UK, n.d.) 

2) กรณีศึกษาของช่องทางการรับชมประเภท OTT ที่ใช้ชื่อว่า Toggle ในประเทศสิงคโปร์ ถูกพัฒนาขึ้น

โดยบริษัท Mediacorp ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ

สิงคโปร์เพียงรายเดียว ที่ต้องการขยายประเภทของการให้บริการให้ผู้รับชมสามารถรับชมรายการทั้ง

ในรูปแบบรายการสดและรูปแบบ VoD ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ทางบริษัทจึงได้พัฒนาช่องทาง 

Toggle ดังกล่าวขึ้นมา โดยผู้รับชมไม่จำเป็นที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย จะมีเพียงบางรายการที่มีลักษณะ

เป็นรายการพรีเมียมเท่านั้นที่จะคิดค่าใช้จ่าย (Toggle, n.d.) 

3. แนวโน้มของการรวมตัว และ/หรือส่งเสริมของผู้ผลิตเนื้อหารายการ 

 

รูปที่ 9-3: ตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดตั้งศูนย์รวมสำหรับการซื้อขายเนื้อหารายการ 

ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ยังมีกลุ่มผู้ประกอบกิจการที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของ

อุตสาหกรรมอีกกลุ่มคือ กลุ่มผู้ผลิตเนื้อหารายการ ซึ่งในประเทศที่เป็นกรณีศึกษามีแผนการในการส่งเสริมผู้

ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการแข่งขันและยกระดับการผลิตเนื้อหา

รายการไปสู่ระดับนานาชาติในที่สุด ตัวอย่างหนึ่งของประเทศท่ีเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ 

16,000 Episodes 

1,400 Shows

K-Content Bank is an online content distribution platform by 

collaborating with various global media groups to introduce 

and distribute Korean content and culture to the global market. 

Online B2B distribution platform

Source: KcontentBank
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ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งได้มีการร่วมมือกันของผู้ประกอบกิจการผลิตเนื้อหาในอุตสาหกรรมเพ่ือจัดตั้งศูนย์

รวมสำหรับการซื้อขายเนื ้อหารายการขึ ้นภายใต้ชื ่อ KcontentBank โดยผู ้ผลิตเนื ้อหารายการรายต่างๆ 

สามารถนำเนื้อหาของตนมาขายให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่สนใจนำไปเผยแพร่ได้ ทำให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อ

ขายเพิ่มมากขึ้นและเปิดโอกาสให้แก่ผู้ผลิตเนื้อหารายย่อย ให้สามารถผลิตเนื้อหาเพื่อขายส่งผ่านช่องทางนี้ได้

อีกด้วย ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาของประเทศมีการเติบโต และมีรูปแบบของเนื้อหาที่

หลากหลายมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน KcontentBank ได้มีผู้ผลิตรายการมาเข้าร่วมกว่า 150 ราย มีจำนวนเนื้อหา

รายการที่ขายประมาณ 1,400 รายการ และมีผู ้ประกอบกิจการเข้ามาซื้อเนื้อหาดังกล่าวไปกว่า 500 ราย 

(Kcontentbank, n.d.) 

4. แนวโน้มของการจัดตั้งหน่วยงานตัวแทนในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ 

ผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในบางประเทศได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งหน่วยงานตัวแทนขึ้น 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนในการซื้อขายช่วงเวลาโฆษณาระหว่างกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์และ

กลุ่มตัวแทนซื้อขายสื่อโฆษณาหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในด้านกระบวนการซื้อขาย

ช่วงเวลาโฆษณา ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อระหว่างกันของทั้งสองฝ่าย   

 

รูปที่ 9-4: ตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานตัวแทนของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในต่างประเทศ 

โดยมีตัวอย่างที่น่าสนใจต่อไปนี้ 1) หน่วยงาน European Broadcaster Exchange (EBX) ที่ได้รับ

ความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์หลักใน 5 ประเทศ ในทวีปยุโรป ได้แก่ Channel 4 จากสหราช

อาณาจักร TF1 จากประเทศฝรั่งเศส Mediaset Italia จากประเทศอิตาลี Mediaset Espana จากประเทศ

สเปน และ Prosiebensat.1 Group จากประเทศเยอรมัน ซึ่งจากการรวมกลุ่มดังกล่าวช่วยส่งเสริมอำนาจการ

Broadcasters’ Media Representative
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ต่อรองของกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางหน่วยงานยังได้มีการพัฒนาระบบ

แลกเปลี่ยนช่วงเวลาโฆษณาอัตโนมัติขึ้น โดยผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์จะสามารถวางคำสั่งขายช่วงเวลา

โฆษณาของตนเอาไว้ได้ ซึ่งจะถูกนำไปจับคู่กับคำสั่งซื้อช่วงเวลาโฆษณาของทางฝ่ายผู้ประกอบกิจการตัวแทน

ขายสื่อโฆษณาอัตโนมัติ ส่งผลให้ระยะเวลาที่ใช้ในการติดต่อระหว่างทั้งสองฝ่ายถูกลดทอนลงไปอย่างมาก 2) 

ประเทศเกาหลีใต้ที่มีหน่วยงานตัวแทน Kobaco ผ่านความร่วมมือของผู้ผลิตเนื้อหาโฆษณาและผู้ประกอบ

กิจการตัวแทนขายสื่อภายในประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมโฆษณาโทรทัศน์

ผ่านการให้ความรู ้และสนับสนุนผู ้ผลิตเนื ้อหาโฆษณา ซึ ่งจะส่งผลดีต่อผู ้ประกอบกิจการโทรทัศน์และ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยรวมจากโฆษณาโทรทัศน์ที่มีคุณภาพและความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

5. แนวโน้มของการปรับระดับความคมชัดในการรับชมภาพทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ระดับความคมชัดในการรับชมภาพทางโทรทัศน์ในต่างประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีการยกระดับคุณภาพ

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถพัฒนาได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งในส่วนของการขยายตัว

ของกลุ่มธุรกิจประเภท OTT ที่มีจุดเด่นในด้านการเข้าถึงเนื้อหาระดับความคมชัดสูงได้ง่าย  และการพัฒนา

คุณภาพของการรับภาพและเสียงของอุปกรณ์โทรทัศน์ 

 

รูปที่ 9-5: การคาดการณส์ัดส่วนโทรทัศน์ที่รองรับความคมชัดในรูปแบบ 4K UHD ในต่างประเทศ14 

 
14 เนื่องจากแผนภูมิดังกล่าวมีการคำนวณมาจากข้อมูลสัดส่วนการเข้าถึงอุปกรณ์โทรทัศน์ของครัวเรือนทั้งหมด จำแนกประเภทตามการรองรับความคมชัด จึงทำให้มีผลรวมไม่ถึง
ร้อยละ 100 แต่จะมีผลรวมใกล้เคียงกับอัตราการเข้าถึงอุปกรณ์โทรทัศน์ของครัวเรือนทั้งหมดในแต่ละประเทศ 

Source: Ovum 2018, Figures may not sum as they are the percentage of household penetration
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หากพิจารณาถึงแนวโน้มของการปรับเปลี ่ยนอุปกรณ์โทรทัศน์ของผู้บริโภค จะพบว่าในอนาคต

แนวโน้มที่ผู้บริโภคจะเลือกใช้อุปกรณ์โทรทัศน์ที่รองรับความคมชัดของภาพได้ในระดับ UHD หรือระดับ 4K มี

แนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ประเทศ

เกาหลีใต ้ ประเทศฝร ั ่งเศส สหร ัฐอเมร ิกา ซ ึ ่งแนวโน้มโทรทัศน์ที ่รองร ับความคมชัดระดับ 4K ใน 

สหราชอาณาจักรนั้น คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2567 จะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 66.9 ของจำนวนครัวเรือนที่มี

โทรทัศน์ทั้งหมด หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ในระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 

ถึงร้อยละ 20.7 ต่อปี ยิ่งไปกว่านั้น ในประเทศเกาหลีใต้ มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2567 จะมีสัดส่วน

อุปกรณ์โทรทัศน์แบบ 4K ถึงร้อยละ 77.7 ของจำนวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ หรือคิดเป็นเป็นอัตราการเติบโต

เฉลี ่ยสะสมต่อปี (CAGR) จากปี พ.ศ. 2561 ถึงร ้อยละ 23.5 ต่อปี (Ovum, 2018) ซึ ่งแนวโน้มในการ

ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โทรทัศน์แบบเดิมไปสู่อุปกรณ์โทรทัศน์ที่สามารถรองรับความคมชัดได้มากขึ้นของผู้บริโภค

นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เน้นย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับระดับความคมชัดในการรับชมเนื้อหา

ทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 

รูปที่ 9-6: กรณีศึกษาการผลิตรายการและถ่ายทอดสญัญาณการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดรู้อน 2020 ด้วยระดับความคมชดั 

UHD 4K และ 8K 

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างกรณีการนำคุณภาพของการถ่ายทอดสัญญาณในระดับ 4K ไปจนถึง 8K มาใช้

ในการถ่ายทอดสัญญาณการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ณ กรุงโตเกียวผ่านระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

เพ่ือสร้างประสบการณ์การรับชมที่ดีให้แก่ผู้รับชมทั่วโลก ซึ่งการผลิตและถ่ายทอดสัญญาณในความคมชัดระดับ

ดังกล่าวจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้บริการโทรทัศน์ NHK ซึ่งมีการทดสอบการออกอากาศในความคมชัด

2020 Tokyo
Summer Olympics

Broadcasters are pushing for 8K 

broadcast for 2020 Tokyo Olympics

▪ While broadcasters are trying to fully complete their 

transition to 4K Ultra HD, some are already looking at 
the next phase, the 8K level.

▪ Following the announcement of NHK’s production and 

broadcast of the 2020 Olympics in 8K, Italy’s RAI is 
also looking to be broadcasting the content in the same 
manners.

The Obstacles for 8K UHD 

Implementation

▪ Although it is believed that the resolution at the level of 

8K UHD will tremendously improve the content quality 
for broadcasters on all platforms, the requirement it has 
is also extremely high.

▪ The problem exists for both the producer and the 
consumer side: extremely expensive equipment is 

required for the production and transmission to be 
possible while 8K-compatible TV sets is also costly for 
the consumers.

▪ Some major electronics brands 

have reportedly begun their sales of 
8K-compatible TV sets, although at 
a hefty price.

8K-Compatible Devices

▪ This signals the approach of the next era in TV 

broadcasting, which is believed to be accelerated 
further by the introduction of 5G technology.

Source: 8ktv, Newsshooter
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ระดับ 8K มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ในการถ่ายทอดที่ระดับความคมชัด 8K ดังกล่าว นอกเหนือจากผู้

ให้บริการ NHK ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว มีเพียงผู้ให้บริการโทรทัศน์ RAI ในประเทศอิตาลีเท่านั้นที่มีความพร้อมใน

การถ่ายทอดสัญญาณในความคมชัดระดับ 8K โดยมีสาเหตุบางส่วนมาจากค่าใช้จ่ายทางด้านอุปกรณ์ในการ

รับส่งสัญญาณที่สูง ประกอบกับฐานผู้รับชมในระดับความคมชัดดังกล่าวที่ยังมีอยู่น้อย (Allard, 2018) 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรทัศน์ในปัจจุบัน อาทิ Samsung Sony LG หรือ TCL ต่างก็เริ่มมีการ

จำหน่ายโทรทัศน์ที่สามารถรองรับสัญญาณในความคมชัดระดับ 8K แล้ว แม้จะยังมีราคาที่สูงกว่าโทรทัศน์รุ่น

ก่อนหน้าอยู่มากก็ตาม แต่ก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการผลักดันให้เกิดการปรับระดับความคมชัดในการ

ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ทั้งในทางฝั่งผู ้ผลิตเนื้อหารายการ ผู้ถ่ายทอดสัญญาณ ไปจนถึงผู้ผลิตอุปกรณ์

โทรทัศน์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้รับชมให้มีประสบการณ์การรับชมที่ดีข้ึนได้ (8ktv, 2019) 

ในที่นี ้มีกรณีศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ที่มีการปรับระดับความคมชัดของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอลในประเทศ 

 
รูปที่ 9-7: ภาพรวมตลาดโทรทัศน์ในประเทศฝรั่งเศส 

ประเทศฝรั่งเศสได้เริ ่มต้นการเปลี่ยนผ่านระบบการออกอากาศโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกเป็น

ระบบดิจิตอลมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 โดยใช้มาตรฐาน DVB-T ภายใต้รูปแบบการบีบอัดสัญญาณแบบ Moving 

Picture Experts Group 2 (MPEG-2) และ Moving Picture Experts Group 4 (MPEG-4) (Moving Picture 

Experts Group, n.d.) ซึ่งครอบคลุมร้อยละ 97.3 ของประชากร และยกเลิกการออกอากาศโทรทัศน์จาก

ระบบแอนะล็อกในปี ค.ศ. 2011 (Conseil supérieur de l’audiovisuel, 2018) 
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รูปที่ 9-8: ตัวอย่างกรณีศึกษาการปรับระดับความคมชัดของโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอลของประเทศฝรั่งเศส 

ในส่วนของการพัฒนาในอุตสาหกรรม พบว่า หน่วยงานด้านการกำกับดูแลการใช้งานคลื่นความถี่ของ

กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศฝรั่งเศส (Conseil supérieur de l'audiovisuel: 

CSA) ได้วางแผนทดสอบระบบการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นในระบบดิจิตอลระดับความคมชัดแบบ UHD 

ภายหลังจากที่ได้มีการพัฒนาระดับความคมชัดของช่องรายการทั้งประเทศไปในปี ค.ศ. 2016 (International 

Telecommunication Union, 2018) จากการเปลี ่ยนรูปแบบการบีบอัดข้อมูลเป็นประเภท MPEG-4 ซึ่ง

ปัจจุบันได้มีการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับความคมชัดแบบ UHD ร่วมกับ 

Télédiffusion de France (TDF) บริษัทผู้ดำเนินกิจการสื่อโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยมีจุดประสงค์

เพื่อนำมาปรับใช้กับการออกอากาศรายการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี ค .ศ. 2024 (Thomson, 2018) ด้วย

วิธีการเปลี่ยนไปใช้มาตรฐาน DVB-T2 และใช้เทคโนโลยีในการบีบอัดสัญญาณที่เป็นแบบ High Efficiency 

Video Coding (HEVC) ซึ่งมีการติดตั้งเสาอากาศส่งสัญญาณบนหอไอเฟล (Eiffel Tower) ณ กรุงปารีส มี

กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ (kW) ครอบคลุมพื ้นที ่การส่งสัญญาณรัศมี 25 กิโลเมตร จากเสาสูง 313 เมตร ผ่าน

ช่องสัญญาณคลื่นความถี่ย่าน 514 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ด้วยความจุมัลติเพล็กซ์ 40.2 เมกะบิตต่อวินาที (Mb/s) 

(Briel, 2018) 

 

 

A Transition to HD

▪ A video resolution upgrade 
was completed on the DVB-T 
network, with the transition 

to full HD using the MPEG-4 
standard. 

Go UHD - New phase of France’s DTT modernization

▪ French media regulator the CSA has outlined plans to 
develop an additional multi-town multiplex – a so-called 
“precursor that will facilitate the launch of 4K UHD TV 
DTT platform.

Source: Digital Video Broadcasting Office, Thomson S.

CSA’s UHD Migration Plan

▪ Work with operators and spectrum body to 
identify the spectrum resources necessary 
for the multiplex.

▪ Collaborate with broadcasters to identify the 
ideal coverage area, the launch date and 
the content line-up for the platform.

Execution of DTT UHD trial

▪ The spectrum efficiency boost (up to around 2.7 
times) via a transition to the DVB-T2 / HEVC
standards will enable the introduction of UHD

resolution, enhanced HD images and Next 
Generation Audio formats. 

▪ CSA has authorised transmission services provider, 
TDF, to operate a third pilot channel to broadcast 

in UHD in Île-de-France, Nantes and Toulouse.
▪ Several “multi-city” experiments have been carried 

out on DTT for viewers equipped with a UHD and 
DVB-T2/HEVC television set.

UHD Migration in France

2018

2016 2019

Current DTT Future DTT

Broadcasting

Coding

2014 2016

SD 72% 17%

HD 28% 83%

Take-up of HD Channels
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6. แนวโน้มในการจัดทำข้อกำหนด และการกำกับดูแลบริการทางดิจิตอลของหน่วยงานการกำกับดูแลใน

ประเทศต่างๆ 

ข้อมูลจากการศึกษาภาพรวมตลาดโทรทัศน์ในประเทศฝรั่งเศส พบว่า อัตราการเติบโตของจำนวน

ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ในประเทศฝรั่งเศสระหว่างปี ค .ศ. 2018 ถึง ค.ศ. 2023 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 

(CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 1.3 ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของจำนวน

ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ในประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศอื่นๆ เช่น สหราชอาณาจักรและประเทศเกาหลีใต้ ใน

ส่วนของอัตราการเติบโตของผู้ใช้งาน OTT พบว่ามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน โดยคาดการณ์ว่า

ระหว่างปี ค.ศ. 2018 ถึง ค.ศ. 2023 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 15.2 แสดงให้เห็นถึง

การได้รับความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของบริการ OTT ในประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึง

สัดส่วนช่องทางในการรับชมโทรทัศน์ในปี ค.ศ. 2018 พบว่า ช่องทางการรับชมประเภทโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน

ระบบดิจิตอล (Primary DTT) เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมีสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ 48.4 ของ

สัดส่วนช่องทางในการรับชมทั้งหมด รองลงมาเป็นช่องทางการรับชมประเภทโทรทัศน์ IPTV ที่มีสัดส่วนการ

รับชมอยู่ที่ร้อยละ 21 ตามมาด้วยช่องทางการรับชมประเภทโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านดาวเทียมประเภทบอกรับ

สมาชิก (Pay Digital DTH) โทรทัศน์ผ่านดิจิตอลเคเบิล (Digital Cable) และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประเภท

ไม่มีค่าบริการ (Free Digital DTH) ที่มีสัดส่วนการรับชมอยู่ที ่ร ้อยละ 11.2 ร้อยละ 10 และร้อยละ 8.9 

ตามลำดับ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าช่องทางการรับชมประเภทโทรทัศน์แบบแอนะล็อกเคเบิล (Analog Cable) มี

สัดส่วนการรับชมที่ค่อนข้างต่ำ โดยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.5 ของสัดส่วนช่องทางในการรับชมทั้งหมด โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการที่ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศฝรั่งเศส พบว่า ส่วนแบ่งตลาด

ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในประเทศฝรั่งเศสนั้นค่อนข้างกระจายตัวและมีความใกล้เคียงกัน มีเพียงผู้

ประกอบกิจการ 2 รายที่มีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างสูง ได้แก่ 1) ผู้ให้บริการโทรทัศน์ France TV ที่มีส่วนแบ่ง

ตลาดอยู่ที่ร้อยละ 22 และมีช่องที่ให้บริการอยู่ทั้งสิ้น 6 ช่อง โดยทั้ง 6 ช่องดังกล่าวล้วนเป็นช่องสาธารณะ

ทั้งหมด 2) ผู้ให้บริการโทรทัศน์ TF1 ที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 19 และมีช่องที่ให้บริการอยู่ทั้งสิ้น 5 ช่อง 

นอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการรายอื่นๆ ที่มีส่วนแบ่งตลาดที่ใกล้เคียงกัน อาทิ M6 Groupe CANAL+ Groupe 

Next Radio TV และผู้ให้บริการโทรทัศน์ช่องสาธารณะรายอื่นที่มีส่วนแบ่งตลาดเท่ากันอยู่ที่ร้อยละ 11 

เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อลักษณะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไปได้ดียิ่งขึ้น หน่วยงานกำกับดูแล

ที่เกี ่ยวข้องในหลายๆ ประเทศ จึงได้เริ่มวางแนวทางในการกำกับดูแลธุรกิจดิจิตอลขึ้น ทั้งในด้านของการ

กำหนดคำจำกัดความธุรกิจและประเภทของกิจกรรมทางธุรกิจ และการกำหนดประเด็นที่จะต้องกำกับดูแล 
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รูปที่ 9-9: ตัวอย่างกรณีศึกษาในการจัดตั้งกฎหมายภาษีบริการดิจติอลในประเทศฝรั่งเศส 

ที่ปรึกษาได้เลือกยกตัวอย่างของประเทศฝรั่งเศสที่ได้มีการดำเนินการในเรื่องของภาษีดิจิตอลมา

เนื่องจากมีแนวทางในการกำกับเรื่องของภาษีดิจิตอลและการนำไปบังคับใช้อย่างชัดเจน โดยฝรั่งเศสได้มีการ

กำหนดประเภทของบริการที่จะเสียภาษีดิจิตอลโดยส่วนใหญ่จะเป็นบริการประเภทที่ต้องการจะเชื่อมต่อ

