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คำำ�นิิยม
รายงานการศึึกษาผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ต่่อสัังคม
และเศรษฐกิิจไทยภายหลัังการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบดิิจิิตอล ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นภายใต้้ความร่่วมมืือ
ระหว่่างสำำ�นัักงาน กสทช. กัับสถาบัันอาณาบริิเวณศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ฉบัับนี้้�
เต็็มเปี่่ย� มไปด้้วยเนื้้�อหาที่่�ครอบคลุุมมิิติสำิ ำ�คัญ
ั ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่ร� ะบบดิิจิติ อล
และผลที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อระบบเศรษฐกิิจและสัังคมตลอดระยะเวลาเกืือบ 10 ปีี ที่่�ผ่่านมาได้้
อย่่างครบถ้้วน
ผมได้้อ่่านสรุุปผลการศึึกษาและรู้้�สึึกดีีใจที่่�เรามีีงานวิิชาการในลัักษณะนี้้�ออกมา
ถืือเป็็นการประเมิินผลการทำำ�งานของ กสทช. ในระดัับผลลััพธ์์ (Outcome) และผลกระทบ
(Impact) ที่่�ส่่งผลต่่อประเทศชาติิในภาพกว้้าง เป็็นงานที่่�น่่าสนใจมากชิ้้�นหนึ่่�ง ซึ่่�งทาง
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์สามารถตอบโจทย์์ได้้ครอบคลุุมดีีมาก เท่่าที่่ท� ราบ การศึึกษาในครั้้ง� นี้้�
อาศัั ย แบบจำำ� ลองทางเศรษฐศาสตร์์ แ ละข้้ อ มููลที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในหลากหลายมิิ ติิ ป้้ อ นเข้้ า สู่่�
แบบจำำ�ลองเพื่่�อประเมิินผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ เพื่่�อวิิเคราะห์์ผลิิตภาพของกิิจการโทรทััศน์์
ในระบบดิิจิิตอล วิิเคราะห์์แนวโน้้มการรัับชมในอนาคต ตลอดจนผลกระทบในมิิติิเชิิงสัังคม
และพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค รวมทั้้�งความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างรายได้้ครััวเรืือนกัับการบริิโภคสื่่อ� เป็็นต้น้
ก่่อนจะปิิดท้้ายด้้วยข้้อเสนอแนะในการพััฒนาและส่่งเสริิมกิิจการ
ผมอยากเชิิญชวนให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยเฉพาะผู้้�ประกอบกิิจการโทรทััศน์์มีีโอกาสอ่่าน
รายงานการศึึกษาฉบัับนี้้� อย่่างน้้อยในส่่วนของบทสรุุปผู้้�บริิหาร เพื่่�อที่่�ท่่านจะได้้มุุมมอง
ทางวิิชาการเพิ่่�มเติิมสนัับสนุุนการตััดสินิ ใจในการเผชิิญกัับความท้้าทายเพื่่อ� การปรัับตััวภายใต้้
การเปลี่่�ยนแปลงของสื่่�อ และสำำ�นัักงาน กสทช. เองก็็จะได้้นำำ�ผลการศึึกษามาประกอบการ
พิิจารณาการตััดสิินใจเชิิงนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้เหมาะสมกัับบริิบทใหม่่
ท้้ายนี้้� ผมมั่่�นใจเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า รายงานการศึึกษาฉบัับนี้้�เป็็นงานวิิจััยเชิิงวิิชาการ
ที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ทั้้�งผู้้�เกี่่ย� วข้้องในเชิิงธุุรกิิจ ประชาชนทั่่�วไปที่่�สนใจ ตลอดจนเป็็นงานวิิจัยั
ที่่�ควรค่่าแก่่การนำำ�ไปอ้้างอิิงในเชิิงวิิชาการต่่อไปได้้เป็็นอย่่างดีี
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คำำ�นำำ�
ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2557 เป็็นต้้นมา การเปลี่่�ยนผ่่านจากโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบ
แอนะล็็อกมาสู่่ร� ะบบดิิจิติ อล ส่่งผลให้้ผู้้�บริิโภคมีีทางเลืือกในการรัับชมมากขึ้้น� เนื่่อ� งจากจำำ�นวน
ช่่องรายการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินมีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมที่่�มีีเพีียง 6 ช่่องรายการ นอกจากนี้้�
ในระยะเริ่่�มแรก ได้้ก่่อให้้เกิิดการขยายการลงทุุนในอุุตสาหกรรมโทรทััศน์์ และอุุตสาหกรรม
อื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เช่่น การผลิิตเนื้้อ� หารายการ หรืือคอนเทนต์์ อย่่างไรก็็ดีี ในช่่วงไม่่กี่่ปีีที่่
� ผ่� า่ นมา
การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี หรืือปรากฎการณ์์ Digital Disruption ได้้นำำ�บริิการใหม่่ๆ
เช่่น การให้้บริิการภาพและเสีียงผ่่านโครงข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต (Over The Top หรืือ OTT)
มาสู่่�ผู้้�ชม ซึ่่ง� บริิการ OTT นี้้� มีีลักั ษณะสำำ�คัญ
ั คืือ ผู้้�ชมสามารถเลืือกรัับชมเนื้้อ� หารายการได้้ทุกุ ที่่�
ทุุกเวลา ตามความต้้องการ ทำำ�ให้้บริิการ OTT ได้้รัับความนิิยมมากขึ้้�น จนเข้้ามาเป็็นอีีกผู้้�เล่่น
สำำ�คััญในตลาดการให้้บริิการภาพและเสีียง เช่่นเดีียวกัับกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการ
โทรทััศน์์เดิิมที่่�มีีอยู่่�
กล่่าวได้้ว่่า การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นในกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์
ข้้างต้้นได้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อสัังคมและเศรษฐกิิจของประเทศในทางใดทางหนึ่่�ง ดัังนั้้�น สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ
(สำำ�นัักงาน กสทช.) โดยสำำ�นัักนโยบายและวิิชาการกระจายเสีียงและโทรทััศน์์ ในฐานะ
หน่่ ว ยงานกำำ�กัั บ ดููแล จึึ ง จำำ� เป็็ นที่่� จ ะต้้ อ งติิ ดต ามการเปลี่่� ย นแปลงและพัั ฒน าการของ
อุุตสาหกรรม รวมทั้้�งวิิเคราะห์์ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นดัังกล่่าวที่่�จะมีีต่่อเศรษฐกิิจและสัังคม
โดยรวมของประเทศ จึึงได้้ร่่วมกัับสถาบัันอาณาบริิเวณศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
จััดทำำ�โครงการศึึกษา “ผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ต่่อสัังคม
และเศรษฐกิิจไทยภายหลัังการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบดิิจิิตอล” ซึ่่�งได้้ปรากฏผลการศึึกษา
โดยใช้้แบบจำำ�ลองดุุลยภาพทั่่�วไปที่่�สามารถนำำ�ไปสู่่�ข้้อสรุุปได้้ว่่า การเปลี่่�ยนแปลงในกิิจการ
กระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ไ์ ทยในช่่วงเวลาต่่างๆ ได้้ก่อ่ ให้้เกิิดผลกระทบต่่อภาคเศรษฐกิิจ
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ทั้้�งในมิิติิของการลงทุุนและอื่่�นๆ ซึ่่�งนำำ�มาซึ่่�งผลลััพธ์์สุุทธิิของผลิิตภััณฑ์์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) นอกจากนี้้� การเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีียัังมีีผลกระทบ
ต่่อสื่่�อและส่่งผลต่่อพฤติิกรรมของผู้้�คนในสัังคมด้้วย
คณะผู้้�จัั ดทำำ� หวัั ง เป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง ว่่ า รายงานการศึึ ก ษาฉบัั บ นี้้� จ ะเป็็ น ประโยชน์์ แ ก่่
ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ ตลอดจนภาครััฐ ภาคเอกชน
และประชาชนทั่่�วไปที่่�สนใจ และจะเป็็นข้้อมููลและองค์์ความรู้้�สำำ�คััญในการพััฒนาแนวทาง
ในการกำำ�กัับดููแลและส่่งเสริิมการประกอบกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ไทย
ของสำำ�นัักงาน กสทช. ต่่อไป
คณะผู้้�จััดทำำ�
มิิถุุนายน 2564

4

บทสรุุ ปสำำ�หรัับผู้้บ
� ริิหาร
Executive Summary
กิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ไ์ ทยได้้มีกี ารเปลี่่ย� นแปลงครั้้ง� สำำ�คัญ
ั ตั้้ง� แต่่
ช่่วงเดืือนเมษายน พ.ศ. 2557 เป็็นต้น้ มา โดยประเทศไทยได้้มีีการเปลี่่�ยนผ่่านจากการรัับ
ส่่งสััญญาณวิิทยุุโทรทััศน์ใ์ นระบบแอนะล็็อกไปสู่่ร� ะบบดิิจิติ อล ซึ่่ง� การเปลี่่ย� นผ่่านดัังกล่่าว
ได้้ส่่งผลให้้โครงสร้้างของอุุตสาหกรรมสื่่�อของไทยเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมาก ไม่่ว่่าจะเป็็น
ช่่องรายการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล (Service Provider) ที่่�จากเดิิมมีีเพีียง 6
ช่่องรายการ เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 19 ช่่องรายการในปััจจุุบััน โดยประกอบด้้วยหมวดหมู่่�ช่่อง
สาธารณะ จำำ�นวน 4 ช่่อง และหมวดหมู่่�ช่่องธุุรกิิจ จำำ�นวน 15 ช่่อง รวมถึึงการให้้บริิการ
โครงข่่ายโทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อล (Network Provider) ที่่�ปัจั จุุบันมี
ั ผู้้�ี ให้้บริิการ
อยู่่� 4 ราย จำำ�นวน 5 โครงข่่าย ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวส่่งผลให้้ผู้้�บริิโภคมีีทางเลืือก
ในการรัับชมมากขึ้้�น
อย่่างไรก็็ดีี การให้้บริิการเสีียงและภาพผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต (Over The Top: OTT)
เช่่น การให้้บริิการผ่่าน YouTube Facebook และแอปพลิิเคชัันอื่่�นในลัักษณะเดีียวกััน
ถืือเป็็นการเปลี่่ย� นแปลงทางเทคโนโลยีี (Digital Disruption) สำำ�หรัับกิิจการกระจายเสีียง
และกิิจการโทรทััศน์์ โดยบริิการดัังกล่่าวได้้รัับความนิิยมจากผู้้�คนเป็็นจำำ�นวนมากขึ้้�นและ
เข้้ามามีีบทบาทในชีีวิิตประจำำ�วัันของผู้้�คนในหลากหลายด้้าน ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมของ
ผู้้�บริิโภคที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปจากวิิถีดั้้ี ง� เดิิม ประชาชนสามารถรัับฟัังรัับชมเนื้้อ� หาได้้หลากหลาย
ช่่องทาง ไม่่ว่่าจะผ่่านอุุปกรณ์์พกพา เช่่น สมาร์์ทโฟน (Smart Phone) แท็็บเล็็ต (Tablet)
คอมพิิวเตอร์์เคลื่่�อนที่่� (Laptop) อุุปกรณ์์ประจำำ�ที่่� เช่่น Smart TV หรืืออุุปกรณ์์เสริิม
ที่่� ทำำ� ให้้ โ ทรทัั ศน์์ ธ รรมดาในปัั จ จุุ บัั นส ามารถรัั บ ชมรายการได้้ เช่่ น Android Box
และเครื่่� อ งเล่่ น เกมที่่� ส ามารถสตรีี ม มิ่่� ง ได้้ ซึ่่� ง กล่่ า วได้้ ว่่ า การที่่� ผู้้� บริิ โ ภคมีี พ ฤติิ ก รรม
การบริิโภคสื่่อ� ผ่่านช่่องทางอิินเทอร์์เน็็ตเพิ่่ม� มากขึ้้น� ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมกิิจการ
กระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์จึ์ งึ ต้้องมีีการปรัับตััวและพััฒนาแนวทางการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ
เพื่่�อให้้ทัันกัับเทคโนโลยีีและสอดรัับกัับกระแสความท้้าทายข้้างต้้น
กล่่าวได้้ว่่าการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นในอุุตสาหกรรมกิิจการกระจายเสีียงและ
กิิจการโทรทััศน์์ข้้างต้้นได้้ส่่งผลกระทบต่่อสัังคมและเศรษฐกิิจของประเทศในทางใด
ทางหนึ่่�ง ดัังนั้้�น สำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการ
โทรคมนาคมแห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน กสทช.) ในฐานะหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล จึึงจำำ�เป็็นที่่�
ต้้องติิดตามการเปลี่่ย� นแปลงและพััฒนาการของอุุตสาหกรรม รวมทั้้�งวิิเคราะห์์ผลกระทบ
ที่่�เกิิดขึ้้�นดัังกล่่าวที่่�จะมีีต่่อเศรษฐกิิจโดยรวมของประเทศ เช่่น ผลกระทบต่่อผลิิตภััณฑ์์
มวลรวมภายในประเทศที่่�แท้้จริิง และการลงทุุนที่่เ� กิิดขึ้้น� ภายในประเทศ เป็็นต้น้ นอกจากนี้้�
ยัังต้้องติิดตามผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ที่่์ มี� ต่ี อ่ ผู้้�บริิโภคและ
สัังคมโดยรวมด้้วย

ทั้้�งนี้้� การศึึกษาผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ดั์ งั กล่่าวจะ
ทำำ�ให้้เข้้าใจถึึงผลกระทบของการประกอบกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ที่่์ มี� ต่ี อ่
สัังคมและเศรษฐกิิจของประเทศโดยรวม ซึ่่ง� ข้้อมููลเชิิงลึึกและการวิิเคราะห์์ดังั กล่่าวจะช่่วย
ให้้ ส ามารถกำำ� หนดแนวทางการส่่ ง เสริิ ม กิิ จ การกระจายเสีี ย งและกิิ จ การโทรทัั ศน์์
ในอนาคต ให้้เหมาะสมกัับกลไกตลาดและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค โดยยึึดหลัักสากลและ
ประโยชน์์สาธารณะ (Public Interest)
โครงการศึึกษาผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์
ต่่อสัังคมและเศรษฐกิิจไทย ภายหลัังการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบดิิจิิตอลนี้้�
จึึงมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาวิิเคราะห์์ผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียง
และกิิจการโทรทััศน์์ต่่อสัังคมและเศรษฐกิิจไทย และนำำ�ผลที่่�ได้้จากการศึึกษา
มาวิิเคราะห์์และปรัับใช้้ในการพััฒนาและส่่งเสริิมกิิจการกระจายเสีียงและ
กิิจการโทรทััศน์์ของไทยในอนาคต โดยขอบเขตการศึึกษาจะแบ่่งออกเป็็น
สองส่่วนที่่�สำำ�คััญ ส่่วนแรกเป็็นการวิิเคราะห์์ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ
และส่่วนที่่�สองเป็็นการวิิเคราะห์์ผลกระทบต่่อสัังคม

สำำ�หรัับส่่วนแรกนั้้�นจะใช้้แบบจำำ�ลองทางเศรษฐศาสตร์์ที่่�เหมาะสม เพื่่�อประเมิิน
ผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ที่่�มีีต่่อเศรษฐกิิจ โดยมีีการจำำ�ลอง
ผลกระทบภายใต้้ 4 สถานการณ์์สำำ�คัญ
ั คืือ (1) สถานการณ์์ในช่่วงเริ่่ม� ต้้นของการประกอบ
กิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล (2) สถานการณ์์ในช่่วงการยุุติิระบบโทรทััศน์์
ภาคพื้้�นดิินในระบบแอนะล็็อกและการเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่โ� ทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อล
อย่่างเต็็มรููปแบบ (3) สถานการณ์์ในช่่วงการคืืนใบอนุุญาตและยุุติกิ ารประกอบกิิจการของ
ผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอลบางราย และ (4) สถานการณ์์ในช่่วง
ที่่�ผู้้�ประกอบการโทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อลเผชิิญกัับความท้้าทายด้้านเทคโนโลยีี
หรืือ Disruptive Technology
สำำ�หรัับในส่่วนที่่�สองเป็็นการวิิเคราะห์์ผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและ
กิิจการโทรทััศน์์ต่่อสัังคมไทย ซึ่่�งมีีประเด็็นที่่�สำำ�คััญอยู่่�สองส่่วน กล่่าวคืือ ในส่่วนของ
ผลกระทบอัันเกิิดจากพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค (Consumer Behavior) และในส่่วนของ
ผลกระทบต่่อสื่่�อ (Media Effects) ซึ่�ง่ ส่่วนนี้้�เป็็นปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อสัังคมในวงกว้้าง
เพราะการเป็็นดิิจิิตอลนั้้�นทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อสื่่�อในด้้านต่่างๆ และสื่่�อก็็มีีอิิทธิิพล
อย่่างมากต่่อสัังคมโดยรวม ซึ่�ง่ ในกรณีีของผลกระทบต่่อสัังคมนี้้�จะใช้้การศึึกษาจากข้้อมููล
ทุุติิยภููมิิเป็็นหลััก แล้้วจึึงนำำ�มาวิิเคราะห์์ผลกระทบอีีกชั้้�นหนึ่่�ง นอกจากนี้้�จะใช้้ข้้อมููล
พฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อของไทย ซึ่�ง่ ได้้จากการสำำ�รวจ (Survey) ภายใต้้โครงการสำำ�รวจ
พฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย ที่่�ได้้ดำำ�เนิินการและเสนอต่่อสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ
เมื่่�อ พ.ศ. 2562 มาประกอบการศึึกษาในส่่วนนี้้�ด้้วย
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1. การวิิ เ คราะห์์ ผ ลกระทบของกิิ จ การกระจายเสีี ย งและกิิ จ การโทรทัั ศน์์
ต่่อเศรษฐกิิจไทย โดยใช้้แบบจำำ�ลองดุุลยภาพทั่่�วไป (Computable General
Equilibrium: CGE)
การวิิเคราะห์์ผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ต่์ อ่ เศรษฐกิิจ
ไทยในส่่วนนี้้�ใช้้แบบจำำ�ลองดุุลยภาพทั่่�วไป ORANI-G ซึ่่�งคณะผู้้�วิิจััยจากมหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์พัฒน
ั าร่่วมกัับ The Centre of Policy Studies (CoPS), Victoria University
ประเทศออสเตรเลีีย แบบจำำ�ลองที่่�พัฒน
ั านี้้�มีทั้้ี ง� สิ้้น� 59 สาขาเศรษฐกิิจ รวมทั้้�งสาขากิิจการ
กระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ และสาขากิิจการโทรคมนาคม โดยใช้้ข้้อมููลจากตาราง
ปััจจััยการผลิิตและผลผลิิต (I-O Tables) ในปีี 2558 (ค.ศ. 2015) ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลล่่าสุุด
โดยกำำ�หนดสถานการณ์์สมมติิ (Scenarios) สำำ�หรัับการจำำ�ลองผล (Simulation) ออกเป็็น
4 สถานการณ์์ ได้้แก่่ สถานการณ์์ในช่่วงเริ่่ม� ต้้นของการประกอบกิิจการโทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิิน
ในระบบดิิจิิตอล สถานการณ์์ในช่่วงการยุุติิระบบโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบแอนะล็็อก
และการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่โ� ทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อลอย่่างเต็็มรููปแบบ สถานการณ์์
ในช่่วงการคืืนใบอนุุญาตและยุุติกิ ารประกอบกิิจการของผู้้�ประกอบการโทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิิน
ในระบบดิิจิิตอลบางราย และสถานการณ์์ในช่่วงที่่�ผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินใน
ระบบดิิจิิตอลเผชิิญกัับความท้้าทายด้้านเทคโนโลยีี หรืือ Disruptive Technology
การจำำ�ลองผล (Simulation) สถานการณ์์ช่ว่ งเริ่่�มต้้นของการประกอบกิิจการ
โทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล (สถานการณ์์ที่่� 1) ทำำ�การศึึกษาผลกระทบของ
เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ซึ่่�งได้้แก่่ การแจกคููปองแลกซื้้�อเครื่่�องรัับสััญญาณโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน
ในระบบดิิจิิตอล และการลงทุุนในโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล (MUX)
ในส่่วนของการแจกคููปอง พบว่่า มีีมููลค่่าการใช้้คููปอง 7,446 ล้้านบาท และ
การประเมิินค่่าใช้้จ่่ายนอกเหนืือจากคููปองอีีก 12,600 ล้้านบาท การจำำ�ลองผลพบว่่า
มาตรการดัังกล่่าวส่่งผลให้้ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.02
คิิดเป็็นมููลค่่า 2,646 ล้้านบาท ในขณะที่่�ผลผลิิตของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการ
โทรทััศน์์ขยายตััวร้้อยละ 0.11 และการนำำ�เข้้าโดยรวมขยายตััวร้้อยละ 0.12
ในส่่วนของการลงทุุนใน MUX พบว่่า การลงทุุนของผู้้�ประกอบการโครงข่่าย
ทั้้�ง 5 รายมีีมููลค่่า 4,319.14 ล้้านบาท และสร้้างผลตอบแทนจากปััจจััยทุุนของกิิจการ
กระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 1,069.32 ล้้านบาทต่่อปีี การจำำ�ลอง
ผลกระทบจากการลงทุุนใน MUX พบว่่า ช่่วยให้้ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ
ขยายตััวร้้อยละ 0.02 หรืือคิิดเป็็นมููลค่่า 2,381 ล้้านบาท และผลผลิิตของกิิจการกระจายเสีียง
และกิิจการโทรทััศน์ข์ ยายตััวร้้อยละ 0.17 ในขณะที่่�การลงทุุนมวลรวม และการลงทุุนของ
กิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ขยายตััวร้้อยละ 0.15 และ 19.91 ตามลำำ�ดัับ
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การจำำ�ลองผลสถานการณ์์ในช่่วงการยุุติิระบบโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบ
แอนะล็็อกและการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�โทรทััศน์ภ์ าคพื้้นดิ
� นิ ในระบบดิิจิติ อลอย่่างเต็็มรูปู แบบ
(สถานการณ์์ที่่� 2) โดยกำำ�หนดให้้มููลค่่าโฆษณาในกิิจการโทรทััศน์์แสดงถึึงมููลค่่าผลผลิิต
ของการประกอบธุุรกิิจโทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อล คณะผู้้�วิิจัยั ทำำ�การเปรีียบเทีียบ
ความแตกต่่างระหว่่างมููลค่่าโฆษณาในกิิจการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลกัับมููลค่่าโฆษณา
ในกิิจการโทรทััศน์ใ์ นสถานการณ์์สมมติิในกรณีีที่่ไ� ม่่มีกี ารเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่โ� ทรทััศน์ใ์ นระบบ
ดิิจิติ อล โดยพบว่่าระหว่่างปีี 2557 - 2562 กิิจการโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อลสร้้างมููลค่่าเพิ่่ม�
กว่่า 39,691 ล้้านบาท หรืือกว่่า 111,098 ล้้านบาทตลอดช่่วงระยะเวลาใบอนุุญาต 15 ปีี
นอกจากนี้้� การจำำ�ลองผลจากแบบจำำ�ลอง CGE พบว่่า มููลค่่าเพิ่่�มที่่�สร้้างขึ้้�นในช่่วงระยะ
เวลา 6 ปีีระหว่่างการยุุติิการออกอากาศในระบบแอนะล็็อกและการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�
โทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อลเต็็มรููปแบบ ส่่งผลให้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมภายในประเทศ
ขยายตััวร้้อยละ 0.32 คิิดเป็็นมููลค่่าผลผลิิตที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น� เฉลี่่ย� ปีีละกว่่า 7,002 ล้้านบาท ในขณะที่่�
การจำำ�ลองผลกระทบตลอดระยะเวลาใบอนุุญาตพบว่่า กิิจการโทรทััศน์์ทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์
มวลรวมภายในประเทศเพิ่่�มขึ้้�นกว่่า 117,587 ล้้านบาทตลอดระยะเวลา 15 ปีี หรืือ
คิิดเป็็นร้้อยละ 0.9 ของ GDP

การจำำ�ลองผลสถานการณ์์ในช่่วงการคืืนใบอนุุญาตและยุุติกิ ารประกอบกิิจการ
ของผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอลบางราย (สถานการณ์์ที่่� 3)
พิิจารณาผลกระทบจากมาตรการช่่วยเหลืือของรััฐและการยุุติิการประกอบกิิจการของ
ผู้้�ประกอบการบางราย ตั้้�งแต่่ช่่วงหลัังเดืือนเมษายน 2562 ซึ่่�งมาตรการช่่วยเหลืือที่่�
พิิจารณาประกอบด้้วย 5 มาตรการ ได้้แก่่ (1) การชดเชยจากการคืืนใบอนุุญาต 7 ช่่องรายการ
มููลค่่า 2,932.68 ล้้านบาท (2) การช่่วยเหลืือยกเว้้นค่า่ ธรรมเนีียมใบอนุุญาตงวดที่่� 5 และ
6 จำำ�นวน 13,622.4 ล้้านบาท (3) การช่่วยเหลืือค่่าเช่่าใช้้โครงข่่าย MUX ตลอดระยะเวลา
ใบอนุุญาตที่่�เหลืืออยู่่�มููลค่่า 16,453.6 ล้้านบาท (4) ค่่าทดแทน ชดใช้้ หรืือตอบแทน
ในการปรัับเปลี่่ย� นอุุปกรณ์์โครงข่่าย MUX ให้้กับั ผู้้�ประกอบการ MUX 5 ราย จำำ�นวน 761.42
ล้้านบาท และ (5) การเปลี่่ย� นแปลงอััตราการนำำ�ส่ง่ เงิินเข้้ากองทุุน กทปส. ซึ่่ง� มีีผลลดอััตรา
การนำำ�ส่ง่ เงิินรายปีีเข้้ากองทุุนจากเดิิมร้้อยละ 0.5 - 2 เป็็นร้อ้ ยละ 0.125 - 1.5 และปรัับช่่วง
ขั้้�นรายได้้ของการจััดเก็็บให้้ละเอีียดมากยิ่่�งขึ้้�น ตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้นไป โดยคณะผู้้�วิิจััย
เห็็นว่่า การช่่วยเหลืือข้้อ (2) และ (5) เป็็นการลดการจััดเก็็บในอนาคต และยัังไม่่มีีการ
จััดเก็็บใดๆ ดัังนั้้�น จึึงยัังไม่่มีธุี รุ กรรมจริิง และไม่่มีผี ลกระทบที่่�ชัดั เจน จึึงคงเหลืือมาตรการ
ช่่วยเหลืือที่่�จะนำำ�มาใช้้จำำ�ลองผลจากข้้อ (1) (3) และ (4) รวมมููลค่่า 20,147.7 ล้้านบาท
โดยจากการจำำ�ลองผลพบว่่า ความช่่วยเหลืือดัังกล่่าวส่่งผลให้้รายรัับและการใช้้จ่่ายของ
รััฐบาลลดลง เป็็นผลให้้ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ และการลงทุุนมวลรวมลดลง
ร้้อยละ 0.093 และ 0.004 ตามลำำ�ดับั อย่่างไรก็็ดีี แม้้ว่า่ มาตรการนี้้ใ� นด้้านหนึ่่ง� จะส่่งผลให้้
มููลค่่ า ผลิิ ตภััณ ฑ์์ ม วลรวมภายในประเทศลดลงอัั น เนื่่�อ งมาจากจำำ�น วนผู้้�ผลิิ ตที่่�ล ดลง
และการช่่วยเหลืือส่่งผลต่่องบประมาณของรััฐ แต่่ในอีีกด้้านหนึ่่�ง มาตรการนี้้�เปรีียบเสมืือน
การปลดล็็อกให้้ผู้้�ประกอบการที่่�ไม่่สามารถแข่่งขัันได้้ให้้ออกจากตลาดไป ซึ่่�งช่่วยลด
การใช้้ทรััพยากรอย่่างไม่่มีปี ระสิิทธิิภาพ เนื่่อ� งจากผู้้�ประกอบการที่่�ออกไปใช้้ปัจั จััยการผลิิต
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ในมููลค่่าที่่�สููงโดยเปรีียบเทีียบ แต่่สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มค่่อนข้้างน้้อยหากวััดจากส่่วนแบ่่งรายได้้
จากการโฆษณา ซึ่�ง่ ผลส่่วนนี้้�ส่่งผลต่่อระดัับการผลิิตในระยะยาว อย่่างไรก็็ดีี การจำำ�ลอง
ผลสถานการณ์์ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ยัังไม่่ได้้ประเมิินผลกระทบในส่่วนนี้้�
การจำำ�ลองผลสถานการณ์์ในช่่วงที่่ผู้� ป้� ระกอบการโทรทััศน์ภ์ าคพื้้นดิ
� นิ ในระบบดิิจิติ อล
เผชิิญกัับความท้้าทายด้้านเทคโนโลยีี หรืือ Disruptive Technology (สถานการณ์์ที่่� 4)
ทำำ�การประเมิินผลกระทบผ่่านการเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมการรัับชมของผู้้�บริิโภคในระยะเวลา
5 ปีีข้้างหน้้า โดยจากการสำำ�รวจพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่อ� ของสำำ�นัักงาน กสทช. โดยสถาบััน
อาณาบริิเวณศึึกษา (2562) จำำ�นวน 10,000 ตััวอย่่าง พบว่่า ในอีีก 5 ปีีข้้างหน้้า พฤติิกรรม
การรัับชมโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินจะมีีแนวโน้้มลดลง โดยชี้้�ให้้เห็็นว่่า จำำ�นวนการรัับชม
จะลดลงร้้อยละ 11 - 21 ซึ่่�งการจำำ�ลองผลพบว่่า พฤติิกรรมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปดัังกล่่าว
ส่่งผลให้้ผลผลิิตในกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ ลดลงร้้อยละ 0.75 ถึึง 1.43
และผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศลดลงร้้อยละ 0.005 – 0.009 คิิดเป็็นมููลค่่า
801.1 – 1,529.3 ล้้านบาท หรืือเฉลี่่�ยสููงสุุดปีีละ 306 ล้้านบาท อย่่างไรก็็ดีี Disruption
ทางเทคโนโลยีีที่่เ� กิิดขึ้้นส่
� ง่ ผลให้้มููลค่่าโฆษณาในสื่่อ� ออนไลน์์มีแี นวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว
โดยสััดส่ว่ นของโฆษณาในสื่่อ� ออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้นถึ
� งึ ร้้อยละ 6.5 ของมููลค่่าโฆษณาทั้้�งหมด และ
มีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้นถึ
� งึ ร้้อยละ 544 ระหว่่างปีี 2558 – 2563 ดัังนั้้น� การเปลี่่ย� นแปลงทางเทคโนโลยีี
ยัังถืือว่่าเป็็นโอกาสของผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลในการปรัับตััวไปนำำ�เสนอ
คอนเทนต์์ (Content) ในแพลตฟอร์์มที่่�หลากหลายขึ้้�น
การวิิเคราะห์์ข้า้ งต้้นชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่า โทรทััศน์์ภาคพื้้น
� ดิินระบบดิิจิต
ิ อลไม่่เพีียงแต่่
จะสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กับ
ั กิิจการโทรทััศน์์และกิิจการกระจายเสีียงมากกว่่า 111,098
ล้้านบาท ตลอดระยะเวลาใบอนุุญาต  (พ.ศ. 2557-2572) (ตารางที่่� 2.7)
แต่่มาตรการต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงระหว่่างการเปลี่่�ยนผ่่านจากระบบโทรทััศน์์
ภาคพื้้� น ดิิ น แบบแอนะล็็ อ กไปสู่่�ระบบดิิ จิิ ต อลยัั ง ส่่ ง ผลต่่ อ ระบบเศรษฐกิิ จ ไทย
ในภาพรวมในหลายช่่องทาง ซึ่ง�่ แบบจำำ�ลอง CGE ช่่วยให้้สามารถประเมิินผลกระทบ
เชิิงปริิมาณในภาพรวมระดัับประเทศ
การจำำ�ลองสถานการณ์์ทั้้ง� 4 สถานการณ์์ในงานศึึกษานี้้มีีทั้้
� ง� การจำำ�ลอง
ผลเพื่่�อชี้้�วััดผลกระทบต่่อนโยบายที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว (พ.ศ. 2557-2562) อัันได้้แก่่
สถานการณ์์ที่่� 1 ถึึง สถานการณ์์ที่่� 3 ซึ่่�งอาจสรุุปได้้ว่่าโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน
ในระบบดิิจิิตอลส่่งผลบวกต่่อระบบเศรษฐกิิจในภาพรวม  โดยผลผลิิตมวลรวม
ภายในประเทศเพิ่่�มขึ้น
้� คิิดเป็็นมููลค่่ากว่่า 106,919.3 ล้้านบาท (รวมผลกระทบของ
สถานการณ์์ที่่� 1 (2,646 ล้้านบาท + 2,381 ล้้านบาท), สถานการณ์์ที่่� 2 (117,587.3
ล้้านบาท)  สถานการณ์์ที่่� 3 (-15,695 ล้้านบาท)) ในขณะที่่�สถานการณ์์ที่่� 4 เป็็นการ
ประเมิินผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในระยะเวลา 5 ปีีข้้างหน้้า เมื่่�อผู้้�ประกอบการ
เผชิิญกัับความท้้าทายด้้านเทคโนโลยีี ซึ่ง่� พบว่่าการบริิโภคสื่่�อโทรทััศน์์ภาคพื้้น
� ดิิน
จะมีีแนวโน้้มลดลงร้้อยละ 11-21 อัันจะส่่งผลต่่อมููลค่่าผลผลิิตมวลรวมภายใน
ประเทศลดลงประมาณ 801.1-1,529.3 ล้้านบาท
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2. การวิิเคราะห์์ผลิิตภาพของธุุรกิิจโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล และแนวโน้้ม
การรัับชมโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล
ใน พ.ศ. 2557 สำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และ
กิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.) เปิิดประมููลใบอนุุญาตในการใช้้คลื่่�นความถี่่�เพื่่�อให้้
บริิการโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อล โดยมีีผู้้�ชนะการประมููลช่่องประเภทธุุรกิิจจำำ�นวน 24 ช่่อง
แบ่่งประเภทช่่องที่่�ประมููลเป็็น 4 หมวดหมู่่� ได้้แก่่ หมวดเด็็ก เยาวชน และครอบครััว
จำำ�นวน 3 ช่่อง หมวดข่่าวสารและสาระ จำำ�นวน 7 ช่่อง หมวดทั่่�วไปแบบความคมชััดปกติิ
(SD) จำำ�นวน 7 ช่่อง และ หมวดทั่่�วไปแบบความคมชััดสููง (HD) จำำ�นวน 7 ช่่อง นอกจากนี้้แ� ล้้ว
ยัังมีีหมวดช่่องสาธารณะจำำ�นวน 4 ช่่อง ดัังนั้้น� ในช่่วงแรกของยุุคโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อลนั้้น�
มีีจำำ�นวนช่่องที่่�นำำ�เสนอเนื้้�อหาทั้้�งหมดจำำ�นวน 28 ช่่อง
อย่่างไรก็็ดีี ใน พ.ศ. 2562 ผู้้�ประกอบกิิจการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลหลายราย
ตััดสินิ ใจยุุติกิ ารประกอบกิิจการและขอคืืนใบอนุุญาตฯ ส่่งผลให้้เหลืือช่่องโทรทััศน์ใ์ นระบบ
ดิิจิติ อลทั้้�งหมดเพีียง 19 ช่่อง แบ่่งเป็็นหมวดข่่าวสารและสาระ จำำ�นวน 3 ช่่อง หมวดทั่่�วไป
แบบความคมชััดปกติิ (SD) จำำ�นวน 5 ช่่อง หมวดทั่่�วไปแบบความคมชััดสููง (HD) จำำ�นวน
7 ช่่อง และหมวดช่่องสาธารณะจำำ�นวน 4 ช่่อง ทั้้ง� นี้้� ไม่่เหลืือช่่องที่่อ� ยู่่ใ� นประเภทหมวดหมู่่�
เด็็ก เยาวชน และครอบครััวเลย
อาจกล่่าวได้้ว่่าในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่่านมา เป็็นยุุคแห่่งความท้้าทายของธุุรกิิจสื่่�อ
ทุุกประเภท การพััฒนาทางด้้านเทคโนโลยีีส่ง่ ผลให้้พฤติิกรรมการบริิโภคสื่่อ� ของประชากร
ไทยเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว โดยช่่องทางการรัับรู้้�ข่่าวสารและความบัันเทิิงหลัักๆ
แบบดั้้�งเดิิม ไม่่ว่่าจะเป็็นโทรทััศน์์ วิิทยุุ หนัังสืือพิิมพ์์ หรืือ นิิตยสาร ได้้ถููกสื่่�อออนไลน์์
เข้้ามาแย่่งความนิิยม ธุุรกิิจช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลเองต้้องรัับมืือกัับความท้้าทาย
ทั้้�งทางด้้านอุุปสงค์์ (Demand) และ อุุปทาน (Supply) ซึ่�ง่ ทางด้้านอุุปสงค์์นั้้�น ผู้้�บริิโภค
ได้้หัันมารัับชมเนื้้�อหาผ่่านช่่องทางอิินเทอร์์เน็็ตตามความต้้องการ หรืือแบบออนดีีมานด์์
(On-demand) มากกว่่าการรอชมรายการโทรทััศน์์ตามตารางเวลา ส่่วนในด้้านของ
อุุปทานนั้้�น คู่่�แข่่งในโลกออนไลน์์ได้้เข้้ามาเปลี่่�ยนรููปแบบการแข่่งขัันทางธุุรกิิจโดยสิ้้�นเชิิง
จากเดิิมที่่�ตลาดมีีลัักษณะเป็็นแบบผู้้�ขายน้้อยราย มาเป็็นตลาดที่่�เข้้าใกล้้การแข่่งขัันแบบ
สมบููรณ์์มากยิ่่ง� ขึ้้น� ดัังนั้้�น ช่่องโทรทััศน์จึ์ งึ เลี่่ย� งไม่่ได้้ที่่จ� ะต้้องปรัับตััวและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อให้้อยู่่�รอดภายใต้้บริิบทของตลาดรููปแบบใหม่่นี้้�
การวิิเคราะห์์และเปรีียบเทีียบผลิิตภาพของผู้้�ประกอบการช่่องโทรทััศน์์ในระบบ
ดิิจิติ อลอาจจะช่่วยเพิ่่�มความเข้้าใจที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ การพิิจารณาแนวโน้้มทางธุุรกิิจของ
ผู้้�ประกอบการ งานศึึกษานี้้�จึึงวิิเคราะห์์ถึึงผลิิตภาพของช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลใน
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ช่่วง 5 ปีีแรกของกิิจการ (ช่่วง พ.ศ. 2557 - 2561) โดยนำำ�ข้อ้ มููลทางบััญชีีมาใช้้เพื่่อ� วิิเคราะห์์
ผลิิตภาพ (สััดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุุน) ซึ่�ง่ พบว่่า ที่่�ผ่่านมามีีเพีียง 7 ช่่องที่่�มีีตััวชี้้�วััดผลิิตภาพ
ที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ดีี หรืือมีีสััดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุุนมากกว่่า 1 โดยจุุดเด่่นของช่่องเหล่่านี้้�คืือ
ละครไทย (ช่่อง 7HD ช่่อง 3HD ช่่อง 8 และ ช่่อง One) ซีีรีส์ี ต่์ า่ งประเทศ (ช่่องโมโน 29 และ
ช่่อง 8) และ วาไรตี้้/� เกมโชว์์ (ช่่องเวิิร์ค์ พอยท์์ ทีีวี)ี สำำ�หรัับช่่องที่่มี� จุี ดุ เด่่นด้า้ นรายการข่่าว
สารคดีี รายการเด็็กหรืือถ่่ายทอดสดกีีฬานั้้�น ไม่่มีีช่่องใดที่่�มีีสััดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุนุ เกิิน 1
ความท้้าทายประการหนึ่่ง� ของการพััฒนาผลิิตภาพในกิิจการโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อล
คืือ การเพิ่่�มความนิิยมจากผู้้�ชม ทั้้�งนี้้� จากข้้อมููลเรตติ้้�งที่่�เก็็บโดยบริิษััท AGB Nielsen
Media Research ประเทศไทย พบว่่า เรตติ้้�งเฉลี่่ย� ของช่่องโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อลมีีแนว
โน้้มลดลงระหว่่างปีี พ.ศ. 2560 - 2562 และ เรตติ้้�งของช่่องหลัักๆ ก็็มีีแนวโน้้มลดลง
ในช่่วงเวลาดัังกล่่าวเช่่นกันั ซึ่ง�่ หากนำำ�ข้อ้ มููลด้้านประชากรศาสตร์์ของไทยมาพิิจารณาประกอบ
น่่าจะอนุุมานได้้ว่า่ ความนิิยมของช่่องโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อลไม่่น่า่ จะมีีแนวโน้้มเพิ่่ม� ขึ้้น�
เนื่่อ� งจากเมื่่อ� มองไปในอนาคต การเกิิดของประชากรรุ่่�นใหม่่ (เจเนอเรชััน แซด หรืือน้้อยกว่่า)
จะค่่อยๆ เข้้ามาแทนที่่�ประชากรรุ่่�นเก่่า ถึึงแม้้ประชากรกลุ่่�มนี้้�จะเติิบโตไปเป็็นผู้้�ใหญ่่และ
ผู้้�สููงอายุุ ก็็จะมีีความคุ้้�นชิินกัับการใช้้เทคโนโลยีีสมััยใหม่่และจะนิิยมบริิโภคสื่่�อผ่่านทาง
อิินเทอร์์เน็็ตมากกว่่าทางโทรทััศน์์ ทั้้�งนี้้� จากการคำำ�นวณโดยใช้้ข้้อมููลของสำำ�นัักงานสภา
พััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ พบว่่า ใน พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะมีีประชากร
เจเนอเรชััน แซด (หรืือน้้อยกว่่า) ประมาณร้้อยละ 40.1 และ พ.ศ. 2579 สััดส่่วนนี้้�จะเพิ่่�ม
เป็็นร้้อยละ 44.6 ซึ่่�งการเรีียกความนิิยมจากประชากรกลุ่่�มนี้้ถืื� อว่่าเป็็นสิ่่ง� ที่่ย� าก เนื่่อ� งจาก
พวกเขามีีทางเลืือกในการรัับชมสื่่�อผ่่านหลายช่่องทาง โดยเฉพาะสื่่�อทางอิินเทอร์์เน็็ต
ซึ่่ง� นำำ�เสนอรายการที่่ทั� นสมั
ั ยั และตอบโจทย์์ความต้้องการได้้มากกว่่า ดัังนั้้น� การพััฒนารายการ
ที่่�มีีเนื้้�อหาทัันสมัยั ก้้าวทัันโลก ประกอบกัับการเพิ่่�มช่่องทางการรัับชมแบบ On-demand
ผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต จึึงเป็็นความท้้าทายที่่ห� ลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้สำ�ำ หรัับช่่องโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อล
ของไทย
3. ผลกระทบของกิิ จ การกระจายเสีี ย งและกิิ จ การโทรทัั ศน์์ ต่่ อ สัั ง คมไทย
อัันเกิิดจากพฤติิกรรมผู้บ้� ริิโภค ภายหลัังการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบดิิจิติ อล
จากการศึึกษาพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในยุุคเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบ
ดิิจิิตอลนั้้�นพบว่่า พฤติิกรรมของกลุ่่�มคนในช่่วงอายุุต่่างกัันมีีความแตกต่่างกัันโดยสิ้้�นเชิิง
โดยมีีเส้้นแบ่่งอยู่่�ที่่ป� ระมาณอายุุ 42 ปีีขึ้้�นไป (ได้้แก่่ กลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์ กลุ่่�มเบบี้้บูู� มเมอร์์
และกลุ่่�มเจเนอเรชััน จีี.ไอ.) ผู้้�บริิโภคกลุ่่�มนี้้�จะมีีพฤติิกรรมในลัักษณะเดิิม กล่่าวคืือ
ยัังคงรัับชมสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวผ่่านทางเครื่่�องรัับโทรทััศน์์เป็็นหลััก และรัับข่่าวสาร
ทางโทรทััศน์์เป็็นหลัักเช่่นกััน ในขณะที่่�กลุ่่�มอายุุไม่่เกิิน 42 ปีี (กลุ่่�มเจเนอเรชััน แซด และ
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กลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย) จะมีีพฤติิกรรมในการรัับชมสื่่อ� ภาพเคลื่่อ� นไหวผ่่านอุุปกรณ์์หลััก คืือ
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� โดยมีีพฤติิกรรมในการรัับชมรายการย้้อนหลัังและวิิดีีโอออนดีีมานด์์
รวมทั้้�งติิดตามข่่าวสารผ่่านแอปพลิิเคชัันต่่างๆ ส่่วนเรื่่�องของช่่วงเวลาในการรัับชมสื่่�อ
ภาพเคลื่อ�่ นไหวนั้้น� ทุุกๆ เจเนอเรชัันส่ว่ นใหญ่่จะรัับชมในช่่วงเวลาเดีียวกััน คืือ 20.00 - 22.00 น.
สำำ�หรัับพฤติิกรรมในการรัับชมรายการย้้อนหลััง และ/หรืือรัับชมตามความต้้องการ
ก็็มีีความแตกต่่างเช่่นเดีียวกััน กล่่าวคืือ เจเนอเรชัันที่่�มีีอายุุ 42 ปีีขึ้้�นไปจะมีีการรัับชม
รายการย้้อนหลัังหรืือรัับชมตามความต้้องการแบบสตรีีมมิ่่�งวิิดีีโอออนดีีมานด์์น้้อยกว่่า
เจเนอเรชัันที่่มี� อี ายุุน้อ้ ยกว่่า 42 ปีี ซึ่่ง� พฤติิกรรมความแตกต่่างกัันระหว่่างเจเนอเรชัันเหล่่านี้้�
เกิิดขึ้้�นเหมืือนกัันในทุุกภููมิิภาคของประเทศ แตกต่่างกัันบ้้างในแง่่ของสััดส่่วนเท่่านั้้�น
แต่่โดยทั่่�วไปแล้้วสามารถกล่่าวได้้ว่่า ความแตกต่่างของพฤติิกรรมของแต่่ละเจเนอเรชััน
นั้้�นปรากฏชััดในทุุกภููมิิภาคของประเทศ
4. การใช้้แบบจำำ�ลองทางเศรษฐศาสตร์์ในการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
รายได้้โดยเฉลี่่�ยของครััวเรืือนกัับพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อ
การบริิโภคสื่่�อ (Media Consumption หรืือ Media Diet) หมายถึึง ปริิมาณและ
คุุณภาพของสื่่�อด้้านข้้อมููลข่่าวสารและด้้านบัันเทิิงที่่�บุุคคลหรืือกลุ่่�มบุุคคลทำำ�การบริิโภค
ซึ่ง�่ รวมถึึงการรัับชมโทรทััศน์แ์ ละการฟัังวิิทยุุบนช่่องทางแบบดั้้ง� เดิิมและบนช่่องทางออนไลน์์
(Online) โดยทั่่�วไปเชื่่�อกัันว่่า การบริิโภคสื่่�อก่่อให้้เกิิดผลกระทบด้้านบวก (Positive
Effects) เช่่น การที่่�เด็็กดููรายการโทรทััศน์์ที่่�ให้้ความรู้้�จะส่่งผลให้้เด็็กมีีการพััฒนาการ
ด้้านภาษา คณิิตศาสตร์์ และการเข้้าสัังคมที่่ดี� ขึ้้ี น� อิินเทอร์์เน็็ตได้้กลายเป็็นห้อ้ งสมุุดส่ว่ นตััว
ของผู้้�บริิโภคในการค้้นหาความรู้้�ใหม่่ๆ ให้้แก่่ผู้้�บริิโภคทุุกเพศทุุกวััย เกิิดเป็็นการแสวงหา
และได้้มาซึ่่�งความรู้้�ที่่�มีีต้้นทุุนที่่�ต่ำำ�� นอกจากนั้้�น การบริิโภคสื่่�อสมััยใหม่่ยัังก่่อให้้เกิิดผล
ของการสร้้างเครืือข่่ายของคนที่่�มีคี วามสนใจร่่วมกััน พฤติิกรรมการบริิโภคสื่่อ� จะพิิจารณา
การบริิโภคสื่่�อทั้้�งในรููปวิิทยุุ และโทรทััศน์์ โดยเฉพาะรายการที่่�เป็็นการให้้ความรู้้�ข่่าวสาร
หรืือแม้้แต่่รายการบัันเทิิงและกีีฬา ที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคได้้รัับข่่าวสารทั้้�งทางตรงและ
ทางอ้้อมที่่มี� ปี ระโยชน์์ในเชิิงเศรษฐกิิจ เช่่น การพััฒนาอาชีีพ การเข้้าถึึงช่่องทางการตลาด
การเข้้าถึึงแหล่่งสิินเชื่่�อ และการสร้้างเครืือข่่าย โดยระดัับของการบริิโภคสื่่�อจะพิิจารณา
ทั้้�งในด้้านคุุณภาพ (เนื้้�อหาที่่�บริิโภคและประเภทของรายการ) และ ปริิมาณที่่�บริิโภค
(ความถี่่�และจำำ�นวนเวลา)
ทั้้�งนี้้� การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างรายได้้โดยเฉลี่่ย� ของครััวเรืือนกัับพฤติิกรรม
การบริิ โ ภคสื่่� อ จะใช้้ วิิ ธีี ก ารทางสถิิ ติิ ที่่� ใช้้ ศึึ ก ษาความสัั ม พัั นธ์์ ร ะหว่่ า งตัั ว แปรอิิ ส ระ
(Independent Variables) ซึ่่�งในที่่�นี้้�คืือพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อ กัับตััวแปรตาม
(Dependent Variable) ซึ่่�งในที่่�นี้้�คืือ รายได้้โดยเฉลี่่�ยของครััวเรืือน โดยจะศึึกษา

12

ในรููปของการวิิเคราะห์์การถดถอยเชิิงเส้้นพหุุคููณ (Multiple Linear Regression)
อัันเป็็นรููปแบบการวิิเคราะห์์ที่่�ใช้้กัันโดยทั่่�วไปในการศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปร
อิิสระหลายตััวกัับตััวแปรตามหนึ่่ง� ตััว ซึ่่ง� สามารถพิิจารณาตััวแปรอิิสระหลายตััวได้้พร้้อมกััน
ต่่างกัับวิิธีีการทดสอบทีี (T-test) ที่่�ใช้้ในการทดสอบสมมติิฐานเพื่่�อเปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ย
ระหว่่างกลุ่่�มตััวอย่่างเพีียงสองกลุ่่�มที่่�อาจมีีความสััมพัันธ์์กัันหรืือเป็็นอิิสระต่่อกััน
ประโยชน์์ที่่�ได้้จากการศึึกษานี้้� จะทำำ�ให้้ทราบถึึงผลของการบริิโภคสื่่�อที่่�มีีต่่อ
เศรษฐกิิจระดัับครััวเรืือน อัันจะทำำ�ให้้เข้้าใจถึึงความสำำ�คััญของการพััฒนากิิจการกระจาย
เสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ เพื่่อ� ให้้ทราบถึึงอิิทธิิพลของการบริิโภคสื่่อ� ที่่�ต่า่ งภาคกัันหรืือต่่าง
เขตปกครอง (ในเขตหรืือนอกเขตเทศบาล) ที่่�อาจมีีผลต่่อเศรษฐกิิจครััวเรืือนที่่�แตกต่่างกััน
และเพื่่�อเป็็นประโยชน์์ในการกำำ�หนดนโยบายการพััฒนากิิจการกระจายเสีียงและกิิจการ
โทรทััศน์์ โดยมีีสมมติิฐานว่่า ระดัับรายได้้โดยเฉลี่่�ยของครััวเรืือนมีีความสััมพัันธ์์เชิิงบวก
กัับระดัับการบริิโภคสื่่อ� และคุุณภาพของเนื้้�อหาที่่�บริิโภคมีีผลต่่อระดัับรายได้้โดยเฉลี่่ย� ของ
ครััวเรืือนมากกว่่าปริิมาณการบริิโภคสื่่�อ
จากการศึึกษาพบว่่า ลัักษณะทางประชากรศาสตร์์มีผ
ี ลต่่อรายได้้ครััวเรืือน ดัังนี้้�
(1) อายุุของกลุ่่�มตััวอย่่างมีีผลทางบวกต่่อรายได้้ครััวเรืือน แต่่รายได้้
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมีีแนวโน้้มลดลงตามอายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
(2)	วุุฒิก
ิ ารศึึกษาของกลุ่่�มตััวอย่่างมีีผลทางบวกกัับรายได้้ของครััวเรืือน
(3)	จำำ�นวนสมาชิิกในครััวเรืือนมีีผลทางบวกต่่อรายได้้ของครััวเรืือน
(4) ครััวเรืือนในเขตเทศบาลและกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล มีีรายได้้
ครััวเรืือนสููงกว่่าครััวเรืือนนอกเขตเทศบาล
(5) ครััวเรืือนที่่�มีีอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงจะมีีรายได้้ครััวเรืือนสููงกว่่า
ครััวเรืือนที่่�ไม่่มีอิี ินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง
(6)	จำำ�นวนเวลาในการเข้้าใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตมีผ
ี ลทางบวกต่่อรายได้้ครััวเรืือน