ผู ้ใช้งานเข้าด้วยกัน เช่น บริการหาคู่ ช่องทางประเภทลูกค้าถึงลูกค้า (C2C) ต่างๆ รวมไปถึง ร้านค้า 

แอปพลิเคชัน หรือบริการประเภทที่มีการโฆษณาหาลูกค้าแบบเจาะจง อาทิ Facebook เป็นต้น ในขณะที่

บริการทางดิจิตอลที่เป็นการเชื่อมต่อประเภทธุรกิจถึงลูกค้า (B2C) เช่น การขายของออนไลน์จากผู้ประกอบ

กิจการแก่ผู้บริโภคโดยตรง เป็นต้น จะถูกยกเว้นภาษีดังกล่าว นอกจากนี้ข้อบังคับยังได้มีการกำหนดรายได้ขั้น

ต่ำของบริษัทที่จะต้องเสียภาษีเอาไว้อีกด้วย เพ่ือไม่ให้ภาษีดิจิตอลดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทที่มีขนาดเล็ก

จนเกินไป โดยบริษัทที่จะต้องเสียภาษีดิจิตอลนี้ จะต้องมีรายได้จากรายการทางดิจิตอลที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ

ประเทศฝรั่งเศสมากกว่า 750 ล้านยูโร และมีรายได้จากรายการทางดิจิตอลที่เกิดขึ้นภายในเขตแดนของ

ประเทศฝรั่งเศสมากกว่า 25 ล้านยูโร ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการ OTT และโซเชียลมีเดียที่

ให้บริการในประเทศฝรั ่งเศส อาทิ Google, Amazon, Facebook และ Apple ตลอดจนบริษัทอื ่นๆ ที่

ประกอบกิจการในลักษณะเดียวกัน ต้องดำเนินการจดทะเบียนจัดตั ้งบริษัทขึ ้นในประเทศฝรั ่งเศสเพ่ือ

ดำเนินการทางด้านธุรกรรมและภาษี (France’s Ministry of Economy and Finance, 2019) 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษามีจุดประสงค์ในการยกกรณีศึกษาดังกล่าวขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวโน้ม

ของหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศที่เริ ่มดำเนินการกำกับดูแลธุรกิจประเภทใหม่ๆ ขึ ้น ซึ ่งภายใน

▪ The current taxation system isn’t applicable to the 

current environment anymore

▪ New adjustments must be made in order to properly cover 

new kinds of enterprises, namely digital enterprises, as 

they did not contribute to the public as much as they should

France’s
Digital Service Tax

Target Firms

in revenue from France-based global 

digital activities

is the average tax rate paid by 

digital firms in the European Union

Rationales Behind the Legislation

23.2% is the average tax rate paid by firms in 

the European Union

9.5% 

Tax Rate & Methodology

▪ 3% of the transactions made within France’s territory no 

matter the type (e.g. commission, subscription) or the

location of the payer / receiver

▪ The rate will be imposed until an agreement can be reached

at OECD-level

▪ The tax will be declared and paid in the same manner as the 

VAT, which is tax-deductible

Source: France’s Ministry of Economy and Finance

Taxable Services
The tax will be applicable only to digital services, namely:

▪ Provision of targeted digital advertisement services

▪ Users data sales for advertising purposes (e.g. 

sponsored links which is shown as a result of users’ 

queries in search engine)

The legislation aims to only target large digital firms, 

hence the tax will only be applicable to those that has 

at least:

€750m 

€25m In revenue from digital activities in France

▪ Intermediary platforms that connect users including 

C2C platforms, dating sites and application stores

However, the tax will be excluded from digital services 

that directly connect consumers such as online B2C, 

data sales for other-than-advertising purposes 
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อุตสาหกรรมโทรทัศน์เองก็มีประเภทของธุรกิจที่ถือเป็นธุรกิจประเภทใหม่คือบริการโทรทัศน์แบบ OTT ซึ่งใน

ปัจจุบันยังมิได้มีการกำกับดูแลทั้งในเรื่องของคำนิยามขอบเขตของประเภทธุรกิจ รูปแบบเนื้อหาของบริการ 

หรือการจัดเก็บรายได้แต่อย่างใด ดังนั้น หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศไทยควรพิจารณาที่จะวางแนวทางการ

กำกับดูแลบริการประเภทใหม่อย่างบริการ OTT ในลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานกำกับดูแลอื ่นๆ ใน

ต่างประเทศ 

9.2 การจัดตั้งสมมติฐาน 

จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ

ต่างประเทศ ในกลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมโทรทัศน์อย่างสหราชอาณาจักรและประเทศ

เกาหลีใต้ กลุ่มประเทศที่มีสภาพแวดล้อมและข้อจำกัดใกล้เคียงกับประเทศไทยอย่าง ประเทศอิตาลี ประเทศ

อินโดนีเซีย และประเทศแอฟริกาใต้ และกลุ่มประเทศที่มีกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจนอกเหนือจากกลุ่มประเทศที่ทำ

การคัดเลือกอย่างประเทศฝรั่งเศส และประเทศสิงคโปร์ รวมไปถึงการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรม

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย สามารถนำผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปเป็น

สมมติฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ทั้งหมด 7 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1: การมีหน่วยงานกลางที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวัดเรตติ้ง   

จะสามารถทำให้ได้ผลลัพธ์เรตติ้งที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ 

การวัดเรตติ้งผ่านอุปกรณ์ในการรับชมที่หลากหลาย ยังสามารถช่วยให้ได้ข้อมูลเรตติ้งที่สอดคล้องกับข้อมูลการ

รับชมที่เกิดขึ้นจริงของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน 

สมมติฐานที่ 2: การปรับระดับความคมชัดในการรับชมภาพทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  

จะสามารถช่วยเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับช่องทาง

การรับชมทางเลือกอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สมมติฐานที่ 3: การคำนวณค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้สะท้อนต้นทุนที่

แท้จริงและสภาวการณ์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์  จะสามารถช่วยให้การใช้จ่ายค่าเช่าใช้โครงข่ายเป็นไปใน

ลักษณะที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม 

สมมติฐานที ่4: การร่วมกันสร้างช่องทางการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภท OTT จะสามารถช่วยให้

เกิดรูปแบบการให้บริการโทรทัศน์ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการ
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ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ให้สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการ OTT 

จากต่างประเทศที่กำลังเริ่มได้รับความนิยมอีกด้วย  

สมมติฐานที่ 5: การจัดตั้งศูนย์รวมสำหรับการซื้อขายเนื้อหารายการ จะสามารถช่วยเพิ่มช่องทางใน

การหารายได้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ รวมถึงยังเป็นการเปิดโอกาสในการเจรจาค้าขายให้แก่ผู้ผลิตเนื้อหาราย

ย่อย นำไปสู่การกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาโดยรวม 

สมมติฐานที่ 6: การมีหน่วยงานที ่เป็นตัวแทนของผู ้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์  

จะสามารถช่วยเสริมสร้างอำนาจในการต่อรองของกลุ ่มผู ้ประกอบกิจการโทรทัศน์  เพื ่อต่อรองกับ 

ผู้ประกอบกิจการตัวแทนขายสื่อโฆษณาหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ และช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการซื้อ

ขายเวลาในการออกอากาศโฆษณา 

สมมติฐานที่ 7: การจัดทำข้อกำหนดและการกำกับดูแลบริการทางดิจิตอล จะสามารถทำให้เกิดความ

เท่าเทียมในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ และทำให้เกิดแนวทางการกำกับดูแลที่

ตอบรับต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างดียิ่งขึ้น 

เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การศึกษาที่มีประโยชน์สูงสุด ที่ปรึกษาได้ทำการวิเคราะห์สมมติฐานที่กล่าวไปทั้ง 7 

ข้อข้างต้นและนำมาพิจารณาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ

ประเทศไทย โดยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการกำกับดูแลกิจการ

โทรทัศน์ภาคพื ้นดินในระบบดิจิตอลที ่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที ่เปลี ่ยนแปลงไปจำนวนทั ้งสิ ้น 7 

ข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดของแต่ละข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
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9.3 ข้อเสนอแนะท่ี 1: การปรับปรุงระบบในการวัดเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์ 

 

รูปที่ 9-10: ข้อเสนอแนะที่ 1 การปรับปรุงระบบในการวัดเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์ 

ประเด็นปัญหา 

สืบเนื่องจากรูปแบบการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในปัจจุบัน

ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับรายได้จากการโฆษณาเป็นหลัก ซึ่งธุรกิจการโฆษณามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับ 

เรตติ้ง ดังนั้นเรตติ้งจึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

ระบบในการวัดเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์ของประเทศไทยในปัจจุบันยังคงมีประเด็นปัญหาบาง

ประการ ได้แก่ 1) การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำเรตติ้ง 

ส่งผลให้ไม่มีทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย นอกจากนี้การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้เข้ามา เป็นผู้

ร่วมดำเนินงาน อาจทำให้ผลลัพธ์เรตติ้งที่ได้ไม่สะท้อนความเป็นกลางและสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกภาคส่วน

ได้ 2) ระบบในการวัดเรตติ้งในปัจจุบันยังไม่มีการวัดข้อมูลการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ผ่านอุปกรณ์อื่นๆ 

นอกจากการรับชมผ่านอุปกรณ์โทรทัศน์ (หมายเหตุ: ยกเว้นกรณีของ Nielsen ที่มีการทำ Digital Content 

Ratings: DCR) ทำให้ผลลัพธ์เรตติ ้งที ่ได้อาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลการรับชมที่เกิดขึ ้นจริงของผู ้บริโภค 

เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการรับชมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการรับชมผ่านทาง

อุปกรณ์อื่นๆ เช่น อุปกรณ์แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ มากขึ้น และ 3) 

ประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์เรตติ้งที่ได้ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของการคัดเลือก 

กลุ่มตัวอย่างในการวัดเรตติ้ง ทำให้อาจเกิดประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์เรตติ้งที่ได้  

▪ Key stakeholders 

are not a part of 

the ratings 

organization

Revised Ratings System
What & How Why

Risks and Impacts

Source: BARB, Auditel

Thailand’s ratings agency should adopt a certain list of best practices 

must-have features from global audience measurement bureaus (e.g. BARB, 

Auditel), whether it is established by the government or private firms.

COLLABORATIVE TRANSPARENT

MULTIPLE

The involvement of 

the stakeholders 

within the industry 

while still remain 

impartial
The implementation of 

multi-screen audience 

measurement system

Appropriate sample sizing 

and transparent 

methodology for data 

collection with an ongoing 

audit system

▪ A sole ratings agency in UK owned

by UK broadcasters.

▪ Deliver total reach across multiple 

screens.

▪ A primary agency in charge of TV 

ratings in Italy.

▪ Measures ratings from desktops 

and mobile browsers.

Rating result become more accurate

Allow for the measurement of unidentified viewing, which accounts for the 

huge amount of total content viewing nowadays.

Give the broadcasters a clear view of their performance and also give 

them an edge for ads revenue negotiation.

An in-depth discussion and planning is required in order to ensure that 

agreement and cooperation from all sides are achieved.

▪ Lack of the distribution 

of multi-screen ratings 

data

▪ The sample profile 

used for ratings 

measurement are not 

being disclosed

NBTC could help facilitate the set up of ratings system that

comply with the stated must-have features while acting as an anchor 

for holding all the stakeholders in evolving the system
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นโยบายทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

 ในการแก้ปัญหาเรื่องระบบการวัดเรตติ้งตามที่กล่าวไปข้างต้น ที่ปรึกษาเสนอให้มีการปรับปรุงระบบ

ในการวัดเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการดำเนินการผ่านหลักการ 3 ข้อ ได้แก่  

1. ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม โดยระบบการวัดเรตติ้งนั้นควรอยู่ใน

รูปแบบของหน่วยงานกลางที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล อาทิ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ตัวแทนขายสื่อโฆษณา  เจ้าของผลิตภัณฑ์ 

เป็นต้น  

2. การวัดเรตติ้งผ่านอุปกรณ์ในการรับชมที่หลากหลาย โดยแนวทางในการวัดเรตติ้งควรคำนึงถึงข้อมูล

การรับชมเนื้อหารายการโทรทัศน์ผ่านทางอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช้อุปกรณ์โทรทัศน์ อาทิ แท็บเล็ต หรือ

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

3. ความโปร่งใสในกระบวนการจัดทำเรตติ้ง โดยหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดทำเรตติ้งจะต้อง

มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของขั้นตอนกระบวนการในการคำนวณเรตติ้ง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง รวม

ไปถึงวิธีการวัดค่าสถิติต่างๆ ประกอบกับจะต้องมีการตรวจสอบวิธีและกระบวนการในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานดังกล่าวอยู ่อย่างต่อเนื ่องดังตัวอย่างของหน่วยงาน Broadcasters Audience 

Research Board (BARB) ในสหราชอาณาจักรที่มีการเปิดเผยโครงสร้างขององค์กรรวมไปถึงขั้นตอน

และรูปแบบวิธีในการจัดเก็บและประมวลผลตัวแปรข้อมูล (BARB, 2019) 

ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับปรุงระบบในการวัดเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักงาน กสทช. ควรสนับสนุนด้านเงินทุนส่วนหนึ่งให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้นำไปใช้ในการร่วมมือกัน

จัดตั้งองค์กรกลางที่รับผิดชอบในการวัดเรตติ้งช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อเป็นการพัฒนา

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลต่อไป 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของนโยบายทางเลือก 

การมีหน่วยงานกลางที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวัดเรตติ้ง จะช่วยให้ได้รับ

ผลลัพธ์เรตติ ้งที่โปร่งใส มีมาตรฐาน น่าเชื ่อถือ อีกทั ้งยังเป็นที ่ยอมรับของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม 

นอกจากนีก้ารวัดเรตติ้งผ่านอุปกรณ์ในการรับชมที่หลากหลาย จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์เรตติ้งที่ถูกต้องและสะท้อน

ข้อมูลการรับชมที่เกิดขึ้นจริงของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมในการรับชม

ของผู้บริโภคที่หันไปรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอุปกรณ์อื่นๆ ได้ ซึ่งการได้ผลลัพธ์เรตติ้งที่ ถูกต้องและ



  

 

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  หน้า 208 

แม่นยำนี้มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทราบถึงผลการดำเนินงานของตนอย่างแท้จริง และสามารถ

ต่อรองราคาค่าโฆษณาของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

อย่างไรก็ตามการดำเนินการปรับปรุงระบบในการวัดเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์ดังกล่าวอาจต้อง

ใช้เวลาในการวางแผนการดำเนินงาน รวมถึงต้องอาศัยความร่วมมือและการปรึกษาหารืออย่างละเอียดถี่ถ้วน

ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ข้อสรุปและแนวทางการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับของทุก

ภาคส่วน 

9.4 ข้อเสนอแนะท่ี 2: การปรับระดับความคมชัดในการรับชมเนื้อหาทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล 

 

รูปที่ 9-11: ข้อเสนอแนะที ่2 การปรับระดับความคมชัดในการรับชมเนื้อหาทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

ประเด็นปัญหา 

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดพัฒนาการอย่างมากในเรื่องของคุณภาพใน

การให้บริการเนื้อหาวิดีโอผ่านทางช่องทางต่างๆ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีในการให้บริการเนื้อหาทางโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย ซึ่งยังคงไม่สามารถตอบรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้

เท่าที่ควร เนื่องจากรูปแบบการให้บริการยังคงผูกมัดกับข้อกำหนดด้านมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการ

ให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่มีการกำหนดให้มีสัญญาณภาพอยู่ 2 มาตรฐาน (คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2555ก) ได้แก่  

TV Broadcast Resolution Upgrade

What & How Why

Risks & Impacts

Source: YouTube,               .

Ultra HD
3840x2160

Full HD 
1920x1080

HD
1280x720

SD 
720x576

OTT    →

Television →

▪ The current level of video resolution 

on televisions is relatively lower 
when compared to other alternatives 
especially those that are available 

online (e.g. OTT)

Maximum Video Resolution

▪ This partly factors in the diminished 

income issue that broadcasters are 

facing with as viewers’ eyeballs are 

attracted elsewhere

▪ Therefore, an upgrade in television 

video resolution is needed in order 

to tackle with this issue

▪ Regulators should consider 

upgrading the current video 

resolution for television

▪ In short-run, this can be 

achieved by providing more bit 

rate for channels through MUX 

reconfigurations

▪ In long-run, transition to UHD

resolution is a must and planning 

should be made beforehand

Higher quality of video resolution, which can help increase 

competitiveness for broadcasters with other platform providers

The upgrade might affect the current frequency plan as well as the 

license requirements, resulting in needed adjustment in certain 

regulations

Broadcasters will need to pay more for the MUX fees as the signal 

requirements for higher resolution broadcasting are needed if the  

resolution is upgrade to 4K, broadcasters will need to invest in 4K 

studio and production equipment/system.

720p/1080i HD
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▪ มาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition: SD) กำหนดให้มีความละเอียดอยู่ที่  720x576 

แบบ Interlace (576i) ที่มีอัตราเฟรม (Frame rate) 25 ภาพต่อวินาที อัตราส่วนภาพ (Aspect 

ratio) 16:9 หรือ 4:3  

▪ มาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition: HD) กำหนดให้มีความละเอียด 1920x1080 แบบ 

Interlace (1080i) ที่มีอัตราเฟรม (Frame rate) 25 ภาพต่อวินาที และอัตราส่วนภาพ (Aspect 

ratio) 16:9 หรือมีความละเอียด 1280x720 แบบ Progressive (720p) ที่มีอัตราเฟรม (Frame rate) 

50 ภาพต่อวินาที และอัตราส่วนภาพ (Aspect ratio) 16:9 

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ความคมชัดในการรับชมเนื้อหาผ่านทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ค่อนข้างด้อยกว่าความคมชัดที่มีการให้บริการผ่านช่องทางการรับชมทางเลือกอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ช่องทาง

YouTube ที่ผู้ชมสามารถเลือกรับชมเนื้อหารายการที่มีมาตรฐานความคมชัดสูงถึง UHD หรือทีเ่รียกว่า 4K ซึ่ง

มาตรฐานความคมชัดแบบ UHD ดังกล่าวมีความละเอียดอยู่ที่ 3840x2160 ซึ่งสูงกว่าความคมชัดที่โทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบ HD ถึง 4 เท่า นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงภูมิทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงใน

ระยะ 3-5 ปีข้างหน้า จะเห็นว่าความสามารถในการพัฒนาความคมชัดในการให้บริการของช่องทางการรับชม

ทางเลือกอ่ืนๆ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมี

นัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกรับชมของผู้บริโภค ดังนั้น การปรับระดับความคมชัดในการรับชมเนื้อหาทาง

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบ

กิจการโทรทัศน์เพื่อให้สามารถแข่งขันกับช่องทางการรับชมทางเลือกอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

การแก้ไขปัญหาเรื่องความคมชัดในการรับชมเนื้อหาทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตามที่

กล่าวไปข้างต้น ที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะในการปรับระดับความคมชัดในการรับชมเนื้อหาผ่านทางโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยควรแบ่งแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะหลักๆ ได้แก่ การดำเนินงาน

เพิ่มความคมชัดในระยะสั้น และการดำเนินงานเพิ่มความคมชัดในระยะยาว โดยมีรายละเอียดของแต่ละ

รูปแบบการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 9-12: แนวทางในการปรับระดับความคมชัดในการรับชมเนื้อหาทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

▪ การดำเนินงานเพิ่มความคมชัดในระยะสั้น 

ในระยะแรก สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาเพิ่มความคมชัดของการให้บริการผ่านการเพ่ิม

อัตราบิตของสัญญาณภาพ (Bit rate) ให้แต่ละช่องรายการ ซึ่งในปัจจุบันมีหลายผู้ให้บริการโครงข่าย

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) ที่มีการใช้งานความจุมัลติเพล็กซ์ไม่เต็มความจุของ

โครงข่าย และความจุมัลติเพล็กซ์ที่ว่างนี้จะมีการเพิ่มขึ้นอีกหลังจากมีการดำเนินการเรื ่องการคืน

ใบอนุญาตฯ ของผู้ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ทั้ง 7 ช่องเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความ

คมชัดของการให้บริการเนื้อหาทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่เพิ่มขึ้น สำนักงาน กสทช. 