โดยสามารถสรุุ ป ความสัั ม พัั นธ์์ ข องลัั ก ษณะทางประชากรศาสตร์์ กัั บ รายได้้
ครััวเรืือน แบ่่งตามพฤติิกรรมการรัับชมโทรทััศน์์และพฤติิกรรมการรัับฟัังวิิทยุุได้้ดัังนี้้�
ในด้้านพฤติิกรรมการรัับชมโทรทััศน์พ์ บว่่า จำำ�นวนชั่่�วโมงการรัับชมโทรทััศน์ที่่์ สูู� งขึ้้น�
มีีผลทำำ�ให้้รายได้้ครััวเรืือนลดลง แสดงว่่าปริิมาณการบริิโภคโทรทััศน์์มีีผลทางลบต่่อ
รายได้้ของครััวเรืือน ในขณะที่่�จำำ�นวนชั่่�วโมงการรัับชมรายการข่่าวและรายการสารคดีี
มีีผลทางบวกต่่อรายได้้ครััวเรืือน แสดงว่่าคุุณภาพของการรัับชมรายการโทรทััศน์มี์ ีผลต่่อ
การเพิ่่�มขึ้้�นของรายได้้ครััวเรืือน
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ในด้้านพฤติิกรรมการรัับฟัังวิิทยุุพบว่่า จำำ�นวนชั่่�วโมงการรัับฟัังวิิทยุุมีีผลตรงกััน
ข้้ามต่่อรายได้้ครััวเรืือน แสดงว่่าปริิมาณการบริิโภคสื่่อ� วิิทยุุมีผี ลทางลบต่่อรายได้้ครััวเรืือน
เช่่นเดีียวกัันกับั จำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์ในการฟัังรายการข่่าวและการฟัังวิิทยุุชุมุ ชน อย่่างไรก็็ดีี
สองตััวแปรดัังกล่่าวไม่่ได้้มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ในขณะที่่�จำ�น
ำ วนวัันต่่อสััปดาห์์ในการรัับฟััง
รายการที่่�มีีสาระ (ยกเว้้นรายการข่่าว) มีีผลทางบวกต่่อรายได้้ครััวเรืือน
จากผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในทั้้�งสองแบบจำำ�ลอง คณะผู้้�วิิจััยมีีความเห็็นว่่า นอกจาก
พฤติิกรรมการรัับชมสื่่อ� ประเภทต่่างๆ จะส่่งผลต่่อรายได้้เฉลี่่ย� ของครััวเรืือนแล้้ว ในอีีกทางหนึ่่ง�
พฤติิกรรมการรัับชมสื่่อ� ของแต่่ละบุุคคลก็็อาจถููกกำำ�หนดด้้วยปััจจััยอื่่น� ๆ รวมถึึงรายได้้เฉลี่่�ย
ของครัั วเรืือนด้้ วย จึึ งทำำ�ให้้ รููปแบบความสัั มพัันธ์์ของตัั วแปรอิิสระและตัั วแปรตาม
มีีลัักษณะของการส่่งผลซึ่่�งกัันและกัันเอง (Reverse Causality) ทำำ�ให้้ค่่าประมาณที่่�ได้้
จากแบบจำำ�ลองอาจเกิิดการผิิดพลาดได้้ นอกจากนั้้�น เนื่่�องจากการสำำ�รวจดัังกล่่าว
(โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย, 2562) ไม่่ได้้ออกแบบมา
เพื่่�อการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ของรายได้้ครััวเรืือนกัับพฤติิการบริิโภคสื่่�อโดยตรง ทำำ�ให้้
ลัักษณะของข้้อมููลที่่�ได้้มาอาจไม่่สอดคล้้องกัับแบบจำำ�ลอง (เช่่น การจััดกลุ่่�มข้้อมููลด้้าน
ปริิมาณการบริิโภคสื่่อ� ) หรืือข้้อมููลที่่�ต้อ้ งการไม่่ได้้อยู่่ใ� นแบบสอบถาม (เช่่น การใช้้ประโยชน์์
จากข้้อมููลที่่�ได้้จากการบริิโภคสื่่อ� ) ทำำ�ให้้แบบจำำ�ลองอาจไม่่สามารถพยากรณ์์ความสััมพัันธ์์
นี้้�ได้้อย่่างแม่่นยำำ�
5. ผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ต่์ อ่ สื่่อ� และสัังคมไทย
ภายหลัังการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบดิิจิิตอล
ความก้้าวหน้้าทางด้้านเทคโนโลยีีการสื่่�อสารและการเกิิดขึ้้�นของอิินเทอร์์เน็็ต
ในปััจจุุบััน ทำำ�ให้้เส้้นแบ่่งระหว่่างพรมแดนของสื่่�อต่่างๆ เลืือนรางและหลอมรวมเข้้าสู่่�
ยุุคแห่่งการใช้้สื่่�อที่่�หลากหลาย (Convergence Media) ตลอดทศวรรษที่่�ผ่่านมาภููมิิทัศน์
ั ์
สื่่�อเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างสิ้้�นเชิิง กิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ถููกท้้าทายจาก
การเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่ร� ะบบดิิจิติ อล จึึงทำำ�ให้้องค์์กรสื่่อ� มวลชนในฐานะผู้้�ส่่งสารมีีการปรัับตััว
ครั้้ง� ใหญ่่ ทั้้�งด้้านบริิหารจััดการ ด้้านเทคโนโลยีี และการสร้้างสรรค์์เนื้้�อหาให้้สอดคล้้องกัับ
พฤติิกรรมของผู้้�รับั สารในยุุคดิิจิติ อลที่่�มีคี วามต้้องการ ความสนใจ และรููปแบบการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตที่่�แตกต่่างกััน จากเดิิมที่่�องค์์กรสื่่�อมวลชนมีีอิิทธิิพลในการกำำ�หนดวาระสำำ�คััญให้้กัับ
สัังคม แต่่เทคโนโลยีีได้้เพิ่่�มอำำ�นาจให้้กัับผู้้�รัับสารสามารถเลืือกช่่องทางในการชมและมีี
ปฏิิสััมพัันธ์์แบบสองทาง ทำำ�ให้้บทบาทของสื่่�อถููกลดทอนลง จนกล่่าวได้้ว่่าในยุุคดิิจิิตอล
นั้้�นเป็็น “โลกของผู้้�รัับสารอย่่างแท้้จริิง”
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จากผลการศึึกษาพบว่่า การเปลี่่�ยนผ่่านของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการ
โทรทััศน์ไ์ ปสู่่ร� ะบบดิิจิติ อล ทำำ�ให้้องค์์กรสื่่อ� มวลชนต้้องมีีการปรัับตััวเชิิงนโยบายอย่่างมาก
ทั้้ง� ในด้้านการเปลี่่ย� นแปลงการทำำ�งานภายในองค์์กร การขยายความร่่วมมืือและสร้้างเครืือข่่าย
ในการพััฒนาแพลตฟอร์์มและเทคโนโลยีีต่า่ งๆ เพื่่อ� รองรัับพฤติิกรรมของผู้้�ชมที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป
และยัังเป็็นการเพิ่่ม� ช่่องทางการเผยแพร่่เนื้้อ� หาไปสู่่แ� พลตฟอร์์มออนไลน์์ นอกจากนี้้ยั� งั พบว่่า
ผู้้�ผลิิตได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความคิิดเห็็นของผู้้�ชม โดยนำำ�มาเป็็นส่ว่ นหนึ่่�งในการปรัับกลยุุทธ์์
เนื้้�อหารายการต่่างๆ ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการและพฤติิกรรมของผู้้�ชม นอกจาก
การเปลี่่�ยนแปลงขององค์์กรสื่่�อที่่�ปรัับตััวอย่่างสอดคล้้องกัับยุุคดิิจิิตอลที่่�พััฒนาไปอย่่าง
รวดเร็็วแล้้ว องค์์กรสื่่�อมวลชนยัังดำำ�รงฐานะเป็็นสื่่�อกลางในภาวะวิิกฤตของสัังคม และยััง
เปิิดโอกาสให้้ภาคประชาชนได้้ใช้้พื้้�นที่่�สื่่�อเป็็นเวทีีสาธารณะในการนำำ�เสนอปััญหาของ
ชุุมชน ส่่งเสริิมให้้เกิิดการมีีส่ว่ นร่่วมจากภาคประชาชนในฐานะพลเมืืองตามวิิถีแี ห่่งระบอบ
ประชาธิิปไตย ควบคู่่�ไปกัับการรัักษาจรรยาบรรณในวิิชาชีีพและจริิยธรรมในการทำำ�งาน
นอกจากนี้้� การเปลี่่�ยนผ่่านกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ไปสู่่�ระบบ
ดิิจิติ อลยัังทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบในด้้านเนื้้อ� หาและช่่องทางการสื่่อ� สาร กล่่าวคืือ เกิิดช่อ่ งทาง
การสื่่�อสารที่่�หลากหลายขึ้้�นผ่่านการให้้บริิการเสีียงและภาพผ่่านโครงข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต
(OTT) ซึ่่�งนัับเป็็นการสร้้างทางเลืือกและความสะดวกสบายให้้กัับผู้้�ชมที่่�สามารถเอาชนะ
ข้้อจำำ�กััดทางด้้านพื้้�นที่่�และเวลาในการเข้้าถึึงเนื้้�อหารายการ อีีกทั้้�งความก้้าวหน้้าของ
เทคโนโลยีียัังส่่งผลให้้คุุณภาพของภาพและเสีียงได้้รัับการพััฒนา จนสามารถสร้้าง
ความพึึงพอใจให้้กับั ผู้้�ชมได้้อย่่างมาก อีีกทั้้�งแพลตฟอร์์มดิิจิติ อลยัังเอื้้อ� ให้้ผู้้�รับั สารสะท้้อน
ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะไปยัังผู้้�ผลิิตได้้โดยตรง การเปลี่่ย� นแปลงภููมิิทัศน์
ั ข์ องกิิจการ
กระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ ทำำ�ให้้เกิิดการหลอมรวมของสื่่�อที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ผลิิตต้้อง
วางแผนและออกแบบเนื้้�อหาให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�ชมทั้้�งในด้้านเนื้้�อหาและ
ความสะดวกสบายในการเข้้าถึึงเนื้้�อหาบนแพลตฟอร์์มดิิจิิตอล พร้้อมทั้้�งการสร้้างสรรค์์
เนื้้�อหาเพื่่�อมุ่่�งเน้้นการสร้้างปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�ชมผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ และช่่วยขยายฐาน
ผู้้�ชมให้้กัับผู้้�สร้้างสรรค์์เนื้้�อหา
6. ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
6.1 ข้้อเสนอแนะเชิิงเศรษฐศาสตร์์
โครงสร้้างตลาด (Market Structure) หรืือโครงสร้้างการแข่่งขัันในกิิจการโทรทััศน์์
ภายหลัังการเปลี่่�ยนผ่่านเป็็นระบบดิิจิิตอลนั้้�นเปลี่่�ยนไปโดยสิ้้�นเชิิง จากที่่�มีีลัักษณะเป็็น
ตลาดแข่่งขัันน้้อยราย โดยกลุ่่�มผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์แบบดั้้�งเดิิมเพีียงไม่่กี่่�ช่่อง มาเป็็น
ตลาดที่่�มีีการแข่่งขัันที่่�สููงขึ้้�น โดยมีีจำำ�นวนช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลหลัังการประมููล
ใบอนุุญาตช่่องประเภทธุุรกิิจจำำ�นวน 24 ช่่อง และลดลงเหลืือ 19 ช่่องในปััจจุุบััน
ซึ่่ง� จากการวิิเคราะห์์ทางเศรษฐศาสตร์์โดยใช้้การวััดผลิิตภาพโดยรวม (TFP) สามารถที่่�จะ
ประมาณการได้้ว่า่ อาจจะมีีจำำ�นวนผู้้�ประกอบกิิจการโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อลลดลงไปอีีก
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ขณะเดีียวกัันขอบเขตตลาด (Market Definition) ของกิิจการโทรทััศน์์ก็็เปลี่่�ยนแปลงไป
ด้้วยเช่่นกััน โดยมีีการแข่่งขัันจากแพลตฟอร์์ม (Platform) อื่่�น ได้้แก่่ การให้้บริิการเสีียง
และภาพผ่่านโครงข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต (Over The Top: OTT) ซึ่่�งทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการ
โทรทัั ศน์์ ใ นระบบดิิ จิิ ต อลประสบกัั บ การแข่่ ง ขัั น จากผู้้�ประกอบการหรืือผู้้�เล่่ นอื่�่น ๆ
จำำ�นวนมาก นอกจากนี้้� การนำำ�เสนอสาระและรายการโดยผ่่าน OTT ยัังมีีต้้นทุนุ การออก
อากาศที่่�ต่ำำ��กว่่าโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลอีีกด้้วย
ดัังนั้้�น นโยบายของ กสทช. ในเรื่่�องของการให้้ใบอนุุญาตกัับผู้้�ประกอบกิิจการ
โทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อลจึึงเป็็นเรื่่อ� งที่่�สำำ�คัญ
ั เพราะขณะนี้้�ได้้มาถึึงระยะเวลาครึ่่ง� ทางของ
การให้้ใบอนุุญาตแล้้ว กสทช. จะมีีนโยบายอย่่างไรในการให้้ใบอนุุญาตแก่่ผู้้�ประกอบการ
ในครั้้�งต่่อไป โดยคำำ�นึึงถึึงโครงสร้้างตลาด (Market Structure) ที่่�มีีการแข่่งขัันสููงจาก
แพลตฟอร์์มอื่่�นๆ ที่่�มีีภาระต้้นทุุนการออกอากาศต่ำำ��กว่่า
นอกจากนี้้� ยัังต้้องคำำ�นึึงด้้วยว่่า การทำำ�ให้้ผู้้�ให้้บริิการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล
สามารถอยู่่ใ� นตลาดได้้นั้้นยั
� งั มีีความสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับประเทศไทยอยู่่� เพราะจากการศึึกษาใน
โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่อ� ของไทย (2562) นั้้น� พบว่่า การรัับชม
รายการโทรทััศน์มี์ ลัี กั ษณะเป็็นสินค้
ิ า้ ด้้อย (Inferior Goods) กล่่าวคืือ เมื่่อ� ผู้้�บริิโภคมีีรายได้้
สููงขึ้้�นจะบริิโภคสิินค้้านั้้�นลดลง ในกรณีีของประเทศไทยที่่�ประชาชนส่่วนใหญ่่มีีรายได้้ต่ำำ��
และความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางเทคโนโลยีีสููง การเข้้าถึึงบริิการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินที่่�ให้้บริิการ
เป็็นการทั่่�วไป เพื่่อ� ให้้ประชาชนมีีช่อ่ งทางในการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารได้้จึงึ เป็็นสิ่่ง� ที่่�จำำ�เป็็น
ดัังนั้้�น การให้้โทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลสามารถอยู่่�ในตลาดและแข่่งขัันกัับ OTT ได้้จึึงยััง
เป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับคนส่่วนใหญ่่ในประเทศ รวมทั้้�งผู้้�สููงอายุุที่่ไ� ม่่คุ้้�นเคยกัับแพลตฟอร์์ม
ใหม่่ๆ ในลัักษณะของ OTT
ประเด็็นสำำ�คัญ
ั อีีกประการหนึ่่�งก็็คืือ การกำำ�กับั ดููแลการแข่่งขัันของกิิจการโทรทััศน์์
ภายใต้้ Market Definition ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปในลัักษณะที่่มี� กี ารแข่่งขัันมากขึ้้น� (Contestable
Market) ซึ่่�งประเด็็นสำำ�คััญคืือการพิิจารณานโยบายให้้มีีความยืืดหยุ่่�น (Flexibility)
เพิ่่�มขึ้้�นหรืือไม่่ ซึ่่�งความยืืดหยุ่่�นนี้้�หมายถึึงความยืืดหยุ่่�นของการกำำ�กัับดููแลผู้้�ประกอบ
กิิจการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล ที่่�อาจจะอนุุญาตให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�ถืือใบอนุุญาต
หรืืออาจจะกำำ�หนดให้้มีีการควบรวมกิิจการโทรทััศน์์ในบางสถานการณ์์ เนื่่�องจากการ
แข่่งขัันที่่สูู� งขึ้้น� ได้้ โดยมีีการคำำ�นึงึ ถึึงผลดีีและผลเสีียอย่่างชััดเจน ซึ่ง่� สามารถทำำ�ได้้โดยการ
ศึึกษากรณีีศึึกษาจากประเทศต่่างๆ เช่่น ประเทศญี่่�ปุ่่�นที่่�เคยมีีการอนุุญาตให้้กิิจการ
โทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อลสามารถควบรวมกิิจการได้้ (Merger and Acquisition: M & A)
เนื่่อ� งจากหลัังจากที่่มี� กี ารเปลี่่ย� นแปลงเป็็นระบบดิิจิติ อลแล้้วทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการไม่่สามารถ
อยู่่ร� อดได้้ (รายละเอีียดกรณีีศึกึ ษาประเทศญี่่�ปุ่่น� โปรดดูู สถาบัันศึึกษาความร่่วมมืือระหว่่าง
ประเทศ (2559) หน้้า 3-17 ถึึง 3-19) ซึ่ง่� อาจนำำ�มาประกอบเป็็นแนวทางในการกำำ�กับั ดููแล
การแข่่งขัันในกิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อลต่่อไป
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นอกจากนี้้� หากพิิจารณาถึึงด้้านผู้้�บริิโภค จากการวิิเคราะห์์ Cohort Analysis
พบว่่า ในปััจจุุบัันประชากรเจเนอเรชัันที่่�มีีอายุุ 42 ปีีขึ้้�นไป (ได้้แก่่ กลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์
กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์ และกลุ่่�มเจเนอเรชััน จีี.ไอ.) มีีจำำ�นวนเกืือบเท่่ากัับกลุ่่�มเจเนอชััน
อายุุ 41 ปีีหรืือน้้อยกว่่า (กลุ่่�มเจเนอเรชััน แซด และ กลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย) คืือประมาณ
ร้้อยละ 50 แต่่ในอีีก 10 - 15 ปีีข้้างหน้้า ประชากรกลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์ กลุ่่�มเบบี้้บูู� มเมอร์์
และกลุ่่�มเจเนอเรชััน จีี.ไอ. เดิิม จะลดจำำ�นวนลงมาก (สััดส่ว่ นเหลืือประมาณร้้อยละ 30 ถึึง
ร้้อยละ 35) เนื่่อ� งจากเจเนอเรชัันต่่างๆ ในปััจจุุบันั จะขยัับขึ้้น� ไปเป็็นเจเนอเรชัันที่่สูู� งอายุุขึ้้น�
ทำำ�ให้้ในอนาคตผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่จะเป็็นเจเนอเรชัันที่่มี� กี ารบริิโภคสื่่อ� ผ่่านแพลตฟอร์์มอื่่น�
ที่่�ไม่่ใช่่โทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอลมากขึ้้�น ซึ่่�งหมายความว่่า จำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการ
โทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อลก็็จะยิ่่ง� ลดลงไปอีีก ดัังนั้้�น ความยืืดหยุ่่�น (Flexibility)
ในการแข่่งขัันของผู้้�ประกอบกิิจการโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อลจะยิ่่ง� ทวีีความสำำ�คัญ
ั ยิ่่ง� ขึ้้น� ไป
อีีกในอนาคต
6.2 ข้้อเสนอแนะเชิิงสัังคม
สำำ�หรัับพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคนั้้�น จากการศึึกษาพบว่่าในปััจจุุบัันเปลี่่�ยนไปจาก
เดิิมมาก และมีีความแตกต่่างของพฤติิกรรมระหว่่างแต่่ละกลุ่่�มอายุุอย่่างชััดเจน หรืืออาจ
เรีียกว่่า ความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ระหว่่างเจเนอเรชััน (Generation Divide) ก็็ได้้ โดยกลุ่่�มเจเนอเรชััน
เอกซ์์ กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์ และกลุ่่�มเจเนอเรชััน จีี.ไอ. ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีอายุุ 42 ปีีขึ้้�นไป
ส่่วนใหญ่่ยัังคงรัับชมรายการโทรทััศน์์ผ่่านทางแพลตฟอร์์มเดิิม คืือโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินใน
ระบบดิิจิติ อล แต่่กลุ่่�มที่่�มีอี ายุุน้อ้ ย หรืือ Young Generation (ได้้แก่่ กลุ่่�มเจเนอเรชััน แซด
และ กลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย ที่่�มีีอายุุ 41 ปีีหรืือน้้อยกว่่า) นั้้�น ใช้้โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�หรืือ
อุุปกรณ์์อื่น่� ๆ เพื่่อ� รัับชมรายการผ่่านบริิการ OTT มากกว่่า ซึ่ง่� พฤติิกรรมนี้้�มีลัี กั ษณะเดีียวกััน
ทั้้�งภาพรวมทั่่�วประเทศและในทุุกภููมิิภาค จะมีีความแตกต่่างกัันบ้า้ งในแง่่ของสััดส่ว่ นเพีียง
เล็็กน้้อยเท่่านั้้�น
อย่่างไรก็็ตาม การนำำ�เสนอแนวทางในการแก้้ไขปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ระหว่่าง
เจเนอเรชััน จากการศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นไปได้้ยาก เนื่่�องจากไม่่มีีการรวบรวมข้้อมููลภาคสนาม
เพื่่�อสนัับสนุุนเหตุุผลที่่�ว่่า การที่่�คนในเจเนอเรชััน เอกซ์์ กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์ และกลุ่่�ม
เจเนอเรชััน จีี.ไอ. ยัังคงรัับชมรายการโทรทััศน์์ผ่่านทางระบบโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน และมีี
การเข้้าถึึงบริิการ OTT ผ่่านโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�หรืืออุุปกรณ์์อื่่�นๆ น้้อยกว่่าคนกลุ่่�มอื่่�น
อาจมีีสาเหตุุมาจากการไม่่กล้้าใช้้เครื่่�องมืือใหม่่ๆ การขาดความรู้้�ความเข้้าใจและไม่่ทราบ
ถึึงประโยชน์์จากแพลตฟอร์์มใหม่่ๆ และเครื่่�องมืือต่่างๆ การขาดแคลนอุุปกรณ์์ หรืือ
การไม่่สามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต ซึ่่�งประเด็็นสาเหตุุเหล่่านี้้�ต้้องการการศึึกษาที่่�ชััดเจน
แต่่ข้้อมููลจากการสำำ�รวจภาคสนามในโครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภค
สื่่�อของไทยเมื่่�อปีี 2562 ไม่่มีข้ี ้อมููลในส่่วนนี้้� ดัังนั้้�น ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายสำำ�หรัับการ
ศึึกษาครั้้ง� นี้้ที่่� ส� ามารถทำำ�ได้้ก็คืื็ อ กสทช. ควรทำำ�การรณรงค์์เรื่อ�่ งการใช้้เครื่อ�่ งมืือต่่างๆ ตลอดจน
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การทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคสามารถการเข้้าถึึง (Accessibility) สื่่�อได้้ง่่ายขึ้้�น ทั้้�งในเรื่่�องต้้นทุุนและ
วิิธีีการ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งคนในกลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์ กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์ และกลุ่่�ม
เจเนอเรชััน จีี.ไอ. เพื่่�อให้้คนกลุ่่�มนี้้�กล้้าที่่�จะเข้้ามาใช้้และเรีียนรู้้�วิิธีีการใหม่่ๆ เพื่่�อให้้ได้้รัับ
ประโยชน์์จากช่่องทางการบริิโภคสื่่�อที่่�หลากหลายมากยิ่่�งขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม ในส่่วนของ
ความเหลื่่อ� มล้ำำ��ระหว่่างเจเนอเรชัันมีอีี กี ประเด็็นที่่ค� วรคำำ�นึงึ ถึึง กล่่าวคืือ ในอนาคตคาดว่่า
ความเหลื่่�อมล้ำำ��ดัังกล่่าวจะลดน้้อยลงเรื่่�อยๆ เนื่่�องจากลัักษณะของการเปลี่่�ยนแปลงของ
ประชากรที่่�ในอนาคตคนในกลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์ กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์ และกลุ่่�มเจเนอเรชััน
จีี.ไอ. เดิิม จะมีีจำำ�นวนลดลง และพยากรณ์์ว่่าในอีีก 15 ปีีข้้างหน้้า กว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของ
ประชากรไทยจะเป็็นกลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย เจเนอเรชััน แซด และน้้อยกว่่า ซึ่�ง่ ประชากร
กลุ่่�มนี้้�มีีการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตและอุุปกรณ์์ต่่างๆ ได้้อย่่างคล่่องแคล่่ว
ประเด็็นสำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งก็็คืือ การกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องของเนื้้�อหาสาระ
โดยจากการสำำ�รวจพบว่่า การบริิโภคสื่่�อโทรทััศน์์ไม่่ว่่าจะผ่่านแพลตฟอร์์มใด ทั้้�งโทรทััศน์์
ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล และบริิการ OTT จะเน้้นเรื่่�องสาระบัันเทิิงเป็็นส่่วนใหญ่่
สำำ�นัักงาน กสทช. อาจมีีบทบาทในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับคุุณภาพของรายการ ไม่่ว่่าจะเป็็น
การติิดตามตรวจสอบ (Monitoring) หรืือการบัังคัับใช้้กฎหมาย (Enforcing) หรืือด้้าน
การให้้แรงจููงใจ (Incentive) เพื่่�อให้้เกิิดรายการเชิิงคุุณภาพมากขึ้้�น ในส่่วนของรายการ
เชิิงพาณิิชย์ห์ รืือรายการที่่�ไม่่ถููกกฏหมาย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในเรื่่อ� งที่่�เป็็นโทษต่่อสุุขอนามััย
ของประชาชนก็็ควรลดน้้อยลงด้้วย อย่่างไรก็็ตาม คณะผู้้�วิิจััยยัังเห็็นความสำำ�คััญของการ
มีีมาตรการส่่งเสริิมและสร้้างแรงจููงใจให้้ภาคเอกชน ให้้มีกี ารผลิิตและเผยแพร่่สื่อ่� คุุณภาพ
และการสร้้างแรงกดดัันเพื่่�อลดการเผยแพร่่สื่่�อด้้อยคุุณภาพให้้น้้อยลง มากกว่่าการบัังคัับ
ใช้้ในลัักษณะของกฎหมายหรืือข้้อห้้ามต่่างๆ
การทำำ� ให้้ สื่่� อ โทรทัั ศน์์ เ ป็็ นต ลาดแห่่ ง ความคิิ ด (Marketplace of Ideas)
ที่่�มีีเสรีีภาพในการนำำ�เสนอข้้อมููลก็็เป็็นประเด็็นที่่�สำำ�คััญเช่่นกััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งความ
หลากหลายของข้้อมููลข่่าวสารที่่�มีมี ากและเป็็นสากล ทั้้�งนี้้�เพราะการรัับข้้อมููลข่่าวสารจาก
สื่่อ� ผ่่าน OTT จะมีีจำำ�นวนมากขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ ขณะที่่�ระบบในปััจจุุบันที่่
ั มี� กี ารใช้้ปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์
(Artificial Intelligence: AI) จะทำำ�ให้้เกิิดปััญหาของการรัับข้้อมููลข่่าวสารที่่�แคบลง
เนื่่�องจากการเลืือกให้้ของอััลกอริิทึึม (Algorithm) ของ AI ที่่�จะนำำ�เสนอเฉพาะเรื่่�อง
ที่่�ผู้้�บริิโภคชอบหรืือมีีความเห็็นเอีียงไปในด้้านใดด้้านหนึ่่�งมากเกิินไป หรืือเป็็นปััญหา
ที่่เ� รีียกว่่า ห้้องเสีียงสะท้้อน (Digital Echo Chamber) ที่่ถึ� งึ แม้้ว่า่ ข้้อมููลข่่าวสารจะมีีมากมาย
หลากหลาย แต่่การรัับรู้้�จะแคบลงหรืือมุุมมองที่่�แตกต่่างจะถููกปิิดกั้้�น ดัังนั้้�น การรณรงค์์
หรืือการสร้้างแรงจููงใจให้้ผู้้�บริิโภคมีีความรู้้�ความเข้้าใจ และเป็็นผู้้�บริิโภคที่่�รู้้�เท่่าทัันสื่่�อ
(Media Literacy) จึึงเป็็นอีีกประเด็็นหนึ่่�งที่่�จะช่่วยสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้กัับผู้้�บริิโภคได้้
ซึ่่�งสำำ�นัักงาน กสทช. สามารถมีีบทบาทในการช่่วยให้้ผู้้�บริิโภคมีีความรู้้�เท่่าทัันสื่่�อมาก
ยิ่่�งขึ้้�นได้้
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หลัักการและเหตุุผล
กิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ไ์ ทยได้้มีกี ารเปลี่่ย� นแปลงครั้้ง� สำำ�คัญ
ั ตั้้ง� แต่่
ช่่วงเดืือนเมษายน พ.ศ. 2557 เป็็นต้น้ มา โดยประเทศไทยได้้มีกี ารเปลี่่ย� นผ่่านจากการรัับส่่ง
สััญญาณวิิทยุุโทรทััศน์์ในระบบแอนะล็็อกไปสู่่�ระบบดิิจิิตอล ซึ่่�งการเปลี่่�ยนผ่่านดัังกล่่าว
ได้้ส่่งผลให้้โครงสร้้างของอุุตสาหกรรมสื่่�อของไทยเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมาก ไม่่ว่่าจะเป็็น
ช่่องรายการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล (Service Provider) ที่่�จากเดิิมมีีเพีียง
6 ช่่องรายการ เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 19 ช่่องรายการในปััจจุุบััน โดยประกอบด้้วยหมวดหมู่่�
ช่่องสาธารณะ จำำ�นวน 4 ช่่อง และหมวดหมู่่�ช่่องธุุรกิิจ จำำ�นวน 15 ช่่อง รวมถึึง
การให้้บริิการโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล (Network Provider)
ที่่�ปััจจุุบัันมีีผู้้�ให้้บริิการอยู่่� 4 ราย จำำ�นวน 5 โครงข่่าย ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว
ส่่งผลให้้ผู้้�บริิโภคมีีทางเลืือกในการรัับชมมากขึ้้�น นอกจากนี้้� ที่่�ผ่่านมายัังได้้มีีการเตรีียม
ความพร้้อมของผู้้�ประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงให้้เข้้าสู่่�ระบบใบอนุุญาต โดยการ
พิิจารณาออกใบอนุุญาตทดลองประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง
อย่่างไรก็็ดีี การให้้บริิการเสีียงและภาพผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต (Over The Top: OTT)
เช่่น การให้้บริิการผ่่าน YouTube Facebook และแอปพลิิเคชัันอื่่�นในลัักษณะเดีียวกััน
ถืือเป็็นการเปลี่่ย� นแปลงทางเทคโนโลยีี (Digital Disruption) สำำ�หรัับกิิจการกระจายเสีียง
และกิิจการโทรทััศน์์ โดยบริิการดัังกล่่าวได้้รัับความนิิยมจากผู้้�คนเป็็นจำำ�นวนมากขึ้้�น
และเข้้ามามีีบทบาทในชีีวิติ ประจำำ�วันั ของผู้้�คนในหลากหลายด้้าน ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมของ
ผู้้�บริิ โ ภคที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปจากวิิ ถีี ดั้้� ง เดิิ ม ประชาชนสามารถรัั บ ฟัั ง รัั บ ชมเนื้้� อ หาได้้
หลากหลายช่่องทาง ไม่่ว่า่ จะผ่่านอุุปกรณ์์พกพา เช่่น สมาร์์ทโฟน (Smart Phone) แท็็บเล็็ต
(Tablet) คอมพิิวเตอร์์เคลื่่�อนที่่� (Laptop) อุุปกรณ์์ประจำำ�ที่่� เช่่น Smart TV หรืืออุุปกรณ์์
เสริิมที่่�ทำำ�ให้้โทรทััศน์์ธรรมดาในปััจจุุบันส
ั ามารถรัับชมรายการได้้ เช่่น Android Box หรืือ
เครื่่�องเล่่นเกมที่่�สามารถสตรีีมมิ่่�งได้้ ซึ่่�งกล่่าวได้้ว่่าการที่่�ผู้้�บริิโภคมีีพฤติิกรรมการบริิโภค
สื่่อ� ผ่่านช่่องทางอิินเทอร์์เน็็ตเพิ่่ม� มากขึ้้น� ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมกิิจการกระจายเสีียง
และกิิจการโทรทััศน์์จึึงต้้องมีีการปรัับตััวและพััฒนาแนวทางการดำำ�เนิินธุรุ กิิจเพื่่อ� ให้้ทันกั
ั บั
เทคโนโลยีีและสอดรัับกัับกระแสความท้้าทายข้้างต้้น
กล่่าวได้้ว่่าการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นในอุุตสาหกรรมกิิจการกระจายเสีียงและ
กิิจการโทรทััศน์ข้์ า้ งต้้นได้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อสัังคมและเศรษฐกิิจของประเทศในทางใดทางหนึ่่ง�
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ดัังนั้้�น สำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทัั ศน์์ และกิิจการ
โทรคมนาคมแห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน กสทช.) ในฐานะหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแล จึึงจำำ�เป็็นที่่จ� ะต้้อง
ติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการของอุุตสาหกรรม รวมทั้้�งวิิเคราะห์์ผลกระทบ
ที่่�เกิิดขึ้้�นดัังกล่่าวที่่�จะมีีต่่อเศรษฐกิิจโดยรวมของประเทศ เช่่น ผลกระทบต่่อผลิิตภััณฑ์์
มวลรวมภายในประเทศที่่�แท้้จริิง และการลงทุุนที่่เ� กิิดขึ้้น� ภายในประเทศ เป็็นต้น้ นอกจากนี้้�
ยัังต้้องติิดตามผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ที่่์ มี� ต่ี อ่ ผู้้�บริิโภคและ
สัังคมโดยรวมด้้วย ทั้้�งนี้้� การศึึกษาผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์
ดัังกล่่าวจะทำำ�ให้้เข้้าใจถึึงผลกระทบของการประกอบกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการ
โทรทััศน์ที่่์ มี� ต่ี อ่ สัังคมและเศรษฐกิิจของประเทศโดยรวม ซึ่่ง� ข้้อมููลเชิิงลึึกและการวิิเคราะห์์
ดัังกล่่าวจะช่่วยให้้สามารถกำำ�หนดแนวทางการส่่งเสริิมกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการ
โทรทััศน์์ในอนาคต ให้้เหมาะสมกัับกลไกตลาดและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค โดยยึึดหลััก
สากลและประโยชน์์สาธารณะ (Public Interest)

2

วััตถุุประสงค์์
2.1 เพื่่�อศึึกษาวิิเคราะห์์ผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์
ต่่อสัังคมและเศรษฐกิิจไทย
2.2 เพื่่อ� นำำ�ผลที่่�ได้้จากการศึึกษามาวิิเคราะห์์และปรัับใช้้ในการพััฒนาและส่่งเสริิมกิิจการ
กระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ของไทยในอนาคต
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ขอบเขตและวิิธีีการศึึกษา
การวิิเคราะห์์ผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ต่์ อ่ สัังคมและ
เศรษฐกิิจไทยภายหลัังการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบดิิจิิตอลจะแบ่่งออกเป็็นสองส่่วนที่่�สำำ�คััญ
โดยส่่วนแรกเป็็นการวิิเคราะห์์ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ และส่่วนที่่�สองเป็็นการวิิเคราะห์์
ผลกระทบต่่อสัังคม โดยในส่่วนแรกนั้้�นจะใช้้แบบจำำ�ลองทางเศรษฐศาสตร์์ที่่�เหมาะสม
เพื่่�อประเมิินผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ที่่�มีีต่่อเศรษฐกิิจ
โดยมีีการจำำ�ลองผลกระทบภายใต้้อย่่างน้้อย 4 สถานการณ์์สำำ�คััญ คืือ (1) สถานการณ์์
ในช่่วงเริ่่ม� ต้้นของการประกอบกิิจการโทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อล (2) สถานการณ์์
ในช่่วงการยุุติริ ะบบโทรทััศน์ภ์ าคพื้้น� ดิินในระบบแอนะล็็อกและการเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่โ� ทรทััศน์์
ภาคพื้้น� ดิินในระบบดิิจิติ อลอย่่างเต็็มรููปแบบ (3) สถานการณ์์ในช่่วงการคืืนใบอนุุญาตและ
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ยุุติิการประกอบกิิจการของผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอลบางราย
และ (4) สถานการณ์์ในช่่วงที่่�ผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอลเผชิิญกัับ
ความท้้าทายด้้านเทคโนโลยีี หรืือ Disruptive Technology
ทั้้�งนี้้� ในเรื่่�องของการใช้้แบบจำำ�ลองทางเศรษฐศาสตร์์ (Economic Model)
เพื่่�อประเมิินผลของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ที่่�มีีต่่อเศรษฐกิิจนั้้�นต้้อง
ทำำ�ความเข้้าใจในเบื้้�องต้้นก่่อนว่่า แบบจำำ�ลองทางเศรษฐศาสตร์์โดยสรุุปแล้้วมีี 2 ลัักษณะ
ที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่
• แบบจำำ�ลองที่่เ� ป็็นแบบจำำ�ลองดุุลยภาพทั่่�วไป (General Equilibrium Model)
ซึ่่�งเป็็นการจำำ�ลองเศรษฐกิิจทั้้�งระบบ เช่่น Computable General Equilibrium Model
(CGE Model) โดย CGE Model นี้้�เป็็นแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ซึ่�ง่ จำำ�ลองเศรษฐกิิจ
ทั้้�งประเทศที่่�ประกอบไปด้้วยภาค (Sectors) ต่่างๆ อาทิิ ภาคการผลิิต การบริิการ รััฐบาล
และการนำำ�เข้้าส่่งออก ซึ่ง่� อยู่่ใ� นรููปของสมการจำำ�นวนมากในลัักษณะเป็็นเมทริิกซ์์ (Matrix)
ทั้้ง� นี้้� CGE ถููกสร้้างมาจากตารางปััจจััยการผลิิตและผลผลิิต (Input-Output Table หรืือ
I-O Table) ของประเทศ ซึ่ง�่ จะประกอบไปด้้วยภาคต่่างๆ หลายภาค I-O Table นี้้�สะท้้อน
ถึึงโครงสร้้างทางเศรษฐกิิจของประเทศในเวลานั้้�น ซึ่่�งประเทศต่่างๆ จะทำำ� I-O Table
ประมาณทุุกๆ 5 ปีีเพราะเป็็นที่่�เข้้าใจกัันว่่า โครงสร้้างเศรษฐกิิจของประเทศนั้้�นจะมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงทุุกๆ 5 ปีี สำำ�หรัับประเทศไทย หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบจััดทำำ�และเผยแพร่่
I-O Table ได้้แก่่ สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) โดยล่่าสุุด
เป็็น I-O Table ของ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ที่่�เผยแพร่่ออกมาใน พ.ศ. 2563
ซึ่่�งการศึึกษาในโครงการนี้้�จะใช้้ I-O Table 2015 ที่่�เป็็นโครงสร้้างเศรษฐกิิจล่่าสุุด
ของประเทศ
นอกจากนี้้� แบบจำำ�ลอง CGE สามารถใช้้ศึึกษาวิิเคราะห์์เชิิงสถิิตเปรีียบเทีียบ
(Comparative Static Analysis) ซึ่่�งเป็็นการเปรีียบเทีียบผลกระทบก่่อนและหลัังการ
มีีนโยบาย/มาตรการ โดยประเมิินว่่าผลกระทบจะเป็็นอย่่างไรในแต่่ละภาคทางเศรษฐกิิจ
(เช่่น ผลกระทบต่่อการลงทุุน และผลกระทบต่่อผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมภายในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP)) เมื่่อ� มีีการเปลี่่ย� นนโยบายหรืือมาตรการ เช่่น เมื่่อ� มีีการเปลี่่ย� น
ไปสู่่โ� ทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อล ซึ่่ง� สามารถนำำ�เอาสถานการณ์์ (Scenario) เหล่่านี้้�ไป shock
ในแบบจำำ�ลองเศรษฐกิิจของประเทศ (CGE) ได้้
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• แบบจำำ�ลองที่่�เป็็นดุุลยภาพบางส่่วน (Partial Equilibrium Model) อาทิิ
แบบจำำ� ลองทางเศรษฐมิิ ติิ (Econometric Model) ซึ่่� ง เป็็ น แบบจำำ� ลองที่่� ศึึ ก ษา
ความสััมพัันธ์์เฉพาะเรื่่�อง เช่่น อุุปสงค์์ (Demand) เป็็นฟัังก์์ชััน (Function) ของราคา
รายได้้ รสนิิยม ฯลฯ อย่่างไรก็็ตาม แบบจำำ�ลองทางเศรษฐมิิติินี้้�ไม่่สามารถทำำ�การวิิเคราะห์์
การเปลี่่ย� นแปลงในลัักษณะของผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจในภาคต่่างๆ ของประเทศทั้้�งหมดได้้
เนื่่�องจากมีีข้้อจำำ�กััดของแบบจำำ�ลองที่่�เป็็นดุุลยภาพบางส่่วน สำำ�หรัับแบบจำำ�ลองอื่่�นๆ
ที่่�เป็็นลัักษณะของแบบจำำ�ลองที่่�เป็็นดุุลยภาพบางส่่วน เช่่น Cohort Model และ
การวิิเคราะห์์อนุุกรมเวลา (Time Series) เป็็นต้้น
โดยสรุุปแล้้ว แบบจำำ�ลองทางเศรษฐศาสตร์์ทั้้�งสองแบบนี้้�มีีความแตกต่่างกััน
และถููกออกแบบให้้ตอบคำำ�ถามหรืือโจทย์์ทางเศรษศาสตร์์ที่่�ต่่างกััน ขึ้้�นกัับวััตถุุประสงค์์
ของการวิิจัยั สำำ�หรัับการศึึกษานี้้�จะใช้้แบบจำำ�ลองในหลายรููปแบบเพื่่อ� ตอบโจทย์์ที่่แ� ตกต่่าง
กัันและในบางกรณีีก็็จะเป็็นการใช้้ผสมผสานกัันระหว่่างแบบจำำ�ลองทั้้�ง 2 ประเภทเพื่่�อ
ให้้ตอบโจทย์์ที่่�ต้้องการ
ซึ่ง�่ การทำำ�งานวิิจัย
ั ในปััจจุุบัน
ั อาจใช้้ทั้้ง� สองวิิธีร่ี ว่ มกััน
โดยพิิจารณาผลกระทบจากการวิิเคราะห์์ดุลุ ยภาพบางส่่วน
(Partial Equilibrium) ก่่อน และนำำ�เอาผลจากการศึึกษานั้้�น
เข้้ามาใส่่ใน CGE Model เพื่่อ� หาผลกระทบที่่�มีต่
ี อ่ ภาคเศรษฐกิิจ
โดยรวมหรืือผลกระทบรายภาค (Sector) เป็็นต้น
้

สำำ�หรัับในส่่วนที่่�สอง การวิิเคราะห์์ผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการ
โทรทััศน์์ต่่อสัังคมไทยภายหลัังการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบดิิจิิตอลนั้้�นมีีประเด็็นที่่�สำำ�คััญ
อยู่่�สองส่่วน กล่่าวคืือ ในส่่วนของผลกระทบอัันเกิิดจากพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค (Consumer
Behavior) และในส่่วนของผลกระทบต่่อสื่่�อ (Media Effects) ซึ่่�งส่่วนนี้้�เป็็นปััจจััย
ที่่�มีีผลกระทบต่่อสัังคมในวงกว้้าง เพราะการเป็็นดิิจิิตอลนั้้�นทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อสื่่�อ
ในด้้านต่่างๆ และสื่่�อก็็มีีอิิทธิิพลอย่่างมากต่่อสัังคมโดยรวม ซึ่่�งในกรณีีของผลกระทบต่่อ
สัังคมนี้้จ� ะใช้้การศึึกษาจากข้้อมููลทุุติยิ ภููมิิเป็็นหลััก แล้้วนำำ�มาวิิเคราะห์์ผลกระทบอีีกชั้้น� หนึ่่ง�
นอกจากนี้้�จะใช้้ข้้อมููลพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อของไทย ซึ่่�งได้้จากการสำำ�รวจ (Survey)
ภายใต้้โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย ที่่�คณะที่่�ปรึึกษา
ได้้ดำำ�เนิินการและเสนอต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์
และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิเมื่่�อ พ.ศ. 2562 มาประกอบการศึึกษาในส่่วนนี้้�ด้้วย
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ภาพที่่� 1.1 ขอบเขตการศึึกษา

การศึกษาและวิเคราะหผลกระทบ
ของกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน
ตอสังคมและเศรษฐกิจไทยโดยรวม
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ

ผลกระทบตอสังคม

วรรณกรรมปริทัศนแบบจำลอง
ทางเศรษฐศาสตรตางๆ ที่ใชในการประเมิน
ประเมินผลกระทบภายใต 4 สถานการณ
สถานการณในชวงเริ่มตนของประกอบ
กิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ANALOG

DIGITAL

สถานการณในชวงการยุติระบบโทรทัศน
ภาคพื ้ น ดิ น ในระบบแอนะล็ อ กและการ
เปลี ่ ย นผ า นไปสู  โ ทรทั ศ น ภ าคพื ้ น ดิ น
ในระบบดิจิตอลอยางเต็มรูปแบบ
สถานการณในชวงการคืนใบอนุญาตและ
ยุติการประกอบกิจการของผูประกอบการ
โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบางราย
สถานการณในชวงที่ผูประกอบการ
โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
เผชิญกับความทาทายดานเทคโนโลยี
หรือ Disruptive Technology

ผลกระทบอันเกิดจาก
พฤติกรรมของผูบริโภค

APP

ผลกระทบตอสื่อ
(Media Effects)

ขอเสนอแนะในการพัฒนาและสงเสริมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนของไทย
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บทที่ 2

การวิเคราะหผลกระทบของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนตอเศรษฐกิจไทย
โดยใชแบบจำลองดุลยภาพท่ัวไป
(Computable General Equilibrium Model : CGE Model)
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ในบทนี้้�จะนำำ�เสนอเกี่่�ยวกัับแบบจำำ�ลองดุุลยภาพทั่่�วไป (Computable General
Equilibrium Model: CGE Model) ซึ่่�งจะประกอบไปด้้วยการทบทวนวรรณกรรม
ที่่�เกี่่�ยวข้้องของแบบจำำ�ลอง รวมทั้้�งคำำ�อธิิบายและกรอบทฤษฎีีของแบบจำำ�ลองโดยสัังเขป
โดยกรอบทฤษฎีีของแบบจำำ�ลอง (Theoretical Framework) ที่่�ใช้้ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�
มีี The Centre of Policy Studies (CoPS), Victoria University ประเทศออสเตรเลีีย
เป็็นผู้้�ร่่วมพััฒนา นอกจากนี้้� ในบทนี้้�มีีการนำำ�เสนอการทบทวนสถานการณ์์ของการ
ประกอบกิิจการโทรทััศน์ภ์ าคพื้้น� ดิินในระบบดิิจิติ อลใน 4 สถานการณ์์ (Scenario) รวมทั้้�ง
ผลการจำำ�ลองผล (Simulation) โดยใช้้แบบจำำ�ลอง CGE

1

วรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
งานศึึกษาด้้วยวิิธีีแบบจำำ�ลองดุุลยภาพทั่่�วไป หรืือแบบจำำ�ลอง CGE นั้้�นเป็็นการ
ศึึกษาที่่�มุ่่�งเน้้นการอธิิบายผลกระทบทั้้�งต่่อภาพรวมของระบบเศรษฐกิิจ และผลกระทบ
ต่่อรายอุุตสาหกรรม ว่่าภาคอุุตสาหกรรมที่่�ต้้องการศึึกษาส่่งผลต่่อภาคอุุตสาหกรรมอื่่�นๆ
เท่่าใด ซึ่่�งการประยุุกต์์ใช้้แบบจำำ�ลอง CGE เพื่่�อศึึกษาผลกระทบของภาคเทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร (ICT) มีีอยู่่�มากมาย เช่่น งานศึึกษาของ Khorshid (2012)
ที่่�ต้้องการศึึกษาผลกระทบของ ICT ต่่อภาคอุุตสาหกรรมอื่่น� ๆ ของประเทศอีียิิปต์์ เพื่่�อให้้
ง่่ายต่่อการศึึกษา งานศึึกษานี้้�จึึงกำำ�หนดให้้มีีเพีียง 2 ภาคเศรษฐกิิจ (Sector) เท่่านั้้�น คืือ
ภาคเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (ICT Sector) กัับภาคที่่�ไม่่ใช่่เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่อ� สาร (Non-ICT Sector) โดยที่่ก� ารกำำ�หนดข้้อสมมติิของแบบจำำ�ลอง
CGE นั้้�น แบ่่งผลกระทบออกเป็็น 3 ระดัับ คืือ ระดัับที่่�หนึ่่�ง เป็็นผลกระทบทางตรง เช่่น
ผลต่่อการลงทุุน และประสิิทธิิภาพในการผลิิต ผลกระทบระดัับที่่�สอง เป็็นผลกระทบ
ทางอ้้อม เช่่น การจ้้างงานในอุุตสาหกรรมอื่่น� ๆ และผลกระทบระดัับที่่�สาม เป็็นผลกระทบ
โดยรวมต่่อระบบเศรษฐกิิจทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้� ผลการศึึกษาพบว่่าภาค ICT ส่่งผลต่่อการเจริิญ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจคิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 24.1 ในขณะที่่�การเติิบโตของภาค ICT
ส่่งผลต่่อภาคเศรษฐกิิจอื่่�นๆ ในทางตรง เช่่น ทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพของแรงงานเพิ่่�มขึ้้�น
คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 1.3 และส่่งผลกระทบทางอ้้อมประมาณร้้อยละ 2.2 นอกจากนี้้�
GSMA (2014) ศึึกษาผลกระทบของกิิจการโทรคมนาคมต่่อภาคส่่วนอื่่น� ๆ พบว่่า การเติิบโต
ของกิิจการโทรคมนาคมจะส่่งผลกระทบทางตรงต่่อรายได้้ประชาชาติิรวมประมาณ
ร้้อยละ 3.8 ซึ่่�งเป็็นผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นโดยตรงประมาณร้้อยละ 2.2 เช่่น ส่่งผลต่่อผู้้�ให้้
บริิการโครงข่่ายและผู้้�ผลิิตอุปุ กรณ์์ในการรัับ-ส่่งสััญญาณ เป็็นต้น้ และส่่งผลกระทบทางอ้้อม
ประมาณร้้อยละ 1.6 ได้้แก่่ การเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพของแรงงาน ในส่่วนของการจ้้างงานพบว่่า
การเติิบโตของกิิจการโทรคมนาคมจะส่่งผลทำำ�ให้้การจ้้างงานทั่่�วโลกในกิิจการโทรคมนาคม
เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 11.8 ล้้านตำำ�แหน่่ง และทำำ�ให้้การจ้้างงานในอุุตสาหกรรมอื่่�นๆ เพิ่่�มขึ้้�น
ประมาณ 24.6 ล้้านตำำ�แหน่่ง
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การศึึกษาด้้วยวิิธีีแบบจำำ�ลองดุุลยภาพทั่่�วไป พบว่่ามีีประโยชน์์ในกรณีีที่่�ต้้องการ
พิิจารณาผลกระทบทั้้�งที่่�เกิิดขึ้้น� โดยรวมและผลกระทบรายอุุตสาหกรรม ดัังนั้้�นในการศึึกษา
ครั้้�งนี้้�จึึงเลืือกวิิธีีการศึึกษาด้้วยวิิธีีแบบจำำ�ลองดุุลยภาพทั่่�วไป เพราะสามารถอธิิบาย
ผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ต่่อเศรษฐกิิจโดยรวม และ
ต่่ออุุตสาหกรรมอื่่�นๆ นอกจากนี้้� ยัังสามารถอธิิบายผลกระทบที่่�มีีต่่อปััจจััยต่่างๆ ที่่�อาจ
ให้้ความสนใจเพิ่่�มเติิมได้้ เช่่น ระดัับการลงทุุนที่่�เกิิดขึ้้�น การจ้้างงาน และประสิิทธิิภาพ
ของแรงงาน (Productivity) เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�รายละเอีียดของวิิธีีการศึึกษาโดยใช้้แบบจำำ�ลอง
ดุุลยภาพทั่่�วไปจะแสดงในหััวข้้อต่่อไป
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โครงสร้้างแบบจำำ�ลองดุุลยภาพทั่่�วไป
แบบจำำ�ลองดุุลยภาพทั่่�วไป หรืือแบบจำำ�ลอง CGE เป็็นการนำำ�แนวความคิิด
ดุุลยภาพทั่่�วไปของระบบเศรษฐกิิจมาจำำ�ลองเป็็นแบบย่่อ โดยการกำำ�หนดข้้อสมมติิต่่างๆ
ในแบบจำำ�ลอง ซึ่่�งการกำำ�หนดข้้อสมมติินั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับวััตถุุประสงค์์ที่่�ต้้องการศึึกษา เช่่น
การกำำ�หนดให้้อััตราค่่าจ้้างคงที่่�หากต้้องการศึึกษาผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นในระยะสั้้�น เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� แบบจำำ�ลอง ORANI-G เป็็นแบบจำำ�ลองประเภทหนึ่่�งของแบบจำำ�ลอง CGE
แบบจำำ�ลองดุุลยภาพทั่่�วไป (CGE Model)
เป็็นแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ ซึ่่�งจำำ�ลองเศรษฐกิิจ
ทั้้�งประเทศที่่�ประกอบด้้วยภาค (Sectors) ต่่างๆ และ
สามารถอธิิบายผลกระทบทั้้�งต่่อภาพรวมของระบบ
เศรษฐกิิจ และผลกระทบต่่อรายอุุตสาหกรรม
ว่่าภาคอุุตสาหกรรมที่่�ต้้องการศึึกษา
ส่่งผลต่่อภาคอุุตสาหกรรมอื่่�นๆ เท่่าใด

การกำำ�หนดแบบจำำ�ลอง CGE กรณีีที่่�ต้้องการวิิเคราะห์์แบบจำำ�ลองเศรษฐกิิจ
ในระดัับมหภาคนั้้�นสามารถสร้้างแบบจำำ�ลองขึ้้น� ได้้ โดยต้้องมีีการสร้้างตััวแปรการไหลเวีียน
ของระบบเศรษฐกิิจขึ้้�นมาก่่อน ดัังแสดงให้้เห็็นในภาพที่่� 2.1 นั่่�นคืือ ผู้้�ผลิิตจะจ้้างแรงงาน
(Labour) และทุุน (Capital) เพื่่�อผลิิตสิินค้้า (Domestic Commodities) จากนั้้�น
จะกระจายสิิ นค้้ า ไปสู่่� ค วามต้้ อ งการซื้้� อ (Demand) ในส่่ ว นต่่ า งๆ เช่่ น ครัั ว เรืือน
(Households) นัักลงทุุน (Investors) รััฐบาล (Government) ส่่งออก (Export)
และสิินค้้าที่่�ผลิิตบางส่่วนยัังถููกนำำ�กลัับไปที่่�ผู้้�ผลิิตเพื่่�อใช้้ผลิิตสิินค้้าขั้้�นต่่อไป นอกจากนี้้�
ยัังมีีสิินค้้าที่่�มาจากการนำำ�เข้้า (Imported Commodities) ที่่�ถููกส่่งไปยัังส่่วนต่่างๆ
ของระบบเศรษฐกิิจเช่่นกััน ได้้แก่่ ผู้้�ผลิิต ครััวเรืือน นัักลงทุุน และรััฐบาล แต่่สิินค้้าที่่�
นำำ�เข้้ามาจะกำำ�หนดข้้อสมมติิให้้ไม่่ถููกใช้้เพื่่อ� การส่่งออกอีีกครั้้ง� เพื่่อ� ให้้ง่า่ ยต่่อการวิิเคราะห์์
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ภาพที่่� 2.1 การกำำ�หนดเป็็นแบบจำำ�ลองเศรษฐกิิจในระดัับมหภาคของแบบจำำ�ลอง CGE
Produced inputs

Demanders

Non-Produced inputs

Producers

capital,
labour

households
domestic
commodities

investors
government

imported
commodities

export

เมื่่�อมีีการกำำ�หนดการไหลเวีียนของระบบเศรษฐกิิจขึ้้�นมาแล้้ว ลำำ�ดัับถััดมาจะต้้อง
นำำ�ข้้อมููลเข้้ามาแทนค่่าในแบบจำำ�ลองเพื่่�อประมาณค่่าในลำำ�ดัับต่่อไป เช่่น ข้้อมููลการใช้้
ปััจจััยการผลิิต ปริิมาณการนำำ�เข้้า และปริิมาณการส่่งออก เป็็นต้น้ ข้้อมููลที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณ
จะนำำ�มาจากตารางปััจจััยการผลิิตและผลผลิิต (Input-Output Table หรืือ I-O Table)
ซึ่่�งเป็็นตารางแสดงการใช้้ปััจจััยการผลิิตของระบบเศรษฐกิิจ โดยจากตารางที่่� 2.1
ในแนวตั้้�งของตารางจะเป็็นอุุปสงค์์ของสิินค้้า และแนวนอน คืือ การกระจายสิินค้้าไปยััง
อุุปสงค์์ต่่างๆ ในระบบเศรษฐกิิจ ได้้แก่่ ผู้้�ผลิิต ผู้้�บริิโภค รััฐบาล และการส่่งออก โดยข้้อมููล
ในแนวนอนนี้้� จ ะสะท้้ อ นว่่ า สิิ นค้้ า แต่่ ล ะชนิิ ด จะถููกส่่ ง ไปยัั ง หน่่ ว ยเศรษฐกิิ จ ต่่ า งๆ
เป็็นจำำ�นวนเท่่าใด ทั้้�งนี้้� ผลรวมของข้้อมููลในแนวนอนนี้้�จะได้้อุุปสงค์์ความต้้องการสิินค้้า
ทั้้�งหมดในระบบเศรษฐกิิจ สิ่่ง� สำำ�คัญ
ั อีีกประการหนึ่่�งที่่�ต้อ้ งทำำ�ความเข้้าใจ คืือ ปริิมาณความ
ต้้องการสิินค้้าในแต่่ละช่่องของตารางที่่� 2.1 นั้้�น เป็็นข้้อมููลที่่�เป็็น Vector กล่่าวคืือ สิินค้้า
หรืือผลิิตภััณฑ์์หนึ่่�งจะมีีความหลากหลายของสิินค้้า c แบบ และมีีชนิิดของผลิิตภััณฑ์์
i ชนิิด โดยที่่�ทุุกๆ ช่่องตารางจะมีีสมการทางคณิิตศาสตร์์อธิิบายเสมอ
ผลรวมตามแนวตั้้�งและแนวนอนในตารางที่่� 2.1 สามารถอธิิบายได้้ดัังนี้้� ผลรวม
ในแนวนอน (Total Demand) หมายถึึง จำำ�นวนการกระจายสิินค้า้ ไปยัังอุุปสงค์์ในส่่วนต่่างๆ
ซึ่่�งผลรวมในแนวนอนนี้้�จะต้้องเท่่ากัับผลรวมในแนวตั้้�ง (Production Cost หรืือ Total
Cost) โดยผลรวมในแนวตั้้�งจะทำำ�ให้้ทราบว่่าในอุุตสาหกรรมนั้้�นๆ ใช้้สิินค้้าแต่่ละชนิิด
เป็็นจำำ�นวนเท่่าใด
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ในแต่่ละช่่อง (Cell) จะมีีสมการเพื่่�อหาค่่าแต่่ละค่่าที่่�แตกต่่างกััน และต้้องกำำ�หนด
ข้้อสมมติิต่า่ งๆ เพิ่่�มเติิมตามทฤษฎีีเพื่่อ� ให้้ง่า่ ยแก่่การหาค่่า เช่่น การกำำ�หนดให้้บริิษัทั (Firm)
มีีกำำ�ไรปกติิ (Normal Profit)1 เท่่ากัับศููนย์์ (ซึ่่�งในบางอุุตสาหกรรมอาจไม่่เป็็นจริิง)
การกำำ�หนดให้้ Market Clearing คืือ การกำำ�หนดให้้อุุปสงค์์เท่่ากัับอุุปทาน ทั้้�งการผลิิต
ในประเทศและการนำำ�เข้้า โดยที่่�ไม่่มีีอุุปสงค์์ส่่วนเกิิน (Excess Demand) และอุุปทาน
ส่่วนเกิิน (Excess Supply) เป็็นต้้น ซึ่�ง่ ข้้อสมมติิ 2 ข้้อข้้างต้้นนี้้�จะทำำ�ให้้ทราบราคา (P)
และปริิมาณ (Q) นอกจากนี้้� ในการคำำ�นวณยัังมีีเงื่่�อนไขที่่�สำำ�คััญ คืือ จำำ�นวนสมการ
ต้้องเท่่ากัับจำำ�นวนตััวแปรที่่ใ� ช้้ในการศึึกษา หากเงื่อ�่ นไขดัังกล่่าวไม่่เป็็นจริิงจะทำำ�ให้้การหาค่่า
ในแบบจำำ�ลองไม่่สามารถทำำ�ได้้
ตารางที่่� 2.1 ตารางปััจจััยการผลิิตและผลผลิิต (I-O Table)

Domestic
Goods c
Imported
Goods c
Primary
Factor f
Production
Cost
โดยที่่�

Producer i

Absorption
CIG

Export

Total Demand

....

....

....

sum (left)

....

....

Total Cost
Of Above

i 	คืือ จำำ�นวนอุุตสาหกรรม มีีประมาณ 59 ภาคเศรษฐกิิจ (Sector)
Absorption	คืือ หน่่วยเศรษฐกิิจที่่�นำำ�สิินค้้าไปบริิโภคเลย
c 	คืือ จำำ�นวนของสิินค้้า (ในที่่�นี้้�จะกำำ�หนดให้้จำำ�นวน i = c)
Primary factor 	คืือ แรงงานและทุุน

ข้้อดีีของแบบจำำ�ลองนี้้�คืือ เป็็นการคำำ�นวณโดยใช้้ข้้อมููลจริิงจาก I-O Table ทำำ�ให้้
ได้้รับั ความนิิยม และยัังดีีสำ�ำ หรัับการวิิเคราะห์์นโยบายที่่มี� ผี ลกระทบต่่อแต่่ละภาคเศรษฐกิิจ
(Sector) ที่่�แตกต่่างกััน เช่่น นโยบายจำำ�นำำ�ข้้าวส่่งผลดีีต่่อผู้้�ผลิิต แต่่อาจส่่งผลเสีียต่่อ
อุุตสาหกรรมอื่่น� การใช้้แบบจำำ�ลองนี้้�จะช่่วยให้้มองเห็็นผลกระทบต่่อภาคเศรษฐกิิจอื่่น� และ
ภาพรวมของระบบเศรษฐกิิจได้้ เนื่่�องจากมีีสมการในการอธิิบายหน่่วยเศรษฐกิิจต่่างๆ
ทุุกภาคเศรษฐกิิจ ทั้้�งนี้้� แบบจำำ�ลอง CGE เป็็นการวิิเคราะห์์ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นในระบบ
เศรษฐกิิจในเชิิงสถิิต (Static) กล่่าวคืือ เป็็นผลที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงเวลาใดเวลาหนึ่่�งเท่่านั้้�น
ไม่่ได้้เป็็นแบบจำำ�ลองในเชิิงพลวััต (Dynamic) หรืือแบบจำำ�ลองที่่�มีีตััวแปรเรื่่�องเวลาเข้้ามา
เกี่่�ยวข้้อง อย่่างไรก็็ดีี แบบจำำ�ลอง CGE สามารถนำำ�ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นใน 2 ช่่วงเวลา
มาเปรีียบเทีียบผลกระทบเพื่่�อหาความแตกต่่างกัันได้้
1

หมายถึึง กำำ�ไรทางเศรษฐศาสตร์์ ซึ่�ง่ ต่่างจากกำำ�ไรทางบััญชีี
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แบบจำำ�ลอง CGE เป็็นระบบสมการที่่�อธิิบายความสััมพัันธ์ข์ องภาคเศรษฐกิิจต่่างๆ
ในภาพรวม โดยใช้้ข้้อมููลโครงสร้้างของระบบเศรษฐกิิจจาก I-O Table เป็็นฐานในการ
วิิเคราะห์์ นอกจากนี้้� I-O Table ยัังถููกใช้้ในการคำำ�นวณหาค่่าพารามิิเตอร์์ (Parameters)
ของสมการต่่างๆ เช่่น ค่่าสััดส่่วนและความยืืดหยุ่่�นต่่างๆ ในแบบจำำ�ลอง CGE อีีกด้้วย
เพื่่อ� ให้้เห็็นภาพของความเชื่่อ� มโยงระหว่่างแบบจำำ�ลองและข้้อมููลที่่�ใช้้ ยกตััวอย่่าง
สมการแสดงอุุปสงค์์สำำ�หรัับแรงงานในแบบจำำ�ลอง CGE ได้้แก่่
		

V1LAB_I * x1lab__i=∑iV1LABi * x1labi

สมการนี้้�แสดงการเปลี่่�ยนแปลงในรููปแบบร้้อยละ (Percentage Change) ของ
อุุปสงค์์แรงงาน (x1lab_i) ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับอััตราการเปลี่่�ยนแปลงของอุุปสงค์์แรงงาน
ของแต่่ละอุุตสาหกรรม (x1labi) ซึ่่�งเป็็นตััวแปรที่่�จะต้้องถููกกำำ�หนดในแบบจำำ�ลอง
แต่่ในสมการแสดงความสััมพัันธ์์นี้้�ยัังมีีค่่าพารามิิเตอร์์อื่่�นๆ อยู่่�ด้้วย ได้้แก่่ V1LAB_I
ซึ่่�งได้้แก่่ มููลค่่าการจ้้างงานรวมของทุุกอุุตสาหกรรม (Total Compensation to Labor)
และ V1LABi ซึ่่�งได้้แก่่ มููลค่่าการจ้้างงานรวมในแต่่ละอุุตสาหกรรม i (Sectoral
Compensation of Labor) ซึ่่ง� เพื่่อ� ให้้สมการนี้้�สะท้้อนลัักษณะทางอุุตสาหกรรมของไทย
และสามารถใช้้งานในแบบจำำ�ลอง CGE ได้้ เราจำำ�เป็็นต้้องทราบค่่า V1LAB_I และ
V1LABi ซึ่�ง่ ค่่าดัังกล่่าวสามารถนำำ�มาจาก I-O Table ได้้ สมการอื่่�นๆ ในลัักษณะนี้้� เช่่น
สมการแสดงการลงทุุนมวลรวม
		

V2TOT_I * x2tot__i=∑iV2TOTi * x1toti

เช่่นเดีียวกััน ข้้อมููลที่่�ดึึงมาใช้้จาก I-O Table ได้้แก่่ มููลค่่าการลงทุุนมวลรวม
(V2TOT_I) และมููลค่่าการลงทุุนรวมในแต่่ละอุุตสาหกรรม (V2TOTi)
นอกจากนี้้�ยัังมีีค่่าพารามิิเตอร์์อีีกประเภทหนึ่่�งที่่�ไม่่ได้้มาจาก I-O Table ซึ่่�งค่่า
พารามิิเตอร์์เหล่่านี้้� ได้้แก่่ ค่่าความยืืดหยุ่่�นต่่างๆ ยกตััวอย่่างเช่่น ในสมการอุุปสงค์์ของ
สิินค้้านำำ�เข้้าของผู้้�บริิโภค
x3(i,m)-a3(i,m)=x3(i)-SIGMA3(i)*[p3(i,m)+a3(i,m)-p3(i)]

โดยตััวแปรที่่�จะต้้องอธิิบายในแบบจำำ�ลองจะเขีียนเป็็นตัวั พิิมพ์์เล็็ก ได้้แก่่ x3(i,m)
ซึ่่�งแสดงอุุปสงค์์สิินค้้า i จากการนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ a3(i,m) คืือ Taste Shock
p3(i,m) คืือ ราคาสิินค้้านำำ�เข้้า ในขณะที่่� x3(i) และ p3(i) คืือ ความต้้องการบริิโภค
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และราคาสิินค้้า i ทั้้�งหมด (รวมการผลิิตในประเทศและการนำำ�เข้้า) ตามลำำ�ดัับ ซึ่�ง่ ตััวแปร
เหล่่ า นี้้� ถูู กกำำ� หนดโดยแบบจำำ� ลอง แต่่ ส มการนี้้� ยัั ง มีี ค่่ า พารามิิ เ ตอร์์ อีี ก ค่่ า หนึ่่� ง คืือ
SIGMA3(i) ซึ่่�งคืือค่่าความยืืดหยุ่่�นของการทดแทนกัันของการบริิโภคระหว่่างสิินค้้า
ที่่�ผลิิตในประเทศกัับสิินค้้านำำ�เข้้า หรืือ Household’s Armington Elasticities ซึ่่�งค่่า
ความยืืดหยุ่่�นนี้้�เป็็นค่่าที่่�สะท้้อนพฤติิกรรมการบริิโภคของครััวเรืือนว่่าจะเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างไร เมื่่�อความแตกต่่างของราคาระหว่่างสิินค้้านำำ�เข้้าและสิินค้้าที่่�ผลิิตในประเทศ
มีีการเปลี่่�ยนแปลง 2
คำำ�ถามที่่�ใช้้ในแบบจำำ�ลองจะเป็็นคำำ�ถามประเภท “What-if” เช่่น จะเกิิดอะไรขึ้้�น
ต่่อรายได้้ประชาชาติิหากประสิิทธิิภาพในการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 1 เป็็นต้้น
โดยปััจจััยสำำ�คัญ
ั ที่่�ต้อ้ งกำำ�หนดเข้้าไปในแบบจำำ�ลองเพื่่อ� ดููผลกระทบ คืือ ตััวแปรผลกระทบ
(Shock) โดยที่่�ตััวแปรผลกระทบอาจเป็็นตััวแปรใดก็็ได้้ แต่่ต้้องเป็็นตััวแปรที่่�มีีความ
เกี่่ย� วเนื่่อ� งต่่อตััวแปรที่่สน
� ใจศึึกษาถึึงการเปลี่่ย� นแปลง เช่่น หากต้้องการดููผลการเปลี่่ย� นแปลง
ของการลงทุุนในกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ต่์ อ่ การเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
ก็็กำำ�หนดให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในตััวแปรการลงทุุนในกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการ
โทรทััศน์์แล้้วพิิจารณาผลการเปลี่่�ยนแปลงการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�เกิิดขึ้้�นตามมา
ภาพที่่� 2.2 การวิิเคราะห์์แบบจำำ�ลอง CGE เชิิงสถิิตเปรีียบเทีียบ
Employment
C
Change
B
A
O

T

years

ค่่าพารามิิเตอร์์ลักั ษณะนี้้�ไม่่สามารถนำำ�มาจาก I-O Table ได้้ แต่่ต้อ้ งนำำ�มาจากงานศึึกษาที่่�เป็็นวิิชาการ
ด้้วยวิิธีกี ารทางเศรษฐมิิติิ ซึ่ง่� ไม่่อยู่่ใ� นขอบเขตของงานศึึกษาชิ้้นนี้้
� � โดยในแบบจำำ�ลองนี้้�ใช้้ค่า่ ตั้้ง� ต้้น (Default)
เท่่ากัับ 0.5 ซึ่่�งเป็็นค่่ามาตรฐานที่่�ใช้้อย่่างแพร่่หลาย อย่่างไรก็็ดีี ค่่าความยืืดหยุ่่�นเหล่่านี้้�สามารถ
เปลี่่�ยนแปลงได้้หากมีีงานศึึกษาที่่�ประมาณค่่าที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับระบบเศรษฐกิิจไทย
2
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ตััวอย่่างการวิิเคราะห์์แบบจำำ�ลอง CGE แบบเชิิงสถิิตเปรีียบเทีียบ (Comparative
Static Analysis) ซึ่ง�่ เป็็นการเปรีียบเทีียบผลกระทบก่่อนและหลัังการมีีนโยบาย ดัังภาพที่่�
2.2 จุุด B คืือ การจ้้างงานก่่อนมีีนโยบายของภาครััฐ และจุุด C คืือ การจ้้างงานหลัังจาก
มีีนโยบายของภาครััฐ ซึ่่�งกรณีีนี้้� นโยบายของภาครััฐเป็็นตััวแปรผลกระทบ (Shock)
จะเห็็นได้้ว่่า ช่่วงที่่�เปลี่่�ยนแปลงจาก B ไป C (Change) ที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นเป็็นผลที่่�เกิิดขึ้้�น
จากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบาย ไม่่ใช่่ผลที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งหมด เช่่น สมมติิให้้จาก B ไป C เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 5 หมายถึึง การจ้้างงานเพิ่่�มขึ้้�นจากก่่อนที่่�จะมีีนโยบายร้้อยละ 5 ไม่่ใช่่ทั้้�งระบบ
เศรษฐกิิจมีีการจ้้างงานร้้อยละ 5
ลำำ�ดัั บ ถัั ด มาจะเป็็ น การอธิิ บ ายรายละเอีี ย ดหรืือการกำำ� หนดข้้ อ สมมติิ ต่่ า งๆ
ในแบบจำำ�ลอง CGE โดยเริ่่�มจากทางด้้านอุุปทาน (Supply) หรืือด้้านของผู้้�ผลิิตสิินค้้า
ซึ่่ง� เป็็นกระบวนการแรกสุุดในระบบเศรษฐกิิจ (Top Nests) กระบวนการในการผลิิตสินค้
ิ า้
Activity Level ใช้้ฟัังก์์ชัันการผลิิตแบบ Leontief คืือ Fixed Proportion หรืือไม่่มีี
การทดแทนกัันของส่่วนประกอบสิินค้า้ กล่่าวคืือ หากต้้องการผลิิตคอมพิิวเตอร์์เครื่่อ� งหนึ่่�ง
ต้้องใช้้วััตถุุดิิบเป็็นจอแสดงผล 1 เครื่่�องและแป้้นพิิมพ์์ 1 อััน ไม่่สามารถใช้้จอแสดงผล
2 เครื่่�องเพื่่�อทดแทนแป้้นพิิมพ์์ 1 อัันได้้นั่่�นเอง แต่่ในสิินค้้าที่่�เป็็นส่่วนประกอบ Goods 1
ถึึง Goods G จะมีีข้อ้ สมมติิเกี่่ย� วกัับการเลืือกปััจจััยการผลิิตแบบ CES คืือ สามารถทดแทน
กัันได้้ระหว่่างสิินค้า้ ที่่�ผลิิตในประเทศและสิินค้า้ ที่่�นำำ�เข้้าได้้ นั่่�นคืือ การเลืือกใช้้จอแสดงผล
อาจใช้้ที่่ผ� ลิิตภายในประเทศหรืือนำำ�เข้้าสิินค้า้ มาจากต่่างประเทศ โดยใช้้ราคาโดยเปรีียบเทีียบ
(Relative Price) เป็็นตััวกำำ�หนดในการเลืือกใช้้ปััจจััยการผลิิต และในส่่วนของ Primary
Factor ก็็เช่่นเดีียวกัันคืือ สามารถทดแทนกัันได้้ระหว่่าง แรงงาน ที่่ดิ� นิ และทุุน ดัังภาพที่่�
2.3 นอกจากนี้้� ใ นส่่ ว นของแรงงานยัั ง สามารถทดแทนกัั น ได้้ ร ะหว่่ า งแรงงานมีี ฝีีมืือ
(Skilled Labour) และแรงงานไร้้ฝีีมืือ (Unskilled Labour) ได้้อีีกด้้วย ถ้้ามีีการ
เปลี่่ย� นแปลงของ Relative Price จะส่่งผลให้้สััดส่ว่ นการผลิิตเปลี่่ย� นแปลงไป เช่่น ค่่าจ้้าง
ของแรงงานมีีฝีีมืือเพิ่่�มขึ้้�น จะทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการเปลี่่�ยนไปจ้้างแรงงานไร้้ฝีีมืือมากขึ้้�น
ทดแทนการจ้้างแรงงานมีีฝีีมืือที่่�ลดลง
ตััวอย่่างประกอบคำำ�อธิิบายข้้างต้้น สามารถอธิิบายการผลิิตสิินค้้าชนิิดหนึ่่�งได้้คืือ
การผลิิตคอมพิิวเตอร์์ 1 เครื่อ�่ ง Activity Level ต้้องใช้้หน้้าจอ คีีย์บ์ อร์์ด เมาส์์ อย่่างละ
1 ชิ้้�น มาประกอบรวมกัันเป็็นคอมพิิวเตอร์์ ไม่่สามารถทดแทนกัันได้้ แต่่ปััจจััยต่่างๆ
ที่่�นำำ�มาใช้้เหล่่านี้้� เช่่น หน้้าจอสามารถใช้้หน้้าจอที่่�ผลิิตในประเทศหรืือนำำ�เข้้าก็็ได้้ กรณีีนี้้�
สมมติิให้้ราคาหน้้าจอจากต่่างประเทศมีีราคาถููกกว่่า ดัังนั้้�น จึึงใช้้หน้้าจอที่่�นำำ�เข้้ามาจาก
ต่่างประเทศ สำำ�หรัับการผลิิตคอมพิิวเตอร์์นั้้�นต้้องมีีการใช้้ทุุน ที่่�ดิิน และแรงงาน และ
เนื่่�องจากเป็็นสิินค้้าที่่�ใช้้ทุุนมาก สััดส่่วนการใช้้ทุุนจึึงสููงกว่่าปััจจััยอื่่�นๆ เป็็นต้้น
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ภาพที่่� 2.3 ตััวอย่่างกระบวนการผลิิตสิินค้้าในแบบจำำ�ลอง CGE

ลำำ�ดัับถััดมาจากผู้้�ผลิิตสิินค้้าซึ่่�งเป็็นกระบวนการแรกสุุดในระบบเศรษฐกิิจ (Top
Nests) คืือ ด้้ า นของความต้้ อ งการสิิ นค้้ า (Demand) โดยเมื่่� อ สิิ นค้้ า ถููกผลิิ ต แล้้ ว
ปััจจััยที่่�เป็็นตัวั กำำ�หนดว่่าการกระจายสิินค้า้ จะกระจายไปยัังผู้้�บริิโภคกลุ่่�มใด คืือ ราคาโดย
เปรีียบเทีียบ (Relative Price) ซึ่�ง่ จะเป็็นตััวกำำ�หนดว่่าจะขายสิินค้้าแต่่ละชนิิดในจำำ�นวน
เท่่าใด เมื่่�อเลืือกจำำ�นวนสิินค้้าที่่�ผลิิตได้้แล้้ว Relative Price ก็็จะเป็็นตััวกำำ�หนดสถานที่่�
ขายสิินค้า้ ว่่าจะขายให้้ใครระหว่่างผู้้�บริิโภคภายในประเทศ (Local Market) หรืือผู้้�บริิโภค
จากต่่างประเทศ (Export Market) โดยข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในด้้านความต้้องการซื้้�อก็็มีีลัักษณะ
คล้้ายกัันกัับทางด้้านผู้้�ผลิิต แต่่อาจมีีลัักษณะแตกต่่างกัันบางประการ อธิิบายได้้ดัังนี้้�
ในส่่วนของความต้้องการในด้้านการลงทุุน (Investment) การเลืือกจะเหมืือนกัันกัับทาง
ด้้านผู้้�ผลิิต นั่่�นคืือ ระดัับ Activity Level จะเป็็นแบบ Leontief คืือ Fixed Proportion
หรืือไม่่มีกี ารทดแทนกัันของส่่วนประกอบสิินค้า้ และระดัับการผลิิตสินค้
ิ า้ สามารถเลืือกได้้
ว่่าใช้้สิินค้้าภายในประเทศหรืือนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ แต่่ข้้อสมมติิความต้้องการสิินค้้า
ของผู้้�บริิโภคจะไม่่ได้้เป็็นแบบ Leontief โดยผู้้�บริิโภคจะมีีฟัังก์์ชัันอรรถประโยชน์์
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เป็็นตััวกำำ�หนดการตััดสิินใจบริิโภค โดยในส่่วนดัังกล่่าวจะใช้้ฟัังก์์ชัันอรรถประโยชน์์แบบ
Klein-Rubin ซึ่่ง� ฟัังก์์ชันดั
ั งั กล่่าวมัักจะใช้้ในแบบจำำ�ลองที่่�ต้อ้ งการเน้้นพฤติิกรรมการบริิโภค
ที่่�ผู้้�บริิโภคต้้องการบริิโภคสิินค้้าในระดัับจำำ�เป็็นต่่อการยัังชีีพ (Subsistence Level of
Consumption) เป็็นอย่่างน้้อย นั่่�นคืือระดัับการบริิโภคที่่�น้้อยที่่�สุุดที่่�ผู้้�บริิโภคต้้องการ
โดยไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับราคาของสิินค้้าและระดัับรายได้้ของผู้้�บริิโภค ในเชิิงเทคนิิคของ
แบบจำำ�ลองฟัังก์์ชัันอรรถประโยชน์์ในลัักษณะนี้้�จะช่่วยให้้สิินค้้าและบริิการทุุกชนิิด
ถููกเลืือกบริิโภคในแบบจำำ�ลอง3 ในส่่วนนี้้�สามารถอธิิบายได้้ว่า่ เนื่่อ� งจากผู้้�บริิโภคแต่่ละราย
มีีรสนิิยมที่่�แตกต่่างกััน ดัังนั้้�น การกำำ�หนดให้้ต้้องบริิโภคในสััดส่่วนเดีียวกัันทุุกคนจึึง
ไม่่สมเหตุุสมผลในทางปฏิิบััติิ
เมื่่อ� พิิจารณาถึึงส่่วนต่่างๆ ในแบบจำำ�ลองแล้้ว ลำำ�ดับั ถััดมา คืือ การกำำ�หนดข้้อสมมติิ
เข้้าไปในแบบจำำ�ลอง โดยการกำำ�หนดข้้อสมมติิต่่างๆ จะขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าแบบจำำ�ลองที่่�ต้อ้ งการ
วิิเคราะห์์นั้้�นพิิจารณาผลกระทบระยะสั้้�นหรืือระยะยาว เนื่่�องจากข้้อสมมติิที่่�กำำ�หนด
จะแตกต่่างกัันไปตามวััตถุุประสงค์์ของแบบจำำ�ลอง ทั้้�งนี้้� ตััวแปรที่่�อยู่่�ในแบบจำำ�ลอง CGE
จะประกอบด้้วย ตััวแปรภายใน (Endogenous Variable) และตััวแปรภายนอก
(Exogenous Variable) ตััวอย่่างการกำำ�หนดข้้อสมมติิในแบบจำำ�ลองสามารถอธิิบายได้้
ดัังนี้้� คืือ หากต้้องการพิิจารณาผลกระทบระยะสั้้น� ก็็จะกำำ�หนดข้้อสมมติิให้้ราคาค่่าจ้้างคงที่่�
เนื่่อ� งจากในระยะสั้้นค่
� า่ จ้้างจะไม่่เปลี่่ย� นแปลงไปมากซึ่่ง� เป็็นไปตามทฤษฎีีทางเศรษฐศาสตร์์
นั่่�นคืือค่่าจ้้างเป็็นตัวั แปรภายนอกในแบบจำำ�ลองนี้้� และกำำ�หนดให้้อัตั ราการว่่างงานสามารถ
เปลี่่�ยนแปลงไปได้้หรืือเป็็นตััวแปรภายในที่่�อยู่่�ในแบบจำำ�ลองนั่่�นเอง แต่่หากต้้องการ
พิิจารณาผลกระทบในระยะยาว ก็็จะกำำ�หนดให้้อัตั ราการว่่างงานคงที่่� เนื่่อ� งจากในระยะยาว
อััตราการว่่างงานจะมีีความสอดคล้้องกัับระดัับการจ้้างงานตามธรรมชาติิเสมอ นั่่�นคืือ
อััตราการว่่างงานเป็็นตัวั แปรภายนอก ในขณะที่่ค่� า่ จ้้างในระยะยาวนั้้นส
� ามารถเปลี่่ย� นแปลง
ได้้หรืือเป็็นตััวแปรภายในที่่�อยู่่�ในแบบจำำ�ลองที่่�ต้้องการพิิจารณาผลกระทบในระยะยาว
จากที่่� ก ล่่ า วมาข้้ า งต้้ นทั้้� ง หมด คืือ การกำำ� หนดขึ้้� น เป็็ น แบบจำำ� ลอง CGE
โดยมีีการสร้้างแบบจำำ�ลองการไหลเวีียนของระบบเศรษฐกิิจ พิิจารณาการตััดสิินใจเลืือก
และการกระจายสิิ นค้้ า ในแต่่ ล ะหน่่ ว ยเศรษฐกิิ จ ทั้้� ง ด้้ า นผู้้�ผลิิ ต และด้้ า นผู้้�บริิ โ ภค
โดยมีี ข้้ อ สมมติิ ต่่ า งๆ ที่่� กำำ� หนดขึ้้� นต ามวัั ตถุุ ป ระสงค์์ ข องงานศึึ ก ษานั้้� น ๆ โดยแสดง
การกำำ� หนดผ่่ า นสมการทางคณิิ ตศ าสตร์์ ซึ่่� ง จะเป็็ นตัั ว กำำ�กัั บ การตัั ดสิิ น ใจที่่� เ กิิ ดขึ้้� น
ในแบบจำำ�ลอง
อรรถประโยชน์์แบบ Kline-Rubin ใช้้ Natural Logarithm ฟัังก์์ชันั ในการสร้้างฟัังก์์ชันั อรรถประโยชน์์
โดยผลรวมของสััดส่่วนการบริิโภคต้้องเท่่ากัับ 1 และค่่า
การบริิโภคในระดัับยัังชีีพของสิินค้้า A และ B คืือ และ
3
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การพััฒนาแบบจำำ�ลองดุุลยภาพทั่่�วไปสำำ�หรัับการศึึกษาผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียง
และกิิจการโทรทััศน์์ต่่อเศรษฐกิิจไทย ภายหลัังการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบดิิจิติ อล
ในงานศึึกษานี้้� คณะผู้้�วิิจััยจะพััฒนาแบบจำำ�ลอง CGE อย่่างง่่ายเพื่่�อศึึกษา
ผลกระทบของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจในกิิจการกระจายเสีียงและโทรทััศน์์ที่่�มีีต่่อระบบ
เศรษฐกิิ จ โดยรวมผ่่ า นการเชื่่� อ มโยงกัั นทั้้� ง ในแนวราบและแนวดิ่่�ง ในระดัั บ มหภาค
การพััฒนาแบบจำำ�ลอง CGE ที่่�มีคี วามซัับซ้้อนนั้้�นมีีต้้นทุุนในการดำำ�เนิินการสููง ทั้้�งยัังยาก
ต่่อการใช้้งาน ในขณะที่่�ผลได้้ส่่วนเพิ่่�มอาจจะไม่่สููงนััก คณะผู้้�วิิจััยจะพััฒนาแบบจำำ�ลอง
ที่่�ไม่่มีีความซัับซ้้อนมากเกิินไป แต่่ยัังสามารถให้้ผลลััพธ์์ที่่�ต้้องการ
เนื่่� อ งจากแบบจำำ� ลอง CGE เป็็ น แบบจำำ� ลองดุุ ล ยภาพทั่่� ว ไปจึึ ง สามารถวัั ด
ความเชื่่อ� มโยงในแนวดิ่่ง� ของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ไ์ ด้้ ซึ่่ง� ความสััมพัันธ์์
ดัังกล่่าวสะท้้อนจากความสััมพัันธ์์จากตารางปััจจััยการผลิิตและผลผลิิต (I-O Table)
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เราทราบว่่า กิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์มีีสััดส่่วนการใช้้สิินค้้า
จากอุุตสาหกรรมใดเป็็นปััจจััยการผลิิต (Input) รวมทั้้�งปััจจััยขั้้�นต้้น เช่่น แรงงาน ทุุน
มากน้้อยเพีียงใด และผลผลิิตถููกใช้้เพื่่�อเป็็นปััจจััยการผลิิตภายในอุุตสาหกรรมเท่่าใด
(การเชื่่�อมโยงกัันแนวราบในระดัับมหภาค) และถููกใช้้ในการบริิโภคของครััวเรืือนและ
ภาครัั ฐ เท่่ า ใด ทั้้� ง นี้้� ความสัั ม พัั นธ์์ ข องการใช้้ แ ละการกระจายปัั จ จัั ย การผลิิ ต ของ
อุุตสาหกรรมเป็็นหัวั ใจสำำ�คัญ
ั ของแบบจำำ�ลอง CGE ซึ่่ง� ช่่วยให้้ทราบถึึงบทบาทของกิิจการ
กระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ในระดัับมหภาค
	ทั้้�งนี้้�แบบจำำ�ลองดุุลยภาพที่่�คณะผู้้�วิิจัย
ั จะพััฒนาขึ้้�นจะเป็็นแบบจำำ�ลอง CGE
ที่่�มีี พื้้� นฐานมาจากแบบจำำ� ลอง ORANI-G Model ซึ่่�งพัั ฒนาแรกเริ่่�ม โดย The
Centre of Policy Studies (CoPS), Victoria University และเป็็นแบบจำำ�ลอง CGE
ที่่� ห ลายประเทศเลืือกใช้้ สำำ� หรัั บ วิิ เ คราะห์์ ดุุ ล ยภาพทั่่� ว ไป เช่่ น ออสเตรเลีี ย
ใช้้ แ บบจำำ� ลอง ORANI-G Model ในการวิิ เ คราะห์์ ผ ลกระทบทางเศรษฐกิิ จ
อัันเนื่่อ� งมาจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบาย เป็็นต้้น โดยคณะผู้้�วิิจััยจะทำำ�การจััดกลุ่่�ม
ภาคธุุรกิิจให้้ลงในรายละเอีียด ซึ่่�งจะช่่วยให้้การวิิเคราะห์์ผลกระทบของนโยบาย
เปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบดิิจิิตอลต่่อระบบเศรษฐกิิจรายสาขาเป็็นไปด้้วยความละเอีียด
และชััดเจนยิ่่�งขึ้้�นทั้้�งผลกระทบแนวตั้้�ง (Vertical Impact) และผลกระทบแนวนอน
(Horizontal Impact) โดยฐานข้้อมููลที่่�ใช้้ในการแบ่่งภาคธุุรกิิจจะใช้้ข้อ้ มููลจากตาราง
ปััจจััยการผลิิตและผลผลิิต (I-O Table) ปีี 2558 (ค.ศ. 2015) ซึ่่�งเผยแพร่่จาก
สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ โดยคณะผู้้�วิิจััยจะจำำ�แนก
ภาคธุุรกิิจของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ออกมาให้้ชััดเจน
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ในการวิิเคราะห์์ผลกระทบของการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบดิิจิิตอล ในเบื้้�องต้้น
คณะผู้้�วิิจััยจะศึึกษาผลกระทบใน 2 แนวทาง ดัังต่่อไปนี้้�
ผลกระทบจากนโยบายและการตััดสินิ ใจของ กสทช. ด้้านกิิจการกระจายเสีียงและ
กิิจการโทรทััศน์์ที่่�สำำ�คััญ เช่่น
ผลกระทบจากนโยบายเยีียวยาการคืืนใบอนุุญาตโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล
และการยุุติิการออกอากาศ ซึ่่�งจะมีีผลต่่อการจ้้างงาน และลงทุุนทั้้�งในส่่วน
โครงสร้้างทางกายภาพและการผลิิต ซึ่่ง� ผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลงระดัับ
การลงทุุน การจ้้างงาน และจำำ�นวนช่่องให้้บริิการที่่�น้อ้ ยลง ต่่อระบบเศรษฐกิิจ
โดยรวมและรายสาขาสามารถประเมิินได้้ด้้วยแบบจำำ�ลองดุุลยภาพทั่่�วไป
ผลกระทบจากนโยบายการใช้้ประโยชน์์คลื่่�นความถี่่�ภายหลัังการเปลี่่�ยนผ่่าน
ไปสู่่ร� ะบบดิิจิติ อล เช่่น การนำำ�คลื่่น� ความถี่่ม� าจััดสรรและใช้้ประโยชน์์ใหม่่ หรืือ
การนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในกิิจการโทรคมนาคม ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อคุุณภาพการให้้
บริิการในกิิจการโทรคมนาคม เพิ่่�มความรวดเร็็วในการส่่งผ่่านข้้อมููล มีีการ
ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีการสื่่�อสารใหม่่เพื่่�อเพิ่่�มผลิิตภาพการผลิิต การเกิิดขึ้้�น
ของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจและบริิการประเภทใหม่่ๆ ในลัักษณะของ Over
the Top การเพิ่่�มการลงทุุนในกิิจการโทรคมนาคม และภาคบริิการอื่่�นๆ
ซึ่่�งแบบจำำ�ลองดุุลยภาพทั่่�วไปที่่�พััฒนาขึ้้�นจะมีีส่่วนช่่วยประเมิินผลกระทบ
ของปรากฏการณ์์ เหล่่ านี้้� ผ่่ านการ Shock ตัั วแปรในแบบจำำ�ลอง เช่่ น
การลงทุุนรายสาขา (Sectoral Investment) ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี
(Technological Progress) การจ้้างงาน (Sectoral Employment)
และผลผลิิตในแต่่ละสาขา (Sectoral Output) เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�ผลกระทบ
จะขึ้้�นอยู่่�กัับข้้อสมมติิฐานบางข้้อ ซึ่่�งแบบจำำ�ลองจะช่่วยประเมิินผลกระทบ
ภายใต้้ข้้อสมมติิฐานที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป จากสถานการณ์์ที่่�ดีีที่่�สุดุ (Best Case
Scenario) ไปสู่่�ส ถานการณ์์ ที่่� แ ย่่ ที่่� สุุ ด (Worst Case Scenario)
ซึ่่�งการวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของแบบจำำ�ลอง
จากการเปลี่่ย� นแปลงข้้อสมมติิฐาน จะช่่วยชี้้ใ� ห้้เห็็นถึงึ ปััจจััยหรืือตััวแปรที่่�เป็็น
ตััวแปรหรืือปััจจััยหลัักของผลกระทบได้้ชัดั เจนยิ่่�งขึ้้�น
การวิิเคราะห์์ผลกระทบเชื่่อ� มโยงทั้้ง� แนวตั้้ง� และแนวนอนผ่่านค่่าตััวคููณ (Multiplier)
ซึ่่� ง ค่่ า ตัั ว คููณจะบอกถึึ ง ผลกระทบของการเปลี่่� ย นแปลงตัั ว แปรที่่� สน ใจ เช่่ น
การลงทุุน การบริิโภค หรืือตััวแปรเชิิงนโยบายอื่่�นๆ เช่่น การอุุดหนุุนจากภาครััฐ
ว่่าจะส่่งผลต่่อตััวแปรผลลััพธ์์ที่่สน
� ใจ เช่่น การขยายตััวของภาคธุุรกิิจ การจ้้างงาน
และการขยายตััวโดยรวมของเศรษฐกิิจอย่่างไร ซึ่่ง� จะช่่วยให้้เห็็นถึงึ ความเชื่่อ� มโยง
ในแนวดิ่่�งและแนวนอนระหว่่างภาคเศรษฐกิิจต่่างๆ

45

ขั้้นต
� อนสำำ�คัญั ของการประเมิินผลกระทบคืือการกำำ�หนดข้้อสมมติิฐาน (Assumptions)
และสถานการณ์์สมมติิ (Scenario) ของผลกระทบ คณะผู้้�วิิจัยั จะทำำ�การทบทวนวรรณกรรม
และงานศึึกษาที่่�เกี่่ย� วข้้องเกี่่ย� วกัับผลกระทบของการเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่ร� ะบบดิิจิติ อลในอดีีต
และประสบการณ์์จากต่่างประเทศ เพื่่อ� ช่่วยในการกำำ�หนดข้้อสมมติิและสถานการณ์์สมมติิ
ที่่ใ� กล้้เคีียงกัับความน่่าจะเป็็นที่่เ� กิิดขึ้้น� จริิง ทั้้ง� นี้้ยั� งั จะใช้้ประโยชน์์จากผลการศึึกษาของ กสทช.
ในอดีีต เช่่น แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมจากการสำำ�รวจพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อ
ของครััวเรืือนในปีี 2562 มาร่่วมกำำ�หนดสถานการณ์์สมมติิเพื่่�อให้้ได้้ข้้อสมมติิที่่�สอดคล้้อง
กัับสถานการณ์์ของประเทศไทยมากที่่�สุุด โดยมีีรายละเอีียดดัังแสดงในหััวข้้อต่่อไป
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การทบทวนสถานการณ์์ของการประกอบกิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล
และการจำำ�ลองผล (Simulation) โดยใช้้แบบจำำ�ลอง CGE
ในส่่วนนี้้�จะเป็็นการทบทวนเหตุุการณ์์ และมาตรการของรััฐที่่�สำำ�คััญที่่�เกิิดขึ้้�น
ในช่่วงต่่างๆ ของการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�โทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล และทำำ�การ
กำำ�หนดสถานการณ์์สมมติิ (Scenario) และตััวแปรในแบบจำำ�ลอง CGE รวมทั้้�งทำำ�การ
จำำ�ลองผลหรืือ Simulation เพื่่อ� วิิเคราะห์์ผลกระทบของเหตุุการณ์์ หรืือมาตรการเหล่่านั้้น�
ต่่อระบบเศรษฐกิิจโดยรวม ภายใต้้ 4 สถานการณ์์สำำ�คััญ คืือ สถานการณ์์ในช่่วงเริ่่�มต้้น
ของการประกอบกิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล สถานการณ์์ในช่่วงการยุุติิ
ระบบโทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบแอนะล็็อกและการเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่โ� ทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิิน
ในระบบดิิจิติ อลอย่่างเต็็มรููปแบบ สถานการณ์์ในช่่วงการคืืนใบอนุุญาตและยุุติกิ ารประกอบ
กิิจการของผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อลบางราย และ สถานการณ์์
ในช่่ ว งที่่� ผู้้� ประกอบการโทรทัั ศน์์ ภ าคพื้้� น ดิิ น ในระบบดิิ จิิ ต อลเผชิิ ญ กัั บ ความท้้ า ทาย
ด้้านเทคโนโลยีี หรืือ Disruptive Technology
4.1 	สถานการณ์์ในช่่วงเริ่่�มต้้นของการประกอบกิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบ
ดิิจิิตอล (สถานการณ์์ที่่� 1)
ในส่่วนของการจำำ�ลองผล (Simulation) สถานการณ์์ช่ว่ งเริ่่ม� ต้้นของการประกอบ
กิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอลนั้้�น จะสรุุปผลกระทบที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
ของเหตุุการณ์์ตั้้�งแต่่การประมููลคลื่่�นความถี่่�เพื่่�อให้้บริิการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล หรืือ
การประมููลทีีวีีดิิจิติ อล เมื่่�อวัันที่่� 26 ธัันวาคม 2556 (ช่่องรายการทั่่�วไป ความคมชััดสููง
และช่่องรายการทั่่�วไป ความคมชััดปกติิ) และ 27 ธัันวาคม 2556 (ช่่องข่่าวสารและ
สาระ และช่่องเด็็ก เยาวชน และครอบครััว) และการเตรีียมพร้้อมของผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาต
ก่่อนเริ่่ม� การทดลองออกอากาศช่่องสถานีีโทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อลในช่่วงเดืือน
เมษายน 2557 และการออกอากาศจริิงระหว่่างวัันที่่� 25 เมษายน ถึึงวัันที่่� 25 พฤษภาคม 2557
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ในช่่วงวัันที่่� 26 - 27 ธัันวาคม 2556 กสทช. เปิิดประมููลคลื่่�นความถี่่�โทรทััศน์์
ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอลทั้้�งหมด 24 ช่่องธุุรกิิจ โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อพััฒนาเทคโนโลยีี
ให้้เท่่าทัันประเทศอื่่น� ๆ ทั่่ว� โลก จากการเปลี่่ย� นผ่่านเทคโนโลยีีโทรทััศน์จ์ ากระบบแอนะล็็อก
สู่่ร� ะบบดิิจิติ อล โดยผลการประมููลนั้้นมี
� ผู้้�ชน
ี ะที่่ไ� ด้้รับั ใบอนุุญาตทั้้�งหมด 17 ราย และภาครััฐ
ได้้ยอดการประมููลรวมทั้้�งสิ้้น� 50,862 ล้้านบาท และมีีการกำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบการดำำ�เนิิน
กิิจการภายใต้้โครงข่่ายทั้้�งหมด 5 โครงข่่าย ได้้แก่่ กรมประชาสััมพัันธ์์ (MUX 1) สถานีี
วิิทยุุโทรทััศน์์กองทััพบก (MUX 2 และ MUX 5) บริิษััท อสมท จำำ�กัดั (มหาชน) (MUX 3)
และองค์์การกระจายเสีียงและแพร่่ภาพสาธารณะแห่่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (MUX 4)
ด้้วย กสทช. ต้้องการส่่งเสริิมการเปลี่่�ยนผ่่านจากโทรทััศน์์ในระบบแอนะล็็อก
สู่่�ระบบดิิจิิตอลให้้สำำ�เร็็จ จึึงอนุุมััติิให้้มีีการแจกคููปองทดแทนเงิินสดราคา 690 บาท
เพื่่�อให้้แต่่ละครััวเรืือนใช้้แลกซื้้�อเครื่่�องรัับโทรทััศน์์แบบดิิจิิตอลหรืือกล่่องแปลงสััญญาณ
เพื่่�อรัับชมโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล ซึ่่�งในช่่วงปีี 2557-2562 กสทช. ได้้แจกคููปอง
รวมทั้้�งสิ้้�นกว่่า 16 ล้้านใบ ดัังตารางที่่� 2.2
ตารางที่่� 2.2 สรุุปการแจกคููปองแลกซื้้�อเครื่่�องรัับสััญญาณโทรทััศน์์ภาคพื้้น� ในระบบดิิจิิตอล
ระยะที่่�

ช่่วงเวลาที่่�แจกคููปอง

จำำ�นวนคููปองที่่�แจก
(ใบ)

จำำ�นวนคููปองที่่�ประชาชน
ใช้้สิิทธิิแลก (ใบ)

1

ต.ค. 2557 - ม.ค. 2559

13,571,296

8,779,790

2

มีี.ค. 2560 – ก.ย. 2562

2,977,364

2,011,874

16,548,660

10,791,664

รวมจำำ�นวนคููปองทุุกระยะ

ที่่�มา: สำำ�นัักงาน กสทช.