สามารถนำความจุมัลติเพล็กซ์ที่ว่างอยู่นี้ มาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการของผู้ให้บริการ

โทรทัศน์ที่เหลืออยู่ โดยการเพ่ิมอัตราบิตของสัญญาณภาพนี้ถือเป็นแนวทางที่ทำได้อย่างไม่ยุ่งมากมาก

นัก ซึ่งสำนักงาน กสทช. สามารถพิจารณาดำเนินการได้โดยการปรับปรุงการกำหนดอัตราบิตของ

สัญญาณภาพต่ำสุดและสุดสุด ที่ระบุไว้ใน แนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์

ภาคพื ้นด ินในระบบดิจ ิตอล (Technical Guidelines for Digital Terrestrial Television 

Broadcasting) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งในปัจจุบัน มาตรฐานความคมชัดปกติ มีอัตราบิตของ

สัญญาณภาพต่ำสุดที่กำหนดไว้คือ 0.75 Mbps15 และอัตราบิตของสัญญาณภาพสูงสุดที่กำหนดไวค้ือ 

2.5 Mbps ในส่วนของมาตรฐานความคมชัดสูง มีอัตราบิตของสัญญาณภาพต่ำสุดที่กำหนดไว้คือ 2 

 
15 Mbps หรือ Mbit/s ย่อมาจาก Megabit Per Second คือ หน่วยที่ใช้วัดอัตราความเร็วในการส่งหรือรับข้อมูลต่อ 1 วินาที 

PRD TV5

SD

SD

SD

SD

SD

NBT

True4U

TNN24

One HD

TV5

CH7 HD

MONO 29

NEW 18

GMM25

Nation TV

Bright TV

SPRING 26

PPTVHD

AMARIN
TV HD

MCOT

SD

SD

Parliament

VOICE TV

MCOT Family

Thairath
TV

MCOT
HD

TPBS

SD

SD

SD

CH8

3 SD

3 FAMILY

3 HD

TPBS

Source:              .

Current Thailand DTT Network

Channel Terminated channels

PRD TV5

SD

SD

SD

SD

SD

HD

NBT

True4U

TNN24

One HD

TV5

CH7 HD

GMM25

Nation TV

SD

SD

MONO 29

NEW 18

PPTVHD

AMARIN
TV HD

MCOT

SD

SD

Parliament

SD

SD

SD

Thairath
TV

MCOT
HD

TPBS

SD

SD

SD

CH8

SD

SD

3 HD

TPBS

VDO Bitrate (Mbps)

Min Max

SD 0.75 2.5

HD 2 7

Short-run Plans

Long-run Plans

▪ Through the 

reallocation of MUX 

allotments, around 

10-20% bit rate can 

be added to all 

channels depending 

on MUXs’ availability

▪ This way, each 

channel will be able to 

utilize their bit rate

as much as possible 

within their limits

Channel Additional 
allotments

Total Bit Rate 21.86 Mbps*

Changes in Compression Technology

Adjust Related Regulations (e.g. Broadcast 

License Specifications, Technical Standards)

Calculate MUX Pricing for Higher Resolution Tier

Outcomes▪ With the license return of 

the 7 channels, allotments

will be freed up, giving 

rooms for further capacity 

utilization for other 

channels

WorkpointTV

Spring News

WorkpointTV

NBT Regional

HD

NBT Regional
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Mbps และอัตราบิตของสัญญาณภาพสูงสุดที ่กำหนดไว้คือ 7 Mbps โดยทางสำนักงาน กสทช. 

สามารถพิจารณาเพิ่มการกำหนดอัตราบิตของสัญญาณภาพต่ำสุดและสูงสุด สำหรับมาตรฐานความ

คมชัดปกตแิละมาตรฐานความคมชัดสูง ให้สูงขึ้นเพื่อปรับระดับความความชัดการออกอากาศของช่อง

รายการ และสร้างประสบการณ์ท่ีดีขึ้นของผู้รับชม ทั้งนี้ทางหน่วยงานกำกับดูแลอาจต้องเป็นตัวกลาง

ในการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในการ

ย้ายไปใช้งานมัลติเพล็กซ์ของผู้ให้บริการรายอื่นๆ ที่ยังคงมีความจุว่างเพื่อให้สามารถปรับระดับความ

ความชัดการออกอากาศของช่องรายการได้มากขึ ้น ตามหลักการตั ้งค่าของอุปกรณ์ Statistical 

Multiplexer มาช่วยในการจัดสรรความจุมัลติเพล็กซ์ของแต่ละผู้ให้บริการโครงข่าย ให้สามารถมีการ

เพ่ิมอัตราบิตของสัญญาณภาพต่ำสุดและสุดสุด ได้อย่างเท่าเทียมที่สุด ซึ่งการย้ายผู้ให้บริการโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอาจมีความจำเป็นเพื่อให้จำนวนช่องรายการในแต่ละโครงข่ายมีสัดส่วน

ใกล้เคียงกันและคุณภาพเท่าเทียมกัน 

▪ การดำเนินงานเพิ่มความคมชัดในระยะยาว 

ปัจจุบันช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเหลือเพียง 19 ช่องรายการ ส่งผลให้

โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลมีความจุมัลติเพล็กซ์ที่ถูกใช้งาน

ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 66.67 ดังนั้นสามารถเพิ่มคุณภาพความคมชัดของสัญญาณภาพโดยเพิ่มการ

อัตราบิตของสัญญาณภาพให้ทั้ง 5 โครงข่ายฯ ที่อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะรองรับช่องรายการแบบความชัด

แบบปกติ (SD) ได้จำนวน 18 ช่องรายการ และช่องรายการแบบความคมชัดสูง (HD) จำนวนได้ 11 

ช่องรายการ ในส่วนของช่องรายการความคมชัดระดับสูงมาก UHD เมื่อพิจารณาความจุมัลติเพล็กซ์

ของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในปัจจุบันนั้นมีค่าความจุอยู่ที่ 21.86 Mbps ซึ่งไม่

เพียงพอต่อการรองรับช่องรายการความคมชัดระดับสูงมาก (UHD) อย่างไรก็ตามภายหลังที่อายุ

ใบอนุญาตฯ ได้สิ้นสุดลง และมีการเปิดให้ประมูลใบอนุญาตฯ ในครั้งถัด ไป สำนักงาน กสทช. อาจ

พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลสามารถมีระดับความคมชัดมากขึ้นได้ โดยการพัฒนาให้ช่องมาตรฐาน

ความคมชัดปกติ (SD) เป็นช่องมาตรฐานความคมชัดสูง (HD) และพัฒนาให้ช่องมาตรฐานความคมชัด

สูง (HD) เป็นช่อง ความคมชัดสูงมาก (UHD) ที่มีความละเอียด 3840 x 2160 ซึ่งการพัฒนานี้สามารถ

ดำเนินการผ่านการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการบีบอัดสัญญาณจากเดิมที่เป็นมาตรฐานแบบ MPEG-4 

เป็นมาตรฐานแบบ HEVC ซ่ึงจะเพ่ิมความสามารถในการบีบอัดสัญญาณ ทำให้สามารถรองรับรูปแบบ
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ความคมชัดที่หลากหลายโดยใช้อัตราบิตของสัญญาณภาพจำนวนน้อยลงเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีบีบ

อัดแบบเดิม อีกทั้งยังสามารถรองรับความคมชัดได้ถึง 8K Ultra HD หรือความละเอียดที่ 7680 x 

4320 นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. อาจต้องพิจารณาถึงการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทางข้อกำหนดบาง

ประการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าความคมชัดในการให้บริการของผู้ให้บริการโทรทัศน์ อาทิ 

ข้อกำหนดตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

ในระบบดิจิตอล พ.ศ. 2555 ในส่วนของการนิยามระดับความคมชัดของการถ่ายทอดสัญญาณภาพ

และเสียง อีกท้ังยังต้องมีการคำนวณค่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลขึ้นใหม่

เพ่ือให้สอดรับกับค่าใช้จ่ายที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากการปรับเปลี่ยนเรื่องมาตรฐานความคมชัดที่สูงขึ้น 

 

รูปที่ 9-13: ตัวอย่างกรณีศึกษาการปรับระดับความคมชัดของโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอลของประเทศฝรั่งเศส 

จากกรณีศึกษาของประเทศฝรั่งเศสจะเห็นได้ว่า ประเทศฝรั่งเศสตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา

คุณภาพความคมชัดของระบบการถ่ายทอดโทรทัศน์อยู่เสมอ โดยในปี ค.ศ. 2016 ประเทศฝรั่งเศสได้มีการ

พัฒนาระดับความคมชัดของช่องรายการเกือบทั้งประเทศผ่านการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีในการบีบอัดสัญญาณ

ที่เป็นมาตรฐานแบบ MPEG-4 ส่งผลให้สัดส่วนของช่องรายการแบบมาตรฐานความคมชัดสูง (HD) เพ่ิมขึ้นเป็น

ถึงร้อยละ 83 ของช่องรายการทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศฝรั่งเศสยังได้มีแผนมุ่งหน้าปรับระดับความคมชัด

ของโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต่อ โดยในปัจจุบันได้เดินหน้าทดสอบระบบการถ่ายทอดโทรทัศน์ใน

ระดับความคมชัดแบบ UHD ผ่านการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีในการบีบอัดสัญญาณที่เป็นมาตรฐานแบบ HEVC 

เพื่อให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การมีช่องรายการโทรทัศน์แบบมาตรฐานความคมชัดระบบ UHD ได้ โดย

ประเทศฝรั่งเศสยังหวังที่จะนำการปรับระดับความคมชัดของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลนี้มาใช้กับการ

A Transition to HD

▪ A video resolution upgrade 
was completed on the DVB-T 
network, with the transition 

to full HD using the MPEG-4 
standard. 

Go UHD - New phase of France’s DTT modernization

▪ French media regulator the CSA has outlined plans to 
develop an additional multi-town multiplex – a so-called 
“precursor that will facilitate the launch of 4K UHD TV 
DTT platform.

Source: Digital Video Broadcasting Office, Thomson S.

CSA’s UHD Migration Plan

▪ Work with operators and spectrum body to 
identify the spectrum resources necessary 
for the multiplex.

▪ Collaborate with broadcasters to identify the 
ideal coverage area, the launch date and 
the content line-up for the platform.

Execution of DTT UHD trial

▪ The spectrum efficiency boost (up to around 2.7 
times) via a transition to the DVB-T2 / HEVC
standards will enable the introduction of UHD

resolution, enhanced HD images and Next 
Generation Audio formats. 

▪ CSA has authorised transmission services provider, 
TDF, to operate a third pilot channel to broadcast 

in UHD in Île-de-France, Nantes and Toulouse.
▪ Several “multi-city” experiments have been carried 

out on DTT for viewers equipped with a UHD and 
DVB-T2/HEVC television set.

UHD Migration in France

2018

2016 2019

Current DTT Future DTT

Broadcasting

Coding

2014 2016

SD 72% 17%

HD 28% 83%

Take-up of HD Channels
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ออกอากาศรายการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จะถูกจัดขึ้น ณ กรุงปารีสในปี ค .ศ. 2024 อีกด้วย (Digital Video 

Broadcasting Office, 2019a) 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของนโยบายทางเลือก 

การดำเนินการปรับระดับความคมชัดในการรับชมเนื้อหาทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  

จะช่วยส่งผลให้ระบบการถ่ายทอดโทรทัศน์สามารถถ่ายทอดเนื้อหารายการได้ในระดับความคมชัดที่เพิ่มมาก

ขึ้น นำไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับ

ช่องทางการรับชมทางเลือกอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การปรับระดับความคมชัดของ

ระบบการถ่ายทอดโทรทัศน์ยังถือเป็นการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยรวมให้สอดรับต่อการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการปรับระดับความคมชัดในการรับชมโทรทัศน์ดังกล่าวอาจขัดต่อข้อกำหนด

ทางกฎหมายบางประการที่มีการระบุไว้ในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการปรับระดับความคมชัดเป็นไป

อย่างสำเร็จลุล่วง หน่วยงานกำกับดูแลอาจจำเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อกำหนดกฎเกณฑ์บางประการที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าความคมชัดในการให้บริการของผู้ให้บริการโทรทัศน์ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการโทรทัศน์

ยังอาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้โครงข่ายฯ ที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของมาตรฐานความคมชัดที่ได้รับ และต้องมี

การลงทุนเพ่ิมข้ึนในสตูดิโอหรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายทำและผลิตรายการที่มีความคมชัดระดับ 4K 

9.5 ข้อเสนอแนะท่ี 3: การปรับโครงสร้างของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดนิในระบบดิจิตอล 

 
รูปที่ 9-14: ข้อเสนอแนะที่ 3 การปรับโครงสร้างของโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

Long-term plan: MUX operators should collaborate their 

resources and assets together to efficiently utilize their 

assets and avoid incurring unnecessary costs

MUX Network Restructure

Risk & Impact

Huge financial constraint from the MUX subsidy:

NBTC had to spend around 18,000mTHB* on the subsidy 

of the total MUX costs on all broadcasters using the 

allowance from spectrum redistribution in accordance to 

NCPO Order 4/2562 Article 15, with the rest of the sum 

given back as national budget

MUX operations within Thailand should be reorganized in 

order to work more efficiently. The plan should be divided into 

short and long term:

Note: *The amount is in accordance to one in the NCPO Order 4/2562 Explanation Notes

What & How Why

Extensive cooperation from the MUX operators are required to 

successfully unify the MUX operations

Short-term plan: NBTC should consider recalculating the 

MUX fees imposed by the MUX operators based on an 

efficient LRIC (Long-run Incremental Costs) basis 

Inefficient utilization of MUX: Some of the multiplex 

payloads aren’t fully utilized, resulting in unnecessary 
expenses being incurred →MUX payload allocation can 
become easier with only a single or fewer MUX owners

Difficulty in infrastructure development: 

Development of infrastructure (e.g. resolution upgrade) 
is complicated due to the extensive cooperation required 
from multiple players

Short-term Plan

Long-term Plan

Efficient utilization and allocation of MUX network can be achieved

Ease of infrastructure development in the future due to simpler process 

of implementation from having a single MUX organization
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ประเด็นปัญหา 

ในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลนั้นยังไม่ถูกใช้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีทรัพยากรโครงข่ายบางส่วนที่ไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ ทำให้เกิดค่าใช้จ่าย

และต้นทุนที่ไม่จำเป็นขึ้น นอกจากนี้ ภายหลังจากการออกข้อกำหนดทางกฎหมายในการช่วยเหลือและ

เยียวยาผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลทำให้สำนักงาน  

กสทช. จำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินสนับสนุนอยู่หลายครั้ง โดยล่าสุดได้มีการยกเว้นค่าเช่าใช้โครงข่ายเพ่ิมเติมให้แก่

ช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทย ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 

4/2562 ทำให้สำนักงาน กสทช. มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินสนับสนุนกว่า 18,604.8 ล้านบาท เพ่ือใช้ใน

การจ่ายอุดหนุนค่าเช่าใช้โครงข่ายของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ยังดำเนินกิจการอยู ่จน

หมดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

ดังนั้น จึงควรมีการปรับโครงสร้างค่าเช่าใช้โครงข่ายที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ก่อให้เกิดการแข่งขันของ

ผู้ประกอบกิจการ และควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างของผู้ประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการดำเนินงานในระยะยาว 

นโยบายทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

จากประเด็นปัญหาของการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตามที่ได้กล่าวไป

ข้างต้น สามารถจำแนกแผนงานในการปรับโครงสร้างโครงข่ายออกเป็น 2 ระยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนงานระยะสั้น ปัจจุบันรูปแบบการคำนวณอัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลอยู่ในรูปแบบที่สะท้อนต้นทุนของโครงข่ายภายใต้วิธีการคำนวณแบบต้นทุนส่วนเพ่ิมในระยะยาว (Long 

Run Incremental Costs: LRIC) เพื่อให้การคำนวณนั้นสามารถสะท้อนต้นทุนในการดำเนินการและลงทุนใน

โครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น ภายใต้ต้นทุนของเงินทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ( Weighted 

Average Cost of Capital: WACC) ที่เหมาะสม ทั้งนี้ในสภาวะที่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

และมีผู้ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลน้อยลง จำเป็นต้องมีการพิจารณาทบทวน

อัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลใหม่ เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ

และผู้ให้บริการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ ความคุ้มค่า และการ

จัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
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เนื่องจากข้อจำกัดของจำนวนใบอนุญาตและทรัพยากรคลื่นความถี่ ซึ่งมีแนวโน้มเป็นตลาดที่ไม่มีการ

แข่งขันหรือมีการแข่งขันน้อย และกลไกราคาไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การกำกับดูแล

โครงสร้างอัตราค่าบริการจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น เพื่อให้อัตราค่าบริการสะท้อนต้นทุนอย่างแท้จริง บน

พ้ืนฐานของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนงานระยะยาว คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของผู้ประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

ในระบบดิจิตอลภายในอุตสาหกรรม โดยอาจพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการ

โครงข่ายให้มีการใช้งานสินทรัพย์ร่วมกัน (Asset Sharing) ซึ ่งในปัจจุบันในส่วนของโครงข่าย นั ้นทางผู้

ให้บริการโครงข่าย ได้มีการใช้งานอุปกรณ์บางส่วนร่วมกันอยู่จำนวนหนึ่ง อาทิ เสาสัญญาณ อาคาร เสาอากาศ

ระบบ Global Positioning System (GPS) ในสถานีเสริม ซึ ่งดำเนินการในรูปแบบของการเช่าใช้จาก ผู้

ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานีนั้นๆ อย่างไรก็ตามยังมีอุปกรณ์บางส่วนที่ สามารถนำมาดำเนินการ

ใช้งานร่วมกันได้เพิ่มมากขึ้นโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพของโครงข่าย เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ซ้ำซ้อนกันลง ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมมีมูลค่าที่ต่ำลงในระยะยาว โดยภายหลังจาก

การใช้งานสินทรัพย์ร่วมกัน ผู้ประกอบกิจการสามารถพิจารณาที่จะขยายขอบเขตความร่วมมือไปจนถึงขั้น

บริหารโครงข่ายร่วมกันเพื่อความสะดวกในการพัฒนาโครงข่ายในอนาคต 

 

รูปที่ 9-15 : แผนงานระยะสั้นและระยะยาวสำหรับการปรับโครงสร้างของโครงข่ายโทรทัศนภ์าคพื้นดินในระบบดจิิตอล 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของนโยบายทางเลือก 

การปรับโครงสร้างของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในส่วนของการทบทวนวิธีการ

คำนวณค่าเช่าใช้โครงข่ายจะส่งผลให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของอุตสาหกรรม และกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันให้

Short-term Plan Long-term Plan

Efficiency Through Collaborations
1

NBTC should consider recalculating the MUX fees 

imposed by the network operators to make sure that 

they are on an efficient cost-based basis

The calculation should be based on LRIC (Long Run 

Incremental Cost) approach reflecting efficient 

network investment and operating costs as well as 

sufficient cost of capital (WACC)

The future network upgrade or further investment 

should also be made under the LRIC principle where 

more efficiency and higher degree of infrastructure 

sharing are encouraged

Recalculation of Mux Costs

In order to achieve a more efficient operation of 

MUXs, the network operators should consider 

banding their assets and resources together in order 

to fully utilize what they have

2

The collaboration can even be extended in the future 

into a joint collaboration, enabling the achievement of 

uniform operation process, easing the implementation 

of further infrastructure development

This will help in lessening or even avoiding 

unnecessary costs from being incurred through cost 

synergy of redundant operations
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อย่างเท่าเทียม ทั้งยังช่วยสำนักงาน กสทช. สามารถบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าวในการช่วยเหลือหรือใช้

จ่ายอุดหนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์และโทรคมนาคมอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สุงสุด และยังสามารถ

นำเงินส่วนที่เหลือนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป  

นอกจากนี ้ในระยะยาวการพัฒนาโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในอนาคตก็จะสามารถ

ดำเนินการได้อย่างสะดวกขึ้นเนื่องจากความซับซ้อนที่ลดลงจากการรวมตัวกันของผู้ให้บริการโครงข่าย ยิ่งไป

กว่านั้นการใช้งานและจัดสรรการให้บริการโครงข่ายก็จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะการปรับโครงสร้างโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนี้ จำเป็นที่จะต้ อง

อาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ของขอ้เสนอได้ 

9.6 ข้อเสนอแนะท่ี 4: การร่วมมือในการจัดตั้งช่องทางการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภท OTT 

 

รูปที่ 9-16: ข้อเสนอแนะที ่4 การร่วมมือในการจดัตั้งช่องทางการรบัชมรายการโทรทัศน์ประเภท OTT 

ประเด็นปัญหา 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้พฤติกรรมในการรับชมสื่อของผู้บริโภค

เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่หันไปรับชมสื่อผ่านช่องทาง OTT มากยิ่งขึ้น เนื่องจากช่องทางการรับชม

ประเภท OTT มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายและสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่

ว่าจะเป็นในด้านของความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการให้บริการที่ผู้บริโภคสามารถเลือกได้เองว่าจะรับชมตอนไหน 

ความยืดหยุ่นด้านสถานที่ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกชมที่ใดก็ได้ หรือด้านความสะดวกที่ผู้บริโภคสมารถเลือก

Common Non-linear DTT Platform
What & How

Risks & Impacts

Why

ThaiTV

What’s On On-Demand

Current trend for video viewing is shifting more and 

more towards online viewing, leaving traditional TV 

services staggered.