จากข้้อมููลการแจกและการแลกคููปองดัังกล่่าวนี้้� มีีคููปองที่่�แจกไปในระยะที่่� 1
ทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 13,571,296 ใบ และประชาชนนำำ�คููปองดัังกล่่าวมาแลกใช้้ จำำ�นวน
8,779,790 ใบ และมีีการแจกคููปองในระยะที่่� 2 (มีีนาคม 2560 – กัันยายน 2562)
เพิ่่�มเติิมอีีก 2,977,364 ใบ ประชาชนใช้้สิิทธิ์์�แลก 2,011,874 ครััวเรืือน รวมการใช้้สิิทธิ์์�
คููปองจำำ�นวน 10,791,664 ใบ หรืือคิิดเป็็นจำำ�นวนเงิินประมาณ 7,446 ล้้านบาท
จากข้้ อ มููลข้้ า งต้้ น ครัั ว เรืือนที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ ใช้้ สิิ ท ธิ์์� คูู ปองมีี จำำ�น วน 5,756,996 ใบ
คณะผู้้�วิิ จัั ย คาดว่่ า ในจำำ�น วนนี้้� มีี ผู้้�ซื้้� อ อุุ ป กรณ์์ รัั บ สัั ญ ญาณโดยมิิ ไ ด้้ ทำำ� การใช้้ คูู ปอง
อยู่่�จำำ�นวนหนึ่่�ง ขณะเดีียวกัันยัังมีีบางครััวเรืือนที่่�ซื้้�ออุุปกรณ์์ที่่�มีีมููลค่่ามากกว่่ามููลค่่า
ของคููปอง เช่่น ใช้้คููปองเพื่่�อซื้้�อเครื่่�องรัับโทรทััศน์์หรืือกล่่องรัับสััญญาณโทรทััศน์์ในระบบ
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ดิิจิิตอลที่่�มีีมููลค่่าสููงกว่่า นอกจากนี้้� ข้้อมููลจากการสำำ�รวจการมีีอุุปกรณ์์รัับชมรายการ
โทรทััศน์์ในครััวเรืือน จััดทำำ�โดยสำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิพบว่่า ระหว่่างไตรมาส 1 ปีี 2560
ถึึง ไตรมาส 4 ปีี 2562 มีีครััวเรืือนที่่�เปลี่่�ยนจากเครื่่�องรัับโทรทััศน์์แบบแอนะล็็อก
(ทีีวีีจอแก้้วหรืือทีีวีีตู้้�ปลา) เป็็นเครื่่�องรัับโทรทััศน์์แบบดิิจิิตอลหรืือทีีวีีจอแบนทั้้�งสิ้้�น
ประมาณ 3.35 ล้้านครััวเรืือน นอกจากนี้้�ยัังพบว่่า ครััวเรืือนร้้อยละ 44.9 รัับชมโทรทััศน์์
ผ่่านโครงข่่ายภาคพื้้�นดิิน คณะผู้้�วิิจััยจึึงประเมิินว่่าจำำ�นวนทีีวีีจอแบนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 1.5 ล้้าน
ครััวเรืือน เป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นเพื่่�อรัับชมโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล นอกเหนืือจาก
การใช้้คููปอง และสมมติิว่า่ ราคาทีีวีจี อแบนมีีมููลค่่า 8,400 บาท (โดยใช้้ค่า่ กลางอ้้างอิิงจาก
บััญชีีราคามาตรฐานครุุภัณ
ั ฑ์์ เดืือนธัันวาคม ปีี 2561 โดยสำำ�นัักงบประมาณ ของโทรทััศน์์
จอแบนขนาด 32 นิ้้�ว ซึ่�ง่ มีีราคาอ้้างอิิงระหว่่าง 7,300 – 9,500 บาท) ดัังนั้้�น ในการจำำ�ลอง
ผลคณะผู้้�วิิจััยจะสมมติิว่่า มููลค่่าการซื้้�ออุุปกรณ์์รัับสััญญาณโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบ
ดิิจิิตอลเพิ่่�มเติิมนอกเหนืือจากการใช้้คููปองมีีมููลค่่าอีีกอย่่างน้้อย 12,600 ล้้านบาท
รวมมููลค่่าการใช้้จ่่ายซื้้�ออุุปกรณ์์ทั้้�งสิ้้�น 20,046 ล้้านบาท
โดยการจำำ� ลองผลอาจจำำ�แนกผลกระทบของนโยบายเปลี่่� ย นผ่่ า นสู่่� โทรทัั ศน์์
ในระบบดิิจิิตอลหลัักๆ ในช่่วงนี้้�ออกได้้ดัังนี้้�
4.1.1 ผลกระทบของนโยบายการแจกคููปองเพื่่�อแลกซื้้�อเครื่่�องรัับสััญญาณ
โทรทััศน์์ภาคพื้้นดิ
� ินในระบบดิิจิิตอล
ในการจำำ�ลองผลของสถานการณ์์นี้้� คณะผู้้�วิิจััยทำำ�การ Shock แบบจำำ�ลอง
โดยสมมติิ ใ ห้้ ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยเพื่่� อ การบริิ โ ภคสิิ นค้้ า ในสาขาชิ้้� นส่่ ว นอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ หรืือ
“ElectronicEq” ของผู้้�บริิโภคเพิ่่�มขึ้้�น 20,046 ล้้านบาท ในขณะที่่�ได้้รัับการอุุดหนุุน
จากรัั ฐ บาลทำำ� ให้้ ร าคาและค่่ า ใช้้ จ่่ า ยลดลง ซึ่่� ง มููลค่่ า รวมของค่่ า ใช้้ จ่่ า ยที่่� ล ดลงคืือ
7,446 ล้้านบาท นอกจากนี้้� การปิิดแบบจำำ�ลอง (Model Closure) จะใช้้ข้้อสมมติิของ
ผลกระทบในระยะสั้้�น (Short-run Closure)4
4.1.2 การลงทุุนโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล (Multiplex:
MUX) และการลงทุุนของผู้้�รัับใบอนุุญาต (ช่่องรายการ)
การลงทุุนต่่างๆ ในกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ เช่่น การลงทุุนสร้้าง
โครงข่่ายสถานีีส่่งสััญญาณภาคพื้้�น (Multiplex) หรืือการสร้้างอาคารสำำ�นัักงานของช่่อง
Short-run Closure คืือการเลืือกข้้อสมมติิเกี่่�ยวกัับผลกระทบของมาตรการในแบบจำำ�ลองว่่าจะมีี
ผลกระทบในระยะสั้้�น ภายใต้้ข้้อสมมติิดัังกล่่าว อััตราค่่าจ้้างที่่�แท้้จริิง (Real Wage) และปริิมาณปััจจััย
ทุุนของระบบเศรษฐกิิจ (Capital Stock) จะถููกกำำ�หนดไว้้คงที่่�

4
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รายการ ให้้ผลการวิิเคราะห์์ที่่�ไม่่แตกต่่างกัันในแบบจำำ�ลองดุุลยภาพทั่่�วไป เนื่่�องจาก
การลงทุุนทั้้�งสองเป็็นการลงทุุนในกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ ซึ่่�งเป็็น
ภาคเศรษฐกิิจหนึ่่�งในแบบจำำ�ลอง
จากข้้อมููลการลงทุุนโครงข่่ายโทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อลพบว่่า ผู้้�ประกอบ
การโครงข่่าย (MUX) ทั้้�ง 5 ราย ได้้ลงทุุนโดยรวมเป็็นมููลค่่า 4,319,138,357 บาท
คณะผู้้�วิิจััยจะทำำ�การ shock แบบจำำ�ลองโดยเพิ่่�มตััวแปรการลงทุุนของกิิจการโทรทััศน์์
และผู้้�ประกอบการ MUX ที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงนี้้�
ตารางที่่� 2.3 อััตราการปรัับลดค่่าเช่่าโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้นดิ
� นิ ในระบบดิิจิิตอล (MUX)

ผู้้�ให้้บริิการโครงข่่ายโทรทััศน์์
ภาคพื้้นดิ
� ินในระบบดิิจิิตอล
(MUX)

ช่่อง SD
(ล้้านบาท/เดืือน/ช่่อง)
อััตราใหม่่
อััตราเดิิม
(1
มิิ
.ย. 2561 ถึึง
(ปีี 2557 - 2561) 31 พ.ค.
2563)

ช่่อง HD
(ล้้านบาท/เดืือน/ช่่อง)
อััตราเดิิม
(ปีี 2557 - 2561)

อััตราใหม่่
(1 มิิ.ย. 2561 ถึึง
31 พ.ค. 2563)

สถานีีโทรทััศน์์กองทััพบก

4.72

3.50

14.16

10.50

ไทยพีีบีีเอส

4.60

3.60

13.80

10.80

บริิษััท อสมท จำำ�กััด (มหาชน)

4.65

3.60

13.95

10.80

กรมประชาสััมพัันธ์์

4.76

3.60

13.00

10.80

ที่่�มา: รายงานสภาพการแข่่งขัันและพฤติิกรรมในอุุตสาหกรรมกิิจการโทรทััศน์์ ประจำำ�ปีี 2562- 2563 โดยสำำ�นัักงาน กสทช.

 นอกจากนี้้� การลงทุุนในส่่วนนี้้�ส่ง่ ผลต่่อการสะสมทุุนของกิิจการกระจายเสีียง
และกิิจการโทรทััศน์์ ซึ่ง�่ การลงทุุนที่่เ� พิ่่�มขึ้้�นส่่งผลให้้ผลตอบแทนปััจจััยทุุนเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่ง�่ คณะ
ผู้้�วิิจััยจะใช้้ข้้อมููลค่่าเช่่า MUX เพื่่�อทำำ�การจำำ�ลองผล ซึ่่�งมีีข้้อดีีคืือค่่าเช่่าจะสะท้้อนการใช้้
ปััจจััยทุุนที่่แ� ท้้จริิง โดยอััตราค่่าเช่่าเดิิมอยู่่�ที่่� 4.60 - 4.72 ล้้านบาทต่่อเดืือนต่่อช่่องสำำ�หรัับ
ช่่อง SD และ 13.00 - 14.16 ล้้านบาทต่่อเดืือนต่่อช่่องสำำ�หรัับช่่อง HD อย่่างไรก็็ดีี
ในภายหลัังอััตราค่่าเช่่ามีีการปรัับลด โดยอััตราค่่าเช่่าใหม่่อยู่่�ที่่� 3.5 - 3.6 ล้้านบาทต่่อเดืือน
ต่่อช่่องสำำ�หรัับช่่อง SD และ 10.5 - 10.8 ล้้านบาทต่่อเดืือนต่่อช่่องสำำ�หรัับช่่อง HD
ดัังแสดงในตารางที่่� 2.3 ซึ่่�งในการจำำ�ลองผลจะใช้้อััตราค่่าเช่่าที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุดในแต่่ละประเภท
ความคมชััดในการประเมิินผลตอบแทนปััจจััยทุุน ดัังนั้้�นจะใช้้อัตั รา 3.5 ล้้านบาทต่่อเดืือน
ต่่อช่่องสำำ�หรัับช่่อง SD และ 10.5 ล้้านบาทต่่อเดืือนต่่อช่่องสำำ�หรัับช่่อง HD โดยในช่่วง
แรกเริ่่�มของการให้้บริิการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลมีีช่่อง HD จำำ�นวน 7 ช่่อง และช่่อง SD
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จำำ�นวน 17 ช่่อง รวมมููลค่่าค่่าเช่่า MUX ที่่ป� ระเมิิน 133 ล้้านบาทต่่อเดืือน หรืือ 1,596 ล้้านบาท
ต่่อปีี อย่่างไรก็็ดีี มููลค่่าดัังกล่่าวยัังไม่่ใช่่ผลตอบแทนปััจจััยทุุนของโครงข่่าย MUX เนื่่อ� งจาก
ได้้รวมผลตอบแทนปััจจััยการผลิิตอื่น�่ ๆ ที่่ต้� อ้ งใช้้เพื่่อ� ให้้บริิการ MUX อยู่่�ด้ว้ ย ดัังนั้้น� เพื่่อ� คำำ�นวณ
ผลตอบแทนปััจจััยทุุน คณะผู้้�วิิจััยจะใช้้ค่่าสััดส่่วนผลตอบแทนทุุน (Capital Share)
จากแบบจำำ�ลอง ORANI-G ที่่�คำำ�นวณจากตารางปััจจััยการผลิิตและผลผลิิต (I-O Tables)
ซึ่่� ง มีี ค่่ า เท่่ า กัั บ 0.67 ดัั ง นั้้� น ผลตอบแทนปัั จ จัั ย ทุุ น จากการให้้ บ ริิ ก าร MUX มีี มูู ลค่่ า
1,069.32 ล้้านบาทต่่อปีี ซึ่่�งจะใช้้มููลค่่าดัังกล่่าวในการจำำ�ลองผลแบบจำำ�ลอง โดยให้้ผล
ตอบแทนปััจจััยทุุนในกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์เพิ่่�มขึ้้�น 1,069.32 ล้้านบาท
4.1.3 ผลการจำำ�ลองผล (สถานการณ์์ที่่� 1)
(1) ผลกระทบของนโยบายการแจกคููปองเพื่่�อแลกซื้้�อเครื่่�องรัับสััญญาณโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน
ในระบบดิิจิิตอล
การ shock การบริิโภคสิินค้้าอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์มููลค่่า 20,046 ล้้านบาท และ
การเพิ่่�มเงิินอุดุ หนุุนการบริิโภคอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์มููลค่่า 7,446 ล้้านบาท ส่่งผลต่่อตััวแปร
เศรษฐกิิจมหภาคหลัักที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
มููลค่่าผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ขยายตััวร้อ้ ยละ 0.02 หรืือคิิดเป็็นมููลค่่าผลผลิิตที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ประมาณ 2,646 ล้้านบาท*
ผลผลิิตของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ขยายตััวร้้อยละ 0.11
ผลผลิิตของอุุตสาหกรรมอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ขยายตััวร้้อยละ 0.16
การนำำ�เข้้าอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และการนำำ�เข้้ารวม ขยายตััวร้้อยละ 1.08
และร้้อยละ 0.12 ตามลำำ�ดัับ
(2) การลงทุุนโครงข่่าย MUX
การ shock การลงทุุนในกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์มููลค่่า 4,319.14
ล้้านบาท และการเพิ่่�มขึ้้�นของผลตอบแทนปััจจััยทุุนจากการให้้บริิการ MUX มููลค่่า
1,069.32 ล้้านบาทต่่อปีี ส่่งผลต่่อตััวแปรเศรษฐกิิจมหภาคหลัักที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
มููลค่่าผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตััวร้อ้ ยละ 0.02 หรืือ
คิิดเป็็นมููลค่่าผลผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 2,381 ล้้านบาท*
การลงทุุนมวลรวมเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.15
ผลผลิิตของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ขยายตััวร้้อยละ 0.17
การลงทุุนในกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์เ์ พิ่่�มขึ้้นร้
� อ้ ยละ 19.91
*เกิิดจากการปััดเศษทศนิิยมหลายตำำ�แหน่่ง
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4.2 	สถานการณ์์ในช่่วงการยุุติิระบบโทรทััศน์์ภาคพื้้นดิ
� ินในระบบแอนะล็็อกและ
การเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�โทรทััศน์์ภาคพื้้นดิ
� ินในระบบดิิจิติ อลอย่่างเต็็มรููปแบบ
(สถานการณ์์ที่่� 2)
ประเทศไทยยุุติกิ ารออกอากาศโทรทััศน์ภ์ าคพื้้น� ดิินในระบบแอนะล็็อกและเปลี่่ย� นผ่่าน
ไปสู่่�โทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล โดยใช้้วิิธีีการทยอยยุุติิการรัับส่่งสััญญาณตั้้�งแต่่
ปีี 2558 ถึึงปีี 2561 (ยกเว้้นกรณีีช่่อง 3 ที่่�ดำำ�เนิินการยุุติิการออกอากาศภายหลัังสิ้้�นสุุด
สััญญาสััมปทานในปีี 2563) โดยสถานีีแรกที่่�ยุุติิการออกอากาศระบบแอนะล็็อกอย่่าง
สมบููรณ์์ ได้้แก่่ สถานีีโทรทััศน์ไ์ ทยพีีบีเี อส (Thai PBS) และช่่อง 7 ซึ่ง่� ได้้ยุติุ กิ ารออกอากาศ
ระบบแอนะล็็อกอย่่างสมบููรณ์์เมื่่อ� วัันที่่� 16 มิิถุนุ ายน 2561 ถััดมา ได้้แก่่ สถานีีวิทิ ยุุโทรทััศน์์
กองทััพบก (ททบ.5) ยุุติิการออกอากาศระบบแอนะล็็อกอย่่างสมบููรณ์์เมื่่�อวัันที่่� 21
มิิถุนุ ายน 2561 และสถานีีวิทิ ยุุโทรทััศน์แ์ ห่่งประเทศไทย กรมประชาสััมพัันธ์์ (สทท.) และ
สถานีีโทรทััศน์โ์ มเดิิร์น์ ไนน์์ทีวีี ี (ช่่อง 9 MCOT) ยุุติกิ ารออกอากาศในระบบแอนะล็็อกอย่่าง
สมบููรณ์์เมื่่�อวัันที่่� 16 กรกฎาคม 2561 ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับช่่อง 3 นั้้�น ได้้ยุุติิการส่่งสััญญาณ
โทรทััศน์์ในระบบแอนะล็็อกอย่่างสมบููรณ์์เมื่่�อวัันที่่� 25 มีีนาคม 2563
โดยการจำำ�ลองผลอาจจำำ�แนกผลกระทบของการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�โทรทััศน์์ในระบบ
ดิิจิิตอลเต็็มรููปในช่่วงนี้้� จนถึึงช่่วงเวลาก่่อนมาตรการคืืนใบอนุุญาต และยุุติิการประกอบ
กิิจการ ซึ่่�งจะทำำ�การจำำ�ลองผลดัังนี้้�
4.2.1 ผลจากการประกอบกิิจการของผู้ป้� ระกอบการ
การวิิเคราะห์์ในส่่วนนี้้�จะตรวจสอบผล (Contributions) ของกิิจการโทรทััศน์์
ในระบบดิิจิิตอลที่่�มีีต่่อระบบเศรษฐกิิจ โดยการวิิเคราะห์์จะเน้้นผลต่่อระดัับผลิิตภััณฑ์์
มวลรวมภายในประเทศที่่�แท้้จริิง (Real GDP) เป็็นหลััก อย่่างไรก็็ดีี การวิิเคราะห์์ผลต่่อ
ตััวแปรเศรษฐกิิจอื่่�นๆ ก็็สามารถทำำ�ได้้ในลัักษณะเดีียวกััน
การประเมิินผลผลิิตของอุุตสาหกรรมนั้้�นทำำ�ได้้โดยการประมาณการรายรัับของ
อุุตสาหกรรม เนื่่�องจากกิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินหรืือฟรีีทีีวีีนั้้�นมีีรายรัับหลัักมาจากการ
โฆษณา5 โดยการประเมิินผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจจากกิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน
ในระบบดิิจิิตอล จำำ�เป็็นจะต้้องวิิเคราะห์์มููลค่่าเพิ่่�มที่่�เกิิดขึ้้�นจากการมีีโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน
ในระบบดิิจิิตอลเทีียบกัับกรณีีที่่�ไม่่มีี โดยคณะผู้้�วิิจััยจะทำำ�การประเมิินมููลค่่าผลผลิิต
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการมีีโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล และนำำ�มููลค่่าผลผลิิตส่่วนเพิ่่�ม
ดัังกล่่าวเป็็น Input ในการจำำ�ลองผลแบบจำำ�ลองเพื่่�อหาผลกระทบทางเศรษฐกิิจต่่อไป
ผู้้�ประกอบการโทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินอาจมีีรายได้้จากทางอื่่น� เช่่น การขายลิิขสิิทธิ์์� รายได้้จากแพลตฟอร์์ม
การรัับชมอื่่น� ๆ และรายได้้จากการรัับจ้้างผลิิตรายการ เป็็นต้้น
5
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หากพิิจารณามููลค่่าโฆษณาในกิิจการโทรทััศน์์ ทั้้�งในช่่วงเวลาออกอากาศในระบบ
แอนะล็็อก (ปีี 2552 - 2556) และช่่วงการออกอากาศในระบบดิิจิติ อล (ปีี 2557 - 2563)
ในช่่วงเวลา 12 ปีีล่่าสุุด ดัังแสดงในตารางที่่� 2.4 จะเห็็นว่า่ มููลค่่าโฆษณาทางโทรทััศน์มี์ กี าร
เปลี่่�ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิิจ และตามมููลค่่าโฆษณารวมทั้้�งหมดที่่�เกิิดขึ้้�นในระบบ
อย่่างไรก็็ดีี หากพิิจารณาสััดส่่วนของมููลค่่าโฆษณาทางโทรทััศน์์ต่่อมููลค่่าโฆษณาทั้้�งหมด
จะพบว่่า ค่่าเฉลี่่ย� ของสััดส่ว่ นดัังกล่่าวมีีความแตกต่่างกัันตามระบบการออกอากาศ กล่่าวคืือ
ค่่าเฉลี่่ย� สััดส่ว่ นโฆษณาโทรทััศน์ใ์ นช่่วงของการออกอากาศระบบแอนะล็็อกคืือร้้อยละ 60.1
ในขณะที่่�ช่ว่ งการออกอากาศในระบบดิิจิติ อลมีีสัดส่
ั ว่ นโฆษณาโดยเฉลี่่ย� เท่่ากัับร้้อยละ 67.2
ซึ่่�งบ่่งชี้้�ว่่า การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบบดิิจิิตอลสร้้างผลผลิิตและมููลค่่าเพิ่่�มในกิิจการโทรทััศน์์
ภาคพื้้�นดิินมากขึ้้�น โดยมีีสััดส่่วนส่่วนแบ่่งค่่าโฆษณาที่่�สููงขึ้้�น
ตารางที่่� 2.4 มููลค่่าโฆษณาในกิิจการโทรทััศน์์ ปีี 2552 – 2563
หน่่วย: ล้้านบาท
ช่่วงเวลาออกอากาศโทรทััศน์์
ในระบบดิิจิิตอล

ช่่วงเวลาออกอากาศโทรทััศน์์
ในระบบแอนะล็็อก
ปีี

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559 2560

2561

2562

2563

มููลค่่าโฆษณาโทรทััศน์์ 52,935 60,766 62,238 68,105 69,249 73,044 78,343 67,545 62,874 67,948 68,044 61,662
ภาคพื้้�นดิิน
มููลค่่าโฆษณาทั้้�งหมด 90,082 100,742 104,278 113,379 112,220 110,883 115,060 102,739 97,055 101,523 101,871 85,129
(ไม่่รวมสื่่�อออนไลน์์
และอิินเทอร์์เน็็ต)
%

58.8

60.3

59.7

60.1

61.7

ค่่าเฉลี่่�ย TV ADEX Share ช่่วง Analog = 60.1%

65.9

68.1

65.7

64.8

66.9

66.8

72.4

ค่่าเฉลี่่�ย TV ADEX Share ช่่วง Digital = 67.2%

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research

คณะผู้้�วิิจััยใช้้ข้้อมููลข้้างต้้นเพื่่�อประเมิินมููลค่่าเพิ่่�มจากการออกอากาศโทรทััศน์์
ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล โดยใช้้ค่่าเฉลี่่�ยสััดส่่วนมููลค่่าโฆษณารวมในโทรทััศน์์ระบบ
แอนะล็็อก (ร้้อยละ 60.1 ของมููลค่่าโฆษณารวม) เพื่่�อสร้้าง “สถานการณ์์สมมติิ” หรืือ
Counterfactual ในกรณีีที่่�ไม่่มีีการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบดิิจิิตอล และหาส่่วนต่่าง
ของมููลค่่าโฆษณา เพื่่�อใช้้เป็็นค่่าตั้้�งต้้นในการจำำ�ลองผล ซึ่่�งแสดงในตารางที่่� 2.5
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ตารางที่่� 2.5 การประเมิินมููลค่่าโฆษณาโทรทััศน์์
หน่่วย: ล้้านบาท
ช่่วงเวลาออกอากาศโทรทััศน์์
ในระบบแอนะล็็อก
ปีี

2552

2553

2554

2555

ช่่วงเวลาออกอากาศโทรทััศน์์
ในระบบดิิจิิตอล
2556

2557

2558

2559

2560 2561

2562

2563

มููลค่่าโฆษณาโทรทััศน์ภ์ าคพื้้น� ดิิน
52,935 60,766 62,238 68,105
(ค่่าจริิง)

69,249 73,044 78,343 67,545 62,874 67,948 68,044 61,662

มููลค่่าโฆษณาโทรทััศน์ภ์ าคพื้้น� ดิิน
ถ้้าไม่่มีโี ทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อล 52,935 60,766 62,238 68,105
(ค่่าประมาณการ)

69,249 66,641 69,151 61,746 58,330 61,015 61,224

ส่่วนต่่างมููลค่่าเพิ่่�มระหว่่าง
โทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล กัับ 						 6,403
โทรทััศน์์ในระบบแอนะล็็อก

9,192

5,799

4,544

6,933

6,820

รวมมููลค่่าเพิ่่�มจากโทรทััศน์ดิ์ จิิ ติ อลระหว่่างปีี 2557-2562 = 39,691 ล้้านบาท

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research และ ค่่าประมาณการคำำ�นวณโดยคณะผู้้�วิิจััย

จากตารางที่่� 2.5 มููลค่่าเพิ่่ม� ของกิิจการโทรทััศน์ภ์ าคพื้้น� ดิินที่่เ� กิิดจากการเปลี่่ย� นผ่่าน
ไปสู่่�ระบบดิิจิิตอลเต็็มรููปแบบ (ระหว่่างปีี 2557 - 2562) มีีมููลค่่า 39,691 ล้้านบาท
ซึ่่�งจะเป็็น Input ในการจำำ�ลองผลสำำ�หรัับผลกระทบในช่่วงการเปลี่่�ยนผ่่านเต็็มรููปแบบ
ไปจนถึึงก่่อนช่่วงคืืนใบอนุุญาตต่่อไป อย่่างไรก็็ดีี คณะผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�การประเมิินมููลค่่าเพิ่่�ม
ของกิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบดิิจิิตอลตลอดช่่วง
ใบอนุุญาต (ปีี 2557 - 2572) ภายใต้้ข้อ้ สมมติิว่า่ สััดส่ว่ นค่่าโฆษณาโทรทััศน์ภ์ าคพื้้น� ดิิน
ต่่อโฆษณารวมยัังอยู่่�คงที่่� (ร้้อยละ 60.1 สำำ�หรัับโทรทััศน์์ในระบบแอนะล็็อก และร้้อยละ
67.2 สำำ�หรัับโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล) และสมมติิว่่า ในปีี 2564 มููลค่่าโฆษณารวมทุุกสื่่�อ
มีีการขยายตััวร้้อยละ 3.0 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 และในปีี 2565 ขยายตััวร้้อยละ 4.7
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2564 ตามประมาณการอััตราการขยายตััวทางเศรษฐกิิจของธนาคาร
แห่่ ง ประเทศไทย และร้้ อ ยละ 3.5 ต่่ อ ปีีในทุุ ก ๆ ปีีหลัั ง จากนั้้� น ดัั ง ตารางที่่� 2.6
ซึ่่�งผลการประมาณค่่าพบว่่า การเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�โทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
เพิ่่�มเติิมจากระบบแอนะล็็อกตลอดอายุุใบอนุุญาต 15 ปีี มีีมููลค่่ารวม 111,098 ล้้านบาท
ดัังแสดงในตารางที่่� 2.7
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ตารางที่่� 2.6 ค่่าประมาณการมููลค่่าโฆษณารวมของสื่่�อ ปีี 2564 – 2572

ค่่าประมาณการ
มููลค่่าโฆษณา
(ล้้านบาท)

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

2572

87,683

91,804

95,017

98,342

101,784

105,347

109,034

112,850

116,800

หมายเหตุุ: ไม่่รวมสื่่�อออนไลน์์และอิินเทอร์์เน็็ต

ที่่�มา: ค่่าประมาณการคำำ�นวณโดยคณะผู้้�วิิจััย
ตารางที่่� 2.7 ประมาณการมููลค่่าโฆษณาของโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล
และโทรทััศน์์ในระบบแอนะล็็อก ปีี 2557-2572
หน่่วย: ล้้านบาท
ปีี

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572

มููลค่่าโฆษณา
โทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน 73,044 78,343 67,545 62,874 67,948 68,044 61,662 58,923 61,692 63,851 66,086 68,399 70,793 73,271 75,835 78,490
(TV ADEX = 67.2%)
มููลค่่าโฆษณาโทรทััศน์์
ภาคพื้้น� ดิิน ถ้้าไม่่มีี 66,641 69,151 61,746 58,330 61,015 61,224 55,481* 52,697 55,174 57,105 59,104 61,172 63,313 65,529 67,823 70,197
โทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อล
(TV ADEX = 60.1%)
ส่่วนต่่างมููลค่่าเพิ่่ม� ระหว่่าง
โทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อล กัับ 6,403 9,192 5,799 4,544 6,933 6,820 6,181 6,226 6,518 6,746 6,982 7,227 7,480 7,742 8,012 8,293
โทรทััศน์ใ์ นระบบแอนะล็็อก
รวมมููลค่่าเพิ่่�มจากโทรทััศน์ดิ์ จิิ ติ อลระหว่่างปีี 2557-2572 = 111,098 ล้้านบาท

หมายเหตุุ: ตััวเลขสีีแดง แสดงค่่าประมาณการ
* เนื่่�องจากปีี 2563 เป็็นปีีที่่�มีีสถานการณ์์โควิิด-19 ส่่งผลให้้มููลค่่าโฆษณารวมถููกบิิดเบืือนไปจากปีีก่่อนหน้้า
ค่่อนข้้างมาก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งมููลค่่าโฆษณาผ่่านสื่่�อในโรงภาพยนตร์์ และสื่่�อภายนอกอาคาร/ยานพาหนะ
ที่่�ปรัับตััวลดลงค่่อนข้้างมาก ทำำ�ให้้มููลค่่าโฆษณารวมลดลง ดัังนั้้�น ถ้้าประมาณมููลค่่าโฆษณาในระบบแอนะล็็อก
(Analog ADEX) ของปีี 2563 โดยใช้้มููลค่่าโฆษณาทั้้�งหมดซึ่�ง่ ไม่่รวมสื่่�อออนไลน์์และอิินเทอร์์เน็็ต (Total ADEX)
คููณกัับสััดส่่วนร้้อยละ 60.1 จะได้้ค่่าที่่�ต่ำำ��เกิินจริิง เพราะการลดลงของ Total ADEX ในปีี 2563 ส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้
เกิิดจากโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน และเนื่่�องจากปีี 2563 มีีค่่าจริิงของ TV ADEX อยู่่� จึึงเห็็นว่่าการประมาณค่่า Analog
ADEX ของปีี 2563 โดยใช้้สััดส่่วน Analog ADEX / Digital ADEX ของปีีก่่อนหน้้าจะสะท้้อนได้้ดีีกว่่า กล่่าวคืือ
ในปีี 2562 ค่่า Analog ADEX2562 / Digital ADEX2562 = 61,224 / 68,044 = 0.8997 หรืือ Analog ADEX
คิิดเป็็นร้้อยละ 89.97 ของ Digital ADEX ในปีี 2562 ดัังนั้้�นจึึงสมมติิให้้คงสััดส่่วน Analog ADEX / Digital ADEX
ของปีี 2563 ให้้เท่่ากัับปีี 2562 เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงปััญหาการประมาณค่่า Analog ADEX ของปีี 2563 ไม่่ให้้ต่ำำ��เกิินไป
ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research และ ค่่าประมาณการคำำ�นวณโดยคณะผู้้�วิิจััย
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4.2.2 ผลการจำำ�ลองผล (สถานการณ์์ที่่� 2)
การจำำ�ลองผลโดยการคำำ�นวณตััวคููณ หรืือ Multiplier พบว่่า ทุุกๆ
1,000 ล้้านบาทของมููลค่่าโฆษณาที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจะส่่งผลให้้
มููลค่่าผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตััวร้้อยละ 0.008
การลงทุุนมวลรวมเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.003
ผลผลิิตของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ข์ ยายตััวร้้อยละ 0.044
แต่่เนื่่อ� งจากมููลค่่าเพิ่่�มที่่�กิจิ การโทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อลสร้้าง
มีีจำำ�นวน 39,691 ล้้านบาทในช่่วงเวลา 6 ปีี (ปีี 2557 - 2562) ของการ
เปลี่่�ยนผ่่านเต็็มรููปแบบ ส่่งผลต่่อระบบเศรษฐกิิจโดยรวมดัังต่่อไปนี้้�
มููลค่่าผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตััวร้อ้ ยละ 0.32 หรืือ
คิิดเป็็นมููลค่่า 42,014.1 ล้้านบาท ตลอดระยะเวลา 6 ปีี หรืือเฉลี่่�ยปีีละ
7,002.3 ล้้านบาท
การลงทุุนมวลรวมเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.11
ผลผลิิตของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ขยายตััวร้้อยละ 1.74
ในขณะที่่�ค่่าประมาณมููลค่่าเพิ่่�มที่่�กิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบ
ดิิจิิตอลสร้้างขึ้้�นได้้ตลอดช่่วงใบอนุุญาต 15 ปีี มีีมููลค่่า 111,098 ล้้านบาท
มููลค่่าเพิ่่�มจำำ�นวนนี้้�ที่่�สร้้างขึ้้�นส่่งผลต่่อระบบเศรษฐกิิจโดยรวมดัังต่่อไปนี้้�
มููลค่่าผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตััวร้้อยละ 0.9 หรืือ
คิิดเป็็นมููลค่่า 117,587.3 ล้้านบาท ตลอดระยะเวลา 15 ปีี หรืือเฉลี่่ย� ปีีละ
7,839.2 ล้้านบาท
การลงทุุนมวลรวมเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.34
ผลผลิิตของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ขยายตััวร้้อยละ 4.88
4.3 	สถานการณ์์ในช่่วงการคืืนใบอนุุญาตและยุุติกิ ารประกอบกิิจการของผู้ป้� ระกอบการ
โทรทััศน์์ภาคพื้้นดิ
� ินในระบบดิิจิิตอลบางราย (สถานการณ์์ที่่� 3)
4.3.1 สรุุปสาระสำำ�คััญของมาตรการช่่วยเหลืือช่่วงคืืนใบอนุุญาต และตััวแปร
สำำ�หรัับการจำำ�ลองผล
เมื่่�อวัันที่่� 11 เมษายน 2562 คสช. มีีคำำ�สั่่�งหััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� 4/2562 เรื่่�องมาตรการแก้้ไขปััญหาการประกอบกิิจการโทรทััศน์์และกิิจการ
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โทรคมนาคม ประกาศเรีียกคืืนคลื่่น� ความถี่่ย่� า่ น 700 MHz จากผู้้�ประกอบการโทรทััศน์ใ์ นระบบ
ดิิจิิตอลที่่�ใช้้งานคลื่่น� ความถี่่� 700 MHz (ราชกิิจจานุุเบกษา, 2561) โดยในคำำ�สั่่�งนี้้� ระบุุ
เนื้้�อความเรื่่�องการเรีียกคืืนคลื่่�นความถี่่�ไว้้ ในส่่วนที่่� 3 ข้้อที่่� 10 ว่่า “ผู้้�รัับใบอนุุญาต
ให้้ใช้้คลื่่� นความถี่่� เพื่่� อให้้บริิ การโทรทััศน์์ภาคพื้้� นดิิ นในระบบดิิ จิิตอลรายใดประสงค์์
จะคืืนใบอนุุญาตที่่�ได้้รัับตามประกาศ ให้้แจ้้งเป็็นหนัังสืือไปยัังสำำ�นัักงาน กสทช. ภายใน
สามสิิบวัันนัับแต่่วัันที่่�คำำ�สั่่�งนี้้�มีีผลใช้้บัังคัับ และให้้สำำ�นัักงาน กสทช. พิิจารณากำำ�หนด
ค่่าชดเชย ให้้แก่่ผู้้�รัับใบอนุุญาตดัังกล่่าว โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ที่่�ผู้้�รัับใบอนุุญาตได้้รัับ
ในระหว่่างที่่�ได้้มีีการประกอบกิิจการ และค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�
ที่่�ได้้มีีการชำำ�ระแล้้ว”
สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลที่่�ไม่่ประสงค์์จะคืืนคลื่่�นความถี่่�
ดัังกล่่าว ในคำำ�สั่่ง� ฉบัับที่่� 4/2562 นี้้ร� ะบุุรายละเอีียดไว้้ในส่่วนที่่� 3 ข้้อ 11 ว่่า “ให้้สำำ�นัักงาน
กสทช. พิิจารณาเรีียกคืืนคลื่่�นความถี่่�ย่่าน 700 MHz ในช่่วง 674-790 MHz จากผู้้�รัับ
ใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่น� ความถี่่เ� พื่่อ� ให้้บริิการโทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อลอื่่น� นอกจาก
ผู้้� รัับ ใบอนุุ ญาตให้้ใช้้คลื่่� นความถี่่� เพื่่� อ ให้้บริิ การโทรทัั ศน์์ภาคพื้้� นดิิ นในระบบดิิ จิิต อล
ที่่ป� ระสงค์์จะคืืนใบอนุุญาตตามข้้อ 10 เพื่่�อนำำ�ไปจััดสรรใหม่่สำำ�หรัับกิจิ การโทรคมนาคม...
และให้้สำำ�นัักงาน กสทช. พิิจารณากำำ�หนดการทดแทน ชดใช้้ หรืือจ่่ายค่่าตอบแทนให้้กัับ
ผู้้�ถููกเรีียกคืืนคลื่่�นความถี่่�ดัังกล่่าว”
จากประกาศนี้้� ทำำ�ให้้มีีผู้้�ประกอบการกิิจการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลยื่่น� หนัังสืือ
ขอคืืนคลื่่น� ความถี่่� จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 6 บริิษััท 7 ช่่องรายการ ได้้แก่่
บริิษััท ไบรท์์ ทีีวีี จำำ�กััด ผู้้�ให้้บริิการช่่อง Bright TV หมายเลขช่่อง 20
บริิษััท วอยซ์์ ทีีวีี จำำ�กััด ผู้้�ให้้บริิการช่่องวอยซ์์ทีวีี ี หมายเลขช่่อง 21
บริิษัทั อสมท จำำ�กัดั (มหาชน) ผู้้�ให้้บริิการช่่อง MCOT Family หมายเลขช่่อง 14
บริิษััท สปริิงนิิวส์์ เทเลวิิชั่่�น จำำ�กัดั ผู้้�ให้้บริิการช่่องสปริิงนิิวส์์ หมายเลขช่่อง 19
บริิษััท สปริิง 26 จำำ�กััด ผู้้�ให้้บริิการช่่อง SPRING 26 หมายเลขช่่อง 26
บริิษััท บีีอีีซีี มััลติิมีีเดีีย จำำ�กัดั ผู้้�ให้้บริิการช่่อง 3 Family หมายเลขช่่อง 13
บริิษััท บีีอีีซีี มััลติิมีีเดีีย จำำ�กัดั ผู้้�ให้้บริิการช่่อง 3SD หมายเลขช่่อง 28
ทั้้�งนี้้� การทดแทน ชดใช้้ หรืือจ่่ายค่่าตอบแทนนั้้�น สำำ�นััก กสทช. ต้้องคำำ�นึึงถึึง
ผลประโยชน์์ที่่ผู้้�รั
� บั ใบอนุุญาตได้้รับั ในระหว่่างที่่�ได้้มีกี ารประกอบกิิจการ และค่่าธรรมเนีียม
ใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ที่่�ได้้มีีการชำำ�ระแล้้วในวิิธีีการคำำ�นวณด้้วย
สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการที่่ไ� ม่่ได้้ยื่น�่ หนัังสืือขอคืืนคลื่่น� ความถี่่ดั� งั กล่่าวนั้้น� ให้้สำ�ำ นัักงาน
กสทช. ทำำ�หน้้าที่่�เรีียกคืืนคลื่่�นความถี่่�ดัังกล่่าว และพิิจารณาหลัักการ วิิธีีการ การทดแทน
ชดใช้้ หรืือจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่ผู้้�ประกอบการดัังกล่่าวต่่อไป

56

เนื้้อ� หามาตรการช่่วยเหลืือตามคำำ�สั่่ง� หััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ที่่� 4/2562
เรื่่�องมาตรการแก้้ไขปััญหาการประกอบกิิจการโทรทััศน์์และกิิจการโทรคมนาคมนั้้�น
ยกอำำ�นาจให้้สำำ�นัักงาน กสทช. พิิจารณากำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ วิิธีกี าร และเงื่อ่� นไข การทดแทน
ชดใช้้ หรืือจ่่ายค่่าตอบแทนให้้กัับผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการเรีียกคืืนคลื่่�นความถี่่� โดยมีี
ขอบเขตระบุุไว้้ในคำำ�สั่่ง� ว่่า ให้้ยกเว้้นค่า่ ธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่น� ความถี่่เ� พื่่อ� ให้้บริิการ
โทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล ประกอบด้้วย
(1) ค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ที่่�ต้้องชำำ�ระงวดสุุดท้้ายของราคา
ขั้้�นต่ำำ��หรืือราคาเริ่่�มต้้น และสองงวดสุุดท้้ายของราคาที่่�เกิินกว่่าราคาขั้้�นต่ำำ��
หรืือราคาเริ่่�มต้้นตามใบประกาศ
(2) ค่่าใช้้จ่่ายในการเช่่าใช้้โครงข่่ายโทรทััศน์์ประเภทที่่�ใช้้คลื่่�นความถี่่�ภาคพื้้�นดิิน
ในระบบดิิจิิตอล (MUX) ตลอดระยะเวลาการได้้รัับอนุุญาตการให้้บริิการ
โทรทััศน์์ดิิจิิตอลที่่�เหลืืออยู่่�
เมื่่�อวัันที่่� 2 พฤษภาคม 2562 สำำ�นัักงาน กสทช. จึึงออกประกาศ เรื่่�องหลัักเกณฑ์์
วิิธีีการ และเงื่่�อนไขการจ่่ายค่่าชดเชยอัันเนื่่�องมาจากการคืืนใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�
ที่่�ใช้้ให้้บริิการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล โดยข้้อที่่� 4 ระบุุว่่า ผู้้�รัับใบอนุุญาตที่่�แจ้้งความ
ประสงค์์ขอคืืนใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�เพื่่�อให้้บริิการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบ
ดิิจิิตอล ให้้ถืือว่่าเป็็นการขอยกเลิิกใบอนุุญาตให้้ประกอบกิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน
ในระบบดิิจิติ อลด้้วย และต้้องปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ่� นไขการเยีียวยาผู้้�ใช้้บริิการก่่อน โดยผู้้�ประกอบ
กิิจการดัังกล่่าวต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตใช้้คลื่่น� ความถี่่จ� นถึึงงวดที่่� 4 ตามประกาศ
ของ กสทช. เรื่่อ� งหลัักเกณฑ์์ วิิธีกี าร และเงื่อ่� นไขการประมููลคลื่่น� ความถี่่เ� พื่่อ� ให้้การบริิการ
โทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล ประเภทบริิการทางธุุรกิิจระดัับชาติิ พ.ศ. 2556 ให้้ครบถ้้วน
ในประกาศ กสทช. ดัังกล่่าว ได้้ระบุุวิิธีีการคำำ�นวณค่่าชดเชยไว้้ในข้้อ 5 ความว่่า
“การกำำ�หนดค่่าชดเชยให้้แก่่ผู้้�รัับใบอนุุญาตที่่�แจ้้งความประสงค์์ขอคืืนใบอนุุญาต
ให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�เพื่่�อให้้บริิการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอลให้้ดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
ข้้อที่่� 5.1 นำำ�ค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ที่่�ผู้้�รัับใบอนุุญาตได้้มีีการ
ชำำ�ระแล้้ว (จนถึึงงวดที่่� 4) มาคำำ�นวณ ดัังนี้้�
(ค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตที่่�ชำำ�ระแล้้ว × อายุุใบอนุุญาตในส่่วนที่่�ไม่่ได้้ใช้้งานคลื่่น� ความถี่่�)
อายุุใบอนุุญาต
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ข้้อที่่� 5.2 ให้้คำำ�นวณผลประโยชน์์ที่่�ผู้้�รัับใบอนุุญาตได้้รัับในระหว่่างการประกอบ
กิิจการ ได้้แก่่
(1) เงิินที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการเช่่าใช้้โครงข่่ายโทรทััศน์์ประเภทที่่�ใช้้
คลื่่�นความถี่่�ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล (MUX) ตามคำำ�สั่่�งคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ
ที่่� 9/2561 เรื่่�องมาตรการบรรเทาผลกระทบต่่อผู้้�ประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุ
โทรทััศน์์ และกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ ลงวัันที่่� 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
และค่่าใช้้จ่่ายในการส่่งสััญญาณโทรทััศน์์ที่่�ให้้บริิการเป็็นการทั่่�วไปผ่่านดาวเทีียมตาม
คำำ�สั่่�งคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ที่่� 76/2559 เรื่่�อง มาตรการส่่งเสริิมการประกอบ
กิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม เพื่่อ� ประโยชน์์สาธารณะ
ลงวัันที่่� 20 ธัันวาคม พ.ศ. 2559 (ราชกิิจจานุุเบกษา, 2559) ตลอดระยะเวลาที่่�ได้้รัับ
สนัับสนุุนจนถึึงวัันที่่�ยุุติิการให้้บริิการตามที่่� กสทช. กำำ�หนด
(2) ผลประกอบกิิจการของผู้้�รัับใบอนุุญาตที่่�เกิิดขึ้้�นจากการประกอบกิิจการตาม
ใบอนุุญาตในแต่่ละปีีตลอดระยะเวลาที่่�ได้้มีีการประกอบกิิจการจนถึึงวัันที่่� 11 เมษายน
พ.ศ. 2562 โดยให้้คำำ�นวณเฉพาะผลประกอบการที่่มีีกำ
� ำ�ไรสุุทธิิ
ข้้อ 5.3 ค่่ า ชดเชยอัั น เนื่่� อ งมาจากการคืืนใบอนุุ ญ าตให้้นำำ� ผลการคำำ� นวณ
ผลประโยชน์์ที่่�ผู้้�รัับใบอนุุญาตตามข้้อ 5.2 มาหัักออกจากผลการคำำ�นวณตามข้้อ 5.1
กรณีีที่่�ผู้้�รัับใบอนุุญาตไม่่ได้้ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตตามข้้อ 4 โดยครบถ้้วน
ให้้สำำ�นัักงาน กสทช. พิิจารณาหัักส่่วนที่่ยั� งั ค้้างชำำ�ระของค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาต ออกจาก
ค่่าชดเชยอัันเนื่่�องมาจากการคืืนใบอนุุญาตที่่�ผู้รั้� ับใบอนุุญาตจะได้้รัับ”
ทั้้�งนี้้� มีีระบุุไว้้ในข้้อ 7 ด้้วยว่่า “ให้้สำำ�นัักงาน กสทช. จ่่ายค่่าชดเชยอัันเนื่่�องมาจาก
การคืืนใบอนุุญาตให้้แก่่ผู้้�รับั ใบอนุุญาตภายใน 60 วััน นัับแต่่วัันที่่�ยุุติิการให้้บริิการตามที่่�
กสทช. กำำ�หนด”
และเมื่่�อวัันที่่� 18 กัันยายน 2562 กสทช. ประกาศ เรื่่�องหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และ
เงื่่�อนไขการทดแทน ชดใช้้ หรืือจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากการเรีียกคืืนคลื่่�น
ความถี่่�ย่่าน 700 MHz ในกรณีีของผู้้�รัับใบอนุุญาตให้้บริิการโครงข่่ายและผู้้�รัับใบอนุุญาต
ให้้บริิการสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกเพื่่อ� ให้้บริิการโทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อล (MUX)
ทั้้�งนี้้�มีีมาตรการการเยีียวยาผู้้�ได้้รัับผลกระทบ โดยให้้ผู้้�รัับใบอนุุญาตที่่�ได้้รัับผลกระทบ
ยื่่น� หนัังสืือขอรัับการทดแทน ชดใช้้ หรืือจ่่ายค่่าตอบแทน พร้้อมแนบเอกสารที่่ร� ะบุุรายละเอีียด
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ข้้อมููลค่่าใช้้จ่่ายที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากการปรัับปรุุงหรืือปรัับเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ หรืือค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ
ที่่�เป็็นผลกระทบทางตรงจากการเรีียกคืืนคลื่่�นดัังกล่่าว สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ไม่่ได้้ยื่่�นหนัังสืือเพื่่�อ
ขอรัับการทดแทน หรืือไม่่ดำำ�เนิินการแก้้ไขปรัับปรุุง หรืือไม่่จััดส่่งข้้อมููลเพิ่่�มเติิมตามมา
ภายในระยะเวลาที่่�สำำ�นัักงาน กสทช. กำำ�หนด ให้้ถืือว่่าผู้้�รัับใบอนุุญาตรายนั้้�น ไม่่ประสงค์์
จะขอรัับการทดแทน ชดใช้้ หรืือจ่่ายค่่าตอบแทนดัังกล่่าวจากสำำ�นัักงาน กสทช.
ประกาศดัั ง กล่่ า ว ได้้ ร ะบุุ ห มวดหมู่่� ข องค่่ า ใช้้ จ่่ า ยที่่� เ กิิ ดขึ้้� น จากการเรีี ย กคืืน
คลื่่�นความถี่่�ย่่าน 700 MHz ของผู้้�ให้้บริิการโครงข่่ายที่่�สำำ�นัักงาน กสทช. ต้้องจ่่ายเงิิน
เยีียวยาให้้ในข้้อที่่� 5 โดยแบ่่งออกเป็็น 3 หมวดหมู่่� ดัังนี้้� หมวดที่่�หนึ่่�ง เรื่่�องค่่าใช้้จ่่าย
ในการดำำ�เนิินการจััดซื้้อ� จััดจ้า้ งเพื่่อ� ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงหรืือปรัับเปลี่่ย� นอุุปกรณ์์ หมวดที่่�สอง
เรื่�่อ งค่่ า ใช้้ จ่่า ยด้้ า นบุุ ค ลากรของผู้้�รัั บ ใบอนุุ ญ าต หมวดที่่� ส าม เรื่่� อ งค่่ า ใช้้ จ่่ า ยอื่่� น ๆ
โดยค่่าใช้้จ่่ายทั้้�ง 3 หมวดตามนี้้� ต้้องเป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�จะเกิิดขึ้้�นจริิงและไม่่สามารถ
ถััวเฉลี่่�ยข้้ามหมวดได้้ โดยหลัังจากรวบรวมเอกสารทุุกอย่่างครบถ้้วนแล้้ว กสทช. ก็็จะนำำ�
เรื่่�องเข้้าคณะอนุุกรรมการกำำ�หนดวิิธีีการและเงื่่�อนไขการชดเชย ตามคำำ�สั่่�งหััวหน้้าคณะ
รัักษาความสงบแห่่งชาติิที่่� 4/2562 พิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบกรอบวงเงิินการทดแทน
ชดใช้้ หรืือจ่่ายค่่าตอบแทนในการพิิจารณาต่่อไป
อีีกทั้้�ง ผู้้�รัับใบอนุุญาตให้้บริิการโครงข่่ายต้้องทำำ�การปรัับปรุุงหรืือปรัับเปลี่่�ยน
อุุปกรณ์์ตามแผนการปรัับปรุุงโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอลจากเดิิม
บนคลื่่�นความถี่่�ย่่าน 510 – 790 MHz เปลี่่�ยนเป็็น 470 – 694 MHz เพื่่�อรองรัับระบบ
โทรคมนาคมเคลื่่อ� นที่่�สากล (International Mobile Telecommunications: IMT) หรืือ
เทคโนโลยีี 4G และ 5G ที่่�จะนำำ�ไปจััดสรรต่่อให้้กิิจการโทรคมนาคม ให้้เสร็็จสิ้้�นภายใน
วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 โดยค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการทั้้�งหมดให้้ผู้้�รัับใบอนุุญาตเพื่่�อ
ให้้บริิการโครงข่่ายเบิิกกัับทางสำำ�นัักงาน กสทช. ได้้ทั้้�งหมด
คณะอนุุกรรมการฯ มีีมติิเห็็นชอบกรอบวงเงิินค่า่ ทดแทน ชดใช้้ หรืือจ่่ายค่่าตอบแทน
ผู้้�รัับใบอนุุญาตให้้บริิการโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล หรืือ MUX
ที่่�ได้้รับั ผลกระทบโดยตรงจากการเรีียกคืืนคลื่่น� ความถี่่� จำำ�นวน 4 ราย (5 ใบอนุุญาต) ได้้แก่่
กองทััพบก 2 โครงข่่าย ได้้รัับเงิินค่่าเยีียวยาจำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 159,284,487 บาท
ไทยพีีบีีเอส 1 โครงข่่าย ได้้รัับเงิินค่่าเยีียวยาจำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 254,076,774 บาท
บริิษััท อสมท. จำำ�กััด (มหาชน) 1 โครงข่่าย ได้้รัับเงิินค่่าเยีียวยาจำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น
219,918,752 บาท และกรมประชาสััมพัันธ์์อีีก 1 โครงข่่าย ได้้รัับเงิินค่่าเยีียวยาจำำ�นวน
รวมทั้้� ง สิ้้� น 128,140,110 บาท รวมเป็็ น เงิิ นทั้้� ง หมดจำำ�น วน 761,420,123 บาท
และให้้ผู้้�รัับใบอนุุญาตให้้บริิการโครงข่่ายเหล่่านี้้�มีีหนัังสืือเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นจาก
ค่่าปรัับเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ฯ มาทางสำำ�นัักงาน กสทช. (กสทช., 2562)
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ตารางที่่� 2.8 สรุุปค่่าชดเชยการเรีียกคืืนคลื่่�นความถี่่�ของผู้้�ให้้บริิการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล
ผู้้�รัับใบอนุุญาต	

		 ช่่องรายการ		

1. บริิษัทั สปริิง 26 จำำ�กัดั
2. บริิษัทั สปริิงนิิวส์์ เทเลวิิชั่่น� จำำ�กัดั
3. บริิษัทั ไบรท์์ ทีีวีี จำำ�กัดั
4. บริิษัทั วอยซ์์ ทีีวีี จำำ�กัดั
5. บริิษัทั อสมท จำำ�กัดั (มหาชน)
6. บริิษัทั บีีอีซีี ี – มััลติิมีเี ดีีย จำำ�กัดั
7. บริิษัทั บีีอีซีี ี – มััลติิมีเี ดีีย จำำ�กัดั

SPRING 26
19 สปริิงนิิวส์์
Bright TV
VOICE TV
MCOT Kids & Family
3 SD
3 FAMILY
รวม 7 ใบอนุุญาต

กรอบวงเงิินค่่าชดเชย (บาท)

675,764,580.43
500,951,978.91
371,983,430.95
378,054,170.42
163,298,367.32
680,083,695.45
162,543,837.27
2,932,680,060.75

มาตรการที่่ต้� อ้ งพิิจารณาในการจำำ�ลองผลในสถานการณ์์นี้้อ� าจจำำ�แนกได้้เป็็น 5 ส่่วน คืือ
(1) การชดเชยอัันเนื่่�องมาจากการคืืนใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�เพื่่�อให้้บริิการ
โทรทัั ศน์์ ใ นระบบดิิ จิิ ต อล สำำ� หรัั บ ผู้้�รัั บ ใบอนุุ ญ าตที่่� ข อคืืนใบอนุุ ญ าตฯ ตามข้้ อ 10
ของคำำ�สั่่ง� หััวหน้้า คสช. ที่่� 4/2562 จำำ�นวน 7 ใบอนุุญาต (7 ช่่องรายการ) เป็็นเงิินจำ�น
ำ วน
2,932.68 ล้้านบาท ดัังแสดงในตารางที่่� 2.8 ซึ่ง่� ถืือเป็็นรายรัับที่่�ลดลงของรััฐในแบบจำำ�ลอง
(2) การช่่วยเหลืือยกเว้้นค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�เพื่่�อให้้บริิการ
โทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล งวดที่่� 5 และงวดที่่� 6 ให้้กัับผู้้�รัับใบอนุุญาตฯ จำำ�นวน 13,622.4
ล้้ า นบาท ซึ่่� ง ในส่่ ว นนี้้� ค ณะผู้้�วิิ จัั ย เห็็ นว่่ า เป็็ น การยกเลิิ ก ค่่ า ธรรมเนีี ย มที่่� ยัั ง ไม่่ มีี ก าร
จััดเก็็บจริิง ดัังนั้้�น การยกเลิิกในส่่วนนี้้�จึึงไม่่มีีผลกระทบ
(3) ค่่าเช่่าใช้้โครงข่่ายโทรทััศน์ป์ ระเภทที่่�ใช้้คลื่่น� ความถี่่ภ� าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อล
(MUX) ตลอดระยะเวลาการได้้รับั อนุุญาตที่่�เหลืืออยู่่� ตั้้ง� แต่่เดืือนมิิถุนุ ายน 2563 เป็็นต้น้ ไป
ตามจำำ�นวนที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง ที่่� คู่่�สััญญาตกลงกััน ตามคำำ�สั่่�งหััวหน้้า คสช. ที่่� 4/2562
เป็็นเงิินจำำ�นวน 16,453.6 ล้้านบาท
(4) ค่่าทดแทน ชดใช้้ หรืือค่่าตอบแทนในการปรัับปรุุงหรืือปรัับเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์
โครงข่่ายโทรทััศน์์ (MUX) ของผู้้�รัับใบอนุุญาตให้้บริิการโครงข่่ายและผู้้�รัับใบอนุุญาต
ให้้บริิการสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกเพื่่อ� ให้้บริิการโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อล จำำ�นวน 5 โครงข่่าย
มีีมููลค่่าเท่่ากัับ 761,420,123.00 บาท (ตารางที่่� 2.9)
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(5) การเปลี่่�ยนแปลงหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการนำำ�ส่่งเงิินรายปีีเข้้ากองทุุนวิิจััยและ
พััฒนากิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมเพื่่�อประโยชน์์
สาธารณะ (กองทุุน กทปส.) ของผู้้�รัับใบอนุุญาตประกอบกิิจการกระจายเสีียงหรืือกิิจการ
โทรทััศน์์ ซึ่่ง� มีีผลลดอััตราการนำำ�ส่ง่ เงิินรายปีีเข้้ากองทุุนจากเดิิมร้้อยละ 0.5 - 2 เป็็นร้อ้ ยละ
0.125 - 1.5 และปรัับช่่วงขั้้�นรายได้้ของการจััดเก็็บให้้ละเอีียดมากยิ่่�งขึ้้�น ตั้้�งแต่่ปีี 2563
ซึ่่�งในส่่วนนี้้� คณะผู้้�วิิจััยประเมิินว่่า การปรัับเปลี่่�ยนดัังกล่่าวเป็็นการปรัับเปลี่่�ยนอััตรา
ในอนาคตที่่�จะจััดเก็็บ และการเปลี่่ย� นแปลงมีีสัดส่
ั ว่ นที่่�ค่อ่ นข้้างน้้อย ซึ่่ง� จะไม่่ส่ง่ ผลกระทบ
ต่่อระบบเศรษฐกิิจในภาพรวม
ตารางที่่� 2.9 	สรุุปค่่าชดเชยการเรีียกคืืนคลื่่�นความถี่่�ของผู้้�รัับใบอนุุญาตให้้บริิการโครงข่่าย
เพื่่�อให้้บริิการโทรทััศน์์ภาคพื้้นดิ
� ินในระบบดิิจิิตอล หรืือ MUX
ค่่าใช้้จ่่าย
กรม
ประชาสััมพัันธ์์
151,255,200 244,244,620 210,171,112 117,964,290
กองทััพบก

หมวด 1	ค่่าใช้้จ่่ายจััดซื้้�อจััดจ้้างเพื่่�อดำำ�เนิินการ
ปรัับเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ (บาท)

ไทยพีีบีีเอส

บมจ. อสมท

หมวด 2	ค่่าใช้้จ่่ายด้้านบุุคลากรของผู้้�รัับ
ใบอนุุญาต (บาท)

2,526,400

1,236,810

607,200

0

หมวด 3	ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ (บาท)

5,502,887

8,595,344

9,140,440

10,175,820

รวมค่่าใช้้จ่่าย (บาท)
รวมทั้้�งสิ้้�น (บาท)

159,284,487 254,076,774 219,918,752 128,140,110

761,420,123

ที่่�มา: มติิที่่�ประชุุมคณะอนุุกรรมการกำำ�หนดวิิธีีการและเงื่่�อนไขการชดเชยตามคำำ�สั่่�งหััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ
ที่่� 4/2562 ครั้้�งที่่� 13/2562 เมื่่�อวัันอัังคารที่่� 29 ตุุลาคม 2562

ดัังนั้้�น มาตรการที่่�จะนำำ�มาใช้้ในการจำำ�ลองผลคืือ ข้้อ (1) (3) และ (4) รวมมููลค่่า
ความช่่วยเหลืือ 20,147.7 ล้้านบาท ซึ่ง่� การช่่วยเหลืือเหล่่านี้้�คืือเงิินโอนที่่�จะส่่งไปให้้กิจิ การ
กระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ และอีีกตััวแปรที่่�ได้้รัับผลกระทบคืือ การใช้้จ่่ายของ
รััฐบาลที่่�จำำ�เป็็นต้้องลดลงในจำำ�นวนเดีียวกััน
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4.3.2 ผลการจำำ�ลองผล (สถานการณ์์ที่่� 3)
ผลกระทบจากมาตรการช่่วยเหลืือรวมมููลค่่า 20,147.7 ล้้านบาท ให้้กับั ผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์
ในระบบดิิจิิตอล และผู้้�ประกอบการ MUX ส่่งผลต่่อตััวแปรเศรษฐกิิจมหภาคที่่�สำ�คั
ำ ัญดัังต่่อไปนี้้�
มููลค่่าผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หดตััวร้อ้ ยละ 0.093 หรืือคิิดเป็็นมููลค่่า
15,695 ล้้านบาท
การลงทุุนมวลรวมลดลงร้้อยละ 0.004
ผลผลิิตของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ขยายตััวร้้อยละ 0.04
อย่่างไรก็็ดีี แม้้ว่า่ มาตรการนี้้ใ� นด้้านหนึ่่ง� จะส่่งผลให้้มููลค่่าผลผลิิตมวลรวมภายในประเทศลดลง
อัันเนื่่�องมาจากจำำ�นวนผู้้�ผลิิตที่่�ลดลง และการช่่วยเหลืือส่่งผลต่่องบประมาณของรััฐ แต่่ในอีีกด้้านหนึ่่�ง
มาตรการนี้้�เปรีียบเสมืือนการปลดล็็อกให้้ผู้้�ประกอบการที่่�ไม่่สามารถแข่่งขัันได้้ให้้ออกจากตลาดไป
ซึ่่�งช่่วยลดการใช้้ทรััพยากรอย่่างไม่่มีีประสิิทธิิภาพ เนื่่�องจากผู้้�ประกอบการที่่�ออกไปใช้้ปััจจััยการผลิิต
ในมููลค่่าที่่สูู� งโดยเปรีียบเทีียบ แต่่สร้า้ งมููลค่่าเพิ่่ม� ค่่อนข้้างน้้อยหากวััดจากส่่วนแบ่่งรายได้้จากการโฆษณา
ซึ่่ง� ผลส่่วนนี้้�ส่ง่ ผลต่่อระดัับการผลิิตในระยะยาว อย่่างไรก็็ดีี แบบจำำ�ลองไม่่ได้้ประเมิินผลกระทบในส่่วนนี้้�

4.4 	สถานการณ์์ในช่่วงที่่�ผู้ป้� ระกอบการโทรทััศน์ภ์ าคพื้้นดิ
� นิ ในระบบดิิจิติ อลเผชิิญกัับ
ความท้้าทายด้้านเทคโนโลยีี หรืือ Disruptive Technology (สถานการณ์์ที่่� 4)
4.4.1 กรอบการประเมิินผลกระทบจากความท้้าทายด้้านเทคโนโลยีีต่อ่ กิิจการ
โทรทััศน์์ภาคพื้้นดิ
� นิ ในระบบดิิจิิตอล
ความท้้าทายด้้านเทคโนโลยีีที่่�อาจเกิิดขึ้้�นมีีหลายลัักษณะ ทั้้�งทางด้้านพฤติิกรรม
การบริิโภคสื่่อ� ของผู้้�บริิโภค เช่่น การรัับชมสื่่อ� ในรููปแบบสตรีีมมิ่่ง� (Streaming) และรููปแบบ
เทคโนโลยีีที่่เ� ปลี่่ย� นแปลง เช่่น การมาถึึงของเทคโนโลยีีการสื่่อ� สารในระบบ 5G การประเมิิน
ผลกระทบในส่่วนนี้้� คณะผู้้�วิิจััยจะศึึกษาผลกระทบของ Technology Disruption ใน
กิิจการโทรทััศน์์ โดยวางกรอบเวลาการวิิเคราะห์์คืือในช่่วง 5 ปีีต่่อจากนี้้�
จากการสำำ�รวจพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อของสำำ�นัักงาน กสทช. โดยสถาบัันอาณา
บริิ เวณศึึ ก ษา (2562) พบว่่ า พฤติิ ก รรมการรัั บ ชมสื่่� อ โทรทัั ศน์์ ข องประชากรไทย
มีีการเปลี่่ย� นแปลง ทั้้�งในด้้านความแตกต่่างระหว่่างช่่วงอายุุของผู้้�ชมที่่�พบว่่า ผู้้�ชมอายุุน้อ้ ย
มีีแนวโน้้มรัับชมสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวในหลากหลายช่่องทาง ผ่่านแพลตฟอร์์มและบริิการ
ต่่างๆ ไม่่เฉพาะแต่่โทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิิน ซึ่่ง� การสำำ�รวจและการวิิเคราะห์์ Cohort Analysis
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พบว่่า ในอีีก 5 ปีีข้้างหน้้า พฤติิกรรมการรัับชมโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินจะมีีแนวโน้้มลดลง
โดยชี้้�ให้้เห็็นว่่าจำำ�นวนการรัับชมจะลดลงร้้อยละ 11 - 21 (ตามสมมติิฐานที่่�แตกต่่างกััน)
นอกจากนี้้� ความสำำ�คััญของสื่่�อออนไลน์์ที่่�มากขึ้้�น จะส่่งผลให้้การโฆษณาในสื่่�อ
ออนไลน์์ส่่งผลกระทบต่่อค่่าใช้้จ่่ายในการโฆษณาของสื่่�ออื่่�นๆ รวมทั้้�งสื่่�อโทรทััศน์์ด้้วย
อย่่างไรก็็ดีี จากการวิิเคราะห์์ข้้อมููลมููลค่่าโฆษณาพบว่่า ในรอบ 6 ปีีที่่�ผ่่านมา สััดส่่วน
(Share) ของโฆษณาในโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินต่่อมููลค่่าโฆษณาทั้้�งหมดไม่่ได้้มีีแนวโน้้มลดลง
แต่่กลัับเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย แม้้ว่่ามููลค่่าจะลดลงประมาณ 17,000 ล้้านบาท ระหว่่างปีี
2558-2563 ในขณะที่่�สััดส่่วนของโฆษณาในสื่่�อออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 6.5 โดยมีี
มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 544 ระหว่่างปีี 2558 - 2563 (ตารางที่่� 2.11) กระนั้้�นก็็ตาม โฆษณา
โทรทััศน์์ยัังไม่่ได้้รัับผลกระทบจากการขยายตััวอย่่างรวดเร็็วของสื่่�อออนไลน์์ที่่�ชััดเจนนััก
ส่่วนหนึ่่�งเป็็นเพราะว่่า สััดส่่วนการรัับชมโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินแม้้จะมีีแนวโน้้มลดลง แต่่ก็็
ไม่่ได้้รวดเร็็วนััก และปริิมาณเงิินที่่โ� ฆษณาในสื่่อ� โทรทััศน์ก็์ มี็ กี ารปรัับตััวในทิิศทางเดีียวกััน
กัับการขยายตััวของระบบเศรษฐกิิจ นอกจากนี้้� สื่่�อที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการเติิบโต
ของสื่่�อออนไลน์์อย่่างแท้้จริิงคืือสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ ที่่�มููลค่่าโฆษณาลดลงกว่่าร้้อยละ 76 จาก
16,590 ล้้านบาทในปีี 2558 เหลืือเพีียง 3,833 ล้้านบาทในปีี 2563 ดัังที่่�แสดง
ในภาพที่่� 2.4
ดัังนั้้�น ในส่่วนนี้้�จะทำำ�การจำำ�ลองผลการบริิโภคสื่่�อโทรทััศน์์ที่่�ลดลงในอีีก 5 ปีี
ข้้างหน้้าในจำำ�นวนร้้อยละ 11 ถึึง ร้้อยละ 21 โดยตััวแปรที่่�จะทำำ�การ shock คืือ ตััวแปร
รสนิิยมการบริิโภค (Consumers’ Taste Variable)
ตารางที่่� 2.10 มููลค่่าโฆษณาในสื่่�อประเภทต่่างๆ ปีี 2558 - 2563
หน่่วย: ล้้านบาท
2558

2559

2560

2561

2562

2563

สื่่�อโทรทััศน์์ภาคพื้้นดิ
� ิน

78,343

67,545

62,874

67,948

68,044

61,662

สื่่�อวิิทยุุ

5,675

5,263

4,476

4,802

4,741

3,602

สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์

16,590

12,782

9,684

7,416

5,689

3,833

สื่่�อในโรงภาพยนตร์์

5,133

5,445

6,816

7,383

8,838

4,317

สื่่�อภายนอกอาคาร/ยานพาหนะ

8,674

11,002

12,259

12,915

13,520

11,041

สื่่�อในร้้านค้้า

645

702

946

1,059

1,039

674

สื่่�อดิิจิิตอลและอิินเทอร์์เน็็ต

1,058

1,731

1,513

1,605

1,582

6,815

116,118

104,470

98,568

103,128

103,453

91,944

รวม

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research
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ตารางที่่� 2.11 มููลค่่าโฆษณากิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้นดิ
� นิ และสื่่�อออนไลน์์
หน่่วย: ล้้านบาท
2552

ปีี

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559 2560

2561

2562

2563

มููลค่่าโฆษณาโทรทััศน์์ 52,935 60,766 62,238 68,105 69,249 73,044 78,343 67,545 62,874 67,948 68,044 61,662
ภาคพื้้�นดิิน
มููลค่่าโฆษณา
สื่่�อออนไลน์์
(อิินเทอร์์เน็็ตและดิิจิติ อล)

259

290

470

573

877

950

1,058

1,731 1,513

1,605

1,582

6,815

มููลค่่าโฆษณารวมทั้้�งหมด 90,341 101,032 104,748 113,952 113,097 111,833 116,118 104,470 98,568 103,128 103,453 91,944
ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research

4.4.2 ผลการจำำ�ลองผล (สถานการณ์์ที่่� 4)
การจำำ�ลองผลการบริิโภคที่่ล� ดลงร้้อยละ 11 - 21 ในระยะเวลา 5 ปีีข้้างหน้้า พบว่่า
	ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ลดลงร้้อยละ 0.005 ถึึง 0.009
	คิิดเป็็นมููลค่่าระหว่่าง 801.1 – 1,529.3 ล้้านบาท
	ผลผลิิตในกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ล์ ดลงร้้อยละ 0.75 ถึึง 1.43
แนวโน้้มการบริิโภคสื่่อ� โทรทััศน์ที่่์ ล� ดลงดัังกล่่าว ส่่งผลให้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมภายใน
ประเทศลดลง 801.1 – 1,529.3 ล้้านบาทในระยะเวลา 5 ปีีข้้างหน้้า หรืือเฉลี่่�ยสููงสุุดปีีละ
ประมาณ 306 ล้้านบาท ขณะที่่�ผลผลิิตในกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ลดลง
1,314.8 ล้้านบาท หรืือเฉลี่่�ยปีีละ 263 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 4.3 ของมููลค่่าเพิ่่�มของ
กิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล อย่่างไรก็็ดีี การจำำ�ลองผลนี้้�สะท้้อนผลของ
การ Disruption ในส่่วนของการรัับชมโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินที่่�ลดลงเท่่านั้้�น โดยสมมติิว่่า
มููลค่่าโฆษณาไม่่ได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และถึึงแม้้ว่่าสััดส่่วนของ
การโฆษณาในกิิจการโทรทััศน์์ต่่อการใช้้จ่่ายโฆษณาทั้้�งหมดมีีแนวโน้้มลดลงเล็็กน้้อย
แต่่การลดลงนี้้�มีีแนวโน้้มถููกชดเชยด้้วยมููลค่่าการใช้้จ่่ายโฆษณาที่่�จะเพิ่่�มขึ้้�นในระยะยาว
ตามอััตราการขยายตััวทางเศรษฐกิิจของประเทศ ซึ่�ง่ คณะผู้้�วิิจััยประเมิินว่่า ในรอบ 5 ปีี
ข้้างหน้้า ผลจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าโฆษณาจะยัังไม่่ส่่งผลชััดเจนนััก
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5

สรุุปการวิิเคราะห์์ผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ต่์ อ่ เศรษฐกิิจไทย
ภายหลัังการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบดิิจิิตอล
การวิิเคราะห์์ผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ต่์ อ่ เศรษฐกิิจไทย
ในส่่ ว นนี้้� ใช้้ แ บบจำำ� ลองดุุ ล ยภาพทั่่� ว ไป ORANI-G ซึ่่�ง คณะผู้้�วิิ จัั ย จากมหาวิิ ท ยาลัั ย
ธรรมศาสตร์์พัฒน
ั าร่่วมกัับ The Centre of Policy Studies (CoPS), Victoria University
ประเทศออสเตรเลีีย แบบจำำ�ลองที่่�พัฒน
ั านี้้�มีทั้้ี ง� สิ้้น� 59 สาขาเศรษฐกิิจ รวมทั้้�งสาขากิิจการ
กระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ และสาขากิิจการโทรคมนาคม โดยใช้้ข้้อมููลจากตาราง
ปััจจััยการผลิิตและผลผลิิต (I-O Tables) ในปีี 2558 (ค.ศ. 2015) ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลล่่าสุุด
โดยกำำ�หนดสถานการณ์์สมมติิ (Scenarios) สำำ�หรัับการจำำ�ลองผล (Simulation) ออกเป็็น
4 สถานการณ์์ ได้้แก่่ สถานการณ์์ในช่่วงเริ่่ม� ต้้นของการประกอบกิิจการโทรทััศน์ภ์ าคพื้้น� ดิิน
ในระบบดิิจิิตอล สถานการณ์์ในช่่วงการยุุติิระบบโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบแอนะล็็อก
และการเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่โ� ทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อลอย่่างเต็็มรููปแบบ สถานการณ์์
ในช่่วงการคืืนใบอนุุญาตและยุุติิการประกอบกิิจการของผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ภาคพื้้�น
ดิินในระบบดิิจิิตอลบางราย และ สถานการณ์์ในช่่วงที่่�ผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน
ในระบบดิิจิิตอลเผชิิญกัับความท้้าทายด้้านเทคโนโลยีี หรืือ Disruptive Technology
การจำำ�ลองผล (Simulation) สถานการณ์์ช่่วงเริ่่�มต้้นของการประกอบกิิจการ
โทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล (สถานการณ์์ที่่� 1) ทำำ�การศึึกษาผลกระทบของ
เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ซึ่่�งได้้แก่่ การแจกคููปองแลกซื้้�อเครื่่�องรัับสััญญาณโทรทััศน์์ภาคพื้้�น
ในระบบดิิจิิตอล และการลงทุุนในโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล (MUX)
โดยในส่่วนของการแจกคููปองพบว่่ามีีมููลค่่าการใช้้คููปอง 7,446 ล้้านบาท และการประเมิิน
ค่่าใช้้จ่่ายนอกเหนืือคููปองอีีก 12,600 ล้้านบาท การจำำ�ลองผลพบว่่า มาตรการดัังกล่่าว
ส่่งผลให้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่่�มขึ้้นร้
� อ้ ยละ 0.02 คิิดเป็็นมููลค่่า 2,646
ล้้านบาท ในขณะที่่�ผลผลิิตของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ขยายตััวร้้อยละ
0.11 และการนำำ�เข้้าขยายตััวร้้อยละ 0.12 นอกจากนี้้� ในส่่วนของการลงทุุนใน MUX พบว่่า
การลงทุุนของผู้้�ประกอบการโครงข่่ายทั้้�ง 5 รายมีีมููลค่่า 4,319.14 ล้้านบาท และสร้้าง
ผลตอบแทนปััจจััยทุุนของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์เ์ พิ่่ม� ขึ้้น� ประมาณ 1,069.32
ล้้านบาทต่่อปีี การจำำ�ลองผลกระทบจากการลงทุุนใน MUX พบว่่า ช่่วยให้้ผลิิตภััณฑ์์
มวลรวมภายในประเทศขยายตััวร้้อยละ 0.02 หรืือคิิดเป็็นมููลค่่า 2,381 ล้้านบาท ผลผลิิต
ของกิิจการกระจายเสีียงขยายตััวร้้อยละ 0.17 ในขณะที่่�การลงทุุนมวลรวม และการลงทุุน
ของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ข์ ยายตััวร้้อยละ 0.15 และ 19.91 ตามลำำ�ดับั
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การจำำ�ลองผลสถานการณ์์ในช่่วงการยุุติิระบบโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบ
แอนะล็็อกและการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�โทรทััศน์ภ์ าคพื้้นดิ
� นิ ในระบบดิิจิติ อลอย่่างเต็็มรูปู แบบ
(สถานการณ์์ที่่� 2) โดยกำำ�หนดให้้มููลค่่าโฆษณาในกิิจการโทรทััศน์์แสดงถึึงมููลค่่าผลผลิิต
ของการประกอบธุุรกิิจโทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อล คณะผู้้�วิิจัยั ทำำ�การเปรีียบเทีียบ
ความแตกต่่างระหว่่างมููลค่่าโฆษณาในกิิจการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลกัับมููลค่่าโฆษณา
ในกิิจการโทรทััศน์ใ์ นสถานการณ์์สมมติิถ้า้ ไม่่มีกี ารเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่โ� ทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อล
โดยพบว่่าระหว่่างปีี 2557 - 2562 กิิจการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มกว่่า
39,691 ล้้านบาท หรืือกว่่า 111,098 ล้้านบาทตลอดช่่วงระยะเวลาใบอนุุญาต นอกจากนี้้�
การจำำ�ลองผลจากแบบจำำ�ลอง CGE พบว่่า มููลค่่าเพิ่่�มที่่�สร้้างขึ้้�นในช่่วงระยะเวลา 6 ปีี
ระหว่่างการยุุติกิ ารออกอากาศในระบบแอนะล็็อกและการเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่โ� ทรทััศน์ภ์ าคพื้้น� ดิิน
ในระบบดิิจิิตอลเต็็มรููปแบบ ส่่งผลให้้ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศขยายตััวร้้อยละ
0.32 คิิดเป็็นมููลค่่าผลผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ยปีีละกว่่า 7,002 ล้้านบาท ในขณะที่่�การจำำ�ลอง
ผลกระทบตลอดระยะเวลาใบอนุุญาตพบว่่า กิิจการโทรทััศน์์ทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์มวลรวม
ภายในประเทศเพิ่่�มขึ้้น� กว่่า 117,587 ล้้านบาทตลอดระยะเวลา 15 ปีี หรืือคิิดเป็็นร้อ้ ยละ
0.9 ของ GDP
การจำำ�ลองผลสถานการณ์์ในช่่วงการคืืนใบอนุุญาตและยุุติกิ ารประกอบกิิจการ
ของผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอลบางราย (สถานการณ์์ที่่� 3)
พิิจารณาผลกระทบจากมาตรการช่่วยเหลืือของรััฐและการยุุติิการประกอบกิิจการของ
ผู้้�ประกอบการบางราย ตั้้�งแต่่ช่่วงหลัังเดืือนเมษายน 2562 โดยมาตรการช่่วยเหลืือ
ที่่พิ� จิ ารณาประกอบด้้วย 5 มาตรการ ได้้แก่่ (1) การชดเชยจากการคืืนใบอนุุญาต 7 ช่่องรายการ
มููลค่่า 2,932.68 ล้้านบาท (2) การช่่วยเหลืือยกเว้้นค่า่ ธรรมเนีียมใบอนุุญาตงวดที่่� 5 และ 6
จำำ�นวน 13,622.4 ล้้านบาท (3) การช่่วยเหลืือค่่าเช่่าใช้้โครงข่่าย MUX ตลอดระยะเวลา
ใบอนุุญาตที่่�เหลืืออยู่่�มููลค่่า 16,453.6 ล้้านบาท (4) ค่่าทดแทน ชดใช้้ หรืือตอบแทนใน
การปรัับเปลี่่ย� นอุุปกรณ์์โครงข่่าย MUX ให้้กับั ผู้้�ประกอบการ MUX 5 ราย จำำ�นวน 761.42
ล้้านบาท และ (5) การเปลี่่ย� นแปลงอััตราการนำำ�ส่ง่ เงิินเข้้ากองทุุน กทปส. ซึ่่ง� มีีผลลดอััตรา
การนำำ�ส่ง่ เงิินรายปีีเข้้ากองทุุนจากเดิิมร้้อยละ 0.5 - 2 เป็็น ร้้อยละ 0.125 - 1.5 และปรัับช่่วง
ขั้้น� รายได้้ของการจััดเก็็บให้้ละเอีียดมากยิ่่ง� ขึ้้นตั้้
� ง� แต่่ปีี 2563 เป็็นต้น้ ไป โดยคณะผู้้�วิจัิ ยั เห็็นว่า่
การช่่วยเหลืือข้้อ (2) และ (5) เป็็นการลดการจััดเก็็บในอนาคต และยัังไม่่มีกี ารจััดเก็็บใดๆ
ดัังนั้้�นจึึงยัังไม่่มีีธุุรกรรมจริิง ซึ่่�งจะไม่่มีีผลกระทบที่่�ชััดเจน ดัังนั้้�นจะคงเหลืือมาตรการ
ช่่ ว ยเหลืือที่่� นำำ� มาใช้้ จำำ� ลองผลเพีี ย งข้้ อ (1) (3) และ (4) รวมมููลค่่ า 20,147.7
ล้้านบาท โดยการจำำ�ลองผลพบว่่า ความช่่วยเหลืือดัังกล่่าวส่่งผลให้้รายรัับและการใช้้จ่่าย
ของรััฐบาลลดลง เป็็นผลให้้ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ และการลงทุุนมวลรวม
ลดลงร้้อยละ 0.093 และ 0.004 ตามลำำ�ดัับ อย่่างไรก็็ดีี แม้้ว่่ามาตรการนี้้�ในด้้านหนึ่่�ง
จะส่่งผลให้้มููลค่่าผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศลดลงอัันเนื่่�องมาจากจำำ�นวนผู้้�ผลิิต
ที่่�ลดลงและการช่่วยเหลืือส่่งผลต่่องบประมาณของรััฐ แต่่ในอีีกด้้านหนึ่่�ง มาตรการนี้้�
เปรีียบเสมืือนการปลดล็็อกให้้ผู้้�ประกอบการที่่�ไม่่สามารถแข่่งขัันได้้ให้้ออกจากตลาดไป
ซึ่่�งช่่วยลดการใช้้ทรััพยากรอย่่างไม่่มีีประสิิทธิิภาพ เนื่่�องจากผู้้�ประกอบการที่่�ออกไปใช้้
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ปััจจััยการผลิิตในมููลค่่าที่่�สููงโดยเปรีียบเทีียบ แต่่สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มค่่อนข้้างน้้อยหากวััดจาก
ส่่วนแบ่่งรายได้้จากการโฆษณา ซึ่่ง� ผลส่่วนนี้้�ส่ง่ ผลต่่อระดัับการผลิิตในระยะยาว อย่่างไรก็็ดีี
แบบจำำ�ลองไม่่ได้้ประเมิินผลกระทบในส่่วนนี้้�
การจำำ� ลองผลสถานการณ์์ ใ นช่่ ว งที่่� ผู้้� ป ระกอบการโทรทัั ศน์์ ภ าคพื้้� นดิิ น
ในระบบดิิจิติ อลเผชิิญกัับความท้้าทายด้้านเทคโนโลยีี หรืือ Disruptive Technology
(สถานการณ์์ที่่� 4) ทำำ�การประเมิินผลกระทบผ่่านการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการรัับชม
ของผู้้�บริิโภคในระยะเวลา 5 ปีีข้้างหน้้า โดยจากการสำำ�รวจพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อ
ของสำำ�นัักงาน กสทช. โดยสถาบัันอาณาบริิเวณศึึกษา (2562) จำำ�นวน 10,000 ตััวอย่่าง
พบว่่า ในอีีก 5 ปีีข้้างหน้้าพฤติิกรรมการรัับชมโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินจะมีีแนวโน้้มลดลง
โดยชี้้ใ� ห้้เห็็นว่า่ จำำ�นวนการรัับชมจะลดลงร้้อยละ 11 - 21 ซึ่ง่� การจำำ�ลองผลพบว่่า พฤติิกรรม
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปดัังกล่่าวส่่งผลให้้ผลผลิิตในกิิจการกระจายเสีียงลดลงร้้อยละ 0.75 ถึึง
1.43 และผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศลดลงร้้อยละ 0.005 – 0.009 คิิดเป็็นมููลค่่า
801.1 – 1,529.3 ล้้านบาท หรืือเฉลี่่�ยสููงสุุดปีีละ 306 ล้้านบาท อย่่างไรก็็ดีี Disruption
ทางเทคโนโลยีีที่่เ� กิิดขึ้้นส่
� ง่ ผลให้้มููลค่่าโฆษณาในสื่่อ� ออนไลน์์มีแี นวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว
โดยสััดส่ว่ นของโฆษณาในสื่่อ� ออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้นถึ
� งึ ร้้อยละ 6.5 ของมููลค่่าโฆษณาทั้้�งหมด และ
มีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 544 ระหว่่างปีี 2558 – 2563 ดัังนั้้�น การเปลี่่�ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีียัังถืือว่่าเป็็นโอกาสของผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลในการปรัับตััว
ไปนำำ�เสนอคอนเทนต์์ (Content) ไปสู่่�แพลตฟอร์์มที่่�หลากหลายมากขึ้้�น
การวิิเคราะห์์ข้า้ งต้้นชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่า โทรทััศน์์ภาคพื้้น
� ดิินระบบดิิจิต
ิ อลไม่่เพีียงแต่่
จะสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กับ
ั กิิจการโทรทััศน์์และกิิจการกระจายเสีียงมากกว่่า 111,098
ล้้านบาท ตลอดระยะเวลาใบอนุุญาต  (พ.ศ. 2557-2572) (ตารางที่่� 2.7)
แต่่มาตรการต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงระหว่่างการเปลี่่�ยนผ่่านจากระบบโทรทััศน์์
ภาคพื้้� น ดิิ น แบบแอนะล็็ อ กไปสู่่�ระบบดิิ จิิ ต อลยัั ง ส่่ ง ผลต่่ อ ระบบเศรษฐกิิ จ ไทย
ในภาพรวมในหลายช่่องทาง ซึ่ง�่ แบบจำำ�ลอง CGE ช่่วยให้้สามารถประเมิินผลกระทบ
เชิิงปริิมาณในภาพรวมระดัับประเทศ
การจำำ�ลองสถานการณ์์ทั้้ง� 4 สถานการณ์์ในงานศึึกษานี้้มีีทั้้
� ง� การจำำ�ลอง
ผลเพื่่�อชี้้�วััดผลกระทบต่่อนโยบายที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว (พ.ศ. 2557-2562) อัันได้้แก่่
สถานการณ์์ที่่� 1 ถึึง สถานการณ์์ที่่� 3 ซึ่่�งอาจสรุุปได้้ว่่าโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน
ในระบบดิิจิิตอลส่่งผลบวกต่่อระบบเศรษฐกิิจในภาพรวม  โดยผลผลิิตมวลรวม
ภายในประเทศเพิ่่�มขึ้น
้� คิิดเป็็นมููลค่่ากว่่า 106,919.3 ล้้านบาท (รวมผลกระทบของ
สถานการณ์์ที่่� 1 (2,646 ล้้านบาท + 2,381 ล้้านบาท), สถานการณ์์ที่่� 2 (117,587.3
ล้้านบาท)  สถานการณ์์ที่่� 3 (-15,695 ล้้านบาท)) ในขณะที่่�สถานการณ์์ที่่� 4 เป็็นการ
ประเมิินผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในระยะเวลา 5 ปีีข้้างหน้้า เมื่่�อผู้้�ประกอบการ
เผชิิญกัับความท้้าทายด้้านเทคโนโลยีี ซึ่ง่� พบว่่าการบริิโภคสื่่�อโทรทััศน์์ภาคพื้้น
� ดิิน
จะมีีแนวโน้้มลดลงร้้อยละ 11-21 อัันจะส่่งผลต่่อมููลค่่าผลผลิิตมวลรวมภายใน
ประเทศลดลงประมาณ 801.1-1,529.3 ล้้านบาท
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ใน พ.ศ. 2557 สำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และ
กิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.) เปิิดประมููลใบอนุุญาตในการใช้้คลื่่�นความถี่่�เพื่่�อให้้
บริิการโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อล โดยมีีผู้้�ชนะการประมููลช่่องประเภทธุุรกิิจจำำ�นวน 24 ช่่อง
แบ่่งประเภทช่่องที่่�ประมููลเป็็น 4 หมวดหมู่่� ได้้แก่่ หมวดเด็็ก เยาวชน และ ครอบครััว
จำำ�นวน 3 ช่่อง หมวดข่่าวสารและสาระ จำำ�นวน 7 ช่่อง หมวดทั่่�วไปแบบความคมชััดปกติิ
(SD) จำำ�นวน 7 ช่่อง และหมวดทั่่�วไปแบบความคมชััดสููง (HD) จำำ�นวน 7 ช่่อง นอกจากนี้้แ� ล้้ว
ยัังมีีหมวดช่่องสาธารณะจำำ�นวน 4 ช่่อง ดัังนั้้�น ในช่่วงแรกของยุุคโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อล
นั้้�น มีีจำำ�นวนช่่องที่่�นำำ�เสนอเนื้้�อหาทั้้�งหมดจำำ�นวน 28 ช่่อง
อย่่างไรก็็ดีี ใน พ.ศ. 2562 ผู้้�ประกอบกิิจการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลหลายราย
ตััดสินิ ใจยุุติกิ ารประกอบกิิจการและขอคืืนใบอนุุญาตฯ ส่่งผลให้้เหลืือช่่องโทรทััศน์ใ์ นระบบ
ดิิจิติ อลทั้้�งหมดเพีียง 19 ช่่อง แบ่่งเป็็นหมวดข่่าวสารและสาระ จำำ�นวน 3 ช่่อง หมวดทั่่�วไป
แบบความคมชััดปกติิ (SD) จำำ�นวน 5 ช่่อง หมวดทั่่�วไปแบบความคมชััดสููง (HD) จำำ�นวน
7 ช่่อง และหมวดช่่องสาธารณะจำำ�นวน 4 ช่่อง ทั้้�งนี้้� ไม่่เหลืือช่่องที่่�อยู่่�ในประเภท
หมวดหมู่่� เด็็ก เยาวชน และครอบครััว เลย
เนื้้�อหาในบทนี้้�จะวิิเคราะห์์และเปรีียบเทีียบผลิิตภาพของผู้้�ประกอบการช่่อง
โทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลในช่่วง 5 ปีีแรกของกิิจการ (ช่่วง พ.ศ. 2557 - 2561) เพื่่�อเพิ่่�ม
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับแนวโน้้มของผลประกอบการ และแนวโน้้มของผลิิตภาพในธุุรกิิจนี้้�
นอกจากนี้้� ในส่่วนท้้ายของบทจะเป็็นการวิิเคราะห์์แนวโน้้มการรัับชมสื่่�อของประชากร
ไทยในช่่วง 15 ปีีข้้างหน้้า เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อการกำำ�หนดนโยบายกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจสื่่�อ
และเพื่่�อเป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�ประกอบธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อไป

1

วรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ผลิิตภาพ (Productivity) หมายถึึง สััดส่ว่ นของผลผลิิตต่่อปััจจััยการผลิิต ซึ่่ง� ในที่่�นี้้�
ปััจจััยการผลิิตอาจหมายถึึง แรงงาน ทุุน และวััตถุดิุ บิ โดยหากเริ่่ม� ต้้นการผลิิตจากปริิมาณ
ปััจจััยการผลิิตที่่�เท่่ากััน ระบบการผลิิตใดที่่�สามารถให้้ผลผลิิตได้้มากกว่่าก็็จะถืือว่่าเป็็น
ระบบที่่�มีีผลิิตภาพมากกว่่า (Sickles and Zelenyuk, 2019) อย่่างไรก็็ดีี เนื่่�องจากการ
ผลิิตสิินค้้าและบริิการแต่่ละชนิิดอาจจะมีีการใช้้วััตถุุดิิบในลัักษณะที่่�แตกต่่างกััน และใช้้
สััดส่่วนของวััตถุุดิิบแต่่ละชนิิดไม่่เท่่ากััน ตััวอย่่างเช่่น บางบริิษััทอาจจะเน้้นหนัักในการใช้้
แรงงานมากกว่่าเครื่่�องจัักร ในขณะที่่�บางบริิษััทอาจจะเน้้นหนัักในการใช้้เครื่่�องจัักร
มากกว่่าแรงงาน จึึงอาจทำำ�ให้้การเปรีียบเทีียบผลิิตภาพ (ซึ่่�งก็็คืือสััดส่่วนผลผลิิตต่่อปััจจััย
การผลิิต) นั้้�นเป็็นไปได้้ยาก นัักเศรษฐศาสตร์์จึึงเสนอวิิธีีการวััดผลิิตภาพที่่�เกิิดจากการใช้้
ปััจจััยที่่�หลากหลาย โดยวิิธีีนี้้�จะช่่วยให้้สามารถเปรีียบเทีียบผลิิตภาพระหว่่างระบบ
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การผลิิตที่่�มีีลัักษณะการใช้้ปััจจััยการผลิิตที่่�แตกต่่างกัันได้้ วิิธีีการวััดผลิิตภาพนี้้�เรีียกว่่า
Total Factor Productivity (TFP)
เนื่่� อ งจากผลิิ ต ภาพเป็็ น เรื่่� อ งสำำ�คัั ญ และความรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ ผลิิ ต ภาพอาจช่่ ว ยให้้
ผู้้�กำำ�หนดนโยบายทำำ�การตััดสินิ ใจเกี่่�ยวกัับนโยบายด้้านเศรษฐกิิจได้้ดีีขึ้้�น วิิธีี TFP จึึงถููกใช้้
เพื่่�อวิิเคราะห์์และเปรีียบเทีียบผลิิตภาพของการผลิิตในหลายบริิบท งานศึึกษาโดย
Syverson (2004a) พบว่่าผลิิตภาพของแต่่ละบริิษััทมีีความแตกต่่างกัันอย่่างมาก
ไม่่ว่า่ อยู่่ใ� นอุุตสาหกรรมเดีียวกััน หรืืออยู่่ต่� า่ งอุุตสาหกรรมกัันก็ต็ าม นอกจากนี้้� Syverson
(2011) ได้้ประมวลว่่าปััจจััยหลัักๆ ที่่�ทำ�ำ ให้้ผลิิตภาพมีีความแตกต่่างกัันก็็คืือความเข้้มข้้น
ของการใช้้เทคโนโลยีี ระดัับการแข่่งขัันหรืือระดัับการผููกขาดของผู้้�เล่่นในตลาด (Syverson,
2004b; Schmitz, 2005) คุุณภาพของแรงงาน (พนัักงาน) (Abowd et al., 1999; Fox
and Smeets, 2011) ความสามารถในการบริิหารงานของผู้้�บริิหาร การลงทุุนในการวิิจััย
และพััฒนา การเรีียนรู้้�ควบคู่่ไ� ปกัับการปฏิิบัติั ิ (Learning by Doing) การมีีนวัตั กรรมใหม่่ๆ
และโครงสร้้างการบริิการจััดการภายในของบริิษััท ส่่วนปััจจััยภายนอกนั้้�นอาจประกอบ
ไปด้้วย การส่่งออก-นำำ�เข้้า (Eaton and Kortum, 2002; Melitz, 2003) การได้้รัับ
ประโยชน์์จากการพััฒนาเทคโนโลยีีของบริิษััทอื่่�น ความเข้้มข้้นของการแข่่งขัันระหว่่าง
บริิษัทั ความเหมาะสมของการกำำ�กับั ดููแลธุุรกิิจนั้้�นๆ โดยภาครััฐ และความยากง่่ายในการ
จััดหาวััตถุุดิิบ

Total Factor Productivity (TFP)
คืือ วิิธีีการวััดผลิิตภาพที่่�เกิิดจากการใช้้ปััจจััยที่่�หลากหลาย
โดยวิิธีีนี้้�จะช่่วยให้้สามารถเปรีียบเทีียบผลิิตภาพระหว่่างระบบ
การผลิิตที่่�มีีลัักษณะการใช้้ปััจจััยการผลิิตที่่�แตกต่่างกัันได้้

ในทางทฤษฎีีนั้้�น เราสามารถวิิเคราะห์์ TFP ผ่่านฟัังก์์ชัันการผลิิตอย่่างง่่าย
ซึ่่�งประกอบไปด้้วยปััจจััยทุุน แรงงานและวััตถุุดิิบ กล่่าวคืือ Yt = At F(Kt, Lt, Mt) โดย Yt
ใช้้แทนผลผลิิต และ F(Kt, Lt, Mt) คืือฟัังก์์ชันั ของปััจจััยการผลิิต ซึ่่ง� ประกอบไปด้้วยปััจจััย
ทุุน (Kt) แรงงาน (Lt) และวััตถุุดิิบอื่่�นๆ (Mt) ส่่วน At นั้้�นใช้้แทนระดัับของผลิิตภาพ
แต่่ปัญ
ั หาสำำ�คัญ
ั ที่่�พบในเชิิงปฏิิบัติั ิ คืือ การวััดปริิมาณของผลผลิิต ทุุน แรงงาน และวััตถุดิุ บิ
ซึ่่ง� หน่่วยธุุรกิิจส่่วนใหญ่่นั้้นมี
� ผี ลผลิิตมากกว่่าหนึ่่�งชนิิด มีีการใช้้ทุนุ หลากหลายรููปแบบ และ
ใช้้แรงงานที่่�มีีคุุณภาพแตกต่่างกัันในปริิมาณ (ระยะเวลาการทำำ�งาน) ที่่�แตกต่่างกััน
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อย่่างไรก็็ดีี Syverson (2011) ซึ่่�งได้้ทำำ�การประมวลงานศึึกษาเกี่่�ยวกัับ TFP
เป็็นจำำ�นวนมากพบว่่า งานศึึกษาเกี่่ย� วกัับ TFP ส่่วนใหญ่่ใช้้รายได้้รวมมาเป็็นตัวั วััดผลผลิิต
และ Syverson (2011) ได้้วิิจารณ์์ว่่า รายได้้รวมจะสามารถใช้้วััดผลผลิิตอย่่างเหมาะสม
ในกรณีีที่่สิ� นค้
ิ า้ และระดัับราคาของแต่่ละบริิษัทั ไม่่แตกต่่างกัันมาก หากระดัับราคามีีความ
แตกต่่างกัันมากก็็อาจทำำ�ให้้การวััดผลผลิิตเกิิดความคลาดเคลื่่�อน เช่่น อาจทำำ�ให้้สิินค้้า
ที่่�ราคาสููง (รายได้้สููง) ดููเหมืือนจะมีีผลผลิิตสููงไปด้้วย สำำ�หรัับการวััดปริิมาณแรงงานนั้้�น
ก็็มีีปััญหาด้้านการนัับปริิมาณการทำำ�งานว่่าควรจะนัับเป็็นจำำ�นวนคนหรืือปริิมาณชั่่�วโมง
ทำำ�งาน และควรจะปรัับคุุณภาพของแรงงานอย่่างไร ส่่วนในด้้านของทุุน (Capital) มีีปัญ
ั หา
เช่่นกัันว่่าควรใช้้มููลค่่าของบริิษััท (Book Value) หรืือใช้้มููลค่่าการลงทุุนในแต่่ละช่่วงเวลา
หรืือใช้้ทั้้�งมููลค่่าของบริิษััท (ที่่�มีีการแบ่่งทอนให้้เป็็นสััดเป็็นส่่วนกัับระยะเวลาการใช้้จริิง)
และมููลค่่าการลงทุุนในแต่่ละช่่วงเวลามาประกอบกััน
สำำ�หรัับการศึึกษาเกี่่�ยวกัับ Total Factor Productivity ของอุุตสาหกรรม
ในประเทศไทยพบว่่าได้้มีีการศึึกษาอยู่่�บ้้าง โดยนอกเหนืือจากการวิิเคราะห์์ผลิิตภาพ
ในภาพรวมที่่�จััดทำำ�เป็็นประจำำ�ทุุกปีีของสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิแล้้ว (ดููตััวอย่่าง NESDC, 2019 และ NESDC, 2018) Tinakorn และ Sussangkarn
(1994) ศึึกษาปััจจััยที่่�มีีผลต่่อผลิิตภาพของประเทศไทย ระหว่่างปีี 2521-2533 เอาไว้้
โดยใช้้ข้อ้ มููลมหภาครายอุุตสาหกรรม งานศึึกษานี้้�พบว่่า ปััจจััยที่่�มีผี ลเป็็นบวกต่่อผลิิตภาพ
ของประเทศประกอบไปด้้วยความเร็็วในการสะสมทุุน การมีีส่่วนร่่วมกัับการค้้าขายใน
ตลาดโลก รวมถึึงการปรัับย้้ายแรงงานไปยัังภาคอุุตสาหกรรมที่่�มีีผลิิตภาพสููง นอกจากนี้้�
Chancharoenchai et al. (2008) ได้้ใช้้ข้้อมููลมหภาคในการศึึกษาปััจจััยที่่�มีีผลต่่อ
การเติิบโตทางเศรษฐกิิจของประเทศไทย และพบว่่าการลงทุุนซื้้�อเครื่่�องจัักรและนำำ�เข้้า
เทคโนโลยีีจากต่่างประเทศส่่งผลเป็็นบวกต่่อการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ ในขณะที่่�คุุณภาพ
ของปััจจััยการผลิิต (แรงงาน และวััตถุุดิิบ) ไม่่มีีผลต่่อการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ และการ
ลงทุุนจากต่่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) มีีแนวโน้้มจะส่่งผลลบต่่อ
การเติิบโตทางเศรษฐกิิจของไทย
งานศึึกษาที่่�ใกล้้เคีียงกัับการศึึกษาครั้้�งนี้้�คืือการวิิเคราะห์์ผลิิตภาพในภาคบริิการ
ซึ่่�งจััดทำำ�โดยความร่่วมมืือระหว่่างสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
และธนาคารโลก (NESDB and World Bank, 2007) ในงานนี้้�ได้้มีกี ารศึึกษาผลิิตภาพของ
ธุุรกิิจโทรคมนาคมในช่่วง พ.ศ. 2536-2549 โดยวิิเคราะห์์ถึึงภาพรวมทั้้�งอุุตสาหกรรม
ไม่่ได้้แยกศึึกษาเป็็นรายบริิษััท โดยผู้้�วิิจััยใช้้ “จำำ�นวนผู้้�ใช้้ หรืือ Subscribers” มาเป็็น
ตััวแทนของผลผลิิต และพบว่่าปััจจััยหลัักที่่�ส่่งผลต่่อการเพิ่่�มขึ้้�นของผลิิตภาพในธุุรกิิจนี้้�
คืือปััจจััยทุุนมากกว่่าปััจจััยด้้านแรงงานหรืือคุุณภาพของแรงงาน อย่่างไรก็็ดีี งานนี้้�ไม่่ได้้มีี
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การวิิเคราะห์์ผลิิตภาพเป็็นรายบริิษัทั เนื่่อ� งด้้วยข้้อจำำ�กัดั ทางด้้านข้้อมููล ซึ่ง่� คณะผู้้�จััดทำำ�งาน
วิิจัยั (NESDB and World Bank, 2007) ได้้ให้้ความเห็็นในรายงานไว้้ว่า่ หน่่วยงานที่่�กำำ�กับั
ดููแลธุุรกิิจโทรคมนาคมของประเทศไทยควรเร่่งปรัับปรุุงการจััดเก็็บข้้อมููลด้้านการลงทุุน
และการให้้บริิการของธุุรกิิจนี้้�ให้้ครบถ้้วน เพื่่�อที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการทำำ�การวิิเคราะห์์
เชิิงนโยบายต่่อไป
	สำำ�หรัับงานที่่�ศึึกษาผลิิตภาพโดยใช้้ข้้อมููลรายบริิษััทหรืือข้้อมููลทางบััญชีีนั้้�น
พบว่่า มีีอยู่่�บ้้าง เช่่น Olley และ Pakes (1996) ทำำ�การวิิเคราะห์์การเปลี่่�ยนแปลง
ผลิิตภาพของธุุรกิิจโทรคมนาคมในสหรััฐอเมริิการะหว่่างช่่วงที่่�มีีการลดความเข้้มข้้น
ของการกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจ ผู้้�เขีียนใช้้ข้้อมููลรายบริิษััทจากสำำ�มะโนอุุตสาหกรรมระหว่่าง
ค.ศ. 1963-1987 และพบว่่า ผลิิตภาพของบริิษััทในธุุรกิิจโทรคมนาคมนั้้�นเพิ่่�มขึ้้�น
หลัังจากมีีการลดความเข้้มข้้นในการกำำ�กัับดููแล นอกจากนี้้� Prior et al. (2016) ได้้ศึึกษา
ผลิิตภาพของธนาคารและสถาบัันการเงิินในประเทศสเปนโดยใช้้ข้้อมููลทางบััญชีีมา
วิิเคราะห์์ งานศึึกษานี้้�พบว่่า ในช่่วงก่่อนวิิกฤติิเศรษฐกิิจ ค.ศ. 2008-2009 ผลิิตภาพของ
ธนาคารพาณิิชย์ใ์ นสเปนนั้้�นอยู่่ใ� นระดัับที่่�สููงกว่่าธนาคารเพื่่อ� การออมทรััพย์์ (ตััวอย่่างเช่่น
ธนาคารออมสิินในประเทศไทย) และเครดิิตยููเนีียน อย่่างไรก็็ตาม ความแตกต่่างของ
ผลิิตภาพดัังกล่่าวได้้ลดลงในช่่วงวิิกฤติิเศรษฐกิิจ
นอกจากนี้้� Bosch-Badia (2010) ได้้แสดงให้้เห็็นว่่าการคำำ�นวณสััดส่่วนทางบััญชีี
จากข้้อมููลงบการเงิินนั้้�นมีีความเกี่่�ยวโยงกัับผลิิตภาพได้้เช่่นกััน ในงานศึึกษาชิ้้�นนี้้�ผู้้�เขีียน
ได้้แสดงความเกี่่�ยวโยงระหว่่าง Return on Operating Assets (ROOA) กัับผลิิตภาพ
โดยพิิสููจน์์ให้้เห็็นว่่า Return on Operating Assets (ROOA) นั้้�นสามารถเขีียนออกมา
ในรููปของฟัังก์์ชัันระหว่่างผลิิตภาพกัับการเปลี่่�ยนแปลงของราคาและรายได้้ สำำ�หรัับงาน
ชิ้้�นนี้้� คณะวิิจััยจะประยุุกต์์ใช้้วิิธีีการคำำ�นวณผลิิตภาพจากงานของ Prior et al. (2016)
และ Bosch-Badia (2010)
อย่่างไรก็็ดีี การวิิเคราะห์์ผลิิตภาพโดยใช้้ข้อ้ มููลทางบััญชีีนั้้นมี
� ข้ี อ้ จำำ�กัดั เพราะถึึงแม้้
ข้้อมููลทางบััญชีีจะเป็็นข้้อมููลที่่�รวบรวมได้้ง่่ายเมื่่�อเทีียบกัับข้้อมููลอื่่�นๆ ของบริิษััทที่่�มัักจะ
ถููกเก็็บอย่่างไม่่เป็็นระบบหรืือถููกเก็็บเป็็นความลัับ แต่่ข้้อมููลทางบััญชีีมัักถููกวิิจารณ์์ว่่ามีี
ความไม่่ตรงไปตรงมา สาเหตุุหลัักเป็็นเพราะบริิษัทั ส่่วนใหญ่่มีแี รงจููงใจในการลดมููลค่่าภาษีี
ที่่�จะต้้องจ่่าย (Balakrishnan et al., 2019; Beck et al., 2014; Breuer et al., 2018)
ทั้้�งนี้้� Barrios et al. (2019) พบว่่า คุุณภาพและความไม่่ตรงไปตรงมาของการทำำ�บััญชีี
มีีผลต่่อความคลาดเคลื่่�อนในการคำำ�นวณผลิิตภาพประมาณร้้อยละ 10-20
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คณะผู้้�วิิจััยได้้ตระหนัักถึึงข้้อจำำ�กััดข้้างต้้น อย่่างไรก็็ดีี คณะผู้้�วิิจััยเห็็นว่่าหากการ
บัันทึึกข้้อมููลทางบััญชีีของทุุกบริิษััทมีีระดัับคุุณภาพที่่�ใกล้้เคีียงกััน และหลัักปฏิิบััติิ
ของกลุ่่�มบริิษััทที่่�นำำ�มาศึึกษามีีความคล้้ายคลึึงกััน ค่่าของผลิิตภาพที่่�คำำ�นวณมาจาก
ข้้ อมููลทางบัั ญชีีนั้้�นถึึงแม้้ จะไม่่ แม่่นยำำ�ในเชิิ งปริิ มาณ แต่่ อาจจะยัั งสามารถใช้้ ศึึกษา
เชิิงเปรีียบเทีียบแนวโน้้มหรืือเชิิงเปรีียบเทีียบระหว่่างบริิษััทได้้