Having their own digital service will help broadcasters regain market 

share from other online platforms while also developed an interworking 

network between them

Enable broadcasters to gather information on consumers’ insights 

through big data and AI for the implementation of personalized TV in the 

future.

It is very costly and challenging to develop a common video platform as it 
requires not only financial capital, but also expertise and cooperation 

between stakeholders.Note: * e.g. computers, tablets, smartphones, Smart TVs

Develop a “Common Non-linear DTT Platform (CNDP)” 

which combines live TV and on demand content, all collated 

in one place across multiple devices*. 

▪ Therefore, broadcasters should cooperate 

by aggregating their TV contents into the 

common online platform and create an 

interworking network between broadcasters

▪ Shifting operations into digital-based 

services is a viable option for broadcasters 

in diversifying their revenue streams as well 

as obtain consumers’ insights through the 

use of big data and AI on the system

To build up broadcasters’ competitive strength 

against the other existing digital services, especially 

those from abroad.

▪ However, developing each own platform 

would be costly and insufficient to compete 

with other existing platforms 



  

 

หน้า 217  รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

รับชมได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่เป็นประจำ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน อุปกรณ์แท็บ

เลต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งการได้รับความนิยมที่เพิ่มขึ้นของช่องทางการรับชมประเภท OTT นี้ส่งผลต่อการ

รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่มอัีตราลดลง  

ถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มเห็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยบางรายเริ่มมีการปรับตัวรับมือกับ 

พฤติกรรมในการรับชมสื่อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ประกอบกิจการรายใหญ่มีการสร้างช่องทางการ

รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางระบบ OTT ของตนเอง และผู้ประกอบกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็กก็จะ

เป็นพันธมิตรกับช่องทางการรับชมประเภท OTT ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อนำเนื้อหารายการของตนไปลง แต่

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการปรับตัวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ยังไม่สามารถทำให้แข่งขัน

กับผู้ให้บริการ OTT ระดับโลกรายใหญ่ๆ ที่เริ่มเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยและได้รับความนิยมที่สูงขึ้น

เรื่อยๆ ได้ 

 

รูปที่ 9-17: การคาดการณ์การเตบิโตของรายได้จากช่องทางการรับชมประเภท OTT  

นอกจากนี้ ข้อมูลการคาดการณ์อัตราการเติบโตของรายได้จากช่องทางการรับชมประเภท OTT ใน

ประเทศไทยและต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของช่องทาง OTT ในอนาคต โดยรายได้จาก

ช่องทางการรับชมประเภท OTT ดังกล่าวจะเป็นตัวเลขที่รวมทั้งรายได้จากบริการ OTT แบบที่คิดค่าบริการ

จากบริการทีม่าลงโฆษณาผ่านช่องทางของตน (Advertising-Based Video on Demand: AVOD) รายได้จาก

บริการ OTT แบบที่ม ีรายได้จากการให้บริการผ่านการเรียกเก็บค่าสมาชิก (Subscription Video on 
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Demand: SVOD) และรายได้จากบริการ OTT แบบที่เรียกเก็บค่าบริการเป็นรายครั้ง (Transactional Video 

on Demand: TVOD)  

โดยจากตัวเลขการคาดการณ์จะเห็นได้ว่า รายได้ของช่องทางการรับชมประเภท OTT ในประเทศไทย

มีแนวโน้มเติบโตไปถึง 311 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2564 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 

(CAGR) ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่ร้อยละ 12.8 ต่อปี ยิ่งไปกว่านั้น หากพิจารณาถึงแนวโน้ม

การเติบโตของรายได้จากช่องทางการรับชมประเภท OTT ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศเกาหลีใต้ 

พบว่า รายได้จากช่องทาง OTT มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง โดยคาดการณ์ว่าจะเติบโตไปถึง 1,283 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2564 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2561 ถึงกว่าร้อยละ 21.8 ต่อปี (Ovum, 2018) ซึ่งแนวโน้มการเติบโตของช่องทางการรับชมประเภท 

OTT อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ในอนาคตนี้ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนการรวมกลุ่มกันสร้าง

ช่องทางการรับชมประเภท OTT ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

 

รูปที่ 9-18: ตัวอย่างกรณีศึกษาการสรา้งช่องทางการรับชมประเภท OTT ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในต่างประเทศ  

และหากอ้างอิงถึงแนวทางปฏิบัติจากต่างประเทศ จะพบว่าผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในหลายๆ 

ประเทศทั่วโลกต่างก็ได้มีการปรับตัวเข้าหาการให้บริการในรูปแบบ OTT ผ่านการพัฒนาช่องทางการรับชม

เนื้อหารายการโทรทัศน์ประเภท OTT ขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร ที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์

รายใหญ่ในประเทศอย่าง BBC ITV และ Channel 4 รวมไปถึงผู้ให้บริการโครงข่ายอย่าง Arqiva ร่วมมือกัน

เพ่ือสร้างช่องทางการรับชมประเภท OTT ภายใต้ชื่อว่า Freeview Play โดย Freeview Play ถือเป็นศูนย์รวม

เนื ้อหารายการโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักรทั ้งในรูปแบบรายการสด และรูปแบบรายการแบบ VoD  

Freeview Play’s Case Study Toggle’s Case Study

▪ Freeview is no longer just a digital TV platform, it also embraces 

connected tech and online content  by introducing “Freeview Play”.

▪ Free-to-air digital TV platform.

▪ Joint venture between main UK 

broadcasters and transmitter.

▪ An OTT video platform owned 

by Freeview.

▪ Gives viewers easy access to 

both linear and on-demand 

content.

“A New Connected TV Platform”

One-Stop-Shop for TV shows

▪ Response to the growing trend toward online viewing.

▪ Give access to over 70 TV channels, 15 HD channels.

▪ Ensure that great free tv is available to everyone 

wherever they are in one single platform.

▪ Toggle is Mediacorp's digital entertainment 

service, offering live and on-demand 

entertainment, sports and news content to 

viewers across multiple devices - Mobile 

Devices, Smart TVs, Computers, Apple TV, 

and etc.

▪ Most of the content available on Toggle 

is for free. However, there are some 

premium contents that required 

supscriptions for viewing,

▪ Mediacorp is the largest media broadcaster and provider 

in  Singapore.

▪ It holds a monopoly on free-to-air television which runs 6 

television channels..

Source: Freeview, Toggle

Mediacorp’s

shows

Premium 

contents
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ที่ให้บริการผ่านช่องทางการรับชมประเภท OTT ซึ่งนอกเหนือจากความครบถ้วน ความหลากหลายเรื่องเนื้อหา

รายการแล้ว Freeview Play ยังสามารถรับชมได้ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ

สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (Digital UK, n.d.) 

ในทำนองเดียวกัน Mediacorp ซึ่งเป็นผู้ครอบครองการให้บริการรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอลของประเทศสิงคโปร์ ก็ได้มีการสร้างช่องทางการรับชมเนื้อหารายการโทรทัศน์ประเภท OTT ภายใต้ชื่อ 

Toggle โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายขอบเขตประเภทของการให้บริการ เป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายในการ

เข้าถึงเนื ้อหารายการให้แก่ผู ้บริโภคมากยิ ่งขึ ้น โดย Toggle จะมีลักษณะการให้บริการที ่คล้ายคลึงกับ 

Freeview Play ในสหราชอาณาจักร คือมีทั้งการให้บริการเนื้อหารายการสดและเนื้อหารายการแบบ VoD 

โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่ผู้บริโภคสามารถรับชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่จะมีเพียงเนื้อหา

บางส่วนที่เป็นเนื้อหาแบบพรีเมียมที่ผู้บริโภคต้องเสียค่าสมาชิกในการรับชม นอกจากนี้ Toggle ยังสามารถ

รับชมได้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน โทรทัศน์อัจฉริยะ และ

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (Toggle, n.d.) 

นโยบายทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

 เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องรูปแบบการให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของ

ผู้บริโภค และปัญหาเรื่องความสามารถในการแข่งขันกับผู้ให้บริการ OTT รายใหญ่ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น จึง

เสนอให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์  ทั้งรูปแบบของโทรทัศน์ภาคพื้นดิน เคเบิล และ

ดาวเทียม ในการสร้างช่องทางการรับชมประเภท OTT ที่เป็นศูนย์รวมเนื้อหารายการโทรทัศน์ของประเทศไทย

ไว้ในที่เดียว (Common Non-linear DTT Platform: CNDP) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับชมเนื้อหารายการ

โทรทัศน์ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ไปในคราวเดียวกัน 

โดยรูปแบบของช่องทางการรับชมประเภท OTT ที่จะสร้างขึ้นควรประกอบด้วย 3 รูปแบบการใช้งาน

ได้แก่  

1. การรวบรวมทั้งเนื้อหารายการสดและเนื้อหารายการแบบออนดีมานด์ (On-demand (VoD)) 

โดยช่องทางการรับชมประเภท OTT ที่ผู้ประกอบกิจการจะรวมกันสร้างขึ้นควรมีทั้งการให้บริการ
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เนื้อหารายการสดที่มีการออกอากาศอยู่ผ่านทางโทรทัศน์  และเนื้อหารายการแบบ VoD ที่ผู้บริโภค

สามารถเลือกชมในเวลาใดก็ได้  

2. การรวบรวมเนื้อหาของทุกช่องรายการโทรทัศน์ไว้ในที่เดียว โดยช่องทาง OTT นั้นจะต้องมีเนื้อหา

ของทุกช่องรายการโทรทัศน์ เพ่ือให้เกิดเป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) 

เพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกรับชมเนื้อหารายการของผู้บริโภค โดยผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลอาจพิจารณาต่อยอดการร่วมมือกันให้เกิดเป็นลักษณะเครือข่ายผู้ประกอบ

กิจการโทรทัศน์ (Broadcaster Interworking Network) เช่น ร่วมมือกันผลิตเนื้อหารายการ และ

แบ่งรายได้ตามสัดส่วนการลงทุน หรือแบ่งทรัพยากรการผลิตและการจัดทำรายการโทรทัศน์ เป็นต้น 

3. ความสามารถในการรับชมผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย โดยผู้บริโภคต้องสามารถรับชมช่องทาง OTT 

ด ังกล ่าวได ้ผ ่านทางอ ุปกรณ์ในการร ับชมที ่หลากหลาย ไม ่ว ่าจะเป ็นการร ับชมผ ่านทาง 

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน อุปกรณ์แท็บเลต หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงและ

ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหารายการโทรทัศน์ให้แก่ผู ้บริโภค  นอกจากนี้ช่องทาง

ดังกล่าวอาจเพิ่มรูปแบบการทำงานในลักษณะของการเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้รับชม เพื่อนำไปใช้

วิเคราะห์ในลักษณะของ Big Data ประกอบกับการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มา

ปรับใช้ก ับการให้บริการช่องทางดังกล่าว นำไปสู ่การให้บริการโทรทัศน์แบบเฉพาะบุคคล 

(Personalized Television Service) ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการให้บริการในลักษณะนี้ จะช่วยสร้าง

ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการจากการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับชมที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น 

และรายได้จากการโฆษณาที่จะสูงขึ้นเนื่องจากการเก็บข้อมูลในลักษณะดังกล่าวสามารถนำไปพัฒนา

เพ่ือใช้กับโฆษณาแบบเฉพาะกลุ่ม (Target Advertising) ได้ ซึ่งมีมูลค่าที่สูงกว่าการโฆษณาแบบทั่วไป 

(Manchau M., 2018) 

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวสำนักงาน กสทช. อาจเข้ามาช่วยสนับสนุนในขั้นตอนการสร้างและ

พัฒนาช่องทางการรับชมประเภท OTT ดังกล่าว จากการเป็นตัวกลางให้กับผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม

เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านของการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการ 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของนโยบายทางเลือก 

การร่วมมือกันสร้างช่องทางการรับชมประเภท OTT ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ จะช่วยขยาย
ขอบเขตประเภทของการให้บริการเนื ้อหารายการโทรทัศน์ให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังสามารถช่วยเพ่ิมอัตราการเข้าถึงและอำนวยความสะดวกใน
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การเข้าถึงเนื้อหาให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
กับผู้ประกอบกิจการประเภท OTT ระดับโลก นอกจากนี้ การมีช่องทาง OTT ยังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์มีข้อมูลการใช้งานจริงของผู้บริโภค ทำให้ผู้ประกอบกิจการสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้เพ่ือ
วิเคราะห์และศึกษาในเชิงลึกถึงพฤติกรรมความต้องการที่จริงของผู้บริโภค นำไปสู่การเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก 
(Consumer Insight) ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกิจการและยังมีส่วนช่วย
พัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในภาพรวมได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ การสร้างช่องทางการให้บริการประเภท OTT ดังกล่าวอาจต้องใช้ต้นทุนในการดำเนินการที่
ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ดังนั้นหากไม่มีความ
ร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์รายใดรายหนึ่ง การสร้างศูนย์รวมเนื้อหารายการโทรทั ศน์ของประเทศ
ไทยผ่านช่องทางการให้บริการประเภท OTT ก็จะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

9.7 ข้อเสนอแนะท่ี 5: การจัดตั้งช่องทางซ้ือขายเนื้อหารายการร่วม 

 

รูปที่ 9-19: ข้อเสนอแนะที่ 5 การจัดตั้งช่องทางซื้อขายเนื้อหารายการร่วม 

ประเด็นปัญหา 

ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเทศไทย ผู้ประกอบกิจการแต่ละรายแม้จะมี

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่จะอาศัยช่องทางรายได้หลักท่ีคล้ายคลึงกันคือ รายได้

จากโฆษณาบนโทรทัศน์ ซึ่งเมื่อผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเผชิญ

ปัญหาสภาพตลาดโฆษณาที่ชะลอตัว ซึ่งมีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอุตสาหกรรม โดย

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหันไปนิยมสื่อประเภทดิจิตอลมากขึ้น 

Broadcasters and content creators can 

collaborate to create a content 

marketplace where they can put up their 

video contents as well as their video 
production service for sale

Common Content Market Platform 
What & How

Risks & Impacts
Broadcasters will be able to diversify away their revenue, thus, don’t 

have to rely on TV ads that doesn’t grow much anymore.

Driving the growth of content creation market which in turn ultimately 

boost the overall performance of the whole television industry.

Broadcasters will have to face competition from the already-existing 

content creators within the industry.

Why

Source:                     ,               . Note: examples of “other revenue” include revenue from content licensing, revenue from event, revenue from selling goods, and etc.

The current revenue stream of most broadcasters mainly consist of TV ads 

revenue, subjecting them to market risk from the shift in consumers’ behavior. 
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Around 80%-90% of total channels’ revenue 

are derived from licensed income, which 

mostly consist of TV ads

million baht

What & How

Broadcasters can 

consider enhancing 

their operations more 

towards content 

licensing in order to 

broaden their revenue 
stream

NBTC could help facilitate/ initiate in 

platform development stage while the 

ownership is shared among key players

Proportion of Licensed Income in Major Channels in 2561
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ดังนั้น เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านช่องทางรายได้ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล ควรพิจารณาสร้างช่องทางรายได้ใหม่ๆ ให้แก่กิจการของตน เช่น ช่องทางรายได้จากการขายลิขสิทธิ์ใน

การออกอากาศเนื้อหารายการ 

นโยบายทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

เพื่อให้การซื้อขายเนื้อหารายการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์สามารถ

เลือกที่จะทำความร่วมมือกับกลุ่มผู้ผลิตเนื้อหารายการเพื่อจัดตั้งช่องทางการซื้อขายเนื้อหารายการร่วม 

(Common Content Market Platform : CCMP) ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมเนื้อหารายการที่ผู้ผลิตเนื้อหารวมไปถึง

ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหารายการสามารถนำมานำเสนอขายเพื่อให้ผู้ที่สนใจและ

ต้องการจะซื้อลิขสิทธิ์ในการออกอากาศเนื้อหาดังกล่าวสามารถมาซื้อขายได้ นอกจากการซื้อขายเนื้อหา

รายการแล้ว ช่องทางดังกล่าวอาจนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติมในการเป็นศูนย์รวมซื้อขายบริการการผลิตเนื้อหา

รายการ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อกันระหว่างผู้ที่สนใจติดต่อใช้บริการการผลิตเนื้อหารายการ

ได้อีกด้วย 

หน่วยงานกำกับดูแล สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาช่องทางร่วมดังกล่าวในแง่

ของการเป็นตัวกลางในการติดต่อและรวมกลุ่มผู้ประกอบกิจการทั้งในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล และกลุ่มผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเนื้อหารายการ โดยให้ผู้เข้าร่วมการจัดตั้งเป็นเจ้าของ

ช่องทางร่วมดังกล่าวร่วมกัน 

 

รูปที่ 9-20: ตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดตั้งช่องทางซื้อขายเนื้อหารายการร่วมในประเทศเกาหลีใต้ 

16,000 Episodes 

1,400 Shows

K-Content Bank is an online content distribution platform by 

collaborating with various global media groups to introduce 

and distribute Korean content and culture to the global market. 

Online B2B distribution platform

Source: KcontentBank
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ทั้งนี้ ที่ปรึกษาเลือกที่จะนำกรณีศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีการจัดทำช่องทางการซื้อขายเนื้อหา

โทรทัศน์ผ่านช่องทางร่วมที่ใช้ชื่อว่า KcontentBank ซึ่งได้มีการรวมเนื้อหารายการมากว่า 1,400 รายการ 

และมียอดผู ้ประกอบกิจการที ่ซ ื ้อเนื ้อหาดังกล่าวไปแล้วกว่า 500 ราย โดยจุดประสงค์ของการจัดตั้ง  

KcontentBank คือการนำเสนอเนื้อหารายการโทรทัศน์ภายในประเทศเกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมและโด่งดัง

อยู่ก่อนแล้ว ไปสู่ตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในระดับโลก เพื่อยกระดับฐานผู้รับชมให้สูงมากยิ่งขึ้นและเปิด

โอกาสใหม่ๆ ให้แก่ผู้ผลิตเนื้อหารายการภายในประเทศ (KcontentBank, n.d.) 

ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นของนโยบายทางเลือก 

กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะสามารถลดข้อเสียเปรียบทางด้านรายได้

ที่พ่ึงพารายได้จากการโฆษณาบนโทรทัศน์เป็นหลักลงได้จากการสร้างช่องทางรายได้ใหม่ในการขายลิขสิทธิ์การ

ออกอากาศเนื้อหารายการที่ผู้ประกอบกิจการครอบครอง 

ไม่เพียงเท่านั้น การสร้างช่องทางการซื้อขายเนื้อหารายการร่วมในลักษณะดังกล่าวจะช่วยกระตุ้น
ตลาดอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหารายการให้เติบโตมากยิ่งขึ้นจากการติดต่อซื้อขายที่สามารถทำได้สะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้ผู้ผลิตเนื้อหารายการโดยเฉพาะรายย่อยมีโอกาสเจริญเติบโตในธุรกิจนี้ได้ ซึ่งเป็น
การช่วยเปิดโอกาสให้มีการสร้างเนื้อหารายการประเภทใหม่ๆ จากผู้ผลิตเนื้อหารายการรายใหม่เหล่านี้ ให้มี
ลักษณะแตกต่างไปจากเนื้อหารายการในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นที่ได้รับจากกลุ่มผู้ประกอบ
กิจการที่เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยที่ต้องการให้มีเนื้อหารายการที่แตกต่างกันระหว่างช่องรายการ เพ่ือให้แต่
ละช่องรายการสามารถจับกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่เกิดการแย่งกลุ่มลูกค้าลักษณะเดียวกันข้ึน ทั้งนี้ การ
เติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหารายการจะช่วยส่งเสริมต่อการเติบโตอุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยรวมได้ 

การดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบกิจการใน

ต่างอุตสาหกรรมซึ่งอาจทำให้การติดต่อขอความร่วมมือเป็นไปได้ยากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ผลิตเนื้อหารายการราย

ย่อยอาจไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ตามคาด เนื่องจากอาจต้องเผชิญกับสภาพการแข่งขันที่เข้มข้นจาก

ผู้ผลิตเนื้อหารายการรายใหญ่ภายในอุตสาหกรรม 
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9.8 ข้อเสนอแนะท่ี 6: การจัดตั้งหน่วยงานตัวแทนของผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ 

 

รูปที่ 9-21: ข้อเสนอแนะที่ 6 การจัดตั้งหน่วยงานตัวแทนของผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ 

ประเด็นปัญหา 

ปัจจุบัน รูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล มีรูปแบบที่ไม่เอ้ือต่อการแข่งขันในภูมิทัศน์ของตลาดเนื้อหาสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จนทำ

ให้ศักยภาพการแข่งขันเพื่อหารายได้จากการโฆษณาของผู้ประกอบกิจการลดน้อยลง ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมา

จากอำนาจในการต่อรองทางการค้าระหว่างกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกับผู้

ประกอบกิจการตัวแทนขายสื่อโฆษณาที่มีระดับต่ำ ทำให้ผู้ประกอบกิจการอาจเกิดข้อเสียเปรียบได้ ดังนั้น จึง

ควรมีการกำหนดนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์มีศักยภาพในการต่อรองทางการค้าที่

สูงขึ้น ซึ่งอาจจะกระทำได้ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองทางการค้า 

นโยบายทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

ที่ปรึกษาขอเสนอแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานตัวแทนของกลุ่มผู้ประกอบ

กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อช่วยเสริมสร้างอำนาจในการต่อรองต่อกลุ่มผู้ประกอบกิจการ

ตัวแทนขายสื่อโฆษณาหรือกลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์จากการรวมกลุ่มกันของกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยให้กลุ่มผู้บริหารภายในหน่วยงานตัวแทนมาจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และให้มีการสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานของหน่วยงานตัวแทนจากกลุ่มผู้

ประกอบกิจการดังกล่าว 

Advertising Media Representative

What & How Why

Risks & Impacts

Source: Kobaco, European Broadcaster Exchange *This is used only to signify that the tentative amount should be higher than the old system

Media Representative

Brands

Agencies

Deliver Media Plans 

& Advertisements

Broadcasters

Deliver Advertisements

Funding, 

Airtime Inventory

*

Single Point of Access For Advertisers: Reduce transaction 

costs and time as well as complexity between broadcasters and 

advertisers

Increased Broadcasters’ Bargaining Power: Broadcaster can 

exert more power over advertisement price by unifying as a group

Media 

Plans

Current Process

Proposed Process

Form an Alliance One-stop Contact Point Broadcaster Exchange

▪ The current process adopted by the television industry 

(dotted line) is that broadcasters have to deal with 

advertising agencies individually

▪ This result in a tilted playing field for broadcasters as they 

face limited choices when it comes to TV ads negotiation
Risk of Poor Cooperation: Due to the involvement of many 

broadcasters, cooperation between them may be hard to achieve

Broadcasters can choose 

to combine their influence 

and power by creating a 

media representative to 

help boost their standings 

within the market

The representative will 

act as a contact point 

between all broadcasters 

and ads agencies, easing 

the overall process by 

making it simple

An exchange can even 

be created where ads 

airtime can be put up for 

sale which can be 

matched with the order 

from ads agencies 
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 นอกจากนี้ หากอ้างอิงตัวอย่างหน่วยงานตัวแทนของกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในยุโรปที่ใช้ชื่อว่า 

European Broadcaster Exchange จะเห็นได้ว่าหน่วยงานตัวแทนดังกล่าว มีลักษณะของการดำเนินงานและ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงานตัวแทนคล้ายคลึงกันกับข้อเสนอของที่ปรึกษา นอกจากนี้หน่วยงาน

ดังกล่าว มีการพัฒนาระบบการซื้อขายเวลาในการออกอากาศโฆษณาอัตโนมัติ  โดยระบบจะทำงานโดยการให้

กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ต้องการวางขายเวลาในการออกอากาศโฆษณาบนช่องทางของตนสามารถ

วางขายช่วงเวลาดังกล่าวได้ โดยกลุ่มผู้ประกอบกิจการตัวแทนสื่อโฆษณา หรือกลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาใน

ระบบดังกล่าวสามารถเลือกซื้อช่วงเวลาในการออกอากาศโฆษณาตามที่มีการวางขายไว้ได้ ซึ่งกระบวนการของ

ระบบในรูปแบบดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อซื้อขายเวลาในการออกอากาศโฆษณา

ได้เป็นอย่างด ี

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของนโยบายทางเลือก 

การรวมกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่

เป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวก การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และธุรกรรมการซื้อขายช่วงเวลาในการ

ออกอากาศโฆษณาระหว่างกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและกลุ่มผู้ประ กอบ

กิจการตัวแทนขายสื่อโฆษณาหรือกลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบกิจการทำให้มีอำนาจในการ

ติดต่อซื้อขายช่วงเวลาในการออกอากาศโฆษณา ช่วยลดข้อเสียเปรียบในการเจรจาซื้อขาย ลดระยะเวลาและ

ขั้นตอนในการติดต่อซื้อขาย 

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งหน่วยงานตัวแทนของกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลในลักษณะดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการหลายราย อาจทำให้เกิดอุปสรรคใน

การร่วมมือกันเกิดขึ้น เช่น อาจเกิดความขัดแย้งทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบกิจการ หรืออาจเกิดการเสีย

ผลประโยชน์ระหว่างกันขึ้นได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานหรือองค์กรกลางดังกล่าวจะต้องมีการดำเนินงานที่

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ประกอบกิจการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วย 



  

 

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  หน้า 226 

9.9 ข้อเสนอแนะท่ี 7: แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพื่อความเท่าเทียมในการ

แข่งขัน 

 

รูปที่ 9-22: ข้อเสนอแนะที่ 7 แนวทางการกำกับดูแลธรุกิจในอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพื่อความเท่าเทียมในการแข่งขัน 

ประเด็นปัญหา 

เนื่องด้วยในปัจจุบัน รูปแบบในการประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

มาก ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาภายในอุตสาหกรรม ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมในการรับชมสื่อที่

เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างมีพลวัต (Dynamic) จนเกิดเป็น

ภูมิทัศน์ของสื่อใหม่ที่มีลักษณะของตลาดเปลี่ยนแปลงไป แต่การปรับเปลี่ยนกฏหมายหรือกฏเกณฑ์ในการ

กำกับดูแลการแข่งขันในอุตสาหกรรมยังไม่สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งประเด็นที่ต้องเร่ง

พิจารณาคือ เรื่องของคำจำกัดความทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจประเภทใหม่ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจประเภทสื่อดิจิตอลอย่างโทรทัศน์ในรูปแบบ OTT ซึ่งปัจจุบันมีเพียงผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์เท่านั้นที่ต้องดำเนินกิจการภายใต้ขอบเขตของข้อกำหนดหรือการกำกับดูแลของ กสทช. ก่อให้เกิด

ความไม่เสมอภาคหรือไม่เท่าเทียมกันในการแข่งขัน 

นอกจากประเด็นด้านความไม่เท่าเทียมในการแข่งขันแล้ว ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างการให้บริการ

แบบ OTT ก็ยังมีประเด็นปัญหาจากการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้

ประกอบกิจการโทรทัศน์ในอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่การให้บริการ OTT มักจะเป็นบริการที่มาจากกิจการ

ต่างประเทศ ซ่ึงไม่ถูกกำกับดูแลเช่นเดียวกัน 

Level Regulatory Playing Field
What & How

Risks & Impacts

Why

Sustainable development of the whole television industry can be 

achieved, driving growth upwards for all relevant stakeholders

A level-playing field for players of the television industry can be 

created, ensuring a solid co-existence between services in the industry

Requires an extensive cooperation from OTT players which may affect 

their benefits plan, compelling them to be hesitant

Addressability: The provision of regulatory definition for OTT 

services and licensing requirements is needed

Social Aspects: Countermeasures for data privacy leak and false 

data issues need to be made

Economic Aspects: Fair contributions of all relevant players in the 

industry towards infrastructure development and the economy itself 

need to be ensured

Ambiguous Application of Regulations

The current regulations doesn’t properly suit new services like 

OTT as they are relatively new, an update or amendment of 

the relevant law is therefore, needed

Data Privacy and Illegal Data Misuses

As the uses of new digital platforms begin to spread, cases of 

false information distribution, data misuse and privacy leak

started to occur more often, giving raise to the need of an 

industry “code of conduct”

Economic Contribution Concerns

The level of contributions made towards the economy and 

infrastructure development between traditional and the new 

digital services is currently inequal

The lack of regulations for “digital services”, especially OTT services, is severe 

as this can lead to an on-going unfair competition and hindered growth within 

the market. The issues that need to be addressed are:

1

2

3

If this persists, the future development of the whole television 

industry itself may be hindered, causing losses to all sides
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นโยบายทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

เพื่อให้การกำกับดูแลของผู้ประกอบกิจการภายในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ เกิดความเท่าเทียม จึงจำเป็น

ที่จะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันให้มีการบัญญัติคำจำกัดความสำหรับธุรกิจใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวม

ไปถึงระบุกิจกรรมทางธุรกิจที่จะถูกกำกับดูแล เพ่ือให้ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์มีความชัดเจนและสามารถนำมา

ปรับใช้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 

 

รูปที่ 9-23: ตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดเก็บภาษีบริการดิจติอลในประเทศฝรั่งเศส 

นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลสามารถสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันผ่านการลดระดับความ

เข้มงวดของข้อกำหนดของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ด้วย เช่ น การเพิ่มเติม

ระยะเวลาโฆษณาบนโทรทัศน์ตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

พ.ศ. 2551 ทั้งแบบที่ใช้คลื่นความถี่และไม่ใช้คลื่นความถี่ให้สามารถลงโฆษณาได้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการขยาย

โอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มกิจการแบบดั้งเดิมดังกล่าวให้เท่าเทียมกับกิจการโทรทัศน์ในรูปแบบใหม่ 

หรือการผ่อนปรนข้อกำหนดในการจัดผังรายการตาม ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกิจการ

ทางธุรกิจเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันเทียบเคียงกับบริการโทรทัศน์ประเภทใหม่ๆ ได้ ทั้งในด้าน

ข้อกำหนดสัดส่วนประเภทรายการให้ช่องรายการมีเสรีภาพในการเลือกประเภทเนื้อหาที่จะนำมาเผยแพร่มาก

▪ The current taxation system isn’t applicable to the 

current environment anymore

▪ New adjustments must be made in order to properly cover 

new kinds of enterprises, namely digital enterprises, as 

they did not contribute to the public as much as they should

France’s
Digital Service Tax

Target Firms

in revenue from France-based global 

digital activities

is the average tax rate paid by 

digital firms in the European Union

Rationales Behind the Legislation

23.2% is the average tax rate paid by firms in 

the European Union

9.5% 

Tax Rate & Methodology

▪ 3% of the transactions made within France’s territory no 

matter the type (e.g. commission, subscription) or the

location of the payer / receiver

▪ The rate will be imposed until an agreement can be reached

at OECD-level

▪ The tax will be declared and paid in the same manner as the 

VAT, which is tax-deductible

Source: France’s Ministry of Economy and Finance

Taxable Services
The tax will be applicable only to digital services, namely:

▪ Provision of targeted digital advertisement services

▪ Users data sales for advertising purposes (e.g. 

sponsored links which is shown as a result of users’ 

queries in search engine)

The legislation aims to only target large digital firms, 

hence the tax will only be applicable to those that has 

at least:

€750m 

€25m In revenue from digital activities in France

▪ Intermediary platforms that connect users including 

C2C platforms, dating sites and application stores

However, the tax will be excluded from digital services 

that directly connect consumers such as online B2C, 

data sales for other-than-advertising purposes 
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ยิ่งขึ้น เช่น ลดสัดส่วนข้อกำหนดรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ให้มีสัดส่วนน้อยลงจากร้อยละ 

25 ในปัจจุบัน หรือข้อกำหนดในเรื่องของระยะเวลาโฆษณาให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น  เช่น ลดการจำกัด

ระยะเวลาการโฆษณาสูงสุดต่อวันให้มากขึ้นจาก 12 นาทีครึ่งต่อชั่วโมงในปัจจุบัน เป็นต้น 

และเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมเพ่ิมมากขึ้นในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบกิจการภายในอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ หน่วยงานกำกับดูแลสมควรที่จะมีการกำกับดูแลหรือจัดตั้งข้อกำหนดให้กิจการประเภทใหม่ใน

อุตสาหกรรมโทรทัศน์สามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อสาธารณชนได้ในลักษณะที่คล้ายหรือเท่าเทียม

กับกิจการประเภทดั้งเดิมในอุตสาหกรรม เช่น การจัดเก็บภาษี หรือการกำหนดการอุดหนุนเงินทุนรัฐ เพื่อให้

เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรทัศน์หรือโทรคมนาคมในประเทศไทย เป็นต้น 

ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้เลือกที่จะนำตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดเก็บภาษีบริการดิจิตอลในประเทศฝรั่งเศส  

(France’s Ministry of Economy and Finance, 2019) มาช่วยสนับสนุนเพื ่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่

ต่างประเทศได้เลือกวางในการรับมือกับประเภทธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรม ซึ่งมีประเภทของ

กิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในระดับพอสมควร โดยจะเห็นได้ว่า ประเทศฝรั่งเศสได้มีการระบุ

กิจกรรมทางธุรกิจที่จะถูกจัดเก็บภาษีและเหตุผลในการจัดเก็บไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการกำหนดขนาดของ

รายได้ขั้นต่ำของกิจการที่จะถูกจัดเก็บภาษี เพื่อป้องกันไม่ให้การจัดเก็บดังกล่าวมีผลกระทบที่มากเกินไปต่อผู้

ประกอบกิจการรายย่อย ซึ่งจุดประสงค์ของการกระทำดังกล่าว คือการเพิ่มระดับการดูแลของประเภทธุรกิจ

ใหม่ๆ ไปพร้อมกับการผ่อนปรนการกำกับดูแลธุรกิจเดิมที่ถูกกำกับดูแลอยู่ในปัจจุบันอย่างธุรกิจโทรทัศน์เพ่ือ

สร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันภายในตลาด อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีในรูปแบบดังกล่าวนั้นเป็นเพียง

ตัวอย่างที่ทางที่ปรึกษาต้องการนำเสนอเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการวางแนวทางการดำเนินการของหน่วยงาน

กำกับดูแลตามข้อเสนอเท่านั้น 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของนโยบายทางเลือก 

รูปแบบการกำกับดูแลของผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้การ

แข่งขันและการอยู่ร่วมกันของผู้ประกอบกิจการทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและในรูปแบบใหม่เป็นไปได้อย่างเหมาะสม

และยั่งยืน ทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ ทั้งในด้านการเจริญเติบโตของ

อุตสาหกรรม คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพของบริการภายในอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายในอุตสาหกรรมทุกราย 
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อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย รวมไปถึงผู้ประกอบ

กิจการโทรทัศน์ในรูปแบบใหม่ที่มีบางรายเป็นผู้ประกอบกิจการที่มาจากต่างประเทศ อาจทำให้การร่วมมือกัน

เกิดขึ้นได้ยาก จากอุปสรรคในด้านของการติดต่อประสานงาน ข้อกฎหมายระหว่างประเทศ รูปแบบทางธุรกิจ

และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

9.10 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

โดยสรุป ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้ง 7 ข้อที่ทางที่ปรึกษาได้กล่าวไปข้างต้นสามารถนำมาใช้เพ่ือแก้ไข

ความท้าทายทั้ง 4 ข้อที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย โดย

สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ข้อเสนอแนะและการแก้ปัญหาได้ดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 9-24: สรุปภาพรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

▪ ข้อเสนอแนะที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องอัตราการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ลดลง 

ได้แก่ ข้อเสนอแนะเรื่องการร่วมมือในการจัดตั้งช่องทางการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภท OTT  

ที่จะช่วยขยายขอบเขตประเภทของการให้บริการเนื้อหารายการโทรทัศน์ให้สอดรับต่อพฤติกรรมที่

เปลี่ยนปลงไปของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มอัตราการเข้าถึงและอำนวยความ

สะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาให้แก่ผู้บริโภค 

▪ ข้อเสนอแนะที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องช่องทางการหารายได้ที่จำกัดของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

ได้แก่ ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดตั้งช่องทางซื้อขายเนื้อหารายการร่วม ที่จะช่วยสร้างช่องทางรายได้ใหม่

ผ่านการขายลิขสิทธิ์การออกอากาศเนื้อหารายการให้แก่ผู้ประกอบกิจการ 

Declining Linear 

TV Screen Time 
Spending

Undiversified 

Revenue Stream

Excessive 

Competition

Technological 

Disadvantages

Challenges Recommendations

1

2

3

4

Inside 

DTT

Outside 

DTT

Common Non-linear DTT Platform (CNDP)
▪ Develop online platform which combines live TV and on demand content

Common Content Market Platform (CCMP)
▪ Broadcasters and content creators can collaborate to create a video/content production marketplace

Revised Rating System: Facilitate the set up of ratings system that comply with the must-have features

Ads Media Representative: Establish a representative to broaden broadcasters’ negotiating power

Level Regulatory Playing Field: Make regulations’ amendments to ensure fair contributions in market

Resolution Upgrade
▪ Provide more bit rate for channels through MUX reconfigurations and changes compression technology

MUX Network Restructure
▪ Restructure how the network providers operate as well as the basis used for calculating the MUX costs
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▪ ข้อเสนอแนะท่ีช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพการแข่งขันที่สูงจากทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

➢ ข้อเสนอแนะที่แก้ปัญหาสภาพการแข่งขันสูงภายในอุตสาหกรรม ได้แก่ ข้อเสนอแนะเรื่องการ

ปรับปรุงระบบในการวัดเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์ 

➢ ข้อเสนอแนะที่แก้ปัญหาสภาพการแข่งขันสูงภายนอกอุตสาหกรรม ได้แก่ ข้อเสนอแนะเรื่องการ

จัดตั้งหน่วยงานตัวแทนของผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ และข้อเสนอแนะเรื่องแนว

ทางการกำก ับด ูแลธ ุรก ิจในอ ุตสาหกรรมโทรทัศน ์ เพ ื ่อความเท ่าเท ียมในการแข ่ งขัน  

ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ให้สามารถ

แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

▪ ข้อเสนอแนะที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องรูปแบบและข้อจำกัดทางเทคโนโลยี ได้แก่ ข้อเสนอแนะเรื่อง

การปรับระดับความคมชัดในการรับชมเนื้อหาทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่จะช่วยส่งผล

ให้ระบบการถ่ายทอดโทรทัศน์สามารถถ่ายทอดเนื้อหารายการได้ในระดับความคมชัดที่เพิ่มมากขึ้น 

อีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยภาพรวมให้สอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วของเทคโนโลยีอีกด้วย และข้อเสนอแนะเรื่องการทบทวนค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

ในระบบดิจิตอลที่สอดคล้องกับสภาวะของอุตสาหกรรมและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เพ่ือก่อให้เกิดการ

แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

รูปที่ 9-25 : สรุปหน้าที่ของ กสทช. ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

Regulator as 

a leader

Regulator as a 

supporter

Roles Recommendations

1

2

Resolution Upgrade
▪ NBTC should conduct MUX reconfigurations to upgrade the current video resolution for television

MUX Network Restructure
▪ NBTC should consider restructuring the network provision structure

Level Regulatory Playing Field
▪ NBTC should make regulations’ amendments to ensure fair existence in light of OTT services

Revised Rating System
▪ Stakeholders could collaborate to set up rating system with NBTC’s help in facilitating the set-up process

Common Non-linear DTT Platform (CNDP)
▪ Broadcasters should develop a CNDP with NBTC’s support in the platform development 

Common Content Market Platform (CCMP)
▪ Stakeholders can collaborate to develop a CCMP with NBTC facilitating in the platform development

Ads Media Representative
▪ Stakeholders should establish a media representative to facilitate media planning process 
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 ในขณะเดียวกันข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้ง 7 ข้อที่ทางที่ปรึกษาได้เสนอสามารถจำแนกหมวดหมู่ได้

ตามบทบาทของหน่วยงานกำกับดูแล เป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่หน่วยงานกำกับดูแลมีบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินการเป็นหลัก ได้แก่ 

การปรับระดับความคมชัดในการรับชมเนื้อหาทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล การปรับโครงสร้างของ

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลในอุตสาหกรรมโทรทศัน์

เพ่ือความเท่าเทียมในการแข่งขัน  

 

รูปที่ 9-26: ภาพรวมระยะเวลาการดำเนินงานและผลกระทบของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ในส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่หน่วยงานกำกับดูแลมีบทบาทและหน้าที่ในการสนับสนุนและ

ผลักดันให้เกิดการดำเนินการขึ้นในอุตสาหกรรม ได้แก่ การปรับปรุงระบบในการวัดเรตติ้งของช่องรายการ

โทรทัศน์ การร่วมมือในการจัดตั้งช่องทางการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภท OTT และการจัดตั้งช่องทางซื้อ

ขายเนื้อหารายการร่วม 

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะทั้ง 7 ข้อดังกล่าวต่างมีระยะเวลาในการดำเนินการและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่

แตกต่างกันไป โดยบางข้อเสนอแนะที่ไม่มีความซับซ้อนมากอาจสามารถเริ่มดำเนินการได้โดยเร็วภายใน

ระยะเวลาน้อยกว่า 2 ปี เช่น ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงระบบในการวัดเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์ 

และข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

  

Medium

High

Low

Short
(<2 year)

Medium
(2 - 4 years)

Long
( >4 years)

Implementation

Timeframe

Expected Impact

Recommendations Impact and Timeframe Assessment

Declining Linear 

TV Screen Time 
Spending

Undiversified 

Revenue Stream

Excessive 

Competition

Technological 

Disadvantages

Mux Network 

Restructure (Short-run)

Resolution 

Upgrade

Revised 

Rating System

Advertising Media 

Representative

Common Content 

Market Platform

Common Non-linear 

DTT Platform

Level Regulatory 

Playing Field Challenges

Mux Network 

Restructure (Long-run)
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รูปที่ 9-27: ตารางสรุประยะเวลาการดำเนินการของข้อเสนอแนะทีห่น่วยงานกำกับดูแล 

อย่างไรก็ตามบางข้อเสนอแนะที่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ประกอบกิจการมีบทบาทและหน้าที่ใน

การดำเนินการในอุตสาหกรรมเป็นหลักเช่น ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดตั้งช่องทางซื้อขายเนื้อหารายการร่วม 

ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานตัวแทนของผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ และข้อเสนอแนะ

เรื่องการร่วมมือในการจัดตั้งช่องทางการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภท OTT อาจต้องใช้ระยะเวลาในการ

ดำเนินการที่มากขึ้น เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาค

ส่วน 

 

รูปที่ 9-28: ตารางสรุประยะเวลาการดำเนินการของข้อเสนอแนะทีห่น่วยงานกำกับดูแลทำหน้าทีส่นบัสนุน 

นอกจากนี้ ยังมีบางข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว โดยอาจต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดำเนินการมากกว่า 4 ปี อาทิ ข้อเสนอแนะเรื่องแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพ่ือความ

Implementation 

Timeframe
Recommendations

TV Broadcast 

Resolution Upgrade

Mux Network 

Restructure

Level Regulatory 

Playing Field

Rationale

Although the short-term plan can potentially be 

achieved quickly, the long-term plan can be hard to 
achieve as it involves many large-scale issues.

The short-term part can be achieved relatively 

quickly, while the long-term plan require extensive 
planning and collaboration from the network 
operators.

The issue related to regulations can be sensitive and 

involves many processes of planning and refinement 
which makes the implementation time a lengthy one

>4 year

<2 year & >4 year

>4 year

Revised Rating System

Common Non-linear DTT 
Platform (CNDP)

Common Content Market 

Platform (CCMP)

Advertising Media 

Representative

As there is already a supporting regulation in place, the 

implementation will not face much obstructions.

Both the development of the platform and the practical 

implementation require extensive time and 

collaboration from related players.

Colloboration between players isn't easily achieved, 

thereby the time needed for practical implementation 

should be extensive.

Similar to CNDP, both the development of the platform 

and the gathering of contents require extensive time 

and collaboration from the related players.

Implementation 

Timeframe
Recommendations Rationale

<2 years

2 - 4 years

2 - 4 years

2 - 4 years
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เท่าเทียมในการแข่งขัน ที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการรวมกลุ่มในระดับนานาชาติ และข้อเสนอแนะเรื่อง
การปรับระดับความคมชัดในการรับชมเนื ้อหาทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ ต้องอาศัยการ
ดำเนินการทางเทคนิคที่ซับซ้อน เช่น การปรับตั้งค่าชุดพารามิเตอร์ (Parameters) ของโครงข่ายหรือการปรับ
อัตราบิต (Bitrate) ของสัญญาณภาพต่ำสุดและสูงสุด เป็นต้น  

 

รูปที่ 9-29: ระยะเวลาของแต่ละแผนการสำหรับข้อเสนอแนะทั้งหนว่ยงานกำกับดูแล มีบทบาทหน้าท่ีในการดำเนินการ 

ดังนั้น ในการเลือกข้อเสนอแนะที่จะนำมาดำเนินการ หน่วยงานกำกับดูแลควรพิจารณาถึงผลกระทบ
ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยควรมุ่งเน้นไปที่การเลือกข้อเสนอแนะที่
ให้ผลกระทบสูงแต่มีระยะเวลาในการดำเนินงานที่ไม่มากนัก อาทิ ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงระบบในการ
วัดเรตติ้งของช่องรายการโทรทัศน์ที่ช่วยส่งผลให้ได้รับผลลัพธ์เรตติ้งที่ โปร่งใส มีมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นที่
ยอมรับของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม และข้อเสนอแนะเรื่องการร่วมมือในการจัดตั้งช่องทางซื้อขายเนื้อหา
รายการร่วม ที่สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ และกระตุ้นการแข่งขัน
ในตลาดการผลิตเนื้อหารายการ นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในภาพรวม  

 
รูปที่ 9-30: ระยะเวลาของแต่ละแผนการสำหรับข้อเสนอแนะที่หน่วยงานกำกับดูแลทำหน้าทีส่นับสนนุ 

Regulator’s Roles

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4

R
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L
e
ve

l

P
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g
 F
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Evaluate the amount of free allotments available on 

the current network

Adjust related regulations

Calculate MUX Pricing for Higher Resolution Tier

Change broadcasting compression technology

Study MUX costs calculation approaches from 

benchmark

Calculate and analyze cost from survey and data 

collection of network providers

Formulate model and evaluate result

Study digital legislation in benchmark countries

Consult with other regulatory entities

Issue laws to regulate digital services

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Depends on how quickly the agreement can be reached

May take up to 5-7 years

M
e
d
ia

 

R
e
p
.

Study best practices from use cases

Gather cooperation between stakeholders

Develop the system

C
C

M
P

Study best practices from use cases

Gather broadcasters & content creators’ cooperation

Develop the content market platform

C
N

D
P

Study platform development cases from benchmarks 

Gather cooperation between stakeholders

Develop the non-linear DTT platform

R
a
ti
n
g
 

S
y
s
te

m

Study best practices from use cases

Specify system specification and choose candidates 

Allocate fund and set up the rating system

Stakeholders’ Roles with Regulators’ Support

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
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ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในทาง

ปฏิบัติโดยคร่าว เพื่อให้สามารถประเมินและวางแผนในแต่ละขั้นตอนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในแต่

ละแผนงานนั้น ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนในการปฏิบัติของแต่ละข้อเสนอแนะ อาทิ อุปสรรคทางด้านของ

กฎหมาย อุปสรรคทางด้านของเทคโนโลยี อุปสรรคด้านความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง

อุปสรรคจากการดำเนินงานที่มีสาเหตุมาจากการที่บางกิจกรรมจะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อกิจกรรมที่

เกีย่วข้องก่อนหน้าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เป็นต้น 
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10 ข้อสังเกตและบทวิเคราะห์การศึกษาภายใต้กรอบเชิงโครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดำเนินงาน ( Structure-Conduct-

Performance) 

ตารางที่ 10-1: ตารางข้อสังเกตและบทวิเคราะห์การศึกษาภายใต้กรอบเชิงโครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดำเนินงาน (Structure-Conduct-Performance) 

ประเด็น ประเทศไทย 

 

ตัวอย่างกรณีศึกษาของ 
ต่างประเทศที่ได้ทำการศึกษา 

1.1 การแข่งขันในตลาด (Competition) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ในปี พ.ศ. 2561 ประชาชนไทยส่วนใหญ่กว่าร้อย

ละ 57.46 นิยมรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล 

 

 

 

 

 

▪ อุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศไทยมีสภาพ

การแข่งขันอยู ่ในระดับสูง โดยมีผ ู ้ให ้บริการ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้งหมด 22 

▪ ในปี พ.ศ. 2561 พฤติกรรมของผู ้ร ับชมในการ

เลือกช่องทางการรับชมเช่นเดียวกันกับผู้รับชม

ชาวไทย คือนิยมรับชมโทรทัศน์ภาคพื ้นดินใน

ระบบดิจิตอลมากที่สุด ได้แก่ ประชากรสหราช

อาณาจ ักร และอ ิตาล ี  ท ั ้ งน ี ้  ประชากรจาก

ต่างประเทศที่มีพฤติกรรมในการเลือกช่องทาง

ร ับชมแตกต ่างจากประเทศไทยอย ่า ง เช่น 

ประชากรเกาหลีใต้ที ่น ิยมรับชมโทรทัศน์ผ่าน

ดิจิตอลเคเบิล และโทรทัศน์ IPTV มากที่สุด 

▪ อ ุตสาหกรรมโทรท ัศน ์ของต ่ างประเ ทศที่

ทำการศึกษาที่มีสภาพการแข่งขันสูงเช่นเดียวกับ

ประเทศไทย ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
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ประเด็น ประเทศไทย 

 

ตัวอย่างกรณีศึกษาของ 
ต่างประเทศที่ได้ทำการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ช่อง และช่องโทรทัศน์ในภาคบริการสาธารณะอีก

จำนวน 4 ช่อง รวมทั้งหมดเป็น 26 ช่อง 

 

 

▪ ในปี พ.ศ. 2560 ประชากรไทยมีสัดส่วนการรับชม

สื ่อผ่านช่องทางโทรทัศน์อยู ่ที ่ร ้อยละ 96 และ

สูงขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2561 โดยมีสัดส่วนอยู่ที่

ร้อยละ 98 

เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม

ประเทศที่มีสภาพการแข่งขันต่ำ เนื่องจากมีผู้ให้

บริการน้อยรายในตลาด เช่น ประเทศอิตาลี ที่มีผู้

ให้บริการหลักเพียง 4 ราย เป็นต้น 

▪ ในปี พ.ศ. 2560 ประชากรของต่างประเทศที่

ทำการศึกษาส่วนใหญ่นิยมรับชมสื่อผ่านช่องทาง

โทรทัศน์มากที่สุด ได้แก่ ประชากรอิตาลี และ

ประชากร เกาหล ี ใต ้  ท ั ้ งน ี ้ ป ระชากรจาก

ต่างประเทศที่มีพฤติกรรมแตกต่างจากประชากร

ชาวไทย เช่น ประชากรอินโดนีเซีย และประชากร

แอฟริกาใต้ เป็นต้น นิยมรับชมสื่อผ่านช่องทาง

อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 

1.2 อุปทานของตลาด (Market Supply) ▪ ในปัจจ ุบ ันประเทศไทยมีโครงข่ายโทรท ัศน์

ประเภทที ่ใช้คลื ่นความถี ่ภาคพื ้นดินในระบบ

ดิจ ิตอลทั ้งหมดจำนวน 5 โครงข่าย โดยมีผู้

ให้บริการทั้งสิ้น 4 ราย 

▪ จากกรณีศึกษาในต่างประเทศที่ได้ทำการศึกษา

มานั้น พบว่า มีทั้งผู้ให้บริการโครงข่ายเพียงราย

เด ียวอย่างเช ่น ในประเทศแอฟริกาใต ้ และ

ประเทศอินโดนีเซีย และผู้ให้บริการโครงข่ายมาก
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▪ ผู ้รับชมชาวไทยส่วนใหญ่รับชมเนื ้อหารายการ

ประเภทข่าวสารสาระ (ร้อยละ 90.9) ตามมาด้วย 

ละครโทรทัศน์ (ร้อยละ 80.6) และรายการบันเทิง 

(ร้อยละ 49.2) 

รายอย่างใน สหราชอาณาจักรที ่มีผู ้ให้บริการ

จำนวน 8 ราย โดยมีโครงข่ายครอบคลุมจำนวน

ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์กว่าร้อยละ 98.5  

▪ ประชากรจากต่างประเทศที่ได้ทำการศึกษาส่วน

ใหญ่นิยมรับชมเนื้อหารายการประเภท รายการ

บันเทิง ละครโทรทัศน์ และข่าวสารสาระ ทั้งนี้ ใน

ประเทศอิตาลี ประชากรมีความนิยมในการรับชม

เนื้อหารายการที่เฉพาะเจาะจงอย่างเช่น ฟุตบอล 

โดยผู ้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได ้จ ัดทำช่อง

รายการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับความนิยมของ

ประชากร เช ่น ช ่องรายการ Sky Sports ที่

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะ 

1.3 อุปสงค์ของตลาด (Market Demand) 

 

 

 

▪ ในป ี พ .ศ . 2561 ประชากรไทยม ีการใช ้ งาน

อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 9 ชั่วโมง 11 นาที 

ใน ในขณะที่มีอัตราการรับชมโทรทัศน์เฉลี่ยอยู่ที่

เพียง 3 ชั่วโมง 44 นาทีต่อวัน 

▪ ประชากรจากต่างประเทศที่ได้ทำการศึกษานั้น 

ทุกประเทศมีอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อวัน

มากที่สุด และโดยส่วนใหญ่มีอัตราการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต และรับชมโทรทัศน์แตกต่างกันอย่าง
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▪ ในป ี  พ .ศ . 2559 ถ ึ งป ี  พ .ศ . 2561 ส ั ดส ่ วน

ค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์มีสัดส่วนลดลงใน

ขณะที่ ค่าใช้จ่ายโฆษณาดิจิตอลกลับเพ่ิมสูงขึ้นถึง

ร้อยละ 78.5 

เห็นได้ชัดอยู ่ที ่ประมาณ 6 ชั ่วโมงต่อวัน ทั ้งนี้ 

ประชากรจากต่างประเทศที่มีอัตราการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตและการรับชมโทรทัศน์ใกล้เคียงกัน 

เช่น ประชากรสหราชอาณาจักรมีอัตราการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตมากกว่ารับชมโทรทัศน์อยู ่ เพียง

ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวัน 

▪ ในปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2561 ทุกประเทศที่

ทำการศึกษาทั้ง 5 ประเทศ มีสัดส่วนค่าใช้จ่าย

โฆษณาบนโทรทัศน์ลดลง แต่ค ่าใช ้จ ่ายผ่าน

เครื ่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ตกลับมีสัดส่วน

เพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ในประเทศเกาหลีใต้ มีสัดส่วน

ของค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์ลดลงน้อยที่สุด 

เมื่อเทียบกับต่างประเทศที่ทำการศึกษาทั้งหมด 

โดยลดลงเพียงร้อยละ 1 

2.1 การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ (Product Extension) ▪ กลุ่มบริษัท บีอีซี ได้ขายส่งเนื้อหารายการของ

บริษัทให้กับ บริษัท เจเคเอ็น เพื่อกระจายเนื้อหา

▪ กรณีศึกษาจากต่างประเทศที่มีการซื้อขายเนื้อหา

รายการเช่นเดียวกันกับกรณีในประเทศไทยนั้น 
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ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก และบริษัท อาร์เอส 

จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ

เข้าสู่ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง 

เช ่น ในประเทศอิตาลี Sky Italia ได้ม ีการซื้อ

เนื้อหารายการจาก Mediaset เพื่อให้ผู ้ชมของ 

Sky Italia สามารถร ั บชม เน ื ้ อห า ใน ร ะดั บ

คุณภาพพรีเมี่ยมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาที ่น่าสนใจในสหราช

อาณาจักรที่ผู ้ประกอบกิจการโทรทัศน์ Sky กับ 

HBO ได้ร ่วมมือกันในการผลิตเนื ้อหารายการ

โทรทัศน์ เพื่อสร้างเนื้อหารายการที่มีความโดด

เด่นและแปลกใหม่ 

2.2 การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน  
(Operational Changes) 

▪ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้ปรับเปลี่ยน

โครงสร้างบริษัทใหม่ มีทั้งหมด 3 กลยุทธ์ คือ 1.

ปร ับโครงสร ้างการบร ิหารองค ์กร โดยการ

ทาบทามผู ้บริหารจาก บริษัท ไลน์ คอมพานี 

(ประเทศไทย) 2. คืนใบอนุญาตช่องโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลจำนวน 2 ช่องรายการ 

▪ จากกรณีศึกษาจากต่างประเทศที่ได้ทำการศึกษา

พบว่า ผู้ประกอบกิจการแต่ละประเทศมีวิธีการ

เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

การลดต ้นท ุนของบร ิษ ัท  เช ่น ในประเทศ

แอฟร ิกาใต ้  MultiChoice ม ีแผนท ี ่ จะปลด

พนักงานบางส่วน เนื่องจากปัจจุบันจำนวนการใช้

บริการแบบบริการตนเองมีจำนวนมากขึ้น หรือจะ
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3. ลดต้นทุนของบริษัท โดยการปลดพนักงาน

บางส่วน 

เป็นการปรับเปลี่ยนช่องทางการให้บริการเนื้อหา

รายการ เช่น ในประเทศอิตาลี Mediaset เปลี่ยน

การให้บริการเนื้อหาคุณภาพพรีเมียมไปให้บริการ

บนช่องทาง OTT แทน 

2.3 การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 
 (Strategic Partnership) 

▪ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ได้

ปรับตัวจากการดำเน ินธุรกิจแบบออฟไลน์สู่

ออนไลน์มากขึ้น โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนกับ 

บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ 

มีการทำความร่วมมือกันระหว่าง LINE TV กับผู้

ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื ้นดินในระบบ

ดิจ ิตอลเพื ่อนำเนื ้อหารายการมานำเสนอบน

ช่องทาง LINE TV  

▪ กรณีศึกษาจากต่างประเทศมีการสร้างพันธมิตร

ก ับผ ู ้ประกอบกิจการ OTT เช ่นเด ียวก ับใน

ประเทศไทย เช่น ในประเทศอินโดนีเซียบริษัท 

MNC Corporation และ iflix สร ้างพ ันธม ิตร

เช ิงกลยุทธ์ระหว่างกัน โดย iflix จะสามารถ

ให้บริการเนื้อหาของช่องรายการที่อยู่ภายใต้การ

ด ู แลของ  MNC Corporation กว ่ า  20 ช ่ อ ง

รายการ ได้แต่เพียงผู้เดียว หรือจะเป็นกรณีที่มี

การจัดตั้งองค์กรตัวแทนของผู ้ประกอบกิจการ

ขายสื ่อโฆษณาโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีใต้

อย่างเช่น Kobaco 
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2.4 การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ  
(Merger & Acquisition) 

▪ บริษัท อเดลฟอส จำกัด ได้ทำการเข้าซื ้อหุ้น

สามัญร้อยละ 50 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนเนล 

จำกัด และบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิช

ชิ ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ทำการตัดสินใจขายหุ้น

สามัญจำนวน 200 ล้านหุ ้น ให้กับ บริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จำกัด ทังหมดนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม

ด้านเงินทุน 

▪ จากกรณีศึกษาจากต่างประเทศที่ได้ทำการศึกษา

นั้น พบว่า มีกรณีการควบซื้อและเข้าซื้อกิจการ

เพื่อประโยชน์ในด้านการขายฐานลูกค้า ลดคู่แข่ง

ของบริษัท และ ขยายกิจการของบริษัท เช่น ในส

หราชอาณาจักร Discovery และ BBC Studios 

ได้เข้าซื้อ UKTV เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการควบ

รวมกิจการระหว ่างบร ิษ ัทเพื ่อผลประโยชน์

ทางด้านภาษี เช่น ในประเทศอิตาลี Mediaset 

Espana ได้ทำการควบรวมกิจการกับ Mediaset 

กลายเป ็นบร ิษ ัทใหม ่ท ี ่ม ีช ื ่อว ่า Media For 

Europe เป็นต้น 

3.1 ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน  
(Operational Excellency) 

▪ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการ

โทรท ัศน ์ช ่อง 8 เป ็นผ ู ้ประกอบกิจการท ี ่มี

อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์สูงที่สุด คือ 0.9 เท่า 

โดยมีรายได้หลักมาจาก รายได้จากการขาย ซึ่ง

▪ จากกรณีศึกษาในต่างประเทศที่ได้ทำการศึกษา

นั้น พบว่า ผู้ประกอบกิจการในแต่ละประเทศที่มี

ผลประกอบการโดดเด่นนั้นมีกลยุทธ์ที่น่าสนใจ

มากมายในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทในสภาวะ

ที่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ถูกแทนที่ด้วยบริการอย่าง 
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เป็นกลยุทธ์ของทางบริษัทที ่ผันตัวไปทำธุรกิจ

เครื่องสำอางค ์

OTT โดยหนึ ่งในกลยุทธ์ที ่เป็นการปรับตัวกับ

สถานการณ์ได้เป็นอย่างดีคือ การผลิตเนื ้อหา

รายการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับความนิยมของผู้

รับชม อย่างเช่น ในประเทศเกาหลีใต้ ผู้ประกอบ

กิจการช่องรายการโทรทัศน์ KBS ซึ ่งมีปริมาณ

รายได้ที่สูงเกินกว่ามูลค่าสินทรัพย์รวมของกิจการ

อยู ่ที ่ 1.09 เท่า ผ่านการมุ ่งเน้นการให้บริการ

เนื้อหารายการประเภทซีรีส์โทรทัศน์ที่ได้รับความ

นิยมสูงในกลุ่มผู้รับชมโทรทัศน์ 

3.2 เรตติ้งของการรับชมโทรทัศน์  
(Television Ratings) 