2

ลัักษณะตลาดและการแข่่งขัันทางธุุรกิิจของช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล
	ก่่อนที่่�จะวิิเคราะห์์ผลิิตภาพของผู้้�ประกอบการโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อล ในส่่วนนี้้�
จะกล่่าวถึึงลัักษณะการประกอบธุุรกิิจช่่องโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อล ซึ่ง่� ความเข้้าใจลัักษณะ
ของการประกอบธุุรกิิจโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลจะช่่วยให้้ผู้้�อ่่านสามารถเข้้าใจถึึงการ
ประเมิินความสำำ�เร็็จ และการประเมิินผลิิตภาพของธุุรกิิจนี้้�ได้้ดีขึ้้ี น� ทั้้�งนี้้� เนื่่อ� งด้้วยข้้อจำำ�กัดั
ทางด้้านข้้อมููล การวิิเคราะห์์ความสำำ�เร็็จและผลิิตภาพจะไม่่ครอบคลุุมถึึงช่่องโทรทััศน์์
สาธารณะที่่�ไม่่ได้้ประกอบการเพื่่�อจุุดประสงค์์ทางธุุรกิิจ กล่่าวคืือ ไม่่ครอบคลุุมถึึง
ช่่องไทยพีีบีีเอส ช่่อง NBT ช่่อง 5 และช่่องโทรทััศน์รั์ ัฐสภา
ตลาดโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลเป็็นตลาดสองด้้าน โดยมีีผู้้�ใช้้บริิการหลัักๆ 2 กลุ่่�ม
กล่่าวคืือ 1) ผู้้�ซื้้�อเวลาเพื่่�อโฆษณา และ 2) ผู้้�ชม โดยในตลาดนี้้�ผู้้�ใช้้บริิการหลัักทั้้�งสองฝ่่าย
ไม่่ได้้มีีการติิดต่่อแลกเปลี่่�ยนปััจจััยทางธุุรกิิจใดๆ กัันโดยตรง หากแต่่ผู้้�ซื้้�อเวลาเพื่่�อ
การโฆษณามีีความคาดหวัังจะให้้ผู้้�ชมรายการโทรทััศน์์นั้้�นได้้เห็็นโฆษณาของตนผ่่าน
ช่่องโทรทััศน์์ และสุุดท้้ายมีีการตอบสนองตามจุุดประสงค์์ของโฆษณา เช่่น รัับรู้้�ข้้อมููล
ที่่�ถ่่ายทอดจากโฆษณาและซื้้�อสิินค้้าตามโฆษณา เป็็นต้้น (ภาพที่่� 3.1)
จากลัักษณะการประกอบธุุรกิิจข้้างต้้น ตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จในการประกอบธุุรกิิจ
จากมุุมมองของช่่องโทรทััศน์จึ์ งึ ประกอบไปด้้วยสองส่่วน ส่่วนแรกคืือ รายได้้หรืือกำำ�ไรจาก
ค่่าให้้บริิการเวลาโฆษณา และส่่วนที่่�สองคืือ เรตติ้้�งจากการรัับชมรายการโทรทััศน์์ของ
ผู้้�ชม สำำ�หรัับด้้านผู้้�ชมนั้้�นถึึงแม้้จะไม่่ได้้จ่่ายค่่าบริิการให้้กัับช่่องโดยตรง แต่่ความสำำ�เร็็จ
จากการมีีผู้้�รัับชมรายการจำำ�นวนมากจะส่่งผลให้้ช่่องมีีเรตติ้้�งที่่�สููง และสามารถทำำ�รายได้้
จากการโฆษณาได้้มากขึ้้นด้
� ว้ ย ดัังนั้้�น ผู้้�ประกอบการช่่องโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อลประเภท
ธุุรกิิจจึึงจำำ�เป็็นจะต้้องใช้้ความพยายามในการดึึงดููดผู้้�ชมเพื่่�อสร้้างเรตติ้้�งและรายได้้
ให้้กัับช่่อง
การประเมิินผลิิตภาพและประสิิทธิิภาพจะช่่วยเพิ่่�มความเข้้าใจถึึงแนวโน้้มของผล
ประกอบการธุุรกิิจช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลในช่่วงที่่�ผ่่านมา ในส่่วนถััดไปจะกล่่าวถึึง
วิิธีกี ารและผลการประเมิินและเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพของช่่องโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อล
แบบธุุรกิิจในช่่วง 5 ปีีแรกของการมีีธุุรกิิจช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิติ อล
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ภาพที่่� 3.1 ลัักษณะและโครงสร้้างการแข่่งขัันของผู้้�เล่่นในตลาดโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล

3

วิิธีีการวิิเคราะห์์ประสิิทธิิภาพและผลิิตภาพ (Productivity) โดยใช้้ข้้อมููลทางบััญชีี
การวิิเคราะห์์ผลิิตภาพส่่วนใหญ่่นั้้�นจะเริ่่�มจากสมการผลผลิิต ซึ่่�งแสดงให้้ผลผลิิต
นั้้�นอยู่่ใ� นรููปของผลิิตภาพ ปััจจััยการผลิิตประเภททุุน ปััจจััยการผลิิตประเภทแรงงาน และ
วััตถุุดิิบ
			Yit = Ait F ( Kit ,Lit ,Mit )
โดยกำำ�หนดให้้
Yit 		
F(Kit ,Lit ,Mit )
		
		
Ait 		

แทนผลผลิิตของบริิษััท i ณ เวลา t
แทนฟัังก์์ชัันของปััจจััยการผลิิตที่่�บริิษััท i ใช้้ ณ เวลา t
ซึ่�ง่ ประกอบไปด้้วยปััจจััยทุุน (Kit) แรงงาน (Lit)
และวััตถุุดิิบอื่่�นๆ ( Mit )
แทนระดัับของผลิิตภาพของบริิษััท i ณ เวลา t

สำำ�หรัับในการศึึกษาเชิิงประจัักษ์์ส่ว่ นใหญ่่นั้้นมั
� กั จะกำำ�หนดให้้ฟังั ก์์ชันั การผลิิต F(∙)
เป็็นฟัังก์์ชัันระบบการผลิิตประเภท Cobb-Douglas ทั้้�งนี้้�เป็็นเพราะฟัังก์์ชัันการผลิิตแบบ
Cobb-Douglas สามารถแปลงรููปมาเป็็นฟัังก์์ชันั อย่่างง่่ายเพื่่�อการวิิเคราะห์์ทางเศรษฐมิิติิ
ได้้และยัังสามารถปรัับระดัับของการประหยััดต่่อขนาดให้้สะท้้อนความเป็็นจริิงได้้พอสมควร
ฟัังก์์ชันั การผลิิตแบบ Cobb-Douglas สามารถแสดงได้้ดัังนี้้�
		

Yit = Ait ∙ Kitα ∙ Litβ ∙ Mitγ

โดยกำำ�หนดให้้พารามิิเตอร์์ α แทนค่่าความยืืดหยุ่่�นของปััจจััยทุุนต่่อผลผลิิต
β แทนค่่าความยืืดหยุ่่�นของปััจจััยแรงงานต่่อผลผลิิต และ γ แทนค่่าความยืืดหยุ่่�นของ
วััตถุุดิิบต่่อผลผลิิต และเมื่่�อจััดรููปใหม่่จะสามารถแสดงเป็็นสมการของผลิิตภาพได้้ดัังนี้้�
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Ait=

Yit
K it ∙ L it ∙ Mit
α

β

γ

ผลผลิิต

= ปััจจััยการผลิิต

กล่่าวคืือ ผลิิตภาพเท่่ากัับสััดส่่วนของผลผลิิตต่่อปััจจััยการผลิิตที่่�ใช้้ในการผลิิตนั่่�นเอง
ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� เนื่่�องจากข้้อมููลที่่�นำำ�มาวิิเคราะห์์นั้้�นเป็็นข้้อมููลทางบััญชีี
รายบริิษััท ซึ่่�งไม่่ได้้แยกรายละเอีียดไปถึึงปริิมาณของผลผลิิตและปััจจััยการผลิิตแต่่ละ
ปััจจััยมีีเพีียงมููลค่่าของผลผลิิต (รายได้้จากการให้้บริิการ) และมููลค่่ารวมของปััจจััยการผลิิต
(ต้้นทุุนในการให้้บริิการ) ดัังนั้้�นงานศึึกษาครั้้�งนี้้�จะใช้้สููตรการคำำ�นวณผลิิตภาพ Total
Factor Productivity (TFP) ตามงานของ Bosch-Badia (2010) ซึ่่ง� เสนอวิิธีกี ารคำำ�นวณ
TFP จากข้้อมููลทางบััญชีีของบริิษััทดัังนี้้�
TFPt1=

∑nj =1 pj1∙qjt
∑

m

i=1

pi1∙qit

=

ผลผลิิต
ปััจจััยการผลิิต

(1)

โดย t แทนช่่วงเวลา (ปีี พ.ศ. ), j แทนประเภทของผลผลิิตที่่�บริิษััทผลิิต (ตััวอย่่างเช่่น j=1
แทนการให้้บริิการเช่่าเวลาเพื่่�อโฆษณา, j=2 แทนการขายบััตรคอนเสิิร์์ต เป็็นต้้น),
i แทนปััจจััยการผลิิตที่่�บริิษััทใช้้ (ตััวอย่่างเช่่น i=1 แทนค่่าลิิขสิิทธิ์์�, i=2 แทนค่่าเครื่่�องมืือ
/อุุปกรณ์์, i=3 ค่่าจ้้างแรงงาน เป็็นต้น้ ), ส่่วน pj1 ใช้้แทนราคาของผลผลิิตที่่� j ณ ช่่วงเวลา
ที่่� 1, pi1 ใช้้แทนราคาของปััจจััยการผลิิตที่่� i ณ ช่่วงเวลาที่่� 1, qjt ใช้้แทนปริิมาณผลผลิิต
ที่่� j ณ ช่่วงเวลาที่่� t และ qit ใช้้แทนปริิมาณปััจจััยการผลิิตที่่� i ณ ช่่วงเวลาที่่� t
	สำำ�หรัับข้้อมููลที่่�จะใช้้คำำ�นวณค่่า TFP ตามข้้างต้้น คณะผู้้�วิิจััยจะนำำ�ข้้อมููลทาง
บััญชีีที่่�ได้้จากงบการเงิินของแต่่ละบริิษััท โดยส่่วนใหญ่่จะไม่่ได้้แยกย่่อยถึึงปริิมาณและ
ราคาของผลผลิิตและปััจจััยการผลิิตแต่่ละชนิิด คณะผู้้�วิจัิ ยั จึึงไม่่สามารถใช้้สููตรการคำำ�นวณ
ตามสมการที่่� (1) ได้้โดยตรง แต่่จะใช้้รายได้้จากการบริิการ ซึ่่�งสะท้้อนมููลค่่าผลผลิิต
โดยรวม มาแทนค่่า ∑nj =1 pj1∙qjt และใช้้ต้้นทุุนในการให้้บริิการ ซึ่�ง่ สะท้้อนมููลค่่าของ
ปััจจััยการผลิิตโดยรวม มาแทนค่่า ∑mi=1 pi1∙qit ในสมการที่่� (1) ดัังตารางที่่� 3.1
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ตารางที่่� 3.1 ข้้อมููลทางบััญชีีที่่�ใช้้แทนตััวแปรผลผลิิตและปััจจััยการผลิิต

ตััวแปร

ข้้อมููลจากงบการเงิินที่่�ใช้้แทนตััวแปร

∑nj =1 pj1∙qjt
(ผลผลิิต)

ผลรวมของรายได้้ในปีีนั้้�นๆที่่�เกิิดจากการประกอบกิิจการโทรทััศน์์
เช่่น รายได้้ค่่าเช่่าเวลา ค่่าโฆษณา ค่่าให้้เช่่าสถานที่่� ค่่าเช่่าอุุปกรณ์์
เป็็นต้น้ (ไม่่รวมรายได้้จากเงิินปันั ผล หรืือ จากการลงทุุนที่่ไ� ม่่เกี่่ย� วข้้อง
กัับกิิจการโทรทััศน์์

∑mi=1 pi1∙qit

ผลรวมของค่่าใช้้จ่่ายที่่�ใช้้ในการผลิิตในปีีนั้้�นๆ โดยรวมส่่วนของ
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เป็็นค่่าจ้้าง ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เป็็นวััตถุุดิิบต่่างๆ และ ค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�เป็็นทุุนต่่างๆ เช่่น ค่่าลิิขสิิทธิ์์� ค่่าเสื่่�อมของอุุปกรณ์์

(ปััจจััยการผลิิต)

เนื่่�องจากแต่่ละบริิษััทที่่�ประกอบกิิจการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลมีีการแจกแจง
รายการของผลผลิิตและปััจจััยการผลิิตที่่�แตกต่่างกััน เช่่น งบการเงิินของบริิษััทที่่� x
ในปีี 2562 มีีการแจกแจงรายได้้ออกเป็็น 11 รายการ ประกอบด้้วย 1) รายได้้ค่่าเช่่าเวลา
และโฆษณาดิิจิิตอล 2) รายได้้ค่่าบริิการออนไลน์์ 3) รายได้้ค่่าบริิการเทคนิิคและบริิการ
อื่่�นดิิจิิตอล 4) รายได้้ค่่าเช่่าสถานที่่�และอุุปกรณ์์ 5) รายได้้ค่่าบริิการอื่่�นๆ 6) เงิินปัันผล
จากการลงทุุน 7) ดอกเบี้้�ยรัับ 8) ผลประโยชน์์พนัักงานลดลง 9) กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่ย� น
เงิินตราต่่างประเทศ 10) กำำ�ไรจากการขายหลัักทรััพย์์ 11) รายได้้อื่่�น ส่่วนงบการเงิิน
ของบริิษัทั ที่่� Y ไม่่มีกี ารแจกแจงประเภทของรายได้้ โดยแสดงแต่่รายได้้รวมภายใต้้รายการ
รายได้้ค่่าบริิการออกอากาศเท่่านั้้�น ดัังนั้้�น ในการคำำ�นวณค่่าผลิิตภาพ คณะผู้้�วิิจััยจึึงต้้อง
พิิจารณาการดึึงข้้อมููลเป็็นรายบริิษัทั เพื่่อ� ให้้ตัวั เลขที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณสะท้้อนถึึงสิ่่ง� เดีียวกััน
และสามารถนำำ�มาเปรีียบเทีียบกัันได้้ โดยรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมตามตารางที่่� 3.2
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ตารางที่่� 3.2 ข้้อมููลทางบััญชีีที่่�ใช้้แทนตััวแปรผลผลิิตและปััจจััยการผลิิตของแต่่ละบริิษััท
บริิษััท
(ช่่อง)

มููลค่่าผลผลิิต
(ในงานนี้้�จะใช้้รายได้้จากการบริิการ)
คืือผลรวมของตััวแปรดัังต่่อไปนี้้�

มููลค่่าปััจจััยการผลิิต
คืือผลรวมของตััวแปรดัังต่่อไปนี้้�

บริิษััทที่่� 1

รายได้้ค่่าเช่่าเวลาและโฆษณาดิิจิิตอล
รายได้้ค่่าโฆษณาและบริิการออนไลน์์
รายได้้ค่่าบริิการเทคนิิคและบริิการอื่่น� ดิิจิิตอล
รายได้้ค่า่ เช่่าสถานที่่�และอุุปกรณ์์
รายได้้ค่า่ บริิการอื่่น� ๆ

ต้้นทุุนการผลิิตและให้้บริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

บริิษััทที่่� 2

รายได้้จากการขายเวลาโฆษณา
รายได้้ค่า่ ชดเชยในการนำำ�สัญั ญาณรายการช่่องแอนะล็็อก
มาออกอากาศคู่่�ขนานในระบบดิิจิิตอล
รายได้้จากการให้้เช่่าและบริิการอื่่�น
รายได้้จากการให้้เช่่าสััญญาณถ่่ายทอดสด

ต้้นทุุนขาย/ต้้นทุนุ การขายเวลาโฆษณา
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

บริิษััทที่่� 3

รายได้้จากการให้้บริิการ

ต้้นทุนุ การให้้บริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการให้้บริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

บริิษััทที่่� 4

รายได้้จากการให้้บริิการ
รายได้้จากรายการโทรทััศน์์
รายได้้จากคอนเสิิร์์ต
รายได้้จากการรัับจ้้างจััดงาน

ต้้นทุนุ จากการให้้บริิการ
ต้้นทุนุ รายการโทรทััศน์์
ต้้นทุนุ คอนเสิิร์์ต
ต้้นทุุนรัับจ้้างจััดงาน

บริิษััทที่่� 5

รายได้้ธุุรกิิจสื่่�อโทรทััศน์์
รายได้้ธุุรกิิจรัับจ้้างและผลิิตกิิจกรรม
รายได้้ธุุรกิิจบริิการและสนัับสนุุน
รายได้้จากการขายและบริิการ
รายได้้จากการขาย
รายได้้จากการให้้บริิการ

ต้้นทุุนขายและบริิการ
ต้้นทุุนขาย
ต้้นทุุนการให้้บริิการ

บริิษััทที่่� 6

รายได้้จากการให้้บริิการ

ต้้นทุุนการบริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

บริิษััทที่่� 7

รายได้้จากการให้้บริิการ

ต้้นทุุนการบริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

บริิษััทที่่� 8

รายได้้จากการให้้บริิการ

ต้้นทุุนการให้้บริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร (ต้้นทุุนการผลิิต
และบริิการ การเปลี่่�ยนแปลงในสิินค้้า
สำำ�เร็็จรููปและงานระหว่่างทำำ� ค่่าใช้้จ่่าย
ผลประโยชน์์ของพนัักงาน ค่่าเสื่่�อมราคา
และตััดจำำ�หน่่าย ค่่าบริิการโครงข่่ายส่่ง
สััญญาณ ค่่าสาธารณููปโภค อื่่น� ๆ)

77
บริิษััท
(ช่่อง)

มููลค่่าผลผลิิต
(ในงานนี้้�จะใช้้รายได้้จากการบริิการ)
คืือผลรวมของตััวแปรดัังต่่อไปนี้้�

มููลค่่าปััจจััยการผลิิต
คืือผลรวมของตััวแปรดัังต่่อไปนี้้�

บริิษััทที่่� 9

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานโทรทััศน์์และวิิทยุุ

ค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิินงานโทรทััศน์แ์ ละวิิทยุุ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร

บริิษััทที่่� 10

รายได้้จากการให้้บริิการ

ต้้นทุนุ จากการให้้บริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

บริิษััทที่่� 11

รายได้้จากการขายเวลาโฆษณา
รายได้้จากการให้้ใช้้ลิิขสิิทธิ์์�และบริิการอื่่�น

ต้้นทุนุ จากการให้้บริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

บริิษััทที่่� 12

รายได้้ค่่าโฆษณา
รายได้้ค่่าสนัับสนุุนรายการโทรทััศน์์

ต้้นทุนุ การบริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

บริิษััทที่่� 13

รายได้้จากการให้้บริิการ
รายได้้ค่่าลิิขสิิทธิ์์�
รายได้้ค่่าบริิการศิิลปิิน

ต้้นทุนุ บริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

บริิษััทที่่� 14

รายได้้จากการให้้บริิการ

ต้้นทุนุ การให้้บริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

บริิษััทที่่� 15

รายได้้จากการให้้บริิการ

ต้้นทุุนจากการให้้บริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

บริิษััทที่่� 16

รายได้้จากการให้้บริิการ

ต้้นทุุนการบริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

บริิษััทที่่� 17

รายได้้จากการให้้บริิการ
รายได้้เงิินสนัับสนุุนจาก กสทช.
กำำ�ไรจากการคืืนและการยกเลิิกใบอนุุญาตฯ

ต้้นทุนุ จากการให้้บริิการ
ค่่าใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่น� ความถี่่�และ
ประกอบกิิจการโทรทััศน์์
ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

บริิษััทที่่� 18

รายได้้จากค่่าสนัับสนุุนรายการโทรทััศน์์
รายได้้ค่่าโฆษณา

ต้้นทุนุ การให้้บริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

บริิษััทที่่� 19

รายได้้จากการให้้บริิการ

ต้้นทุนุ การให้้บริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
(ไม่่มีีแยกรายการค่่าใช้้จ่่ายในการขาย)
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4

การเปรีียบเทีียบค่่าความนิิยมเฉลี่่�ย (เรตติ้้�ง) ของบริิษััทในธุุรกิิจช่่องโทรทััศน์์ในระบบ
ดิิจิิตอล
เรตติ้้�ง คืือ ตััวแปรที่่ใ� ช้้วัดั ระดัับความนิิยมของผู้้�ชมโทรทััศน์์ โดยสำำ�หรัับด้้านผู้้�ชมนั้้น�
ถึึงแม้้จะไม่่ได้้จ่่ายค่่าบริิการให้้กัับช่่องโดยตรง แต่่ความสำำ�เร็็จจากการมีีผู้้�รัับชมรายการ
จำำ�น วนมากจะส่่ ง ผลให้้ ช่่ อ งมีี เรตติ้้� ง ที่่� สูู ง และสามารถทำำ� รายได้้ จ ากการโฆษณา
ได้้มากขึ้้�นด้้วย จากการวิิเคราะห์์ค่่าสหสััมพัันธ์์ (Correlation) ระหว่่างเรตติ้้�งกัับรายได้้
จากการบริิการในธุุรกิิจช่่องโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อลของไทยพบว่่า ในช่่วงปีี 2559-2561
ตััวแปรทั้้�งสองมีีค่่าความสหสััมพัันธ์์ระหว่่าง 0.82-0.88 ซึ่่�งอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�สููง และค่่า
สหสััมพัันธ์มี์ แี นวโน้้มสููงขึ้้นต
� ามระดัับความสมบููรณ์์ของการเปลี่่ย� นผ่่านเข้้าสู่่ร� ะบบดิิจิติ อล
ผลการคำำ�นวณนี้้�ไม่่เป็็นที่่น่� า่ แปลกใจ เนื่่อ� งจากเรตติ้้�งเป็็นตัวั แปรดึึงดููดผู้้�ต้้องการใช้้บริิการ
โฆษณา และเป็็นตััวแปรที่่�ธุุรกิิจช่่องโทรทััศน์์ใช้้ในการกำำ�หนดอััตราค่่าโฆษณาด้้วย
ตารางที่่� 3.3 ค่่าสหสััมพัันธ์์ระหว่่างเรตติ้้�งกัับรายได้้จากการบริิการ (พ.ศ. 2558-2561)
ปีี
2558
2559
2560
2561

ค่่าสหสััมพัันธ์์ระหว่่างเรตติ้้�งกัับรายได้้จากการบริิการ
0.6084
0.8182
0.8366
0.8832

หมายเหตุุ: ค่่าสหสััมพัันธ์์ในปีี 2558 ไม่่สููงเท่่าของปีีอื่่�นๆ เนื่่�องจากยัังอยู่่�ในช่่วงแรก
ของการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�การถ่่ายทอดสััญญาณโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล

อย่่างไรก็็ดีี การพััฒนาทางเทคโนโลยีีและการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตของประชากรไทย
ทำำ�ให้้การแข่่งขัันในตลาดสื่่�อมีีความเข้้มข้้นขึ้้�น จากข้้อมููลที่่�รวบรวมโดยบริิษััท AGB
Nielsen Media Research พบว่่าเรตติ้้�งเฉลี่่ย� ของช่่องโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อลมีีแนวโน้้ม
ทรงตััว หรืือค่่อนไปในทิิศทางที่่�ลดลง (ภาพที่่� 3.2)
ในปีี 2561 ค่่าเฉลี่่�ยของเรตติ้้�งอยู่่�ที่่� 0.294 ซึ่่�งจากทั้้�งหมด 25 ช่่องรายการ
(ไม่่รวมช่่องโทรทััศน์์รััฐสภา) มีี 9 ช่่องที่่�มีีเรตติ้้�งสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ย
ได้้แก่่ ช่่อง 7HD ช่่อง 3HD ช่่อง 3SD ช่่องเวิิร์์คพอยท์์ ทีีวีี ช่่อง 8
ช่่องโมโน 29 ช่่อง One ช่่องไทยรััฐ ทีีวีี และช่่อง Amarin TV HD
โดยช่่อง 7HD และ ช่่อง 3HD นั้้�นถึึงแม้้จะมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย
ที่่�สููงกว่่าช่่องอื่่�นหลายเท่่าตััว แต่่แนวโน้้มเรตติ้้�งของสองช่่องใหญ่่นี้้�
มีีแนวโน้้มลดลงมาตลอด 5 ปีีที่่�ผ่่านมา (ภาพที่่� 3.3)
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ภาพที่่� 3.2 เรตติ้้�งเฉลี่่�ยของช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิติ อล (พ.ศ. 2557-2563)
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

เรตติ้้�งเฉลี่่�ย

ที่่�มา: คณะผู้้�วิิจััยรวบรวมข้้อมููลจาก กสทช.
ภาพที่่� 3.3 เรตติ้้�งของช่่องที่่�มีีเรตติ้้�งสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยในปีี 2561

7HD
3HD
WORKPOINT TV
MONO 29
CH8
ONE
THAIRATH TV HD
AMARIN TV HD
3SD
ค่่าเฉลี่่�ยเรตติ้้�ง

ที่่�มา: กสทช. (2561)
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สำำ�หรัับอีีก 16 ช่่องที่่�เหลืือนั้้�น มีีเรตติ้้�งต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ยในปีี 2561
โดยช่่อง 9 MCOT HD และ ช่่อง 5 นั้้�นถึึงแม้้จะมีีเรตติ้้�งสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยในปีีแรกของ
การดำำ�เนิินกิิจการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิต
ิ อล (ปีี 2557) แต่่เรตติ้้�งก็็ลดลงมาเป็็นลำำ�ดัับ
ในปีีถััดไป สำำ�หรัับช่่องที่่�เหลืือนั้้�น ถึึงแม้้จะมีีบางช่่องที่่�แนวโน้้มเรตติ้้�งเป็็นขาขึ้้�น
ในช่่วงปีี 2557-2561 อยู่่�บ้้าง (เช่่น ช่่องสปริิงนิิวส์์ ช่่อง SPRING 26 และ
ช่่อง GMM25) แต่่ค่่าของเรตติ้้�งนั้้�นก็็ยัังต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�มาก (ภาพที่่� 3.4)
ภาพที่่� 3.4 เรตติ้้�งของช่่องที่่�มีีเรตติ้้�งต่ำำ�� กว่่าค่่าเฉลี่่�ยในปีี 2561
0.5

ค่่าเฉลี่่�ยเรตติ้้�ง
SPRING NEWS
9 MCOT HD
SPRING 26

0.4

PPTV
TRUE4U
GMM25
NATION TV
THAI PBS
3 FAMILY
CH5
NEW 18
BRIGHT TV
VOICE TV
MCOT FAMILY
TNN
NBT

0.3

0.2

0.1

0.0
2557

     2558            2559

2560

       2561

ที่่�มา: กสทช. (2561)
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การเปรีียบเทีียบผลิิตภาพของบริิษััทในธุุรกิิจช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิติ อล
ผลิิตภาพหมายถึึงสััดส่่วนของผลผลิิตต่่อปััจจััยการผลิิต โดยการใช้้ตััวชี้้�วััดของ
ผลผลิิตและปััจจััยการผลิิตนั้้น� แตกต่่างกัันไปในแต่่ละธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม สำำ�หรัับธุุรกิิจ
ช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลนั้้�นอาจใช้้ตััวแปรเรตติ้้�งหรืือรายได้้จากการบริิการมาวััด
ผลผลิิต และใช้้ต้้นทุุนจากการบริิการ การขายและการบริิหาร มาวััดปััจจััยการผลิิต
อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากค่่าสหสััมพัันธ์์ระหว่่างเรตติ้้�งกัับรายได้้จากการบริิการในธุุรกิิจ
ช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิติ อลนั้้�นค่่อนข้้างสููง (ตารางที่่� 3.3) การเลืือกตััวแปรตััวใดตััวหนึ่่�ง
มาใช้้จึึงไม่่น่่าจะกระทบผลการวิิเคราะห์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
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สำำ�หรัับข้้อมููลรายได้้จากการให้้บริิการและต้้นทุุนของแต่่ละบริิษััทนั้้�น คณะผู้้�วิิจััย
ได้้รวบรวมจากงบการเงิินของบริิษัทั ซึ่ง่� แต่่ละบริิษัทั อาจจะมีีการแสดงรายการที่่�แยกย่่อย
ต่่างกััน (ดููรายละเอีียดการแจกแจงรายได้้และต้้นทุุนของแต่่ละบริิษััทได้้ในตารางที่่� 3.2)
อย่่างไรก็็ตาม การวิิเคราะห์์ผลิติ ภาพในการศึึกษานี้้�จะเป็็นการวิิเคราะห์์รายบริิษัทั ไม่่ใช่่
รายช่่อง เนื่่�องจากบริิษััทที่่�ประกอบกิิจการมากกว่่า 1 ช่่องไม่่ได้้ทำำ�การแจกแจงบััญชีี
แยกช่่อง ตััวอย่่างเช่่น บริิษัทั บีีอีซีี ี มััลติิมีเี ดีีย จำำ�กัดั ประกอบกิิจการ 3 ช่่องรายการ ได้้แก่่
ช่่อง 3HD ช่่อง 3SD และ ช่่อง 3 Family ดัังนั้้�น การวิิเคราะห์์ผลิิตภาพจะวิิเคราะห์์ถึึง
ผลิิตภาพของบริิษัทั บีีอีซีี ี มััลติิมีเี ดีีย จำำ�กัดั ซึ่่ง� มีีผลผลิิตผ่า่ น 3 ช่่องโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อล
โดยรวม นอกจากนี้้� การวิิเคราะห์์ผลิิตภาพในงานศึึกษานี้้�จะไม่่ครอบคลุุมถึึงช่่องสาธารณะ
เนื่่�องจากไม่่มีีข้้อมููลงบการเงิินของช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลประเภทนี้้�
5.1 ผลิิตภาพ (คำำ�นวณแบบที่่� 1): ใช้้สััดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุุน
ในงานศึึกษานี้้�คณะผู้้�วิิจััยใช้้รายได้้จากการบริิการต่่อต้้นทุุนของบริิษััทมาเป็็น
ตััวชี้้�วััดผลิิตภาพ โดยจะใช้้สููตรการคำำ�นวณผลิิตภาพ Total Factor Productivity (TFP)
ตามงานของ Bosch-Badia (2010) ซึ่่�งเสนอวิิธีีการคำำ�นวณ TFP จากข้้อมููลทางบััญชีี
ของบริิษััทดัังนี้้�
TFPt1=

∑nj =1 pj1∙qjt
∑mi=1 pi1∙qit

ผลผลิิต

= ปััจจััยการผลิิต

โดยข้้อมููลที่่�นำำ�มาคำำ�นวณนั้้�นได้้มาจากงบการเงิินของแต่่ละบริิษัทั ซึ่่ง� แต่่ละบริิษัทั
มีีการแจกแจงรายละเอีียดด้้านรายได้้และค่่าใช้้จ่่ายที่่�แตกต่่างกััน คณะผู้้�วิิจััยจึึงแยก
พิิจารณาการคำำ�นวณผลิิตภาพเป็็นรายบริิษััทไป ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้สััดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุุนนั้้�น
มีีความคงเส้้นคงวาและสามารถนำำ�มาเปรีียบเทีียบระหว่่างบริิษััทได้้
จากผลการคำำ�นวณพบว่่า ค่่าของสััดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุุน (ค่่า TFP) มีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยมา โดยในปีี 2557 ค่่าเฉลี่่�ยของรายได้้จากการให้้บริิการต่่อต้้นทุุน (ซึ่่�งรวม
ต้้นทุุนการให้้บริิการ การขายและการบริิหาร) นั้้�นอยู่่�ที่่�เพีียง 0.48 เท่่า ซึ่�ง่ หมายความว่่า
รายได้้ของช่่องคิิดเป็็นเพีียงครึ่่ง� หนึ่่�งของต้้นทุนุ และได้้เพิ่่�มขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ จนประทั่่�งในปีี 2561
ค่่าเฉลี่่�ยของรายได้้จากการให้้บริิการต่่อต้้นทุุนของทุุกบริิษััทอยู่่�ที่่� 0.83 เท่่า ถึึงแม้้ว่่า
การเพิ่่�มขึ้้นนี้้
� นั� บั เป็็นการพััฒนาผลิิตภาพที่่ดี� ี แต่่ค่า่ ของสััดส่ว่ นยัังไม่่เกิิน 1 หมายความว่่า
โดยเฉลี่่�ยแล้้วธุุรกิิจช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลยัังไม่่สามารถผลิิตสิินค้้า (หรืือบริิการ)
ที่่�มีีมููลค่่าตลาดมากกว่่าต้้นทุุนได้้
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ในปีี 2561 มีีบริิษััทช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล จำำ�นวน 11 บริิษััท
ที่่�มีสั
ี ัดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุุนสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ย ในจำำ�นวนนี้้�มีีเพีียง
7 บริิษััทเท่่านั้้�น ที่่�มีีสัดส่
ั ่วนรายได้้ต่่อต้้นทุุนสููงกว่่า 1 หรืือมีีมููลค่่า
ผลผลิิตที่่�มากกว่่าต้้นทุุน ได้้แก่่ บริิษััท บีีอีีซีี มััลติิมีีเดีีย จำำ�กััด
(ประกอบกิิจการ ช่่อง 3HD ช่่อง 3SD และ ช่่อง 3 Family)
และบริิษััทผู้้�ประกอบกิิจการช่่องเวิิร์์คพอยท์์ ทีีวีี ช่่อง 7HD ช่่อง 8
ช่่อง โมโน 29 ช่่อง One และช่่องสปริิงนิิวส์์ ช่่องเหล่่านี้้�ส่วน
่ ใหญ่่
จะเป็็นช่่องที่่�ได้้รัับความนิิยม และมีีเรตติ้้�งสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยด้้วย (ภาพที่่� 3.5)

ภาพที่่� 3.5 สััดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุุนของช่่องที่่�มีีสััดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุนสู
ุ ูงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยในปีี 2561
2.5

WORKPOINT TV
7HD
SPRING NEWS
CH8
บริิษััท บีีอีซีี ี มััลติิมีีเดีีย จำำ�กััด
(3HD, 3SD, 3 FAMILY)
MONO 29
ONE
สััดส่่วนรายได้้: ต้้นทุนุ (1:1)
AMARIN TV HD
NATION TV
BRIGHT TV
TNN
ค่่าเฉลี่่�ย

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
2557

     2558

         2559

2560

       2561

ที่่�มา: คณะผู้้�วิิจััยคำำ�นวณจากข้้อมููลในงบการเงิินของแต่่ละบริิษััท

สำำ�หรัับช่่องสปริิงนิิวส์์นั้้�นเป็็นข้้อยกเว้้นเพราะมีีค่่าเรตติ้้�ง
ที่่�ต่ำำ��กว่่าช่่องอื่่�นๆ ในกลุ่่�มนี้้�มาก แต่่เนื่่�องจากช่่องสปริิงนิิวส์์
มีีต้้นทุุนที่่�ต่ำำ�� จึึงทำำ�ให้้สััดส่่วนของรายได้้ต่่อต้้นทุนค่
ุ ่อนข้้างสููง
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ภาพที่่� 3.6 สััดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุุนของช่่องที่่�มีีสััดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุนต่ำ
ุ �ำ� กว่่าค่่าเฉลี่่�ยในปีี 2561
1.0

สััดส่่วนรายได้้: ต้้นทุุน (1:1)
ค่่าเฉลี่่�ย
บริิษััท อสมท จำำ�กััด
(9 MCOT HD, MCOT FAMILY)
GMM 25

0.8
0.6

TRUE4U
THAIRATH TV HD

0.4

SPRING 26
NEW 18

0.2
0.0

PPTV
VOICE TV
2557

     2558

         2559

2560

       2561

ที่่�มา: คณะผู้้�วิิจััยคำำ�นวณจากข้้อมููลในงบการเงิินของแต่่ละบริิษััท
แสดงสััดส่่วนของรายได้้ต่่อต้้นทุน
ุ ของช่่องโทรทััศน์์
ในระบบดิิจิิตอลที่่�มีีสััดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุุน
ต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ยในปีี 2561 ซึ่่�งทุุกช่่องดัังกล่่าวนั้้�น
มีีสััดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุุนที่่�ต่ำำ��กว่่า 1
และโดยรวมยัังไม่่สามารถเห็็นแนวโน้้ม
การเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วของช่่องใด

(ภาพที่่� 3.6)

5.2 ผลิิตภาพ (คำำ�นวณแบบที่่� 2): ใช้้สััดส่่วนเรตติ้้�งต่่อต้้นทุุน
เรตติ้้�งเป็็นอีีกหนึ่่�งตััวแปรในการวััดผลสำำ�เร็็จของการประกอบธุุรกิิจช่่องโทรทััศน์์
ในระบบดิิจิติ อล การได้้ความนิิยมจากผู้้�ชมมากๆ จะส่่งผลทำำ�ให้้เรตติ้้�งชองช่่องสููงและเพิ่่�ม
ศัักยภาพในการทำำ�รายได้้ของช่่อง อย่่างไรก็็ดีี หากเรตติ้้�งนั้้�นแลกมาด้้วยต้้นทุุนที่่�สููงก็็อาจ
ไม่่คุ้้�มค่่าในแง่่ของธุุรกิิจเช่่นกันั ดัังนั้้�น ในส่่วนนี้้�จึงึ จะคำำ�นวณผลิิตภาพจากการเปรีียบเทีียบ
เรตติ้้�งกัับต้้นทุุนของช่่อง เนื่่�องจากหน่่วยของเรตติ้้�งและหน่่วยของต้้นทุุนนั้้�นมีีความ
แตกต่่างกัันมาก คณะผู้้�วิิจััยจึึงใช้้สููตรคำำ�นวณตามด้้านล่่างเพื่่�อปรัับให้้ค่่าของเรตติ้้�งและ
ต้้นทุุนสามารถนำำ�มาเปรีียบเทีียบกัันได้้
สััดส่่วนเรตติ้้�งต่่อต้้นทุุน =

rating

∑

m

i=1

pi1∙qit /1,000,000,000

=

เรตติ้้�ง

ปััจจััยการผลิิต (หน่่วยเป็็นพัันล้้านบาท)
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อย่่างไรก็็ตาม การวิิเคราะห์์สััดส่่วนเรตติ้้�งต่่อต้้นทุุนของบริิษััท บีีอีีซีี มััลติิมีีเดีีย
จำำ�กััด (ประกอบกิิจการ 3 ช่่องรายการ ได้้แก่่ ช่่อง 3HD ช่่อง 3SD และ ช่่อง 3 Family)
และบริิษัทั อสมท จำำ�กัดั (มหาชน) (ประกอบกิิจการ 2 ช่่องรายการ ได้้แก่่ ช่่อง 9 MCOT HD
และ ช่่อง MCOT Family) จะเป็็นการวิิเคราะห์์รายบริิษัทั ไม่่ใช่่รายช่่อง เนื่่อ� งจากสองบริิษัทั นี้้�
ไม่่ได้้ทำำ�การแจกแจงบััญชีีแยกช่่องรายการ ดัังนั้้�น การคำำ�นวณสััดส่่วนเรตติ้้�งต่่อต้้นทุุน
จึึงคำำ�นวณโดยนำำ�ผลรวมของเรตติ้้�งทุุกช่่องในบริิษััทมาหารด้้วยต้้นทุุนรวมของบริิษััท
ซึ่่�งการคำำ�นวณลัักษณะนี้้�จะทำำ�ให้้ได้้ค่่าเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของสััดส่่วนเรตติ้้�งต่่อต้้นทุุนของ
ทุุกช่่องที่่บ� ริิษัทั ประกอบกิิจการอยู่่� และสามารถนำำ�มาวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบกัับช่่องอื่่น� ๆ ได้้
ในปีี 2561 มีีบริิษััทช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลจำำ�นวน 7 บริิษััท/ช่่อง
ที่่�มีีสััดส่วน
่ เรตติ้้�งต่่อต้้นทุุนสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ย ประกอบไปด้้วยช่่องเวิิร์์คพอยท์์ ทีีวีี
ช่่อง 7HD ช่่อง 8 ช่่องโมโน 29 ช่่อง SPRING 26 ช่่องสปริิงนิิวส์์ และช่่องเนชั่่�นทีวีี ี
ช่่องเหล่่านี้้�แบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�มคืือกลุ่่�มที่่�มีีเรตติ้้�งสููง ได้้แก่่
ช่่อง 7HD ช่่องเวิิร์์คพอยท์์ ทีีวีี ช่่อง 8 และช่่องโมโน 29 และกลุ่่�มที่่�มีต้
ี นทุ
้ ุนต่ำำ��
ได้้แก่่ ช่่อง SPRING 26 ช่่องสปริิงนิิวส์์ และช่่องเนชั่่�นทีีวีี (ภาพที่่� 3.7)
อย่่างไรก็็ดีี ช่่อง SPRING 26 และช่่องสปริิงนิิวส์์ ได้้คืืนใบอนุุญาต
และยุุติิการออกอากาศแล้้วตั้้�งแต่่ปีี 2562
ภาพที่่� 3.7 สััดส่่วนเรตติ้้�งต่่อต้้นทุุนของช่่องที่่�มีีสััดส่่วนเรตติ้้�งต่่อต้้นทุนสู
ุ ูงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยในปีี 2561
1.4
1.2

SPRING NEWS
NATION TV

1.0

MONO 29
0.8

SPRING 26
7HD

0.6

CH8
WORKPOINT TV

0.4

ค่่าเฉลี่่�ย

0.2
0.0
2557

           2558

         2559

2560

ที่่�มา: คณะผู้้�วิิจััยคำำ�นวณจากข้้อมููลในงบการเงิินของแต่่ละบริิษััท

       2561
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ภาพที่่� 3.8 สััดส่่วนเรตติ้้�งต่่อต้้นทุุนของช่่องที่่�มีีสััดส่่วนเรตติ้้�งต่่อต้้นทุุนต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ยในปีี 2561
0.7

ค่่าเฉลี่่�ย
AMARIN TV HD
ONE
THAIRATH TV HD
บริิษััท บีีอีีซีี มััลติิมีีเดีีย จำำ�กััด
(3HD, 3SD, 3 FAMILY)
TRUE4U
GMM25
NEW 18

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
2557           2558          2559

2560

       2561

ที่่�มา: คณะผู้้�วิิจััยคำำ�นวณจากข้้อมููลในงบการเงิินของแต่่ละบริิษััท

BRIGHT TV
VOICE TV
PPTV
TNN
บริิษััท อสมท จำำ�กััด
(9 MCOT HD, MCOT FAMILY)

สำำ�หรัับช่่องที่่�เหลืือนั้้�นมีีสััดส่่วนเรตติ้้�งต่่อต้้นทุุนต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ย โดยนอกเหนืือจาก
ช่่อง Amarin TV HD ช่่อง One ช่่องไทยรััฐทีีวีี และบริิษััท บีีอีีซีี มััลติิมีีเดีีย จำำ�กัด
ั
(ประกอบกิิจการ ช่่อง 3HD ช่่อง 3SD และ ช่่อง 3 Family) แล้้ว สััดส่่วนเรตติ้้�งต่่อ
ต้้นทุุนของช่่องอื่่�นๆ นั้้�นต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ยค่่อนข้้างมาก หรืืออาจกล่่าวได้้ว่่า
มีีต้้นทุน
ุ ต่่อหน่่วยค่่อนข้้างสููงในการดึึงดููดความนิิยมของผู้้�ชม

6

ความสามารถในการอยู่่�รอดเชิิงธุุรกิิจ
ความสามารถในการทำำ�รายได้้ให้้มากกว่่าต้้นทุุนเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้ธุุรกิิจอยู่่�รอด
ธุุรกิิจช่่องโทรทััศน์ไ์ ม่่ว่า่ จะเป็็นในประเทศไทยหรืือต่่างประเทศต่่างต้้องเผชิิญกัับการแข่่งขัันจากสื่่อ�
ในโลกออนไลน์์ที่่�เข้้ามาปรัับทั้้�งรสนิิยมและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคสื่่�อ การแข่่งขัันอย่่างเข้้มข้้นนี้้�
ทำำ�ให้้ช่อ่ งโทรทััศน์เ์ ผชิิญความท้้าทายในการดึึงความนิิยมของผู้้�ชมเพื่่อ� สร้้างเรตติ้้�งและสร้้างรายได้้
ถึึงแม้้สััดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุุนของช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิติ อล (ซึ่่�งในงานนี้้�ใช้้เป็็นตััวแปร
เพื่่อ� วััดผลิิตภาพ) จะมีีแนวโน้้มเพิ่่ม� ขึ้้น� อย่่างช้้าๆ ในช่่วง 5 ปีีแรกของการประกอบกิิจการ แต่่อย่่างไรก็็ดีี
มีีช่่องเพีียงส่่วนน้้อยเท่่านั้้�นที่่�สามารถทำำ�รายได้้สููงกว่่าต้้นทุุนได้้ โดยจากตารางที่่� 3.4 พบว่่า ในปีี
2561 มีีเพีียงช่่อง 7HD กลุ่่�มช่่อง 3 ช่่องโมโน 29 ช่่องเวิิร์์คพอยท์์ ทีีวีี ช่่อง 8 ช่่อง One และช่่อง
Amarin TV HD ที่่�มีค่ี ่าผลิิตภาพเกิิน 1 หรืือมีีรายได้้จากการให้้บริิการพอที่่�จะครอบคลุุมต้้นทุุน
ในการให้้บริิการ ส่่วนช่่องสปริิงนิิวส์์ นั้้�นพบว่่า ถึึงแม้้จะมีีค่่าผลิิตภาพเกิิน 1 แต่่ก็็มีีเรตติ้้�งและ
รายได้้อยู่่�ในอัันดัับที่่�ต่ำำ��มาก ซึ่�ง่ ช่่องสปริิงนิิวส์์ได้้คืืนใบอนุุญาตในปีี 2562
สำำ�หรัับช่่องที่่�มีีค่่าผลิิตภาพเกิิน 1 นั้้�น ส่่วนใหญ่่จะมีีจุุดเด่่น คืือ ละครไทย (ช่่อง 7HD
กลุ่่�มช่่อง 3 ช่่อง 8 และช่่อง One) ซีีรีีส์์ต่่างประเทศ (ช่่องโมโน 29 และช่่อง 8) วาไรตี้้� เกมโชว์์
(ช่่องเวิิร์์คพอยท์์ ทีีวีี) สำำ�หรัับช่่องที่่�เน้้นทำำ�ข่่าวหรืือถ่่ายทอดสดกีีฬานั้้�นไม่่มีีช่่องใดที่่�มีีผลิิตภาพ
เกิิน 1 ในปีี 2561
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ตารางที่่� 3.4 เรตติ้้�ง รายได้้ และ ผลิิตภาพของช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล (พ.ศ. 2561)
เรตติ้้�ง

อัันดัับ
เรตติ้้�ง

อัันดัับ
รายได้้

ผลิิตภาพ
(รายได้้ : ต้้นทุุน)

อัันดัับ
ผลิิตภาพ

7HD

1.827

1

1

1.20

2

3HD

1.331

2

3

1.14 *

5*

MONO 29

0.853

3

6

1.04

6

WORKPOINT TV

0.810

4

2

1.49

1

CH8

0.530

5

7

1.16

4

ONE

0.527

6

5

1.03

7

THAIRATH TV HD

0.410

7

8

0.66

15

AMARIN TV HD

0.313

8

9

1.00

8

3SD

0.309

9

-

-

-

9 MCOT HD

0.189

10

4

0.73 *

12 *

SPRING 26

0.175

11

15

0.54

16

PPTV

0.164

12

13

0.18

18

TRUE4U

0.142

13

11

0.70

14

GMM25

0.125

14

10

0.72

13

NATION TV

0.121

15

17

0.95

9

THAI PBS

0.081

16

-

-

-

3 FAMILY

0.075

17

-

-

-

NEW 18

0.042

18

18

0.29

17

CH5

0.041

19

-

-

-

BRIGHT TV

0.035

20

14

0.91

10

VOICE TV

0.031

21

19

0.11

19

MCOT FAMILY

0.029

22

-

-

-

TNN

0.024

23

12

0.87

11

SPRING NEWS

0.020

24

16

1.18

3

NBT

0.019

25

-

-

-

ช่่อง

หมายเหตุุ: * เป็็นผลิิตภาพของทั้้�งบริิษััทซึ่่�งประกอบกิิจการมากกว่่า 1 ช่่องรายการ
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7

พยากรณ์์พฤติิกรรมการรัับชมโทรทััศน์์โดยวิิธีี Cohort Analysis
การพััฒนาเทคโนโลยีีในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่า่ นมาส่่งผลให้้พฤติิกรรมบริิโภคสื่่อ� ของ
ประชากรไทยเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมาก ช่่องทางการรัับรู้้�ข่่าวสารและการบัันเทิิงหลัักๆ
แบบดั้้ง� เดิิม ไม่่ว่า่ จะเป็็นโทรทััศน์์ วิิทยุุ หนัังสือื พิิมพ์์หรืือนิิตยสาร ได้้ถููกสื่่อ� ออนไลน์์เข้้ามา
แบ่่งความนิิยม โดยแนวโน้้มการย้้ายไปบริิโภคสื่่�อทางออนไลน์์นั้้�นนัับวัันจะยิ่่�งสููงขึ้้�น
เนื่่�องด้้วยเนื้้�อหาที่่�ตรงใจผู้้�บริิโภคมากกว่่า และด้้วยความคุ้้�นชิินกัับการรัับชมสื่่�อผ่่าน
อิินเทอร์์เน็็ตของผู้้�บริิโภคที่่�มากขึ้้�น
ในปีี 2564 ประชากรเจเนอเรชััน แซด หรืือน้้อยกว่่า มีีสััดส่่วนเกืือบ 1 ใน 3
ของประชากรทั้้�งหมดในประเทศไทย ประชากรกลุ่่�มนี้้�มีีความคุ้้�นชิินกัับการใช้้เทคโนโลยีี
สมััยใหม่่และรัับสื่่�อผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ตเป็็นส่่วนใหญ่่ ส่่วนประชากรกลุ่่�มอื่่�นนั้้�น ถึึงแม้้ว่่า
จะไม่่ได้้ใช้้เวลากัับอิินเทอร์์เน็็ตมากเท่่าประชากรอายุุน้้อย แต่่ก็็มีีการเรีียนรู้้�การเข้้าถึึงสื่่�อ
เพิ่่ม� ขึ้้น� เรื่อ�่ ยๆ ซึ่่ง� จากการพยากรณ์์พบว่่าในอีีก 15 ปีีข้้างหน้้า จำำ�นวนประชากรเจเนอเรชััน
แซด หรืือน้้อยกว่่า จะกลายมาเป็็นกลุ่่�มประชากรหลัักของประเทศไทย (ร้้อยละ 44.6)
และกว่่าครึ่่ง� หนึ่่�งของประชากรไทยจะเป็็นเจเนอเรชััน วาย เจเนอเรชััน แซด และน้้อยกว่่า
ซึ่่�งประชากรกลุ่่�มนี้้�จะใช้้อิินเทอร์์เน็็ตได้้อย่่างคล่่องแคล่่ว
ตารางที่่� 3.5 สััดส่่วนประชากรแต่่ละเจเนอเรชัันในประเทศไทยในปีี 2564

กลุ่่�มประชากร
(เจเนอเรชััน)
เจเนอเรชััน แซด (Generation Z)
หรืือน้้อยกว่่า

ร้้อยละต่่อประชากรทั้้�งหมด
(โดยประมาณ ณ พ.ศ. 2564)

ปีีเกิิด (พ.ศ.)

ช่่วงอายุุ (พ.ศ. 2564)

2539 เป็็นต้้นไป

25 ปีีหรืือน้้อยกว่่า

31.1

เจเนอเรชััน วาย (Generation Y)

2521 – 2538

26 - 43 ปีี

25.0

เจเนอเรชััน เอกซ์์ (Generation X)

2506 – 2520

44 - 58 ปีี

23.6

เบบี้้�บููมเมอร์์ (Baby Boomer)

2487 – 2505

59 - 77 ปีี

17.4

เจเนอเรชััน จีี.ไอ. (Greatest
Generation)

ก่่อน 2487

78 ปีีขึ้้�นไป

2.9

ที่่�มา: คำำ�นวณจากข้้อมููลการพยากรณ์์จำำ�นวนประชากรของสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (NESDB)
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ภาพที่่� 3.9 พยากรณ์์ร้้อยละของประชากรแต่่ละเจเนอเรชััน (พ.ศ. 2564-2579)

2.9%

1.6%            0.7%

0.3%

100%
90%

17.4%

15.1%           

12.5%

80%
70%

23.6%

22.8%           

22.1%

9.5%

21.0%
เจเนอเรชััน จีี.ไอ.

60%
50%
40%

25.0%

24.8%           

24.6%

24.6%

เจเนอเรชััน เอกซ์์
เจเนอเรชััน วาย
เจเนอเรชััน แซด เป็็นต้้นไป

30%
20%
10%

เบบี้้�บููมเมอร์์

31.1%

40.1%
35.7%           

44.6%

0%

2564

           2569

         2574

2579

ที่่�มา: คำำ�นวณจากข้้อมููลที่่�รวบรวมผ่่านเว็็บไซต์์ของสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและ
สัังคมแห่่งชาติิ (NESDB)

ภาพที่่� 3.10 แสดงการพยากรณ์์จำำ�นวนชั่่�วโมงการใช้้บนอิินเทอร์์เน็็ตต่่อวัันของ
ประชากรไทย ระหว่่างปีี 2564-2579 โดยการคำำ�นวณนี้้�ได้้นำำ�ข้้อมููลจำำ�นวนชั่่�วโมงที่่�ใช้้
อิินเทอร์์เน็็ตของประชากรแต่่ละช่่วงอายุุที่่�มาจากการเก็็บแบบสอบถามพฤติิกรรมการ
บริิโภคสื่่�อโดยสำำ�นัักงาน กสทช. เมื่่�อปีี 2562 จากนั้้�น นำำ�จำำ�นวนชั่่�วโมงที่่�สำำ�รวจได้้มา
คิิดเป็็นค่่าเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักตามสััดส่่วนของประชากรแต่่ละเจเนอเรชัันโดยใช้้สััดส่่วนตาม
ในภาพที่่� 3.9 การคำำ�นวณนี้้�ตั้้ง� อยู่่บ� นสมมติิฐานที่่�ว่า่ ประชากรแต่่ละเจเนอเรชัันจะใช้้เวลา
บนอิินเทอร์์เน็็ตเฉลี่่�ยเท่่าเดิิมไปเรื่่�อยๆ ตลอดช่่วงชีีวิิตของตน โดยจากผลการคำำ�นวณ
พบว่่า ในปีี 2564 ประชากรไทยใช้้เวลาบนอิินเทอร์์เน็็ต 4.93 ชั่่�วโมงต่่อวัันโดยเฉลี่่�ย
และมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นไปเป็็นอย่่างน้้อย 5.65 ชั่่�วโมงต่่อวัันในปีี 2579
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ภาพที่่� 3.10 พยากรณ์์จำ�นวนชั่่
ำ
�วโมงที่่�ใช้้บนอิินเทอร์์เน็็ตต่่อวัันของประชากรไทย (พ.ศ. 2564-2579)
5.80

5.65

5.60

5.41

5.40
5.17

5.20
5.00

4.93

4.80
4.60
2564

           2569

         2574

2579

ที่่�มา: คำำ�นวณจากข้้อมููลที่่�รวบรวมผ่่านเว็็บไซต์์ของสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
(NESDB) และข้้อมููลพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อของสำำ�นัักงาน กสทช. ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นเมื่่�อปีี 2562

ภาพที่่� 3.11 พยากรณ์์อุุปกรณ์์หลัักในการรัับชมโทรทััศน์์ (สถานการณ์์สมมติิที่่� 1)
อุุปกรณ์์หลัักที่่�ใช้้รัับชมรายการโทรทััศน์์: โดยสมมติิให้้พฤติิกรรมการเลืือกช่่องทางรัับชมโทรทััศน์์
ของแต่่ละเจเนอเรชัันไม่่เปลี่่�ยนไปตลอดช่่วงชีีวิิต
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7.3

7.8  

8.2

80%

22.4

23.8

25.1

26.5

โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�

60%
40%

แท็็บเล็็ต/คอมพิิวเตอร์์/โน้้ตบุ๊๊�ก

55.8

53.5

51.2

48.9

โทรทััศน์์ทุุกประเภท
ไม่่รัับชมโทรทััศน์์

20%

14.9

15.4

15.9

16.4

0%
2564            2569

         2574

2579

ที่่�มา: คำำ�นวณจากข้้อมููลที่่�รวบรวมผ่่านเว็็บไซต์์ของสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
(NESDB) และข้้อมููลพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อของสำำ�นัักงาน กสทช. ที่่�จััดทำ�ขึ้้
ำ �นเมื่่�อปีี 2562
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ภาพที่่� 3.12 พยากรณ์์อุุปกรณ์์หลัักในการรัับชมโทรทััศน์์ (สถานการณ์์สมมติิที่่� 2)
อุุปกรณ์์หลัักที่่�ใช้้รัับชมรายการโทรทััศน์์: โดยสมมติิให้้การรัับชมรายการโทรทััศน์์
ผ่่านโทรทััศน์์ลดลงร้้อยละ 10 ต่่อปีี โดยครึ่่�งหนึ่่�งของกลุ่่�มผู้้�ชมที่่�เลิิกรัับชมผ่่านโทรทััศน์์
หัันมารัับชมผ่่านโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� และอีีกครึ่่�งหนึ่่�งหัันมารัับชมผ่่านแท็็บเล็็ต/คอมพิิวเตอร์์/โน้้ตบุ๊๊�ก
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ที่่�มา: คำำ�นวณจากข้้อมููลที่่�รวบรวมผ่่านเว็็บไซต์์ของสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
(NESDB) และข้้อมููลพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อของสำำ�นัักงาน กสทช. ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นเมื่่�อปีี 2562
ภาพที่่� 3.13 พยากรณ์์อุุปกรณ์์หลัักในการรัับชมโทรทััศน์์ (สถานการณ์์สมมติิที่่� 3)
อุุปกรณ์์หลัักที่่�ใช้้รัับชมรายการโทรทััศน์์: โดยสมมติิให้้การรัับชมรายการโทรทััศน์์
ผ่่านโทรทััศน์์ลดลงร้้อยละ 20 ต่่อปีี โดยครึ่่�งหนึ่่�งของกลุ่่�มผู้้�ชมที่่�เลิิกรัับชมผ่่านโทรทััศน์์
หัันมารัับชมผ่่านโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� และอีีกครึ่่�งหนึ่่�งหัันมารัับชมผ่่านแท็็บเล็็ต/คอมพิิวเตอร์์/โน้้ตบุ๊๊�ก
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ที่่�มา: คำำ�นวณจากข้้อมููลที่่�รวบรวมผ่่านเว็็บไซต์์ของสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
(NESDB) และข้้อมููลพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อของสำำ�นัักงาน กสทช. ที่่�จััดทำ�ขึ้้
ำ �นเมื่่�อปีี 2562
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นอกจากจำำ�นวนชั่่�วโมงการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตมีีแนวโน้้มจะเพิ่่�มขึ้้�นแล้้ว ยัังพบว่่า
ช่่องทางการรัับชมโทรทััศน์์ของประชากรไทยก็็มีีแนวโน้้มจะเปลี่่�ยนไปเป็็นการรัับชมผ่่าน
อิินเทอร์์เน็็ตด้้วยเช่่นกััน โดยจากการนำำ�ข้้อมููลอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้รัับชมโทรทััศน์์ของประชากร
แต่่ละเจเนอเรชััน ซึ่่ง� เก็็บจากแบบสอบถามพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่อ� โดยสำำ�นัักงาน กสทช.
เมื่่อ� ปีี 2562 มาคิิดเป็็นค่า่ เฉลี่่ย� ถ่่วงน้ำำ��หนัักตามสััดส่ว่ นของประชากรแต่่ละเจเนอเรชัันโดย
ใช้้สัดส่
ั ่วนตามในภาพที่่� 3.9 และสมมติิให้้ประชากรแต่่ละเจเนอเรชัันยัังใช้้อุุปกรณ์์รัับชม
รายการโทรทััศน์ป์ ระเภทเดิิมไปตลอดช่่วงชีีวิิต (สถานการณ์์สมมติิที่่� 1) จะพบว่่าแนวโน้้ม
การรัับชมรายการโทรทััศน์์ผ่่านเครื่่�องโทรทััศน์์นั้้�นมีีแนวโน้้มลดลงจากร้้อยละ 55.8 ในปีี
2564 เหลืือเป็็นร้้อยละ 48.9 ในปีี 2579 ส่่วนแนวโน้้มการรัับชมรายการโทรทััศน์์ผ่่าน
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�นั้้�นมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 22.4 ในปีี 2564 เป็็นร้้อยละ 26.5
ในปีี 2579 (ภาพที่่� 3.11)
เมื่่อ� คำำ�นึงึ ถึึงแนวโน้้มความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีแล้้ว อาจดููสมเหตุุสมผลมากขึ้้น�
หากสมมติิให้้ประชากรที่่�รัับชมรายการโทรทััศน์์บนโทรทััศน์์บางส่่วนหัันมารัับชมบน
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�หรืืออุุปกรณ์์อื่่�นๆ เช่่น แท็็บเล็็ต ในอนาคต ดัังนั้้�น คณะผู้้�วิิจััยจึึงทดลอง
คำำ�นวณสััดส่่วนการใช้้อุุปกรณ์์หลัักภายใต้้อีีก 2 สถานการณ์์สมมติิ ดัังนี้้�
สถานการณ์์สมมติิที่่� 2 - สมมติิให้้การรัับชมรายการโทรทััศน์์ผ่่านโทรทััศน์์ลดลง
ร้้อยละ 10 ต่่อปีี โดยครึ่่�งหนึ่่�งของกลุ่่�มผู้้�ชมที่่�เลิิกรัับชมผ่่านโทรทััศน์์หัันมารัับชมผ่่าน
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� และอีีกครึ่่�งหนึ่่�งหัันมารัับชมผ่่านแท็็บเล็็ตหรืือคอมพิิวเตอร์์ ซึ่่�งจาก
สถานการณ์์นี้้�จะพบว่่า ในปีี 2579 สััดส่่วนผู้้�รัับชมรายการโทรทััศน์์ผ่่านโทรทััศน์์จะลดลง
เหลืือร้้อยละ 44.0 ในขณะที่่�สััดส่่วนผู้้�รัับชมรายการโทรทััศน์์ผ่่านโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�จะ
เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 29.0 (ภาพที่่� 3.12)
สถานการณ์์สมมติิที่่� 3 - สมมติิให้้การรัับชมรายการโทรทััศน์์ผ่่านโทรทััศน์์ลดลง
ร้้อยละ 20 ต่่อปีี โดยครึ่่�งหนึ่่�งของกลุ่่�มผู้้�ชมที่่�เลิิกรัับชมผ่่านโทรทััศน์์หัันมารัับชมผ่่าน
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� และอีีกครึ่่�งหนึ่่�งหัันมารัับชมผ่่านแท็็บเล็็ตหรืือคอมพิิวเตอร์์ ซึ่่�งจาก
สถานการณ์์นี้้�จะพบว่่า ในปีี 2579 สััดส่่วนผู้้�รัับชมรายการโทรทััศน์์ผ่่านโทรทััศน์์จะลดลง
เหลืือร้้อยละ 39.1 ในขณะที่่�สััดส่่วนผู้้�รัับชมรายการโทรทััศน์์ผ่่านโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�จะ
เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 31.4 (ภาพที่่� 3.13)

8

สรุุป
อาจกล่่ า วได้้ ว่่ า ในช่่ ว ง 5 ปีีที่่� ผ่่ า นมาเป็็ นยุุ ค แห่่ ง ความท้้ า ทายของธุุ ร กิิ จ สื่่� อ
ทุุกประเภท การพััฒนาทางด้้านเทคโนโลยีีส่่งผลให้้พฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อของประชากร
ไทยเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว โดยช่่องทางการรัับรู้้�ข่่าวสารและความบัันเทิิงหลัักๆ
แบบดั้้�งเดิิม ไม่่ว่่าจะเป็็นโทรทััศน์์วิิทยุุ หนัังสืือพิิมพ์์ หรืือ นิิตยสาร ได้้ถููกสื่่�อออนไลน์์
เข้้ามาแบ่่งความนิิยม ธุุรกิิจช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลเองต้้องรัับมืือกัับความท้้าทาย
ทั้้�งทางด้้านอุุปสงค์์ (Demand) และอุุปทาน (Supply) ซึ่�ง่ ทางด้้านอุุปสงค์์นั้้�น ผู้้�บริิโภค
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ได้้หัันมารัับชมเนื้้�อหาผ่่านช่่องทางอิินเทอร์์เน็็ตตามความต้้องการ หรืือแบบออนดีีมานด์์
(On-demand) มากกว่่าการรอชมรายการโทรทััศน์์ตามตารางเวลา ส่่วนในด้้านของ
อุุปทานนั้้�น คู่่�แข่่งในโลกออนไลน์์ได้้เข้้ามาเปลี่่ย� นรููปแบบการแข่่งขัันทางธุุรกิิจโดยสิ้้น� เชิิง
จากเดิิมที่่ต� ลาดมีีลักั ษณะเป็็นแบบผู้้�ขายน้้อยราย มาเป็็นตลาดที่่�เข้้าใกล้้การแข่่งขัันแบบ
สมบููรณ์์มากยิ่่ง� ขึ้้น� ดัังนั้้�น ช่่องโทรทััศน์จึ์ งึ เลี่่ย� งไม่่ได้้ที่่จ� ะต้้องปรัับตััวและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อให้้อยู่่�รอดภายใต้้บริิบทของตลาดรููปแบบใหม่่นี้้�
การวิิเคราะห์์และเปรีียบเทีียบผลิิตภาพของผู้้�ประกอบการช่่องโทรทััศน์์
ในระบบดิิ จิิ ต อลอาจจะช่่ ว ยเพิ่่� ม ความเข้้ า ใจที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การพิิ จ ารณา
แนวโน้้มทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการ งานศึึกษานี้้�จึึงวิิเคราะห์์ถึึงผลิิตภาพของ
ช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิต
ิ อลในช่่วง 5 ปีีแรกของกิิจการ (ช่่วง พ.ศ. 2557 - 2561)
โดยนำำ�ข้้อมููลทางบััญชีีมาใช้้เพื่่�อวิิเคราะห์์ผลิิตภาพ (สััดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุุน)
ซึ่่�งพบว่่า ที่่�ผ่่านมามีีเพีียง 7 ช่่องที่่�มีีตััวชี้้�วััดผลิิตภาพที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ดีี หรืือ
มีีสััดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุุนมากกว่่า 1 โดยจุุดเด่่นของช่่องเหล่่านี้้�คืือละครไทย
(ช่่อง 7HD กลุ่่�มช่่อง 3 ช่่อง 8 และช่่อง One) ซีีรีีส์์ต่่างประเทศ (ช่่องโมโน 29 และ
ช่่อง 8) และ วาไรตี้้�/เกมโชว์์ (ช่่องเวิิร์์คพอยท์์ ทีีวีี) สำำ�หรัับช่่องที่่�มีีจุุดเด่่นด้้าน
รายการข่่าว สารคดีี รายการเด็็กหรืือถ่่ายทอดสดกีีฬานั้้�น ไม่่มีช่ี อ่ งใดที่่�มีสั
ี ดส่
ั วน
่
รายได้้ต่่อต้้นทุุนเกิิน 1

ความท้้าทายประการหนึ่่ง� ของการพััฒนาผลิิตภาพในกิิจการโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อล
คืือ การเพิ่่�มความนิิยมจากผู้้�ชม ทั้้�งนี้้� จากข้้อมููลเรตติ้้�งที่่�เก็็บโดยบริิษััท AGB Nielsen
Media Research ประเทศไทย พบว่่า เรตติ้้�งเฉลี่่�ยของช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล
มีีแนวโน้้มลดลงระหว่่างปีี พ.ศ. 2560 - 2562 และ เรตติ้้�งของช่่องหลัักๆ ก็็มีีแนวโน้้ม
ลดลงในช่่วงเวลาดัังกล่่าวเช่่นกันั ซึ่่ง� หากนำำ�ข้อ้ มููลด้้านประชากรศาสตร์์ของไทยมาพิิจารณา
ประกอบแล้้ว ความนิิยมของช่่องโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลไม่่น่่าจะมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่อ� งจากเมื่่อ� มองไปในอนาคต การเกิิดของประชากรรุ่่�นใหม่่ (เจเนอเรชััน แซด หรืือน้้อยกว่่า)
จะค่่อยๆ เข้้ามาแทนที่่�ประชากรรุ่่�นเก่่า ถึึงแม้้ประชากรกลุ่่�มนี้้�จะเติิบโตไปเป็็นผู้้�ใหญ่่
และผู้้�สููงอายุุ ก็็จะมีีความคุ้้�นชิินกัับการใช้้เทคโนโลยีีสมััยใหม่่และจะนิิยมบริิโภคสื่่�อ
ผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ตมากกว่่าทางโทรทััศน์์ ทั้้�งนี้้� จากการคำำ�นวณโดยใช้้ข้อ้ มููลของสำำ�นัักงาน
สภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิพบว่่า ใน พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะมีี
ประชากรเจเนอเรชััน แซด (หรืือน้้อยกว่่า) ประมาณร้้อยละ 40.1 และใน พ.ศ. 2579
สััดส่่วนนี้้�จะเพิ่่�มเป็็นร้้อยละ 44.6 ซึ่่�งการเรีียกความนิิยมจากประชากรกลุ่่�มนี้้�ถืือว่่าเป็็น
สิ่่�งที่่�ยาก เนื่่�องจากพวกเขามีีทางเลืือกในการรัับชมสื่่�อผ่่านหลายช่่องทาง โดยเฉพาะสื่่�อ
ทางอิินเทอร์์เน็็ตซึ่่�งนำำ�เสนอรายการที่่�ทัันสมััยและตอบโจทย์์ความต้้องการได้้มากกว่่า
ดัังนั้้�นการพััฒนารายการที่่�มีีเนื้้�อหาทัันสมััยก้้าวทัันโลก ประกอบกัับการเพิ่่�มช่่องทาง
การรัับชมแบบ On-demand ผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต จึึงเป็็นความท้้าทายที่่ห� ลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้สำ�ำ หรัับ
ช่่องโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อลของไทย
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บทที่ 4

ผลกระทบของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนตอสังคมไทย
อันเกิดจากพฤติกรรมผูบริโภค
ภายหลังการเปลี่ยนผานไปสูระบบดิจิตอล
NEWS
APP

Generations

ANALOG

DIGITAL

TV
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1

ภาพรวมการบริิโภคสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวในยุุคดิิจิิตอล
ในส่่วนนี้้�จะเป็็นการวิิเคราะห์์ถึึงพฤติิกรรมในการรัับชมสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวของ
ผู้้�บริิโภคในปััจจุุบันที่่
ั มี� กี ารเปลี่่ย� นแปลงไปอัันเนื่่อ� งมาจากการเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่ร� ะบบดิิจิติ อล
(Digitalization) และการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี โดยนำำ�ข้้อมููลมาจาก “โครงการ
สำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่อ� ของไทย” ที่่�นำำ�เสนอสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ เมื่่�อปีี 2562 ทั้้�งนี้้�
จะวิิเคราะห์์พฤติิกรรมทั้้�งในส่่วนของช่่องทางในการรัับชมรายการ (เช่่น ผ่่านสััญญาณ
โทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล โทรทััศน์์ในระบบเคเบิิล โทรทััศน์์ในระบบดาวเทีียม
และผ่่านสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต เป็็นต้้น) อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในการรัับชม ประเภทเนื้้�อหารายการ
ช่่วงเวลา และพฤติิกรรมการรัับชมวิิดีโี อตามความต้้องการ หรืือวิิดีโี อออนดีีมานด์์ (Video
on Demand) ผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต
สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์มีทั้้ี ง� ในลัักษณะภาพรวมทั้้�งประเทศ เพื่่อ� ให้้เห็็นว่า่ ในปััจจุุบันั
พฤติิกรรมโดยรวมของผู้้�บริิโภคในประเทศไทยเป็็นอย่่างไร จากนั้้�นจะดููความแตกต่่าง
ระหว่่างภาค ได้้แก่่ ภาคกลาง ภาคเหนืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคใต้้ และกรุุงเทพฯ
และปริิมณฑล ว่่ามีีความแตกต่่างหรืือความเหลื่่�อมล้ำำ��กัันหรืือไม่่ โดยมีีสมมติิฐานว่่า
กรุุงเทพฯ และปริิมณฑล เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีความก้้าวหน้้ามากที่่�สุุด และน่่าจะสะท้้อนให้้เห็็น
ถึึงพฤติิกรรมการบริิโภคที่่�ทันสมั
ั ยั เป็็นปัจั จุุบันั และเป็็นตัวั แทนของการเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่�ยุคุ
ดิิจิิตอลที่่�มีีความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีมากที่่�สุุด นอกจากนี้้� จะวิิเคราะห์์ความแตกต่่าง
ของพฤติิกรรมในแต่่ละกลุ่่�มอายุุ หรืือ เจเนอเรชััน (Generation) ซึ่�ง่ ในส่่วนนี้้�นอกจากจะ
ทำำ�ให้้เห็็นถึงึ พฤติิกรรมที่่�แตกต่่างกัันในปััจจุุบันั แล้้ว ยัังจะทำำ�ให้้เห็็นภาพแนวโน้้มในอนาคต
อีีกด้้วย
1.1 ช่่องทางในการรัับชมรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหว
ในภาพรวม ผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่ยัังเลืือกรัับชมรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวผ่่านทาง
โทรทััศน์์ในระบบเคเบิิลและโทรทััศน์์ในระบบดาวเทีียมเป็็นหลััก ทั้้�งนี้้� ผู้้�บริิโภคบางราย
เลืือกรัับชมมากกว่่า 1 ช่่องทาง (ตารางที่่� 4.1) และหากดููในส่่วนของผู้้�บริิโภคที่่�เลืือก
รัับชมเพีียง 1 ช่่องทาง ก็็ยังั คงรัับชมผ่่านทางโทรทััศน์ใ์ นระบบเคเบิิลและโทรทััศน์ใ์ นระบบ
ดาวเทีียมมากที่่�สุุดเช่่นกััน (ตารางที่่� 4.2) อย่่างไรก็็ตาม หากพิิจารณาแยกรายภาค
มีีจุุดที่่�น่่าสนใจคืือ ผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่ในทุุกภาคเลืือกรัับชมรายการผ่่านทางโทรทััศน์์
ในระบบเคเบิิลและโทรทััศน์ใ์ นระบบดาวเทีียมเป็็นหลัักเช่่นกันั ยกเว้้นผู้้�บริิโภคในกรุุงเทพฯ
และปริิมณฑล ที่่�ส่่วนใหญ่่รัับชมผ่่านสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต
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หากพิิจารณาแยกตามกลุ่่�มอายุุ หรืือเจเนอเรชััน (Generation) พบว่่า กลุ่่�ม
วััยกลางคนและกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ (ได้้แก่่ กลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์ กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์ และกลุ่่�ม
เจเนอเรชััน จีี.ไอ.) ส่่วนใหญ่่จะรัับชมรายการสื่่อ� ภาพเคลื่่อ� นไหวผ่่านทางโทรทััศน์ใ์ นระบบ
เคเบิิ ล และโทรทัั ศน์์ ใ นระบบดาวเทีี ย มเป็็ น หลัั ก ส่่ ว นกลุ่่�มคนอายุุ ไ ม่่ เ กิิ น 42 ปีี
(กลุ่่�มเจเนอเรชััน แซด และ กลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย) กลัับรัับชมผ่่านสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต
เป็็นส่่วนใหญ่่ (ตารางที่่� 4.3)
ตารางที่่� 4.1 ช่่องทางในการรัับชมรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหว จำำ�แนกรายภาค
(ผู้้�ตอบแบบสอบถาม 1 คน สามารถรัับชมได้้มากกว่่า 1 ช่่องทาง)
หน่่วย: ร้้อยละ
ช่่องทางการรัับชมรายการ
สื่่�อภาพเคลื่่�อนไหว

ภููมิิภาค
ทั่่�วประเทศ	 กรุุงเทพฯ
และปริิมณฑล

กลาง

เหนืือ

ตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ใต้้

(8,588)

(1,793)

(1,781)

(1,730)

(1,471)

(1,813)

โทรทััศน์์ในระบบเคเบิิลและ
ในระบบดาวเทีียม

62.7

51.8

67.5

64.0

60.2

69.7

ผ่่านสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต

57.7

67.4

58.1

49.1

58.4

55.3

ผ่่านโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน

17.1

21.1

8.6

13.9

15.6

25.6

3.9

3.0

2.3

7.7

2.0

4.1

(N = จำำ�นวนผู้้�รัับชม
สื่่�อภาพเคลื่่อ� นไหว)

ไอพีีทีีวีี

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)
ตารางที่่� 4.2 ช่่องทางในการรัับชมรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหว เฉพาะผู้้�ที่่�รัับชมเพีียง 1 ช่่องทาง
หน่่วย: ร้้อยละ
ช่่องทางการรัับชมรายการ
สื่่�อภาพเคลื่่�อนไหว
(N = จำำ�นวนผู้้�รับั ชมสื่่อ� ภาพเคลื่่อ� นไหว)

ทั่่�วประเทศ	
(8,588)

รัับชมเพีียง 1 ช่่องทาง

63.1

โทรทััศน์์ในระบบเคเบิิลและในระบบดาวเทีียม

30.5

ผ่่านสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต

25.3

ผ่่านโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน

6.5

ไอพีีทีีวีี

0.8

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)
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ตารางที่่� 4.3 	ช่่องทางในการรัับชมรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหว จำำ�แนกตามกลุ่่�มอายุุ
(ผู้้�ตอบแบบสอบถาม 1 คน สามารถรัับชมได้้มากกว่่า 1 ช่่องทาง)
หน่่วย: ร้้อยละ
ผ่่านโทรทััศน์์ โทรทััศน์์ในระบบเคเบิิล
ภาคพื้้นดิ
� ิน และในระบบดาวเทีียม

ไอพีีทีีวีี

ผ่่านสััญญาณ
อิินเทอร์์เน็็ต

กลุ่่�มเจเนอเรชััน แซด
(23 ปีีหรืือน้้อยกว่่า)

11.6

48.3

3.4

82.7

กลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย
(24 – 41 ปีี)

15.2

58.5

3.8

69.3

กลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์
(42 – 56 ปีี)

20.3

73.9

3.5

40.0

กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์
(57 – 75 ปีี)

25.6

76.8

5.6

15.7

กลุ่่�มเจเนอเรชััน จีี.ไอ.
(76 ปีีขึ้้�นไป)

22.9

82.9

2.9

4.3

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)

ในส่่วนของพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�รับั ชมรายการสื่่อ� ภาพเคลื่่อ� นไหวผ่่านสััญญาณ
อิินเทอร์์เน็็ตนั้้�น ส่่วนใหญ่่จะรัับชมผ่่านโซเชีียลมีีเดีีย เช่่น เฟซบุ๊๊�ก (Facebook) และใน
ที่่�นี้้ร� วมถึึงยููทููบ (YouTube) และ ไลน์์ทีวีี ี (Line TV) ด้้วย สำำ�หรัับช่่องทางอื่่น� ๆ นั้้�นมีสัี ดส่
ั ว่ น
ที่่�น้้อยกว่่าทางโซเชีียลมีีเดีียค่่อนข้้างมาก (ตารางที่่� 4.4) ทั้้�งนี้้� ไม่่มีีความแตกต่่างของ
พฤติิกรรมระหว่่างภาคและระหว่่างกลุ่่�มอายุุ อย่่างไรก็็ตาม เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่า ในกลุ่่�ม
ที่่�มีีอายุุน้้อย (กลุ่่�มคนอายุุไม่่เกิิน 42 ปีี) จะมีีการรัับชมผ่่านแอปพลิิเคชัันแบบบอกรัับ
สมาชิิ ก ที่่� ต้้ อ งเสีี ย ค่่ า ใช้้ จ่่ า ย (เช่่ น Netflix Viu iflix Hooq) มากกว่่ า กลุ่่�มอื่่� น ๆ
(ตารางที่่� 4.5)
ผู้้�ชมอายุุ 42 ปีี ขึ้้�นไป – รัับชมผ่่านโทรทััศน์์เป็็นหลััก
ผู้้�ชมอายุุต่ำำ��กว่่า 42 ปีี – รัับชมผ่่านอิินเทอร์์เน็็ตเป็็นหลััก
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ตารางที่่� 4.4 	พฤติิกรรมการรัับชมรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวผ่่านสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต จำำ�แนกรายภาค
(ผู้้�ตอบแบบสอบถาม 1 คน สามารถรัับชมได้้มากกว่่า 1 ช่่องทาง)
หน่่วย: ร้้อยละ
ช่่องทางการรัับชมรายการ
สื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวผ่่าน
สััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต

ภููมิิภาค
ทั่่�วประเทศ	 กรุุงเทพฯ
และปริิมณฑล

กลาง

(4,953)

(1,208)

(1,035)

โซเชีียลมีีเดีีย

84.4

79.4

แอปพลิิเคชัันของช่่องรายการ (ฟรีี)

35.3

แอปพลิิเคชัันแบบบอกรัับสมาชิิก
(เสีียค่่าใช้้จ่่าย)
เว็็บไซต์์อื่่�นๆ

(N = จำำ�นวนผู้้�รัับชม
สื่่�อภาพเคลื่่อ� นไหวผ่่าน
สััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต)

ตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ใต้้

(849)

(859)

(1,002)

81.2

87.4

85.2

90.3

41.2

33.9

30.0

33.8

35.1

22.3

22.8

20.9

26.7

27.7

14.8

19.9

23.0

15.7

16.4

26.1

18.1

เหนืือ

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)

ตารางที่่� 4.5 พฤติิกรรมการรัับชมรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวผ่่านสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต จำำ�แนกตามกลุ่่�มอายุุ
(ผู้้�ตอบแบบสอบถาม 1 คน สามารถรัับชมได้้มากกว่่า 1 ช่่องทาง)
หน่่วย: ร้้อยละ
กลุ่่�มเจเนอเรชััน

ช่่องทางการรัับชมรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวผ่่านสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต
แอปพลิิเคชัันของ แอปพลิิเคชัันแบบบอกรัับ
โซเชีียลมีีเดีีย
ช่่องรายการ (ฟรีี) สมาชิิก (เสีียค่่าใช้้จ่่าย)

เว็็บไซต์์อื่่�นๆ

กลุ่่�มเจเนอเรชััน แซด
(23 ปีีหรืือน้้อยกว่่า)

37.6

28.9

86.4

25.4

กลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย
(24 – 41 ปีี)

34.2

22.0

84.8

17.9

กลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์
(42 – 56 ปีี)

33.3

14.1

81.1

16.6

กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์
(57 – 75 ปีี)

41.6

12.7

77.1

18.7

กลุ่่�มเจเนอเรชััน จีี.ไอ.
(76 ปีีขึ้้�นไป)

33.3

0.0

33.3

33.3

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)
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1.2 อุุปกรณ์์หลัักที่่�ใช้้รัับชมรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหว
สำำ�หรัับภาพรวมทั้้�งประเทศ ผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่ใช้้เครื่่�องรัับโทรทััศน์์จอแบน
(แบบดิิจิิตอล) เป็็นอุุปกรณ์์หลัักในการรัับชมรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหว รองลงมาได้้แก่่
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� อย่่างไรก็็ตาม หากพิิจารณาแยกรายภาคพบว่่า ผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่
ในทุุกภาคใช้้เครื่่�องรัับโทรทััศน์์แบบดิิจิิตอลเป็็นหลััก ยกเว้้นผู้้�บริิโภคในกรุุงเทพฯ และ
ปริิมณฑลที่่�ส่่วนใหญ่่ใช้้โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�เป็็นอุุปกรณ์์หลััก (ตารางที่่� 4.6)
นอกจากนี้้� หากพิิจารณาแยกตามเจเนอเรชัันพบว่่า กลุ่่�มวััยกลางคนและกลุ่่�ม
ผู้้�สููงอายุุ (กลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์ กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์ และกลุ่่�มเจเนอเรชััน จีี.ไอ.) ส่่วนใหญ่่
จะใช้้เครื่่�องรัับโทรทััศน์์แบบดิิจิิตอลเป็็นอุุปกรณ์์หลััก ขณะที่่�กลุ่่�มคนอายุุไม่่เกิิน 42 ปีี
(กลุ่่�มเจเนอเรชััน แซด และ กลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย) กลัับใช้้โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�เป็็นอุุปกรณ์์
หลัักเป็็นส่่วนใหญ่่ (ตารางที่่� 4.7)
ตารางที่่� 4.6 อุุปกรณ์์หลัักที่่�ใช้้รัับชมรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหว จำำ�แนกรายภาค
หน่่วย: ร้้อยละ
อุุปกรณ์์หลัักที่่�ใช้้รัับชม
รายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหว

ภููมิิภาค
ทั่่�วประเทศ	 กรุุงเทพฯ
และปริิมณฑล

กลาง

เหนืือ

ตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ใต้้

(8,588)

(1,793)

(1,781)

(1,730)

(1,471)

(1,813)

เครื่่�องรัับโทรทััศน์์จอแบน (แบบดิิจิิตอล)

33.6

29.5

35.0

37.3

35.8

31.1

โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�

27.2

31.9

30.2

25.3

22.4

25.2

เครื่่�องรัับโทรทััศน์์แบบจอแก้้ว
(โทรทััศน์์แบบแอนะล็็อก)

20.1

14.9

19.8

22.5

14.3

28.2

เครื่อ�่ งรัับโทรทััศน์จ์ อแบน (แบบสมาร์์ททีีวี)ี

11.1

13.9

8.6

9.0

16.2

8.4

คอมพิิวเตอร์์ตั้้�งโต๊๊ะ/โน้้ตบุ๊๊�ก/แล็็ปท็็อป/
คอมพิิวเตอร์์พกพา

6.0

7.4

5.3

4.6

9.4

3.7

แท็็บเล็็ต

2.0

2.4

1.1

1.3

1.9

3.4

(N = จำำ�นวนผู้้�รัับชม
สื่่�อภาพเคลื่่อ� นไหว)

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)
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ตารางที่่� 4.7 อุุปกรณ์์หลัักที่่�ใช้้รัับชมรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหว จำำ�แนกตามกลุ่่�มอายุุ
หน่่วย: ร้้อยละ
เครื่่�องรัับ
เครื่่�องรัับ
โทรทััศน์์
โทรทััศน์์
แบบธรรมดา แบบดิิจิติ อล

กลุ่่�มเจเนอเรชััน

เครื่่�องรัับ
โทรทััศน์์
แบบสมาร์์ททีีวีี

โทรศััพท์์
เคลื่่�อนที่่�

แท็็บเล็็ต

คอมพิิวเตอร์์ตั้้�งโต๊๊ะ/
โน้้ตบุ๊๊�ก / แล็็ปท็็อป /
คอมพิิวเตอร์์พกพา

กลุ่่�มเจเนอเรชััน แซด
(23 ปีีหรืือน้้อยกว่่า)

11.2

20.9

6.0

47.1

2.4

12.4

กลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย
(24 – 41 ปีี)

15.9

28.4

13.5

33.0

2.6

6.6

กลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์
(42 – 56 ปีี)

26.6

43.0

13.3

13.5

1.2

2.4

กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์
(57 – 75 ปีี)

35.0

52.6

7.0

3.7

1.1

0.6

กลุ่่�มเจเนอเรชััน จีี.ไอ.
(76 ปีีขึ้้�นไป)

44.3

51.4

2.9

1.4

0.0

0.0

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)

1.3 ช่่วงเวลาในการรัับชมรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหว ประเภทรายการที่่�รัับชม
และการมีีรายการที่่�รัับชมเป็็นประจำำ�
การเปลี่่�ยนไปสู่่�โทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลและการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี
ไม่่ได้้ทำำ�ให้้ช่่วงเวลาที่่�บริิโภคสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวเปลี่่�ยนแปลงไป กล่่าวคืือ ส่่วนใหญ่่ยัังคง
รัับชมรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวในช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์ (18.00 - 22.00 น.) และไม่่มีีความ
แตกต่่างกัันระหว่่างภาค (ตารางที่่� 4.8)
สำำ�หรัับประเภทรายการที่่�รัับชมนั้้�น รายการข่่าว เป็็นประเภทรายการที่่�มีีผู้้�รัับชม
มากที่่�สุุด และส่่วนใหญ่่มีีการรัับชมเป็็นประจำำ�ทุุกวััน รองลงมาได้้แก่่รายการประเภท
รายการละคร/ซีีรีีส์์ (ตารางที่่� 4.9) ทั้้�งนี้้�เมื่่�อพิิจารณาจำำ�แนกตามกลุ่่�มอายุุพบว่่า เกืือบทุุก
กลุ่่�มมีีการรัับชมรายการประเภทข่่าวมากที่่�สุุด ยกเว้้นในกลุ่่�มวััยรุ่่�นที่่�มีีสััดส่่วนการรัับชม
รายการละคร/ซีีรีีส์์มากที่่�สุุด (ตารางที่่� 4.10)
นอกจากนี้้� เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่า ในปััจจุุบัันผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่
ไม่่มีีรายการที่่�รัับชมเป็็นประจำำ� และเป็็นไปลัักษณะนี้้�
ในทุุกภาคและทุุกกลุ่่�มอายุุ (ภาพที่่� 4.1)
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ตารางที่่� 4.8 ช่่วงเวลาในการรัับชมรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหว จำำ�แนกรายภาค
หน่่วย: ร้้อยละ
ช่่วงเวลาในการ
รัับชมรายการ
สื่่�อภาพเคลื่่�อนไหว

ภููมิิภาค
ทั่่�วประเทศ	 กรุุงเทพฯ
และปริิมณฑล

กลาง

เหนืือ

ตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ใต้้

(8,588)

(1,793)

(1,781)

(1,730)

(1,471)

(1,813)

06.01 - 10.00 น.

6.9

7.6

7.1

8.0

3.5

7.6

10.01 - 14.00 น.

7.8

7.6

7.8

6.9

5.6

10.7

14.01 - 18.00 น.

6.3

7.1

6.2

5.3

5.4

7.4

18.01 - 22.00 น.

70.9

65.9

71.0

72.9

77.9

68.1

22.01 - 02.00 น.

7.8

11.4

7.4

6.6

7.5

6.0

02.01 - 06.00 น.

0.3

0.4

0.5

0.3

0.1

0.2

(N = จำำ�นวนผู้้�รัับชม
สื่่�อภาพเคลื่่อ� นไหว)

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)

ตารางที่่� 4.9 ประเภทรายการ และความถี่่�ในการรัับชม
(ผู้้�ตอบแบบสอบถาม 1 คน สามารถตอบได้้มากกว่่า 1 ประเภทรายการ)
หน่่วย: ร้้อยละ
ประเภทรายการ

ไม่่ได้้รัับชม

ความถี่่�ในการรัับชม (วัันต่่อสััปดาห์์)
3 - 4 วััน/
5 - 6 วััน/
1 - 2 วััน/
สััปดาห์์
สััปดาห์์
สััปดาห์์

ทุุกวััน

รายการข่่าว

10.2

24.4

19.7

10.5

35.2

รายการละคร/ซีีรีส์ี ์

16.5

26.1

24.3

12.2

20.9

รายการวาไรตี้้�

21.7

35.6

22.1

8.5

12.1

รายการภาพยนตร์์

36.9

29.5

16.5

7.4

9.7

รายการกีีฬา

51.0

27.8

10.0

4.4

6.8

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)
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ตารางที่่� 4.10 กลุ่่�มอายุุ กัับประเภทรายการโทรทััศน์์ที่่�รัับชม
หน่่วย: ร้้อยละ
กลุ่่�ม
เจเนอเรชััน
แซด

กลุ่่�ม
เจเนอเรชััน
วาย

รายการข่่าว

14.7

17.8

รายการละคร/ซีีรีีส์์

16.8

รายการวาไรตี้้�
รายการภาพยนตร์์

ประเภทรายการ

รายการกีีฬา
อื่่น� ๆ

กลุ่่�มอายุุ
กลุ่่�ม
เจเนอเรชััน
เอกซ์์

กลุ่่�มเบบี้้�
บููมเมอร์์

กลุ่่�ม
เจเนอเรชััน
จีี.ไอ.

21.0

26.1

32.2

16.9

17.8

20.1

20.6

16.3

16.1

16.5

17.1

15.9

15.5

13.8

11.7

8.8

3.3

9.3

10.3

10.7

10.9

9.3

27.4

25.1

22.3

17.0

18.7

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)
ภาพที่่� 4.1 การมีีรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวที่่�รัับชมเป็็นประจำำ� จำำ�แนกรายภาค
หน่่วย: ร้้อยละ
ภาคใต้้

21.8

78.2

ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

14.6

85.4

ภาคเหนืือ

31.9

68.1

ภาคกลาง

29.1

70.9

กรุุงเทพฯ และปริิมณฑล

23.4

76.6

ทั่่�วประเทศ

24.4

75.6

0

10

20

30

มีีรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวที่่�รัับชมประจำำ�

40

50

60

70

80

90

100

ไม่่มีีรายการสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวที่่�รัับชมประจำำ�

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)
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1.4 การรัับชมรายการย้้อนหลััง และ/หรืือรัับชมตามความต้้องการแบบสตรีีมมิ่่ง�
วิิดีีโอออนดีีมานด์์ (Video-on-demand Streaming Service)
ในปััจจุุบันั ผู้้�บริิโภคครึ่่�งหนึ่่�งมีีพฤติิกรรมรัับชมรายการย้้อนหลััง และ/หรืือรัับชม
ตามความต้้องการแบบสตรีีมมิ่่ง� วิิดีโี อออนดีีมานด์์ ขณะที่่�ผู้้�บริิโภคอีีกครึ่่ง� หนึ่่�งรัับชมรายการ
สดตามตารางการออกอากาศเพีียงอย่่างเดีียว (ตารางที่่� 4.11) ทั้้�งนี้้� หากพิิจารณาจำำ�แนก
ตามกลุ่่�มอายุุจะพบว่่า กลุ่่�มวััยกลางคนและกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุจะมีีพฤติิกรรมการรัับชมรายการ
โทรทััศน์สดต
์ ามตารางการออกอากาศเพีียงอย่่างเดีียวมากที่่สุ� ดุ ขณะที่่ก� ลุ่่�มอายุุไม่่เกิิน 42 ปีี
จะมีีการรัับชมทั้้�งรายการโทรทััศน์์สดตามตารางการออกอากาศ และรัับชมรายการ
On-demand ควบคู่่�กัันเป็็นส่่วนใหญ่่
นอกจากนี้้� กลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย และกลุ่่�มเจเนอเรชััน แซด
มีีสััดส่่วนรัับชมย้้อนหลััง และ/หรืือรัับชมตามความต้้องการ
อย่่างเดีียว มากกว่่ากลุ่่�มอายุุอื่่�นๆ ค่่อนข้้างมาก (ภาพที่่� 4.2)

ตารางที่่� 4.11 การรัับชมรายการย้้อนหลััง และ/หรืือรัับชมตามความต้้องการ จำำ�แนกรายภาค
หน่่วย: ร้้อยละ
การรัับชมรายการย้้อนหลััง
และ/หรืือรัับชม
ตามความต้้องการ

ภููมิิภาค
ทั่่�วประเทศ	 กรุุงเทพฯ
และปริิมณฑล

กลาง

เหนืือ

ตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ใต้้

(8,588)

(1,793)

(1,781)

(1,730)

(1,471)

(1,813)

50.1

56.2

53.9

42.7

46.4

50.4

รัับชมย้้อนหลััง และ/หรืือรัับชม
ตามความต้้องการ อย่่างเดีียว

15.1

18.8

13.4

15.1

19.6

9.7

รัับชมย้้อนหลััง และ/หรืือรัับชม
ตามความต้้องการ ควบคู่่�กัับ รัับชม
สดตามตารางการออกอากาศ

35.0

37.4

40.5

27.6

26.8

40.7

49.9

43.8

46.1

57.3

53.6

49.6

(N = จำำ�นวนผู้้�รัับชม
สื่่�อภาพเคลื่่อ� นไหว)
รัับชม

ไม่่รัับชม
(รัับชมสดตามตาราง
การออกอากาศอย่่างเดีียว)

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)
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ภาพที่่� 4.2 กลุ่่�มอายุุ กัับการรัับชมรายการย้้อนหลััง และ/หรืือรัับชมตามความต้้องการ
100.0
80.0
60.0

หน่่วย: ร้้อยละ

97.1
85.3
65.6

41.1 45.7

41.0

40.0

25.8

20.0

0.0 1.9

0.0
รัับชมสดตามตาราง
ออกอากาศเท่่านั้้�น
กลุ่่�มเจเนอเรชััน จีี.ไอ.

6.7

17.9

28.5

27.7
2.9

รัับชมทั้้�งรายการสดและ
รัับชมย้้อนหลัังและ/หรืือ
ตามความต้้องการเท่่านั้้�น

รัับชมย้้อนหลัังและ/หรืือ
ตามความต้้องการเท่่านั้้�น
กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์

กลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์

12.8

กลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย

กลุ่่�มเจเนอเรชััน แซด

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)

1.4.1 อุุปกรณ์์หลััก และช่่วงเวลาในการรัับชมรายการย้้อนหลััง และ/หรืือรัับ
ชมตามความต้้องการ
ผู้้�รัับชมรายการย้้อนหลััง และ/หรืือรัับชมวิิดีีโอออนดีีมานด์์ ส่่วนใหญ่่ใช้้โทรศััพท์์
เคลื่่�อนที่่�เป็็นอุุปกรณ์์หลัักในการรัับชม โดยไม่่มีีความแตกต่่างในแต่่ละภาคและในแต่่ละ
กลุ่่�มอายุุ (ภาพที่่� 4.3) สำำ�หรัับช่่วงเวลาในการรัับชมรายการย้้อนหลััง และ/หรืือรัับชมวิิดีโี อ
ออนดีีมานด์์นั้้�น ไม่่แตกต่่างจากการรัับชมสื่่�อภาพคลื่่�อนไหวโดยรวม กล่่าวคืือ ส่่วนใหญ่่
รัับชมในช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์ (ตารางที่่� 4.12)
ภาพที่่� 4.3 อุุปกรณ์์หลัักที่่�ใช้้ในการรัับชมรายการย้้อนหลััง และ/หรืือรัับชมตามความต้้องการ
73.6

หน่่วย: ร้้อยละ
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�

11.1

9.0
4.8
1.1
0.4

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)

คอมพิิวเตอร์์ตั้้�งโต๊๊ะ/โน้้ตบุ๊๊�ก/
แล็็ปท็็อป/คอมพิิวเตอร์์ตั้้�งโต๊๊ะ
เครื่่�องรัับโทรทััศน์์แบบสมาร์์ททีีวีี
แท็็บเล็็ต
เครื่่�องรัับโทรทััศน์์แบบดิิจิิตอล
เครื่่�องรัับโทรทััศน์์แบบจอแก้้ว
(โทรทััศน์์แบบแอนะล็็อก)
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ตารางที่่� 4.12 ช่่วงเวลาในการรัับชมรายการย้้อนหลััง และ/หรืือรัับชมตามความต้้องการ
หน่่วย: ร้้อยละ
ช่่วงเวลาที่่�นิิยมรัับชม

ภููมิิภาค
ทั่่�วประเทศ	 กรุุงเทพฯ
และปริิมณฑล

กลาง

(4,303)

(1,008)

(960)

06.01 - 10.00 น.

3.5

4.5

10.01 - 14.00 น.

8.8

14.01 - 18.00 น.

ตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ใต้้

(739)

(683)

(913)

4.2

2.4

2.3

3.4

6.3

6.1

6.9

5.1

18.5

8.5

11.0

8.9

6.8

7.3

7.7

18.01 - 22.00 น.

67.4

65.4

67.5

73.2

73.8

60.1

22.01 - 02.00 น.

11.3

12.1

12.7

10.3

11.1

9.7

02.01 - 06.00 น.