▪ การวัดข้อมูลเรตติ้งในประเทศไทยนั้น จะมีบริษัท 

เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เป็น

ผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

▪ จากการศึกษาอุตสาหกรรมสื่อของต่างประเทศที่

ได ้ทำการศึกษามานั ้น พบว่า มีทั ้งการจัดตั้ง

หน่วยงานเพื่อทำการวัดเรตติ้งขึ้น เช่น ในประเทศ

อิตาลี ที่มีการจัดตั้งหน่วยงานอย่าง Auditel ซึ่งมี

โครงสร้างการทำงานที่สามารถตรวจสอบซึ่งกัน

และกันได้ หรือจะเป็นกรณีที่มีผู ้ให้บริการวัดเร

ตติ้งสองรายใหญ่อย่างเช่น ในประเทศเกาหลีใต้ ที่
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ประเด็น ประเทศไทย 

 

ตัวอย่างกรณีศึกษาของ 
ต่างประเทศที่ได้ทำการศึกษา 

มีผู้ให้บริการวัดเรตติ้งโทรทัศน์อย่าง TNmS และ 

Nielsen  เพื ่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของ

ข้อมูลเรตติ ้งที ่ได ้ทำการวัด ซึ ่งแตกต่างจาก

ประเทศอื่นๆอย่างเช่น ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีผู้

ให้บริการวัดเรตติ้งเพียงรายเดียวอย่าง Nielsen 



   
 

 

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)   หน้า 244 

11 สรุปการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาสภาพตลาดและ

พฤติกรรมของผู้รับชมเพ่ือกำหนดนโยบายกจิการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ที่ปรึกษาได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ในโครงการศึกษา

สภาพตลาดและพฤติกรรมของผู้รับชมเพื ่อกำหนดนโยบายกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8:30 – 12:00 ณ อาคาร

หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ประกอบด้วย สำนักงาน กสทช. ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ช่องรายการ) ผู้ผลิตรายการ  

ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตัวแทนขายสื่อโฆษณา สมาคมโฆษณาแห่งประเทศ

ไทย สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการ

โทรทัศน์ จำนวนทั้งหมด 110 คนไปประกอบการพิจารณาการกำหนดนโยบายกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยต่อไป โดย ผู้ประกอบ

กิจการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้ามาของบริการทดแทนอย่าง  OTT และ

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยหันไปรับชมช่องทางการให้บริการดังกล่าวแทนการรับชมโทรทัศน์มาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งมีความคิดเห็นที่สำคัญท่ีสามารถสรุปได้ดังนี้ 

▪ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้แสดงความคิดเห็นว่า สำนักงาน กสทช . ควรสร้างแอปพลิเคชันสำหรับ

การดูโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยให้ทุกช่องรายการสามารถทำการอัปโหลดเนื ้อหา

รายการบางส่วนของตนเองล่วงหน้าเข้าไปก่อนวันออกอากาศจริง (Preload) ซึ่งวิธีการนี้ถือว่าเป็น

ความร่วมมือกันของสำนักงาน กสทช . และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในการสนับสนุนการสร้าง

ช่องทางในการรับชมผ่านบริการอย่าง OTT เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์สามารถปรับตัวให้เท่า

ทันกับสภาวะถดถอยของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในปัจจุบัน 

▪ สำนักงาน กสทช. ควรมีแนวทางการควบคุมธุรกิจ OTT เนื ่องจากค่าใช้จ่ายโฆษณาหายไปจาก

โทรทัศน์โดยไปอยู่กับบริการอย่าง OTT มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขัน

ให้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับผู้ให้

บริการ OTT จากทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเท่าเทียม 
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▪ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทไม่ใช้คลื่นความถี่ ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎ Must Carry ไว้ว่า

สำนักงาน กสทช. ไม่ควรบังคับแพลตฟอร์มอื่นให้ต้องช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

ในระบบดิจิตอลไปด้วย เนื่องจากในปัจจุบันที่ทางโทรทัศน์เคเบิลต้องปฏิบัติตามกฎ Must Carry โดย

ผู้ประกอบกิจการได้รับผลกระทบจากการออกอากาศรายการโทรทัศน์ ซึ่งจะถูกจัดลำดับเลขช่องใน

การออกอากาศหลังช่องรายการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ส่งผล

กระทบต่อจำนวนผู้รับชมรายการโทรทัศน์ให้มีจำนวนน้อย ซึ่งส่งผลต่อรายได้ค่าโฆษณาของผู้ประกอบ

กิจการโทรทัศน์ประเภทไม่ใช้คลื่นความถี่อีกด้วย 

การเข้ามาของบริการออนไลน์หรือสื่อดิจิตอลที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ ผู้

ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื ้นดินในระบบดิจ ิตอล แต่ย ังส ่งผลกระทบต่อตัวแทนขายสื ่อโฆษณา 

(Advertising agency) โดยปัจจุบันเจ้าของผลิตภัณฑ์หลายรายไม่ได้ติดต่อลงโฆษณาผ่านตัวแทนขายสื่อ

โฆษณาแล้ว แต่ไปติดต่อตรงกับทางช่องรายการแทน ดังนั้นความจำเป็นของตัวแทนต่างๆ จึงมีบทบาทลด

น้อยลง อย่างไรก็ตามตัวแทนขายสื่อโฆษณาจำเป็นต้องปรับการดำเนินงานให้มีคุณภาพและปรับการให้บริการ

ให้มีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการของตนเอง 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อคิดเห็น

ไปในทิศทางเดียวกันว่าจำนวนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลยังคงมีจำนวนที่สูง ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่หันมารับชมเนื้อหาผ่านช่องทาง

ออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในด้านของธุรกิจ โฆษณาที่เป็นรายได้

หลักของช่องโทรทัศน์ดิจิตอล ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่

ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของตนไปสู่ช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น 

รวมถึงการติดต่อซ้ือโฆษณาโดยตรงกับช่องโทรทัศน์โดยไม่ผ่านตัวแทนขายสื่อโฆษณาแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้ทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างเหมาะสม 

จำเป็นที่สำนักงาน กสทช. ในฐานะองค์กรกำกับดูแลจะต้องมีการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงไป และสร้างสมดุลของการแข่งขันให้เกิดข้ึนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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12 สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารสำนักงาน กสทช. 

ที่ปรึกษาประสานงานกับสำนักต่างๆ ในสำนักงาน กสทช. เพื ่อขอความอนุเคราะห์ในการเข้าไป

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารของแต่ละสำนัก เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์

สภาพอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย รวมไปถึงนำมาใช้ประกอบการ

พิจารณากำหนดนโยบายกิจการโทรทัศน์ภาคพื ้นดินในระบบดิจิตอลที ่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป 

โดยที่ปรึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากสำนักต่างๆ รวมทั้งสิ้น 4 

สำนัก ได้แก่ 1) สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.) ซึ่งเน้นไปที่การสัมภาษณ์ในส่วนที่

เกี ่ยวข้องกับข้อกฎหมายการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ  (Mergers and Acquisitions) การรวมกลุ่มกันใน

อุตสาหกรรมและแนวทางการกำกับดูแลในอนาคต 2) สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (ทส.) ซึ่งเน้นไปที่การสัมภาษณ์ในประเด็นของข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน

ทางเทคนิคต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 3) สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.) ซึ่งเน้นไปที่การสัมภาษณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการกำกับ

ดูแลค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงต้นทุนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ 4) 

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส. 2) ซึ่งเน้นไปที่การสัมภาษณ์ในประเด็นของข้อมูลกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่การอนุญาตประกอบกิจการ และเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการ

ของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ทั้งนี้ ด้วยระยะเวลาในการดำเนินงานที่จำกัด ที่ปรึกษาจึง

เลือกที่จะสัมภาษณ์ท้ัง 4 สำนักดังกล่าวเพ่ือให้ครอบคลุมต่อขอบเขตการศึกษาของโครงการ โดยมีรายละเอียด

ประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการสัมภาษณ์โดยสรุปดังต่อไปนี้ 

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตและการกำกับดูแล 

▪ ควรมีการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบที่ยืดหยุ่น เช่น กฎ Must Carry กฎ Must 

Have 

▪ ควรมีการกำกับดูแลกิจการ OTT เพ่ือสร้างให้เกิดระบบนิเวศท่ีเป็นธรรมในการแข่งขัน 
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ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ 

▪ การร่วมกันผลิตรายการ (Co-Production) ระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยกับผู้

ประกอบกิจการโทรทัศน์ของต่างประเทศที่มีศักยภาพ 

▪ การส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรกลางในการวัดเรตติ้ง ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาด้วย ได้แก่ 

(1) เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product Owner) ที่เคยใช้ข้อมูลเรตติ้งจากหน่วยงานวัดเรตติ้งเดิมอาจพบกับ

ความยุ่งยากในการเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลจากองค์กรกลางที่ตั ้งขึ ้นใหม่ เนื่องจากอาจมีบริษัทร่วมใน

ต่างประเทศท่ีใช้ข้อมูลเรตติ้งจากหน่วยงานเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กรณี บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ 

จำกัด ที่ใช้ข้อมูลเรตติ้งจาก Nielsen เหมือนกับสำนักงานใหญ่ของยูนิลีเวอร์ และ (2) การทำให้ผู้

ประกอบกิจการตัวแทนขายสื่อโฆษณาเชื่อถือผลลัพธ์เรตติ้งจากองค์กรกลางที่ตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งหากไม่

สามารถทำได้อาจเกิดการใช้ข้อมูลเรตติ้งจาก 2 แหล่ง 

▪ การจัดตั้งช่องทางซื้อขายเนื้อหารายการร่วมกัน (Content Market Place) ที่จะช่วยผลักดันให้ผู้

ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลสามารถผันตัวไปเป็นผู้ผลิตเนื ้อหารายการ 

(Content Provider) และเป็นการเพิ่มช่องทางในการซื้อขายเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น แต่ยังมีข้อพิจารณา

ในประเด็นของผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งต้องมีความระมัดระวังอย่างสูง 

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

▪ การกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ทำได้ 2 แนวทาง ได้แก่ (1) การปรับพารามิเตอร์ (Parameter) และการมอดูเลชั่น (Modulation) ที่

สามารถทำให้มีคุณภาพสัญญาณความถี ่วิทยุ (Radio Frequency) ในการออกอากาศดีขึ ้น และ

ทนทานต่อการรบกวนได้มากขึ้น แต่การดำเนินการเช่นนี้อาจทำให้โครงข่ายมีอัตราบิตของสัญญาณ

ภาพ (Bit Rate) ลดลง ส่งผลให้คุณภาพสัญญาณด้อยลงหรือรองรับจำนวนช่องรายการได้ลดลงด้วย 

และอาจสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ให้บริการโครงข่าย ผู้ให้บริการช่องรายการ และผู้รับชมได้ (2) การ

เพิ่มคุณภาพของสัญญาณโดยการเพิ่มอัตราบิตของสัญญาณภาพ โดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าวต้อง

คำนึงถึงความเท่าเทียมเป็นธรรมต่อทุกช่องรายการรวมทั้งประเด็นกฎหมายด้วย โดยหากในปัจจุบัน

ต้องการยกระดับความคมชัดในการออกอากาศเป็นแบบสูงมาก (UHD) อาจสามารถดำเนินการได้ผ่าน

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่มีความจุมัลติเพล็กซ์เหลือค่อนข้างมากเท่านั้น ทั้งนี้การ
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ปรับค่าพารามิเตอร์หรือคุณภาพของสัญญาณภาพจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลัก ได้แก่ ผลกระทบต่อ

แผนความถี่และการตั้งสถานี ความทนทานต่อการรบกวนและคุณภาพของสัญญาณ อัตราบิตของ

โครงข่าย ความยินยอมร่วมกันของผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

▪ การคำนวณค่าเช่าใช้โครงข่ายควรสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันการ

คำนวณค่าเช่าใช้โครงข่ายเป็นการคำนวณโดยใช้หลักการสะท้อนต้นทุน (Cost Based) โดยใช้

หลักการคำนวณแบบต้นทุนเฉลี ่ยส่วนเพิ ่มระยะยาว (Long run average incremental costs: 

LRAIC) ซึ่งจำเป็นต้องมีการทบทวนค่าเช่าใช้โครงข่ายใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใน

ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น สภาพทางเศรษฐกิจที ่เกี ่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ย

นโยบาย อัตราเงินเฟ้อที่จะกระทบต่อต้นทุนการลงทุนและต้นทุนการดำเนินงานของผู้ให้บริการ

โครงข่าย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในด้านของความต้องการของผู้เช่าใช้

โครงข่ายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำนินการของผู้ประกอบกิจการ 

▪ ผู้ประกอบกิจการควรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและพยายามจับกลุ่มเป้าหมายของตนเอง เพ่ือที่ช่องจะ

ได้มีช่องทางหารายได้ของตนเองผ่านช่องทางอ่ืนด้วย 

▪ ผู้ประกอบกิจการควรศึกษาภาวการณ์เติบโตทางธุรกิจ ซึ่งการที่ช่องประสบภาวะขาดทุนในช่วง 5 ปี

แรก ถือเป็นเรื่องปกติตามหลักการ J-Curve Effect ที่ผู้ประกอบกิจการจะขาดทุนในระยะแรกแล้ว

ค่อยมีกำไรในภายหลัง ซึ่งผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่เหลืออยู่มีโอกาสที่

จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีกำไร 
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13 ภาคผนวก 

13.1 การจัดการประชุมรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาสภาพตลาดและ
พฤติกรรมของผู้รับชมเพื่อกำหนดนโยบายกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

กำหนดการประชุมรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่ม 
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ภาพบรรยากาศภายในงานการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 
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13.2 รายละเอียดความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม  (Focus Group) โครงการศึกษาสภาพตลาดและ
พฤติกรรมของผู้รับชมเพื่อกำหนดนโยบายกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตารางที่ 13-1: ตารางรายละเอียด ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) 

เรื่อง คำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การชี้แจงในที่ประชุม 

1. แนวทางในการ

พัฒนาอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

ในระบบดิจิตอล 

▪ ผู ้เข้าร่วมประชุมเสนอให้สำนักงาน กสทช. พิจารณาสร้าง 

แอปพลิเคชันสำหรับการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยให้ทุกช่องรายการ

สามารถทำการอัปโหลดเนื้อหารายการบางส่วนของตนเอง

ล่วงหน้าเข้าไปก่อนวันออกอากาศจริง (Preload) เพื่อสร้าง

การรับรู้และดึงดูดจำนวนผู้รับชมให้มากขึ้น ซึ่งการทำเช่นนี้จะ

ช่วยเพิ่มฐานผู้รับชมได้ในภายในระยะเวลาอันสั้นก่อนเวลา

ออกอากาศจริงของเนื ้อหารายการนั ้นๆ ทั ้งบนช่องทาง 

แอปพลิเคชัน และช่องทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล 

▪ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ เนื่องจากเป็นการสร้างการรับรู้ล่วงหน้า

และจะช่วยเพิ ่มจำนวนผู ้ร ับชมให้มากขึ ้น ทั ้งบนช่องทาง 

แอปพลิเคชัน และช่องทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

▪ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นว่าเนื้อหารายการ (Content) 

เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากที่ช่วยดึงดูดผู้ชม อย่างไรก็ตามใน

ปัจจุบันช่องรายการของประเทศไทยยังไม่ค่อยมีความโดดเด่น

▪  เห็นด้วยในข้อคิดเห็น เนื่องจากเนื้อหารายการคือปัจจัยหลักใน

การสร้างความแตกต่าง และรักษาฐานผู้รับชมของแต่ละช่อง

รายการ 
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เรื่อง คำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การชี้แจงในที่ประชุม 

ในตัวของตนเอง อาทิ ช่องรายการครอบครัว รายการข่าว ก็มี

การลงเนื ้อหาประเภทอื่นๆ ด้วย ทำให้ทุกช่องมีเนื ้อหาที่

คล้ายๆ กัน ดังนั้น อยากเสนอให้ช่องรายการผลิตเนื้อหาที่มี

ความแตกต่างและเป็นเนื ้อหาที ่คนนิยมเพื ่อดึงดูดผู ้ชมให้

ได้มากยิ่งขึ ้น นอกจากนี้ช่องรายการยังควรที่จะเน้นการทำ

การตลาดผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามาก

ยิ่งขึ้น 

2. ร ู ป แ บ บ ก า ร

กำกับดูแล 

▪ ผู ้เข้าประชุมสอบถามถึงเรื ่องการอุดหนุนต้นทุนการการ

เผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (Must Carry) ว่าจะ

ดำเนินการต่อไปหรือไม่ เนื่องจากอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการเพ่ิม

คุณภาพความคมชัดในการออกอากาศ  

▪ ที ่ปร ึกษารับไว ้พิจารณา โดยอาจเป็นไปได้ 2 วิธ ี คือ 1) ผู้

ประกอบกิจการรับภาระต้นทุนที ่อาจเพิ ่มขึ ้นนี ้เอง หรือ 2) 

รัฐบาลช่วยอุดหนุนทั ้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตามต้อง

พิจารณาเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ด้วย 

▪ ผู ้เข้าร่วมประชุมมองว่าสิ ่งที ่ร ัฐบาลพยายามทำอยู ่ตอนนี้

เปรียบเสมือนการช่วยต่อชีวิตให้ทีวีดิจิตอลไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่ง

หากมองในเชิงเศรษฐศาสตร์จะเห็นได้ว่าปัจจุบันความต้องการ

ในตลาดนั้นลดลง เมื่อความต้องการลดลง ปริมาณผู้ให้บริการ

ก็ควรที ่จะลดลงตามไปด้วย ท้ายที ่ส ุดแล้วสิ ่งที ่สำนักงาน 

▪ ต้องยอมรับว่าขนาดตลาดปัจจุบันนั้นมีปัญหาด้านปริมาณความ

ต้องการและจำนวนผู้ให้บริการที่ไม่สอดคล้องกันจริงๆ ดังนั้นผู้

ประกอบกิจการจึงควรมีการลงทุนเพื่อสร้างช่องทางหารายได้

ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการสร้างแพลตฟอร์ม OTT 

หรือการขายส่งเนื้อหารายการ โดยผู้ประกอบกิจการรายใหญ่
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เรื่อง คำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การชี้แจงในที่ประชุม 

กสทช. ควรทำคือการอนุญาตให้ผู้ให้บริการเหล่านั้นออกจาก

ตลาด 

อาจลงมือทำเอง หรือผู้ประกอบกิจการรายกลางและรายย่อย

อาจรวมกลุ่มกันทำ 

▪ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นว่าช่องที่เหลืออยู่ในตลาดคือ

ช่องที่มีกลุ่มทุนรายใหญ่หนุนอยู่ โดยช่องเหล่านี้มีผลประโยชน์

ทางธุรกิจอื ่นๆ เกี ่ยวเนื ่อง ดังนั ้นถึงแม้กิจการโทรทัศน์จะ

ขาดทุน กลุ่มทุนเหล่านี้ก็ยังคงดำเนินกิจการต่อ ด้วยเหตุนี้จึง

ไม่มีความจำเป็นที่ กสทช. จะต้องนำเงินไปสนับสนุนแล้ว 

 

▪ ปัจจุบันมีแนวโน้มในการพัฒนาของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ 5G ดังนั้นในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมจำเป็นต้องสามารถที ่จะให้แข่งขันได้ใน

อนาคต การลงทุนที่สำนักงาน กสทช. อาจช่วยสนับสนุน ถือเป็น

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรูปแบบแพลตฟอร์มใหม่ๆ ใน

กิจการโทรทัศน์ ไม่ได้ถือว่าเป็นการช่วยทีวีดิจิตอลเพียงอย่าง

เดียว แต่เป็นการช่วยอุตสาหกรรมในภาพรวม หากโทรทัศน์

เคเบิลหรือผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทไม่ใช้คลื่นความถี่ 

จะนำเนื้อหามาลงด้วยก็ย่อมได้เช่นเดียวกัน 

▪ ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามถึงจำนวนช่องรายการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่เหมาะสมกับความต้องการใน

ตลาดปัจจุบันควรมีกี่ช่อง 

▪ ในเรื่องของการออกจากตลาด ปัจจุบันไม่ได้คาดว่าจะมีกฎหมาย

พิเศษในเรื่องของการออกจากตลาดและได้รับการชดเชยเหมือน

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 ทั้งนี้การ

ควบรวมกิจการ (M&A) ก็ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการที่จะช่วย

ให้ผู้ประกอบกิจการออกจากตลาดได้ 
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▪ ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะว่าหาก กสทช. ต้องการช่วยเหลอืผู้

ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลก็ย่อมทำ

ได้ แต่ไม่อยากให้บังคับแพลตฟอร์มอ่ืนให้ต้องช่วยเหลือไปด้วย 

เช่น ในปัจจุบันที่ทางโทรทัศน์เคเบิลก็โดนบังคับให้ปฏิบัติตาม

กฎ Must carry 

▪ ทีป่รึกษารับไว้พิจารณา 

▪ ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะว่าการขยายตลาดโฆษณาอาจทำได้

ยาก แต่สิ่งที่อาจทำได้คือการปรับแนวทางการโฆษณาผ่านการ

ทำโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน เพื่อให้มีการออกโฆษณา

ตามพื้นที ่ท้องถิ ่น ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนขายสื่อ

โฆษณารายเล็กและรายย่อยเข้ามาในตลาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

▪ ที่ปรึกษารับไว้พิจารณา 

▪ สำนักงาน กสทช. มีแนวทางอย่างไรในการควบคุมธุรกิจ OTT 

เนื่องจากในปัจจุบันเม็ดเงินโฆษณาตลาดโทรทัศน์นั้นหายไป

อยู่กับธุรกิจ OTT เป็นจำนวนมาก 

▪ เรื่องกฎหมายด้านการกำกับบริการ OTT ทางสำนักงาน กสทช. 

อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งขณะนี้กำลังพยายามหาข้อตกลง

ร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ เพื่อกำหนดให้เป็น

มาตรการในแนวทางเดียวกัน 

▪ ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีในการออกอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไป 

สำนักงาน กสทช. มีทิศทางในการรับมืออย่างไร 

▪ ที่ปรึกษารับไว้พิจารณา 
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3. ประเด็นอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

▪ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นว่า สาเหตุที่รายได้ของช่อง

รายการโทรทัศน์รายงานต่อสำนักงาน กสทช. มีความแตกตา่ง

อย่างมากกับมูลค่าตลาดโฆษณาโทรทัศน์ที่แท้จริง เป็นเพราะ

มูลค่าโฆษณาที่ Nielsen นำมาคำนวณเป็นตัวเลขที่ยังไม่รวม

ส่วนลดต่างๆ ที่ทางช่องรายการและตัวแทนขายสื่อโฆษณาตก

ลงกัน ซึ่งในปัจจุบันตัวเลขในส่วนนี้มีมูลค่าค่อนข้างมาก เพราะ

ทางช่องรายการมีการเสนอโปรโมชั่นต่างๆ ให้แก่ตัวแทนขาย

สื่อโฆษณาเป็นจำนวนมาก 

▪ เห็นด้วยกับข้อคิดเห็น ทั้งนี้ สิ่งที่สะท้อนออกมาจากประเด็นนี้

คือ ช่องรายการโทรทัศน์ยังมีอำนาจต่อรองที ่ค่อนข้างน้อย 

เนื ่องจากยังต้องมีการให้โปรโมชั ่นต่างๆ กับตัวแทนขายสื่อ

โฆษณา อีกทั้งยังสะท้อนถึงการมีอุปทานในตลาดมากเกินไป 

ดังนั้น วิธีการแก้คือการรวมกลุ่มช่องรายการเพื่อให้ช่องรายการ

มีอำนาจในการต่อรองที่เพ่ิมขึ้น หรือลดปริมาณอุปทานในตลาด

ลง แต่การลดปริมาณอุปทานหรือการคืนใบอนุญาตนั้นอาจจะ

สามารถทำได้ยากเนื ่องจากปัจจุบันเลยกรอบเวลาที ่คำสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่4/2562 เปิดโอกาสให้ผู้

ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื ้นด ินในระบบดิจ ิตอลคืน

ใบอนุญาตและได้รับการพิจารณาการชดเชยแล้ว 

▪ ปัจจุบันเจ้าของผลิตภัณฑ์หลายรายไม่ได้ติดต่อลงโฆษณาผ่าน

ต ัวแทนขายส ื ่อโฆษณา (Advertising Agency) แล ้ว โดย

เปลี่ยนไปติดต่อตรงกับทางช่องรายการแทน ซึ่งถือเป็นปัญหา

หลักของตัวแทนขายสื่อโฆษณาที่ต้องหมั่นพัฒนาตนเองให้เก่ง

กว่าลูกค้าเพ่ือดึงดูดลูกค้าให้ใช้บริการของตน 

▪ เห็นด้วยว่าเป็นข้อเท็จจริงในปัจจุบัน โดยสามารถสรุปออกได้

เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นปัจจัยให้

ทุกองค์กรหาช่องทางลดต้นทุน 2) เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนไป

ติดต่อตรงกับทางช่องรายการเลย ส่วนมากเป็นกลุ่มทุนที่เข้าไปมี

ส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในสื่อ และ 3) แนวโน้มใน
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ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจต่างๆ ต่างหันไปใช้ช่องทางดิจิตอลอยู่

แล้ว ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงต้องพัฒนาตนเอง และสร้างให้เกิด

ความแตกต่างในการให้บริการ 
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13.3 อภิธานศัพท์ 

ตารางที่ 13-2: ตารางอภิธานศัพท์ 

คำศัพท์ ความหมาย 

โทรทัศน์แบบดั้งเดิม 
การรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

ในระบบดิจิตอล เคเบิล และดาวเทียม 

Analog Cable 
จำนวนครัวเรือนที่เลือกรับชมโทรทัศน์ผ่านช่องทาง

โทรทัศน์แบบแอนะล็อกเคเบิลเป็นหลัก 

Analog Terrestrial 
จำนวนครัวเรือนที่เลือกรับชมโทรทัศน์ผ่านช่องทาง

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกเป็นหลัก 

Arts เนื้อหารายการประเภทศิลปะ 

Assap Servizi 

บริษัทย่อยของ UPA (Utenti Pubblicità 

Associati) ให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจโฆษณา

และกิจการโทรทัศน์ 

At Least Once Per Month 
ความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยเดือนละ

หนึ่งครั้ง 

At Least Once Per Week 
ความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยสัปดาห์

ละหนึ่งครั้ง 

Big Data ปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาล 

Broadcaster's in-stream OTT Ad Spending 
ค่าใช้จ่ายโฆษณาวิดีโอประเภทแทรกสื่อหลักของผู้

ให้บริการ OTT ที่ดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ 

Cathode-ray tube Television (CRT) 

เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแก้ว หรือจอตู้ปลา 

หมายถึง เครื่องรับโทรทัศน์ที่มีลักษณะจอหนา

ลักษณะคล้ายไมโครเวฟโดยมีความหนามากกว่า 2 
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คำศัพท์ ความหมาย 

นิ้ว (นิยามอุปกรณ์ในการรับชมรายการโทรทัศน์ของ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 

Children's เนื้อหารายการเด็กและเยาวชน 

Compound Annual Growth Rate (CAGR) อัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้นต่อปี 

Computer 

นิยามอุปกรณ์ในการรับชมรายการโทรทัศน์ของ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ คอมพิวเตอร์ หมายถึง 

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) คอมพิวเตอร์แบบ

พกพา (Notebook) และแท็บเล็ต 

Confindustria Radio Televisioni 

Confindustria Radio Televisioni (CRTV) is the 

association of the Italian radio and 

television broadcasters. 

Content Licensing ลิขสิทธิ์เนื้อหารายการ 

Content Streaming to TV Device เครื่องมือส่งข้อมูลรายการเนื้อหาสู่โทรทัศน์ 

Cost-based วิธีคำนวณด้วยหลักการที่สะท้อนต้นทุน 

CRT TV 

นิยามอุปกรณ์ในการรับชมรายการโทรทัศน์ของ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอ

แก้ว หรือจอตู้ปลา หมายถึง เครื่องรับโทรทัศน์ที่มี

ลักษณะจอหนาลักษณะคล้ายไมโครเวฟโดยมีความ

หนามากกว่า 2 นิ้ว 

Current Affairs เนื้อหารายการที่เก่ียวกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

Digital Ads Spending ค่าใช้จ่ายการโฆษณาบนช่องทางดิจิตอล 
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คำศัพท์ ความหมาย 

Digital Cable 
จำนวนครัวเรือนที่เลือกรับชมโทรทัศน์ผ่านช่องทาง

โทรทัศน์แบบดิจิตอลเคเบิลเป็นหลัก 

Digital Content Rating 
การวัดพฤติกรรมการรับชมเนื้อหารายการบน

ช่องทางดิจิตอล 

Documentaries เนื้อหารายการประเภทสารคดี 

Drama เนื้อหารายการประเภทละคร 

DVD/Blurary การรับชมสื่อผ่านแผ่น ดีวีดีหรือบลูเรย์ 

Education เนื้อหารายการประเภทการศึกษา 

Entertainment เนื้อหารายการประเภทความบันเทิง 

E-Reader Device อุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

Every Day ความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกวัน 

FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) 

หน่วยงาน The Italian Federation of 

Newspaper Publishers (FIEG) หรือสมาคมสื่อ

สิ่งพิมพ์ของประเทศอิตาลี 

Films เนื้อหารายการประเภทภาพยนตร์ 

Flat Screen TV 

เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแบน หมายถึง เครื่องรับ

โทรทัศน์ที่มีลักษณะจอบาง หนาประมาณ 1 นิ้ว 

เช่น เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแอลซีดี (LCD) จอ

แอลอีดี (LED) และจอพลาสมา (PLASMA) (นิยาม

อุปกรณ์ในการรับชมรายการโทรทัศน์ของสำนักงาน

สถิติแห่งชาติ) 

Football เนื้อหารายการที่เก่ียวกับกีฬาฟุตบอล 
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คำศัพท์ ความหมาย 

Free Digital DTH 
จำนวนครัวเรือนที่เลือกรับชมโทรทัศน์ผ่านช่องทาง

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประเภทไม่มีค่าบริการ 

Free On-Demand การรบัชมสื่อแบบไม่มีค่าบริการ 

Free TV การรับชมโทรทัศน์แบบไม่มีค่าบริการ 

Frequency of Internet Use ความถี่ของการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

Gross Income รายได้ข้ันต้น 

Gross TV Ad Spending ค่าใช้จ่ายโฆษณาบนโทรทัศน์โดยรวม 

Hobbies/Leisure เนื้อหารายการประเภทงานอดิเรกและนันทนาการ 

Home Shopping เนื้อหารายการประเภทการนำเสนอขายสินค้า 

Horizontal Merger 
การควบรวมกิจการ 2 กิจการที่มีลักษณะเป็นคู่แข่ง

ทางธุรกิจมาก่อน โดยมีสินค้าคล้ายคลึงกัน 

Household Penetration สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึง 

IPTV 
จำนวนครัวเรือนที่เลือกรับชมโทรทัศน์ผ่านช่องทาง

โทรทัศน์แบบไอพีทีวีเป็นหลัก 

J-Curve Effect 

ปรากฎการณ์ที่ช่วงเวลาของผลตอบแทนเชิงลบ

ตามมาด้วยการฟ้ืนตัวที่ค่อยๆ เพิ่มข้ึนซึ่งมี

เสถียรภาพอยู่ในนระดับที่สูงกว่าก่อนที่จะลดลง 

La7 

กลุม่บริษัท LA7 ที่ทำธุรกิจด้านโฆษณา สื่อ และ

ดำเนินกิจการโทรทัศน์ช่อง La7 & La7d 

channels. 

Laptop/Desktop Computer คอมพิวเตอร์พกพาและคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
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คำศัพท์ ความหมาย 

Less Than Once Per Month 
ความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตน้อยกว่าหนึ่งครั้ง

ต่อเดือน 

Live รายการสด 

Live TV การรับชมสื่อแบบรายการสด 

Mediaset 
กลุ่มบริษัท Mediaset ที่ดำเนินธุรกิจด้านโทรทัศน์ 

โฆษณา สื่อ และอ่ืนๆ 

Mobile Phone โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท 

Motor sports เนื้อหารายการที่เก่ียวกับกีฬายานยนต์ 

Multi-Platform Commerce ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง 

Multi-screen อุปกรณ์ในการรับชมที่หลากหลาย 

Music เนื้อหารายการประเภทดนตรี 

News เนื้อหารายการประเภทข่าวสารสาระ 

News/Weather เนื้อหารายการประเภทข่าวและการพยากรณ์อากาศ 

Non-broadcaster in-stream OTT Ad 

Spending 

ค่าใช้จ่ายโฆษณาวิดีโอประเภทแทรกสื่อหลักของผู้

ให้บริการ OTT ที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ 

Non-video Digital Display Ad Spending ค่าใช้จ่ายโฆษณาสื่อดิจิตอลประเภทไม่ใช่วิดีโอ 

One-Stop Service การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

Online video clips การรับชมคลิปวีดิโอแบบออนไลน์ 

Other Offline Ads Spending ค่าใช้จ่ายโฆษณาออฟไลน์อ่ืนๆ 

Other sports เนื้อหารายการที่เก่ียวกับกีฬาประเภทอ่ืนๆ 

Out of Home สื่อโฆษณากลางแจ้ง 
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คำศัพท์ ความหมาย 

Out-stream Video Ad Spending ค่าใช้จ่ายโฆษณาวิดีโอประเภทไม่แทรกสื่อหลัก 

Paid On-Demand การรับชมสื่อแบบจ่ายค่าบริการ 

Paid Search ค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต 

Pay Digital DTH 
จำนวนครัวเรือนที่เลือกรับชมโทรทัศน์ผ่านช่องทาง

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประเภทบอกรับสมาชิก 

Pay TV การรับชมโทรทัศน์แบบมีค่าบริการ/บอกรับสมาชิก 

Primary DTT 
จำนวนครัวเรือนที่เลือกรับชมโทรทัศน์ผ่านช่องทาง

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเป็นหลัก 

Print สื่อสิ่งพิมพ์ 

Radio วิทยุกระจายเสียง 

RAI (Radio Televisione Italiana) 

บริษัทแพร่ภาพและกระจายเสียงสาธารณะแห่งชาติ

ของอิตาลี โดยมีกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินเป็น

เจ้าของ 

Recorded TV การรับชมสื่อแบบย้อนหลัง 

Religious เนื้อหารรายการประเภทศาสนาและความเชื่อ 

Return on Assets อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 

RTI (Reti Televisive Italiane) 
บริษัทในเครือกลุ่มบริษัท Mediaset ที่ดำเนินธุรกิจ

ด้านโทรทัศน์ โฆษณา สื่อ และอ่ืนๆ 

Sci-fi เนื้อหารายการประเภทนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ 

Smartphone โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 
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คำศัพท์ ความหมาย 

Social Media 
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้

หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

Sport เนื้อหารายการประเภทกีฬา 

Tablet Device อุปกรณ์แท็บเล็ต 

Time Spend with Media เวลาที่ใช้ในการรับชมสื่อ 

Timeframe กรอบเวลาการดำเนินงาน 

Total Asset Turnover Ratio อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม 

TV Ads Spending ค่าใช้จ่ายการโฆษณาบนช่องทางโทรทัศน์ 

TV Drama เนื้อหารายการประเภทละครโทรทัศน์ 

TV Households จำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่มีโทรทัศน์ 

TV Series เนื้อหารายการประเภทละครชุด 

UNA (Aziende della Comunicazione Unite) 

หน่วยงาน UNA (Aziende della 

Comunicazione Unite) ของอิตาลี ซึ่งทำหน้าที่ 

สมาคมสื่อโฆษณาและการสื่อสารของอิตาลี 

UPA (Utenti Pubblicità Associati) 

หน่วยงาน UPA (Utenti Pubblicità Associati) 

เป็นหน่วยงานเชื่อมโยงที่รวบรวม บริษัท 

อุตสาหกรรมการค้าและบริการที่ลงทุนด้านการ

โฆษณาและการสื่อสาร 

Vertical Merger 

การควบรวมกิจการ 2 กิจการที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่

ค้ากันมาก่อนโดยอาจจะเป็นในรูปบริษัทผู้ขาย

วัตถุดิบ (supplier) กับบริษัทผู้ผลิตสินค้า 

(manufacturer) ซึ่งจําเป็นต้องพ่ึงพาวัตถุดิบ 
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คำศัพท์ ความหมาย 

VoD การรับชมเนื้อหารายการตามความต้องการ 

Wearable Device อุปกรณ์สวมใส่แบบพกพา 
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14 บรรณานุกรม 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2562). คลังข้อมูลธุรกิจ. สืบค้นจาก https://datawarehouse.dbd.go.th/ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2555ก).       

                        ี                ์                              ื่อ      ฐ  

          ำ   บ   ใ  บ            ์ภ   ้ื    ใ   บบ     อ   . . 2555. สืบค้นจาก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/189/44.PDF 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2555ข).       

                        ี                ์                              ื่อ  

       ฑ์    ผ                  ์ ี่ใ  บ       ็      ่ว  . สืบค้นจาก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/118/14.PDF 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2556ก).       

                        ี                ์                              ื่อ  

       ฑ์         ี      ภ         ข  ข   ีฬ  ี่ ำ  ญ  . . 2556. สืบค้นจาก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/083/39.PDF 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2556ข).       

                        ี                ์                              ื่อ  

       ฑ์             ์ ำ  ญ ่ีใ   ผ         ฉ   ใ บ            ์ ี่  ็      ่ว    . . 2555. 

สืบค้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/001/27.PDF 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2557ก).       

                        ี                ์                              ื่อ  

       ฑ์           ำ   ผู  ีอำ      ือ    อ     ี    ำ  ญใ      ี่  ี่ วข อ ใ       

        ี                  ์            ฉ     ่ือ ้อ      ใ   ี       ำอ    ็    ผู ข  

  ือ  อใ       ว       ็     ใ     ข  ข    . . 2557. สืบค้นจาก  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/154/5.PDF 
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2557ข).       

                        ี                ์                              ื่อ  

       ฑ์              ำ           ฉ     ่ือ    ขผ  ี่        ฤ      อ    ็    

ผู ข    ือ  อใ       ว       ็     ใ     ข  ข  ใ               ี                  ์  . . 

2557. สืบค้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/154/11.PDF 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2561).       

                        ี                ์                              ื่อ         

 ำ  บ ู      ว       ใ               ี                  ์. สืบค้นจาก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/200/T15.PDF?1 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2562).       

                        ี                ์                              ื่อ  

       ฑ์ ว  ี         ื่อ  ข             ใ     ำ ว  ว        อ              ์  ื่อ

   บ    อ                ์     อ  (ฉบ บ ี่ 2). สืบค้นจาก  

http://www.nbtc.go.th/getattachment/law/law_noti/nbtc_notification/หลักเกณฑ-์

วิธีการ-และเงื่อนไขการจัดสรรเงินในกา-(1)/ประกาศฯ.pdf.aspx 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ. (2559).  ำ  ่   ว             ว    บ          ี่ 76/2559   ื่อ         

               อบ      ว            ี   ว           ์                      ่ือ       ์

       . สืบค้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/299/17.PDF 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ. (2561).  ำ  ่   ว             ว    บ          ี่ 9/2561   ื่อ         

บ     ผ     บ  อผู     อบ      ว            ี   ว           ์                 ี     

             ์. สืบค้นจาก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/117/12.PDF 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ. (2562).  ำ  ่   ว             ว    บ          ี่ 4/2562   ื่อ         

    ข ัญ         อบ             ์                  . สืบค้นจาก  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/093/T_0004.PDF  
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สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย). (2562). Thailand Digital Advertising Spend. สืบค้นจาก 

https://www.daat.in.th/digital-ad-spend 

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย. (2562). Ad Expenditure. สืบค้นจาก 

http://www.adassothai.com/index.php/main/ad_expenditure 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2561ก). 

                                       ี                ์                   

            ้  ี่ 4/2557. สืบค้นจาก https://nbtc.go.th/Information/cabinet/agreement-

broadcasting/รุปมติที่ประชุม-กสท-57/4-2557.aspx 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2561ข). 

                                       ี                ์                   

            ้  ี่ 11/2561. สืบค้นจาก https://www.nbtc.go.th/Information/cabinet/รายงาน

การประชุม-กสทช/สรุปมติที่ประชุม-กสทช-2561/33061.aspx 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2561ค). 

                                       ี                ์                   

            ้  ี่ 19/2561. สืบค้นจาก https://www.nbtc.go.th/Information/cabinet/รายงาน

การประชุม-กสทช/สรุปมติที่ประชุม-กสทช-2561/35427.aspx 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2561ง). 

      ผ     ฏ บ           .     ำ ี 2561. สืบค้นจาก 

https://www.nbtc.go.th/Information/AnnualReport/37580.aspx 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2561จ). 

          ึ   บ            ์          ว         อ ใ  บ            ์      ำ   บ

         . สืบค้นจาก 

https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/610700000001.pdf 
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สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2562ก). 5  ี 

บ         ีวี     อ : บ   ี           ี่      . สืบค้นจาก 

https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/620700000011.pdf  

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2562ข). 
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วิธีการ-และเงื่อนไขการจัดสรรเงินในกา-(1)/ประกาศฯ.pdf.aspx 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2561ง). 

      ผ     ฏ บ           .     ำ ี 2561. สืบค้นจาก 

https://www.nbtc.go.th/Information/AnnualReport/37580.aspx 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2562จ). 
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