0.5

0.7

0.6

0.4

0.4

0.6

(N = จำำ�นวนผู้้�รับั ชม
รายการย้้อนหลััง และ/หรืือ
รัับชมตามความต้้องการ)

เหนืือ

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)

1.4.2 ประเภทรายการที่่�รัับชมรายการย้้อนหลััง และ/หรืือรัับชมตามความ
ต้้องการ
รายการละคร/ซีีรีีส์์ เป็็นประเภทรายการที่่�มีีผู้้�รัับชมรายการย้้อนหลััง และ/หรืือ
รัับชมตามความต้้องการมากที่่�สุุด รองลงมาได้้แก่่รายการประเภทวาไรตี้้� ซึ่�ง่ แตกต่่างจาก
การรัับชมสื่่อ� ภาพเคลื่่อ� นไหวโดยรวมที่่�ส่ว่ นใหญ่่รับั ชมรายการข่่าว ทั้้�งนี้้� ไม่่มีคี วามแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญในรายภาค (ตารางที่่� 4.13)
เมื่่�อพิิจารณาจำำ�แนกตามกลุ่่�มอายุุพบว่่า ในกลุ่่�มอายุุ 41 ปีีหรืือน้้อยกว่่า จะรัับชม
รายการย้้อนหลััง และ/หรืือรัับชมวิิดีโี อออนดีีมานด์์ ประเภทรายการละคร/ซีีรีส์ี ์ มากที่่�สุดุ
แต่่ในกลุ่่�มอายุุ 41 ปีีขึ้้�นไปจะรัับชมรายการข่่าวมากที่่�สุดุ อย่่างไรก็็ตาม การรัับชมรายการ
ประเภทละคร/ซีีรีส์ี ์ ก็็มีสัี ดส่
ั ว่ นน้้อยกว่่าการรัับชมรายการข่่าวเพีียงเล็็กน้้อยเท่่านั้้�นสำำ�หรัับ
กลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์ และกลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์ (ตารางที่่� 4.14)
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ตารางที่่� 4.13 ประเภทรายการที่่�มีีการรัับชมย้้อนหลััง และ/หรืือรัับชมตามความต้้องการ
(ผู้้�ตอบแบบสอบถาม 1 คน สามารถตอบได้้มากกว่่า 1 ประเภทรายการ)
หน่่วย: ร้้อยละ
ภููมิิภาค

ประเภทรายการ

ทั่่�วประเทศ	 กรุุงเทพฯ
และปริิมณฑล

กลาง

(4,303)

(1,008)

(960)

รายการละคร/ซีีรีส์ี ์

74.4

72.5

รายการวาไรตี้้�

53.1

รายการข่่าว
รายการภาพยนตร์์

(N = จำำ�นวนผู้้�รับั ชม
รายการย้้อนหลััง และ/หรืือ
รัับชมตามความต้้องการ)

ตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ใต้้

(739)

(683)

(913)

74.9

75.5

76.0

73.8

54.9

47.7

53.5

57.4

53.5

46.8

50.0

45.9

41.9

44.1

50.3

40.3

44.2

42.7

34.6

45.8

33.8

เหนืือ

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)

ตารางที่่� 4.14 กลุ่่�มอายุุ กัับประเภทรายการที่่�มีีการรัับชมย้้อนหลััง และ/หรืือรัับชมตามความต้้องการ
(ผู้้�ตอบแบบสอบถาม 1 คน สามารถตอบได้้มากกว่่า 1 ประเภทรายการ)
หน่่วย: ร้้อยละ
รายการข่่าว

รายการละคร/ซีีรีีส์์

รายการวาไรตี้้�

กลุ่่�มเจเนอเรชััน แซด
(23 ปีีหรืือน้้อยกว่่า)

33.3

79.5

56.5

47.1

กลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย
(24 – 41 ปีี)

47.3

76.2

55.7

38.9

กลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์
(42 – 56 ปีี)

64.7

63.2

42.9

35.7

กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์
(57 – 75 ปีี)

67.1

61.3

37.4

27.1

กลุ่่�มเจเนอเรชััน จีี.ไอ.
(76 ปีีขึ้้�นไป)

50.0

0.0

0.0

0.0

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)

รายการภาพยนตร์์
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1.5 การติิดตั้้�งอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงประจำำ�ที่่�ในที่่�พัักอาศััย กัับการรัับชม
สื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวผ่่านโทรทััศน์์ภาคพื้้นดิ
� ิน
ครััวเรืือนที่่�มีกี ารติิดตั้้ง� อิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงประจำำ�ที่่ใ� นที่่�พักั อาศััย จะมีีสัดส่
ั ว่ น
รัับชมสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวผ่่านโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินน้้อยมาก คืือร้้อยละ 12.8 เท่่านั้้�น
ที่่�เหลืือไม่่รัับชมสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวผ่่านโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน ดัังนั้้�น การมีีอิินเทอร์์เน็็ต
ความเร็็วสููงในที่่�พัักอาศััยทำำ�ให้้ครััวเรืือนมีีทางเลืือกที่่�จะรัับชมสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวในช่่อง
ทางอื่่�นๆ เช่่น ผ่่านสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต หรืืออาจเป็็นไปได้้ว่่าอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง
มีีค่า่ บริิการที่่สูู� ง ครััวเรืือนที่่�มีอิี นิ เทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงจึึงเป็็นครััวเรืือนที่่�มีรี ายได้้ค่อ่ นข้้างมาก
จึึงอาจเลืือกรัับชมผ่่านช่่องทางอื่่�นๆ ที่่�ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่าย เช่่น รัับชมผ่่านทางโทรทััศน์์
ในระบบเคเบิิล (ภาพที่่� 4.4)

ภาพที่่� 4.4 การติิดตั้้�งอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงประจำำ�ที่่�ในที่่�พัักอาศััย
	กัับการรัับชมสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวผ่่านสััญญาณภาคพื้้นดิ
� นิ
หน่่วย: ร้้อยละ

12.8
ไม่่รัับชมสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหว
ผ่่านสััญญาณภาคพื้้�นดินิ

87.2

รัับชมสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหว
ผ่่านสััญญาณภาคพื้้นดิ
� ิน

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)
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1.6 ช่่องทางการติิดตามข่่าวสาร จำำ�แนกตามช่่วงอายุุ
จากการสำำ�รวจพบว่่า กลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ที่่�มีีอายุุน้้อย (กลุ่่�มเจเนอเรชััน แซด ที่่�มีีอายุุ
23 ปีีหรืือน้้อยกว่่า) จะติิดตามข้้อมููลข่่าวสารจากการแชร์์ของเพื่่�อนในสื่่�อสัังคมออนไลน์์
และจากการติิดตามจากบััญชีีนักั ข่่าวบนทวิิตเตอร์์ เฟซบุ๊๊�ก หรืืออิินสตาแกรม เป็็นส่ว่ นใหญ่่
ส่่วนผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีอายุุ 24 ปีีขึ้้�นไป จะติิดตามข่่าวสารจากสำำ�นัักข่่าวผ่่านโทรทััศน์์ วิิทยุุ
เว็็บไซต์์ และหนัังสืือพิิมพ์์ เป็็นหลััก ทั้้�งนี้้� สััดส่่วนการติิดตามข่่าวสารผ่่านช่่องทางนี้้�จะมีี
แนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นตามอายุุของผู้้�บริิโภคที่่�เพิ่่�มขึ้้�น (ตารางที่่� 4.15)

ตารางที่่� 4.15 ช่่องทางการติิดตามข่่าวสาร จำำ�แนกตามช่่วงอายุุ
หน่่วย: ร้้อยละ
ช่่วงอายุุ

สำำ�นัักข่่าวผ่่าน ติิดตามจาก
ติิดตามจากบััญชีี ติิดตามจากการ
การแชร์์ของ
โทรทััศน์์ วิิทยุุ แอปพลิิเคชััน/
นัักข่่าวบนทวิิตเตอร์์ สืืบค้้นเองบน
เพื่่�อนในสื่่�อสัังคม
อิินเทอร์์เน็็ตโดย
เว็็บไซต์์ และ
เฟซบุ๊๊�ก หรืือ
เว็็บไซต์์
ออนไลน์์
โปรแกรมค้้นหา
หนัังสืือพิิมพ์์
อิินสตาแกรม
รวมข่่าว

รวม

กลุ่่�มเจเนอเรชััน แซด
(23 ปีีหรืือน้้อยกว่่า)

16.5

13.0

34.1

29.0

7.4

100.0

กลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย
(24 – 41 ปีี)

34.9

12.7

24.1

20.5

7.8

100.0

กลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์
(42 – 56 ปีี)

67.5

8.9

10.2

6.0

7.4

100.0

กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์
(57 – 75 ปีี)

88.0

4.6

4.3

1.6

1.5

100.0

กลุ่่�มเจเนอเรชััน จีี.ไอ.
(76 ปีีขึ้้�นไป)

94.9

3.8

1.3

0.0

0.0

100.0

ที่่�มา: โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)
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2

สรุุป

โดยสรุุปแล้้ว การศึึกษาพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
ในยุุคเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบดิิจิิตอลพบว่่า พฤติิกรรมของกลุ่่�มคน
ในช่่วงอายุุต่่างกัันมีีความแตกต่่างกัันโดยสิ้้�นเชิิง โดยมีีเส้้นแบ่่งอยู่่�ที่่�
ประมาณอายุุ 42 ปีีขึ้้�นไป (ได้้แก่่ กลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์ กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์
และกลุ่่�มเจเนอเรชััน จีี.ไอ.) ผู้้�บริิโภคกลุ่่�มนี้้�จะมีีพฤติิกรรมในลัักษณะเดิิม
กล่่าวคืือ ยัังคงรัับชมสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวผ่่านทางเครื่่�องรัับโทรทััศน์์เป็็นหลััก
และรัับข่่าวสารทางโทรทััศน์์เป็็นหลัักเช่่นกัน
ั เป็็นต้้น ในขณะที่่�กลุ่่�มอายุุ
ไม่่เกิิน 42 ปีี (กลุ่่�มเจเนอเรชััน แซด และ กลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย) จะมีีพฤติิกรรม
ในการรัับชมสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวผ่่านอุุปกรณ์์หลััก คืือ โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
ซึ่่�งมีีพฤติิกรรมในการรัับชมรายการย้้อนหลัังและวิิดีีโอออนดีีมานด์์
รวมทั้้�งติิดตามข่่าวสารผ่่านแอปพลิิเคชัันต่่างๆ

ส่่วนเรื่่�องของช่่วงเวลาในการรัับชมสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวนั้้�น ทุุกๆ เจเนอเรชััน
ส่่วนใหญ่่จะรัับชมในช่่วงเวลาเดีียวกััน คืือ 20.00 - 22.00 น. สำำ�หรัับพฤติิกรรมในการ
รัับชมรายการย้้อนหลััง และ/หรืือรัับชมตามความต้้องการก็็มีีความแตกต่่างเช่่นเดีียวกััน
กล่่าวคืือ เจเนอเรชัันที่่�มีีอายุุ 42 ปีีขึ้้�นไปจะมีีการรัับชมรายการย้้อนหลัังหรืือรัับชม
ตามความต้้องการแบบสตรีีมมิ่่�งวิิดีีโอออนดีีมานด์์น้้อยกว่่าเจเนอเรชัันที่่�มีีอายุุน้้อยกว่่า
42 ปีี ซึ่่� ง พฤติิ ก รรมความแตกต่่ า งกัั น ระหว่่ า งเจเนอเรชัั น เหล่่ า นี้้� เ ป็็ น เช่่ น เดีี ย วกัั น
ในทุุกภููมิิภาคของประเทศ ซึ่่�งแตกต่่างกัันบ้้างในแง่่ของสััดส่่วนเท่่านั้้�น แต่่โดยทั่่�วไปแล้้ว
สามารถกล่่าวได้้ว่่า ความแตกต่่างของพฤติิกรรมของแต่่ละเจเนอเรชัันนั้้�นปรากฏชััด
ในทุุกภููมิิภาคของประเทศ
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บทที่ 5

การใชแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร
ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
รายไดโดยเฉลี่ยของครัวเรือน
กับพฤติกรรมการบริโภคสื่อ

NEWS
APP
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ในบทนี้้�ประกอบไปด้้วยสองส่่วนที่่�สำำ�คััญ คืือ การทบทวนวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และการใช้้แบบจำำ�ลองทางเศรษฐศาสตร์์ในการวิิเคราะห์์พฤติิกรรมของครััวเรืือนที่่�แสดง
ถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างรายได้้ของครััวเรืือนกัับพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อ ซึ่่�งจะใช้้แบบ
จำำ�ลองการถดถอย โดยในส่่วนนี้้�จะนำำ�เสนอแบบจำำ�ลองที่่�จะใช้้ในการวิิเคราะห์์สมมติิฐาน
การพััฒนาดััชนีีในตััวแปรบางตััวเพื่่�อใช้้ในแบบจำำ�ลอง และนำำ�เสนอแนวทางในการใช้้
ประโยชน์์จากการวิิเคราะห์์

1

วรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในอดีีตที่่ผ่� า่ นมามีีงานวิิจัยั เป็็นจำ�น
ำ วนมากที่่ทำ� �ำ การวิิเคราะห์์ปัจั จััยที่่มี� ผี ลต่่อรายได้้
ของครััวเรืือนโดยเฉพาะปััจจััยในด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม (Socioeconomic Factors)
โดยงานในระยะหลัังส่่วนใหญ่่มุ่่�งเน้้นการศึึกษาของประเทศที่่�กำำ�ลัังพััฒนาทั้้�งในเอเชีีย
ตะวัันออก เช่่น งานของ Jin และ Xie (2017) ทำำ�การศึึกษารายได้้ครััวเรืือนในเขตเมืือง
ของประเทศจีีน งานของ Nguyen และ Nguyen (2019) ที่่ทำ� �ำ การศึึกษารายได้้ของครััวเรืือน
ในเขตตอนกลางของประเทศเวีียดนาม หรืืองานของ Duasa และ Zainal (2020)
ที่่� ทำำ� การศึึ กษารายได้้ ของครัั ว เรืือนที่่� หััว หน้้ า ครัั ว เรืือนเป็็ นสตรีีใ นประเทศมาเลเซีี ย
รวมถึึงงานศึึกษาถึึงปััจจััยที่่มี� ผี ลต่่อรายได้้ครััวเรืือนในประเทศทางแอฟริิกา เช่่น งานของ
Edoumiekumo, Karimo และ Tombofa (2013) ที่่�ศึึกษาปััจจััยที่่�มีีผลต่่อรายได้้ของ
ครััวเรืือนในประเทศไนจีีเรีีย นอกจากนี้้� ในกลุ่่�มประเทศอเมริิกาใต้้ก็็มีีงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อยู่่�เป็็นจำำ�นวนมากเช่่นกััน เช่่น งานของ Bebczuk, et al. (2015) เป็็นต้้น
งานที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นเป็็นการวิิจัยั ที่่�มีวิี ธีิ กี ารวิิจัยั ที่่�คล้้ายคลึึงกััน โดยใช้้กระบวนการ
วิิเคราะห์์ทางสมการถดถอย (Regression Analysis) และมีีการเลืือกตััวแปรทางสัังคม
เศรษฐกิิจที่่�คล้้ายคลึึงกััน โดยสรุุปแล้้วปััจจััยที่่�มีีผลต่่อรายได้้ของครััวเรืือนประกอบด้้วย
(1) 	ทำำ�เลที่่�ตั้้�งของครััวเรืือน (Location) ซึ่่�งสะท้้อนถึึงความยากง่่ายในการเข้้าถึึง
บริิการสาธารณะ แหล่่งข้้อมููลข่่าวสารและโอกาสในการมีีงานทำำ�
(2) ความหลากหลายของแหล่่งรายได้้ (Multiple Income Sources) ที่่�สะท้้อน
ถึึงการกระจายความเสี่่�ยงในการได้้มาซึ่่�งรายได้้
(3) 	จำำ�นวนผู้้�มีีรายได้้ในครััวเรืือน (Number of Earners) ซึ่�ง่ รวมทั้้�งการได้้รัับเงิิน
ที่่�ส่่งมาจากสมาชิิกที่่�ไปทำำ�งานนอกครััวเรืือน (Remittance)
(4) 	สุุขภาพของสมาชิิกครััวเรืือน (Health Impacts) ที่่�มีีผลต่่อความสามารถใน
การสร้้างรายได้้ เนื่่�องจากปััญหาสุุขภาพมีีผลทำำ�ให้้จำ�น
ำ วนวัันทำำ�งานต่่อเดืือน
ลดน้้อยลง โอกาสในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งงานเดิิม หรืือการเลื่่�อนตำำ�แหน่่งงาน
ลดน้้อยลง นอกจากนั้้�นปััญหาสุุขภาพยัังมีีผลต่่อศัักยภาพในการได้้งานใหม่่
ที่่�มีอัี ัตราผลตอบแทนที่่�สููงขึ้้�นลดลง
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นอกจากนั้้�นแต่่ละงานอาจมีีปััจจััยที่่�แตกต่่างกััน เช่่น คุุณลัักษณะของหััวหน้้า
ครััวเรืือน (เพศ อายุุ ระดัับการศึึกษาและอาชีีพ) และการถืือครองทรััพย์์สิินของครััวเรืือน
เป็็นต้น้ จะเห็็นว่า่ ปััจจััยด้้านการบริิโภคสื่่อ� ที่่�เกิิดจากการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารมีีผลโดยอ้้อม
ต่่อรายได้้ครััวเรืือน เช่่น มีีผลผ่่านการเกิิดความหลากหลายของแหล่่งรายได้้ ส่่วนการที่่�
สมาชิิกในครััวเรืือนมีีสุุขภาพที่่�ดีขึ้้ี �น ไม่่ใช่่ปััจจััยที่่�ได้้รัับการพิิจารณามากนััก
การบริิโภคสื่่�อ (Media Consumption หรืือ Media Diet) หมายถึึง ปริิมาณและ
คุุณภาพของสื่่�อด้้านข้้อมููลข่่าวสารและด้้านบัันเทิิงที่่�บุุคคลหรืือกลุ่่�มบุุคคลทำำ�การบริิโภค
ซึ่ง่� รวมถึึงการดููโทรทััศน์์ และการฟัังวิิทยุุ บนช่่องทางแบบดั้้�งเดิิมและบนช่่องทางออนไลน์์
(Online) โดยทั่่�วไปเชื่่�อกัันว่่าการบริิโภคสื่่�อก่่อให้้เกิิดผลกระทบด้้านบวก (Positive
Effects) เช่่น การที่่�เด็็กดููรายการโทรทััศน์์ที่่�ให้้ความรู้้�จะส่่งผลให้้เด็็กมีีการพััฒนาการ
ด้้านภาษา คณิิตศาสตร์์ และการเข้้าสัังคมที่่�ดีีขึ้้�น อิินเทอร์์เน็็ต (Internet) ได้้กลายเป็็น
ห้้องสมุุดส่่วนตััวของผู้้�บริิโภคในการค้้นหาความรู้้�ใหม่่ๆ สำำ�หรัับผู้้�บริิโภคทุุกเพศทุุกวััย
เกิิดเป็็นการแสวงหาและได้้มาซึ่่ง� ความรู้้�ที่่มี� ต้ี นทุ
้ นที่่
ุ ต่ำ� ำ�� นอกจากนี้้� การบริิโภคสื่่อ� สมััยใหม่่
ยัังก่่อให้้เกิิดผลของการสร้้างเครืือข่่ายของคนที่่�มีีความสนใจร่่วมกัันมาแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
ข่่าวสาร ความรู้้� ก่่อให้้เกิิดการพััฒนาอาชีีพและสร้้างรายได้้ (Pavlik and McIntosh, 2017)
ที่่�ผ่่านมางานศึึกษาในด้้านการบริิโภคสื่่�อมุ่่�งเน้้นในการตอบปััญหาสองประการ
คืือ ศึึกษาถึึงปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่อ� และการศึึกษาผลของการบริิโภคสื่่อ�
ที่่�มีีต่่อพฤติิกรรมการบริิโภค โดยงานส่่วนแรก เช่่น รายงานการศึึกษาของ Nielsen
Global Media (2012) ที่่�ศึึกษาถึึงระดัับรายได้้ที่่�ต่่างกัันมีีผลต่่อช่่องทางการบริิโภคสื่่�อ
ที่่�แตกต่่างกััน หรืืองานของ Westcott, et al. (2018) ที่่�ศึึกษาถึึงกลุ่่�มคนในช่่วงอายุุ
ที่่�แตกต่่างกัันมีีพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อที่่�แตกต่่างกััน ส่่วนงานการศึึกษาด้้านผลของการ
บริิโภคสื่่�อที่่�มีีต่่อพฤติิกรรมการบริิโภค เช่่น งานของ Voramontri และ Klieb (2019)
	ดัังนั้้�น งานนี้้�จึึงเป็็นการริิเริ่่�มหาความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิโภคสื่่�อ
ทั้้� ง ด้้ า นปริิ ม าณและคุุ ณ ภาพ ที่่� มีี ผ ลต่่ อ รายได้้ ข องครัั ว เรืือนในประเทศไทย
โดยอาศััยข้้อมููลจากการสำำ�รวจ จำำ�นวน 10,000 ครััวเรืือน1 โดยมีีสมมติิฐานว่่า
การบริิโภคสื่่�อจะทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารที่่�มีีประโยชน์์ ส่่งผลให้้เกิิดการ
สร้้างงานและอาชีีพเสริิม (Multiple Income Sources) และเพิ่่�มความเข้้าใจในการ
ดููแลและรัักษาสุุขภาพ (Health Impacts) อัันมีผ
ี ลทำำ�ให้้รายได้้ของครััวเรืือนสููงขึ้้�น

1

โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562)
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2

วิิธีีการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างรายได้้โดยเฉลี่่�ยของครััวเรืือนกัับพฤติิกรรมการ
บริิโภคสื่่�อ
2.1 แบบจำำ�ลอง
การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างรายได้้โดยเฉลี่่ย� ของครััวเรืือนกัับพฤติิกรรมการ
บริิโภคสื่่อ� จะใช้้วิธีิ กี ารทางสถิิติที่่ิ ใ� ช้้ศึกึ ษาความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างตััวแปรอิิสระ (Independent
Variables) ซึ่่ง� ในที่่�นี้้� คืือ พฤติิกรรมการบริิโภคสื่่อ� กัับตััวแปรตาม (Dependent Variable)
ซึ่่ง� ในที่่�นี้้� คืือ รายได้้โดยเฉลี่่ย� ของครััวเรืือน โดยจะศึึกษาในรููปของการวิิเคราะห์์การถดถอย
เชิิงเส้้นพหุุคููณ (Multiple Linear Regression) อัันเป็็นรููปแบบการวิิเคราะห์์ที่่�ใช้้กััน
โดยทั่่�วไปในการศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรอิิสระหลายตััวกัับตััวแปรตามหนึ่่�งตััว
ซึ่่ง� สามารถพิิจารณาตััวแปรอิิสระหลายตััวได้้พร้้อมกััน ซึ่่ง� ต่่างกัับวิิธีกี ารทดสอบทีี (T-test)
ที่่�ใช้้ในการทดสอบสมมติิฐานเพื่่อ� เปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่ย� ระหว่่างกลุ่่�มตััวอย่่างเพีียงสองกลุ่่�ม
ที่่�อาจมีีความสััมพัันธ์์กัันหรืือเป็็นอิิสระต่่อกััน
พฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อจะพิิจารณาการบริิโภคสื่่�อทั้้�งในรููปวิิทยุุและโทรทััศน์์
โดยเฉพาะรายการที่่�เป็็นการให้้ความรู้้�ข่า่ วสารหรืือแม้้แต่่รายการบัันเทิิงและกีีฬา จะทำำ�ให้้
ผู้้�บริิโภคได้้รับั ข่่าวสารทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมที่่�มีปี ระโยชน์์ในเชิิงเศรษฐกิิจ เช่่น การพััฒนา
อาชีีพ การเข้้าถึึงช่่องทางการตลาด การเข้้าถึึงแหล่่งสิินเชื่่�อและการสร้้างเครืือข่่าย
โดยระดัับของการบริิโภคสื่่อ� จะพิิจารณาทั้้�งในด้้านคุุณภาพ (เนื้้�อหาที่่�บริิโภคและประเภท
ของรายการ) และปริิมาณที่่�บริิโภค (ความถี่่แ� ละจำำ�นวนเวลา) ดัังนั้้�น การสร้้างความสััมพัันธ์์
จะอยู่่�ในรููปสมการถดถอยเชิิงพหุุคููณ ดัังนี้้�
Y = f(xi)
โดยที่่� i = 1,2,3,….
Y = รายได้้โดยเฉลี่่�ยของครััวเรืือนต่่อเดืือน (บาท)
X1 = 	ดััชนีีคุุณภาพของการรัับชมรายการผ่่านทางโทรทััศน์์ในทุุกแพลตฟอร์์ม
X2 = 	ดััชนีีปริิมาณของการรัับชมรายการผ่่านทางโทรทััศน์์ในทุุกแพลตฟอร์์ม
X3 = 	ดััชนีคุี ุณภาพของการรัับฟัังรายการผ่่านทางวิิทยุุในทุุกแพลตฟอร์์ม
X4 = 	ดััชนีีปริิมาณของการรัับฟัังรายการผ่่านทางวิิทยุุในทุุกแพลตฟอร์์ม
X5 = เวกเตอร์์ของปััจจััยลัักษณะทางประชากรศาสตร์์อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
			 เช่่น สถานที่่�ตั้้�งของบ้้าน (ภาค และ ใน/นอกเขตเทศบาล) อาชีีพของ
			ผู้้�ตอบแบบสอบถาม ระดัับการศึึกษาของผู้้�ตอบแบบสอบถาม เป็็นต้้น
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2.2 การสร้้างเลขดััชนีี
การศึึกษาจะทำำ�การแปลงข้้อมููลต่่างๆ ให้้อยู่่�ในรููปของเชิิงปริิมาณ และทำำ�การหา
ค่่าเฉลี่่�ยโดยการถ่่วงน้ำำ��หนัักตััวแปรแต่่ละตััวตามความเห็็นของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
2.3 การคััดเลืือกตััวแปร
จะใช้้วิิธีีการ Backward Method โดยเริ่่�มจากการสร้้างสมการถดถอยที่่�รวมเอา
ตััวแปรอิิสระทุุกตััวเข้้าสู่่�สมการแรกก่่อน แล้้วจึึงคััดตัวั แปรอิิสระออกทีีละตััว โดยพิิจารณา
ตััวแปรอิิสระที่่มี� คี วามสััมพัันธ์กั์ บั ตััวแปรตามน้้อยที่่สุ� ดุ ออกก่่อน โดยอาจพิิจารณาจากค่่าของ
P-value แล้้วทำำ�การทดสอบใหม่่ จนกระทั่่ง� เหลืือเฉพาะตััวแปรอิิสระที่่มี� นัี ยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
การพิิจารณาความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างตััวแปรอิิสระ (Multicollinearity) จะใช้้วิธีิ กี าร Variance
Inflation Factor (VIF) โดยอาจตััดตััวแปรที่่�มีีค่่า VIF เกิิน 10 ออก
ส่่วนแบบจำำ�ลองความสััมพัันธ์์นี้้�จะอยู่่�ในรููปแบบใด เช่่น เป็็นความสััมพัันธ์์เชิิง
เส้้นตรงทั่่�วไป (Linear Regression) หรืือ ความสััมพัันธ์์เชิิงเส้้นตรงในรููปเชิิงล็็อก (Log
Linear Regression) หรืือเป็็นความสััมพัันธ์์เชิิงเส้้นโค้้ง (Non-linear Regression) ขึ้้�นกัับ
ความเหมาะสมตามผลการศึึกษาที่่�รููปแบบใดจะอธิิบายความสััมพัันธ์์ได้้ดีีที่่�สุุด

3

สมมติิฐาน
(1) ระดัับรายได้้โดยเฉลี่่ย� ของครััวเรืือนมีีความสััมพัันธ์เ์ ชิิงบวกกัับระดัับการบริิโภคสื่่อ�
(2)	คุุณภาพของเนื้้�อหาที่่�บริิโภคมีีผลต่่อระดัับรายได้้โดยเฉลี่่�ยของครััวเรืือน
มากกว่่าปริิมาณการบริิโภคสื่่�อ

4

การวิิเคราะห์์แบบจำำ�ลองถดถอยระหว่่างรายได้้ของครััวเรืือนกัับพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่อ�
ดัังที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น งานศึึกษาครั้้�งนี้้�จึึงเป็็นการริิเริ่่�มหาความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
การบริิโภคสื่่�อทั้้�งด้้านปริิมาณและคุุณภาพที่่�มีีผลต่่อรายได้้ของครััวเรืือนในประเทศไทย
บนพื้้�นฐานของปััจจััยสี่่�ประการ ซึ่่�งได้้แก่่ ทำำ�เลที่่�ตั้้�งของครััวเรืือน ความหลากหลายของ
แหล่่งรายได้้ จำำ�นวนผู้้�มีีรายได้้ในครััวเรืือน และสุุขภาพของสมาชิิกครััวเรืือน โดยอาศััย
ข้้อมููลจากการสำำ�รวจตามโครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย
ปีี 2652 จำำ�นวน 10,000 ครััวเรืือน โดยมีีสมมติิฐานว่่า การบริิโภคสื่่�อจะทำำ�ผู้้�บริิโภคได้้รัับ
ข้้อมููลข่่าวสารที่่�มีีประโยชน์์ ปััจจััยที่่�นำำ�มาศึึกษาซึ่่�งนำำ�มาใช้้ในการกำำ�หนดแบบจำำ�ลอง
จึึงประกอบด้้วยปััจจััยสามด้้าน ได้้แก่่ ปััจจััยด้้านประชากรศาสตร์์ของครััวเรืือน ปััจจััยด้้าน
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ปริิมาณการบริิโภคสื่่อ� และปััจจััยด้้านคุุณภาพของเนื้้�อหาสื่่อ� ที่่�บริิโภค อย่่างไรก็็ดีี เนื่่อ� งจาก
ข้้อจำำ�กััดที่่�เกิิดจากการใช้้ข้้อมููลจากการสำำ�รวจของโครงการอื่่�น ทำำ�ให้้ปััจจััยด้้านคุุณภาพ
เนื้้�อหาของสื่่�อที่่�บริิโภคเป็็นปััจจััยทางอ้้อมที่่�สะท้้อนปริิมาณการบริิโภคเนื้้�อหารายการที่่�
เป็็นการให้้ข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็นประโยชน์์แทน เช่่น การบริิโภครายการข่่าว การวิิเคราะห์์
ข่่าว และการบริิโภครายการที่่�ให้้ความรู้้� ส่่วนจำำ�นวนชั่่�วโมงรัับชมโทรทััศน์์ และจำำ�นวน
ชั่่�วโมงรัับฟัังรายการวิิทยุุ ถืือเป็็นตััวแทนในการบริิโภคสื่่�อ
ดัังนั้้�น ปััจจััยที่่�นำำ�มาใช้้ศึึกษาในการกำำ�หนดแบบจำำ�ลองรายได้้เฉลี่่�ยของครััวเรืือน
จึึงประกอบด้้วย (1) อายุุ (2) วุุฒิิการศึึกษา (3) จำำ�นวนสมาชิิกในบ้้าน (4) ที่่�ตั้้�งของบ้้าน
(5) การมีีอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง (6) จำำ�นวนเวลาเล่่นอิินเทอร์์เน็็ต (7) จำำ�นวนชั่่�วโมง
รัับชมโทรทััศน์เ์ ฉลี่่ย� ต่่อวััน (8) ความถี่่ใ� นการรัับชมรายการข่่าว (9) ความถี่่ใ� นการรัับชมสารคดีี
(10) จำำ�นวนชั่่�วโมงรัับฟัังรายการวิิทยุุต่่อวััน (11) จำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์ในการฟัังข่่าวผ่่าน
วิิทยุุ (12) จำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์ในการฟัังรายการสาระผ่่านวิิทยุุ (13) จำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์
ในการฟัังรายการชุุมชนผ่่านวิิทยุุ
จึึงมีีตััวแปรในการกำำ�หนดแบบจำำ�ลองรายได้้เฉลี่่�ยของครััวเรืือนดัังต่่อไปนี้้�
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13

หรืือรายได้้เฉลี่่�ยต่่อครััวเรืือน มีีหน่่วยเป็็นบาท
หรืืออายุุ มีีหน่่วยเป็็นปีี
หรืือวุุฒิิการศึึกษา แบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�มคืือ 0 = ต่ำำ��กว่่าปริิญญาตรีี 1 = ตั้้�งแต่่ปริิญญาตรีีขึ้้�นไป
หรืือจำำ�นวนสมาชิิกในบ้้าน มีีหน่่วยเป็็นคน
หรืือที่่�ตั้้�งของบ้้าน แบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�มคืือ 0 = อยู่่�นอกเขตเมืือง 1 = อยู่่�ภายในเขตเมืือง
และกรุุงเทพฯ
หรืือการมีีอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง แบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�มคืือ 0 = ไม่่มีี 1 = มีี
หรืือจำำ�นวนเวลาเล่่นอิินเทอร์์เน็็ต มีีหน่่วยเป็็นชั่่�วโมงต่่อวััน
หรืือจำำ�นวนชั่่�วโมงรัับชมโทรทััศน์เ์ ฉลี่่ย� ต่่อวััน มีีหน่่วยเป็็นชั่่ว� โมงต่่อวััน โดยแบ่่งเป็็น 5 กลุ่่�ม
หรืือความถี่่�ในการรัับชมรายการข่่าว มีีหน่่วยเป็็นจำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์ โดยแบ่่งเป็็น
5 กลุ่่�ม
หรืือความถี่่�ในการรัับชมสารคดีี มีีหน่่วยเป็็นจำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์ โดยแบ่่งเป็็น 5 กลุ่่�ม
หรืือจำำ�นวนชั่่�วโมงรัับฟัังรายการวิิทยุุต่่อวััน มีีหน่่วยเป็็นชั่่�วโมงต่่อวััน โดยแบ่่งเป็็น 5 กลุ่่�ม
หรืือจำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์ในการฟัังข่่าวผ่่านวิิทยุุ มีีหน่่วยเป็็นจำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์
โดยแบ่่งเป็็น 5 กลุ่่�ม
หรืือจำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์ในการฟัังรายการสาระผ่่านวิิทยุุ มีีหน่่วยเป็็นจำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์
โดยแบ่่งเป็็น 5 กลุ่่�ม
หรืือจำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์ในการฟัังรายการชุุมชนผ่่านวิิทยุุ มีีหน่่วยเป็็นจำำ�นวนวัันต่่อ
สััปดาห์์ โดยแบ่่งเป็็น 5 กลุ่่�ม
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ตััวแปรข้้างต้้นสามารถสรุุปข้้อมููลได้้ดัังนี้้�
ตารางที่่� 5.1 สรุุปข้้อมููลตััวแปรที่่�ใช้้ในการกำำ�หนดแบบจำำ�ลองรายได้้เฉลี่่�ยของครััวเรืือน

5

แบบจำำ�ลองเบื้้�องต้้น
จากตััวแปรที่่�กำำ�หนดข้้างต้้นนั้้�น จะแบ่่งแบบจำำ�ลองออกเป็็น 2 แบบจำำ�ลองคืือ
(1) แบบจำำ�ลองพฤติิกรรมการรัับชมรายการโทรทััศน์์ และ (2) แบบจำำ�ลองพฤติิกรรมการ
รัับฟัังรายการวิิทยุุ เพื่่�อวิิเคราะห์์ผลกระทบของสื่่�อแต่่ละรููปแบบว่่าส่่งผลต่่อรายได้้เฉลี่่�ย
ของครััวเรืือนอย่่างไร โดยที่่�แต่่ละแบบจำำ�ลองจะอธิิบายถึึงพฤติิกรรมในการบริิโภคสื่่อ� ต่่างๆ
ว่่ามีีผลต่่อรายได้้เฉลี่่ย� ของครััวเรืือนอย่่างไร ซึ่ง่� จำำ�นวนของข้้อมููลตััวอย่่าง (Observations)
ในแต่่ละแบบจำำ�ลองก็็จะต่่างกัันไปตามจำำ�นวนผู้้�ที่่�บริิโภคสื่่�อประเภทนั้้�นๆ ผ่่านการตอบ
คำำ�ถามจากแบบสอบถามในแต่่ละส่่วนของประเภทสื่่�อที่่�กำำ�หนดมา โดยแบบจำำ�ลอง
ที่่�จะวิิเคราะห์์นั้้�นจะอยู่่�ในรููปของ Log-level เพื่่�อศึึกษาว่่าการเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััย
ที่่�สนใจ 1 หน่่วย จะทำำ�ให้้รายได้้เฉลี่่�ยของครััวเรืือนเปลี่่�ยนแปลงไปเป็็นร้้อยละเท่่าไรและ
เปลี่่�ยนไปในทิิศทางใด
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แบบจำำ�ลองพฤติิกรรมการรัับชมรายการโทรทััศน์์ (Log-level)
log(Y) = β0 + β1 X1 + αX12 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6
+ β7 X7+β8 X8 + β9 X9+μi

แบบจำำ�ลองพฤติิกรรมการรัับฟัังรายการวิิทยุุ (Log-level)
log(Y) = β0 + β1 X1 + αX12 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6
+ β10 X10 + β11 X11 + β12 X12 + β13 X13 + μi

6

ประโยชน์์ที่่�ได้้จากการศึึกษา
(1) 	ทำำ�ให้้สำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และ
กิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน กสทช.) ได้้ทราบถึึงผลของการบริิโภค
สื่่อ� ที่่�มีต่ี อ่ เศรษฐกิิจระดัับครััวเรืือน อัันจะทำำ�ให้้ได้้เข้้าใจถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการ
พััฒนากิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์
(2) เพื่่�อให้้ทราบถึึงอิิทธิิพลของการบริิโภคสื่่�อที่่�ต่่างภาคกัันหรืือต่่างเขตปกครอง
(ในเขตหรืือนอกเขตเทศบาล) ที่่�อาจมีีผลต่่อเศรษฐกิิจครััวเรืือนที่่�แตกต่่างกััน
(3) เพื่่�อเป็็นประโยชน์์แก่่สำำ�นัักงาน กสทช. ในการกำำ�หนดนโยบายการพััฒนา
กิิจการกระจายเสีียง และกิิจการโทรทััศน์์

7

ผลการศึึกษา
7.1 แบบจำำ�ลองพฤติิกรรมการรัับชมรายการโทรทััศน์์ (Log-level)
log(Y) = β0 + β1 X1 + αX12 + β2 X2 + β3 X3+ β4 X4 + β5 X5 + β6 X6+β7 X7
+ β 8 X8 + β 9 X9 + μ i

โดยสามารถประมาณค่่าสมการถดถอยจากแบบจำำ�ลองได้้ ตามตารางที่่� 5.2
ซึ่ง�่ ถ้้าพิิจารณาเฉพาะตััวแปรด้้านพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่อ� ที่่มี� ผี ลต่่อรายได้้เฉลี่่ย� ของครััวเรืือน
จะพบว่่ า ตัั ว แปรด้้ า นพฤติิ ก รรมการบริิ โ ภคสื่่� อ ที่่� มีี ผ ลให้้ ร ายได้้ เ ฉลี่่� ย ของครัั ว เรืือน
เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ประกอบด้้วย จำำ�นวนชั่่�วโมงในการบริิโภคอิินเทอร์์เน็็ตต่่อวััน
และ จำำ�นวนวัันในการรัับชมรายการสารคดีีต่่อสััปดาห์์ ในขณะที่่�จำ�น
ำ วนชั่่�วโมงในการชม
โทรทััศน์์เฉลี่่�ยต่่อวัันกลัับมีีผลให้้รายได้้เฉลี่่�ยของครััวเรืือนลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ สำำ�หรัับ
ตััวแปรพฤติิกรรมในการบริิโภคสื่่�ออื่่�นๆ นั้้�น พบว่่าไม่่มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในรายได้้
เฉลี่่�ยของครััวเรืือนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
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ตารางที่่� 5.2 การประมาณค่่าสมการถดถอยจากแบบจำำ�ลองพฤติิกรรมการรัับชมรายการโทรทััศน์์

โดยผลจากสมการยัังสามารถแสดงออกมาในรููปของกราฟได้้ดัังต่่อไปนี้้�
ภาพที่่� 5.1 ผลการประมาณค่่าสมการถดถอยจากแบบจำำ�ลองพฤติิกรรมการรัับชมรายการโทรทััศน์์
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7.1.1 การตรวจสอบปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในแบบจำำ�ลองพฤติิกรรมการรัับชมรายการ
โทรทััศน์์
(1) การตรวจสอบปััญหา Multicollinearity2 โดยพิิจารณาจากค่่า Variance
Inflation Factor (VIF) และค่่าสหสััมพัันธ์์ (Correlation)
			
จากการตรวจสอบปััญหา Multicollinearity พบว่่า แบบจำำ�ลองที่่�ใช้้
ไม่่ มีี ปัั ญ หา Multicollinearity เนื่่� อ งจากหากมีี ปัั ญ หาดัั ง กล่่ า วจะมีี ค่่ า
VIF > 10 หากแต่่แบบจำำ�ลองดัังกล่่าว VIF = 7.25 < 10 จึึงสรุุปได้้ว่า่ ปััญหา
Multicollinearity ไม่่รุุนแรง (ตารางที่่� 5.3) หรืือสามารถตรวจสอบปััญหา
Multicollinearity จากตารางค่่าสหสััมพัันธ์์ (Correlation) ระหว่่างตััวแปร
ในแบบจำำ�ลองได้้ดัังตารางที่่� 5.4
ตารางที่่� 5.3 การตรวจสอบปััญหา Multicollinearity ในแบบจำำ�ลองพฤติิกรรม
การรัับชมรายการโทรทััศน์์ จากค่่า VIF

ปััญหา Multicollinearity คืือปััญหาที่่�ทำำ�ให้้ตััวสมการแบบจำำ�ลองในการอธิิบายการเปลี่่�ยนแปลงของ
รายได้้เฉลี่่ย� ของครััวเรืือนมีีค่า่ ที่่�คลาดเคลื่่อ� นไปจากที่่�ควรเป็็น ปััญหานี้้�เกิิดจากการที่่�ตัวั แปรอิิสระที่่�กำำ�หนด
ในแบบจำำ�ลองสองตััวขึ้้น� ไปมีีความสััมพัันธ์กั์ นั เอง เช่่น ตััวแปรอิิสระ X1 มีีค่า่ เพิ่่ม� ขึ้้น� จะทำำ�ให้้ตัวั แปรอิิสระ
X2 มีีค่่าเพิ่่�มขึ้้�น (หรืือลดลง) ไปด้้วย ซึ่�ง่ จะทำำ�ให้้สมการตััวแบบจำำ�ลองที่่�ใช้้ในการพยากรณ์์รายได้้เฉลี่่�ย
ของครััวเรืือนมีีความคลาดเคลื่่�อน อาการของปััญหานี้้�คืือ จะได้้ค่่า R Square ที่่�มีีค่่าสููงมาก แต่่มีีค่่า
ทดสอบทีี (T-test) ที่่�ต่ำำ��มาก จนทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้อาจแปลค่่าได้้ว่่าตััวแปรอิิสระนั้้�นไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางสถิิติิ
ซึ่่�งเป็็นการสรุุปที่่�ผิิดพลาด

2
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ตารางที่่� 5.4 ค่่าสหสััมพัันธ์์ (Correlation) ระหว่่างตััวแปรในแบบจำำ�ลองพฤติิกรรม
การรัับชมรายการโทรทััศน์์

(2) การตรวจสอบปััญหา Heteroskedasticity3
			
จากการตรวจสอบปรากฏว่่า ผลจากการทดสอบทั้้�ง 2 วิิธีี ไม่่ว่า่ จะเป็็น
วิิธีี Breusch-Pagan ทั้้�งการทดสอบโดย LM-test และ F-test (ภาพที่่� 5.2)
และ วิิธีี White’s test (ภาพที่่� 5.3) ต่่างมีี P-value < 0.05 แสดงว่่าแบบ
จำำ�ลองนี้้�มีปัี ัญหา Heteroskedasticity
ภาพที่่� 5.2 การตรวจสอบปััญหา Heteroskedasticity ในแบบจำำ�ลองพฤติิกรรม
การรัับชมรายการโทรทััศน์์ ด้้วยวิิธีี Breusch-Pagan

ปััญหา Heteroskedasticity เกิิดขึ้้�นเมื่่�อความแปรปรวนของค่่าความคลาดเคลื่่�อน (Disturbance
Term) มีีค่่าไม่่คงที่่� แม้้ว่่าจะไม่่มีีผลต่่อค่่าของการพยากรณ์์ แต่่ Heteroskedasticity จะส่่งผลให้้ส่่วน
เบี่่�ยงเบนมาตรฐานถููกประเมิินต่ำำ��เกิินไป และค่่าสถิิติิทีี (T-test) จะสููงเกิินจริิง ดัังนั้้�นจะทำำ�ให้้ได้้ข้้อสรุุป
ที่่�ผิิดว่่า สมการแบบจำำ�ลองที่่�สร้้างขึ้้�นนี้้�มีีระดัับนััยสำำ�คััญที่่�สููงจนสามารถอธิิบายผลการพยากรณ์์ได้้
เป็็นอย่่างดีี ทั้้�งนี้้� สามารถตรวจปััญหา Heteroskedasticity ได้้ด้้วยการทดสอบ Breusch-Pagan และ
การทดสอบ White’s test
3
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ภาพที่่� 5.3 การตรวจสอบปััญหา Heteroskedasticity ในแบบจำำ�ลองพฤติิกรรม
การรัับชมรายการโทรทััศน์์ด้้วยวิิธีี White’s Test

			ดัังนั้้�น จึึงแก้้ปัญ
ั หา Heteroskedasticity โดยการประมาณค่่าสมการ
ถดถอยจากแบบจำำ�ลองโดยใช้้ Robust Standard Error ซึ่่� ง จะได้้ ผ ล
การประมาณค่่าตามตารางที่่� 5.5
ตารางที่่� 5.5 ผลการประมาณค่่าสมการถดถอยจากแบบจำำ�ลองพฤติิกรรม
การรัับชมรายการโทรทััศน์์ โดยใช้้ Robust Standard Error
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(3) การตรวจสอบปััญหา Specification Error4 ของแบบจำำ�ลอง
			
จากการตรวจสอบปััญหา Specification Error ของแบบจำำ�ลอง
ผลปรากฎว่่าแบบจำำ�ลองนี้้�ยัังขาดตััวแปรอิิสระหรืือปััจจััยบางอย่่างที่่�สำำ�คััญ
ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ค่่าประมาณที่่�ได้้โดยวิิธีี OLS นั้้�นเกิิดความเอนเอีียง (Bias) และ
ความแปรปรวนของค่่าพารามิิเตอร์์ที่่ป� ระมาณได้้จะไม่่เท่่ากัับความแปรปรวน
ของตััวประมาณค่่าที่่�ไม่่เอนเอีียง
ภาพที่่� 5.4 การตรวจสอบปััญหา Specification Error ในแบบจำำ�ลองพฤติิกรรม
การรัับชมรายการโทรทััศน์์ ด้้วย Ramsey RESET Test

7.1.2 สรุุปผลแบบจำำ�ลองพฤติิกรรมการรัับชมรายการโทรทััศน์์
จากการประมาณค่่ า แบบจำำ� ลองจากพฤติิ ก รรมการรัั บ ชมรายการโทรทัั ศน์์
โดย Robust Standard Error กลัับพบว่่า
	จำำ�นวนชั่่ว� โมงรัับชมโทรทััศน์์เฉลี่่�ยต่่อวััน (X7) มีีความสััมพัันธ์ใ์ นทิิศทาง
ตรงกัันข้้ามกัับรายได้้เฉลี่่�ยของครััวเรืือน โดยทางคณะผู้้�วิิจััยมีีความคิิดเห็็นว่่า
ที่่�ผลการประมาณค่่าออกมาเป็็นเช่่นนี้้�เพราะข้้อมููลจำำ�นวนชั่่�วโมงรัับชมรายการ
โทรทััศน์์ต่่อวัันนั้้�น ไม่่ได้้แสดงถึึงคุุณภาพของรายการโทรทััศน์์ที่่�รัับชม แต่่เพีียง
แสดงถึึงปริิมาณที่่�รัับชม ทำำ�ให้้อาจเป็็นไปได้้ว่่า การที่่�คนใช้้เวลาในการรัับชม
รายการโทรทัั ศ น์์ เ พิ่่� ม ขึ้้� นนั้้� น ทำำ� ให้้ เ กิิ ดต้้ นทุุ นค่่ า เสีี ย โอกาสในการทำำ�สิ่่� ง อื่่� น
ที่่�เป็็นการพััฒนาความสามารถอัันนำำ�มาสู่่�การเพิ่่�มขึ้้�นในรายได้้

หรืืออีีกประเด็็นหนึ่่�งคืือประเภทของรายการที่่�รัับชม เพราะจากผลการประมาณ
ค่่ากลัับพบว่่า ปริิมาณการรัับสารคดีี (X9) กลัับมีีความสััมพัันธ์์ในทิิศทางเดีียวกัันกัับ
รายได้้เฉลี่่�ยของครััวเรืือน แต่่ในอีีกทางหนึ่่�งการรัับชมรายการโทรทััศน์์ก็็นำำ�มาซึ่่�งความ
บัันเทิิงและการสร้้างความสนุุกสนานอัันนำ�ำ มาสู่่ค� วามสุุข ซึ่ง�่ เป็็นสิ่่ง� ที่่ม� นุุษย์์ไม่่สามารถขาดได้้
ปััญหา Specification Error คืือปััญหาของการสร้้างสมการแบบจำำ�ลองที่่�ผิิด นั่่�นคืือมีีการทำำ�การเลืือก
ตััวแปรอิิสระที่่�ไม่่มีผี ลต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของรายได้้เฉลี่่ย� ของครััวเรืือนเข้้ามาในสมการแบบจำำ�ลอง หรืือ
ในสมการแบบจำำ�ลองไม่่มีีการใส่่ตััวแปรอิิสระที่่�สำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของรายได้้เฉลี่่�ยของ
ครััวเรืือน หรืือที่่�เรีียกว่่ามีีการ Omitted Variables ที่่�สำำ�คััญออกไปจากสมการ

4
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ดัังนั้้�น การรัับชมรายการโทรทััศน์์จึึงควรรัับชม
แต่่ในปริิมาณที่่�พอเหมาะ และควรจััดสรรเวลาระหว่่าง
การรัับชมรายการเพื่่�อความบัันเทิิงและรายการที่่�ให้้ความรู้้�
ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันและก่่อให้้เกิิดการพััฒนา
ในตนเองและรายได้้ เช่่น สารคดีี หรืือสุุขภาพ
นอกจากนี้้� ควรจััดสรรเวลาไปทำำ�กิิจกรรมอย่่างอื่่�น

แต่่อย่่างไรก็็ตาม แบบจำำ�ลองนี้้�มีปัี ญ
ั หา Omitted Variable คืือ มีีการไม่่นำำ�ตัวั แปร
อิิสระที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของรายได้้เฉลี่่�ยของครััวเรืือนเข้้ามาในสมการ
แบบจำำ�ลอง ทำำ�ให้้ค่่าที่่�ได้้จากการประมาณค่่าเกิิดความเอนเอีียง
7.2 แบบจำำ�ลองพฤติิกรรมการรัับฟัังรายการวิิทยุุ (Log-level)
log(Y ) = β0 + β1 X1 + αX12 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 + β10 X10
+ β11 X11 + β12 X12 + β13 X13 + μi

โดยสามารถประมาณค่่าสมการถดถอยจากแบบจำำ�ลองได้้ตามตารางที่่� 5.6
ตารางที่่� 5.6 การประมาณค่่าสมการถดถอยจากแบบจำำ�ลองพฤติิกรรม
การรัับฟัังรายการวิิทยุุ
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จากตารางที่่� 5.6 เห็็นได้้ว่่า ตััวแปรอิิสระที่่�สนใจ ได้้แก่่ ชั่่�วโมงรัับฟัังรายการวิิทยุุ
ต่่อวััน (X10) กัับจำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์ในการฟัังรายการสาระผ่่านวิิทยุุ (X12) มีีนััยสำำ�คััญ
กัับตััวแปรตามที่่�ระดัับนััยสำำ�คัญ
ั 0.1 แต่่จำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์ในการฟัังข่่าวผ่่านวิิทยุุ (X11)
และจำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์ในการฟัังรายการชุุมชนผ่่านวิิทยุุ (X13) อยู่่�ในช่่วงที่่�เกิินระดัับ
นััยสำำ�คััญ 0.1 จึึงอาจกล่่าวได้้ว่่า ปััจจััยนี้้�ไม่่ส่่งผลต่่อรายได้้ ซึ่�ง่ ผลปรากฎว่่า ชั่่�วโมงรัับฟััง
รายการวิิทยุุต่่อวััน (X10) มีีความสััมพัันธ์์ในทิิศทางตรงกัันข้้ามกัับรายได้้เฉลี่่�ยของครััว
เรืือนที่่�ระดัับนััยสำำ�คัญ
ั 0.1 แต่่จำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์ในการฟัังรายการสาระผ่่านวิิทยุุ (X12)
กลัับมีีทิศิ ทางความสััมพัันธ์ใ์ นทิิศทางเดีียวกัันกับั รายได้้เฉลี่่ย� ของครััวเรืือน และแบบจำำ�ลองนี้้�
อธิิบายการเปลี่่�ยนแปลงของรายได้้เฉลี่่�ยครััวเรืือนได้้เพีียงร้้อยละ 31.94 โดยดููได้้จากค่่า
Adjust R-squared ทั้้�งนี้้� สามารถนำำ�ผลการประมาณค่่าสมการถดถอยมาสร้้างกราฟ
ได้้ดัังต่่อไปนี้้�
ภาพที่่� 5.5 ผลการประมาณค่่าสมการถดถอยจากแบบจำำ�ลองพฤติิกรรมการรัับฟัังรายการวิิทยุุ
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7.2.1 การตรวจสอบปััญหาที่่เ� กิิดขึ้้น� ในแบบจำำ�ลองพฤติิกรรมการรัับฟัังรายการวิิทยุุ
(1) การตรวจสอบปััญหา Multicollinearity โดยพิิจารณาจากค่่า Variance
Inflation Factor (VIF) และค่่าสหสััมพัันธ์์ (Correlation)
			
แบบจำำ�ลองที่่�ใช้้ไม่่มีปัี ญ
ั หา Multicollinearity เนื่่อ� งจากหากมีีปัญ
ั หา
ดัังกล่่าวจะมีี VIF > 10 แต่่แบบจำำ�ลองดัังกล่่าวมีีค่่า VIF = 6.93 < 10 ดัังนั้้�น
ปััญหา Multicollinearity จึึงไม่่รุุนแรงหรืือไม่่มีีปััญหา (ตารางที่่� 5.7)
หรืือสามารถตรวจสอบปััญหา Multicollinearity จากตารางค่่าสหสััมพัันธ์์
(Correlation) ระหว่่างตััวแปรในแบบจำำ�ลองดัังในตารางที่่� 5.8
ตารางที่่� 5.7 การตรวจสอบปััญหา Multicollinearity ในแบบจำำ�ลองพฤติิกรรม
การรัับฟัังรายการวิิทยุุจากค่่า VIF

ตารางที่่� 5.8 ค่่าสหสััมพัันธ์์ (Correlation) ระหว่่างตััวแปรในแบบจำำ�ลองพฤติิกรรม
การรัับฟัังรายการวิิทยุุ
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(2) การตรวจสอบปััญหา Heteroskedasticity
			
ปรากฏว่่าผลจากการทดสอบทั้้�ง 2 วิิธีี ไม่่ว่า่ จะเป็็นวิธีิ ี Breusch-Pagan
ทั้้�งการทดสอบโดย LM-test และ F-test (ภาพที่่� 5.6) และ วิิธีี White’s Test
(ภาพที่่� 5.7) ต่่ า งมีี P-value < 0.05 แสดงว่่ า แบบจำำ� ลองนี้้� มีี ปัั ญ หา
Heteroskedasticity
ภาพที่่� 5.6 การตรวจสอบปััญหา Heteroskedasticity ในแบบจำำ�ลองพฤติิกรรม
การรัับฟัังรายการวิิทยุุ ด้้วยวิิธีี Breusch-Pagan

ภาพที่่� 5.7 การตรวจสอบปััญหา Heteroskedasticity ในแบบจำำ�ลองพฤติิกรรม
การรัับฟัังรายการวิิทยุุ ด้้วยวิิธีี White’s Test
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			ดัังนั้้�น จึึงแก้้ปัญ
ั หา Heteroskedasticity โดยการประมาณค่่าสมการ
ถดถอยจากแบบจำำ�ลองโดยใช้้ Robust Standard Error ซึ่่� ง จะได้้ ผ ล
การประมาณค่่าตามตารางที่่� 5.9
ตารางที่่� 5.9 	ผลการประมาณค่่าสมการถดถอยจากแบบจำำ�ลองพฤติิกรรมการรัับฟััง
รายการวิิทยุุ โดยใช้้ Robust Standard Error

(3) การตรวจสอบปััญหา Specification Error ของแบบจำำ�ลอง
			
จากการตรวจสอบปััญหา Specification Error ของแบบจำำ�ลอง
ผลปรากฎว่่าแบบจำำ�ลองนี้้�ยัังขาดตััวแปรอิิสระหรืือปััจจััยบางอย่่างที่่�สำำ�คััญ
ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ค่่าประมาณที่่�ได้้โดยวิิธีี OLS นั้้�นเกิิดความเอนเอีียง (Bias)
และความแปรปรวนของค่่าพารามิิเตอร์์ที่่�ประมาณได้้จะไม่่เท่่ากัับความ
แปรปรวนของตััวประมาณค่่าที่่�ไม่่เอนเอีียง
ภาพที่่� 5.8 การตรวจสอบปััญหา Specification Error ในแบบจำำ�ลองพฤติิกรรมการรัับฟััง
รายการวิิทยุุ ด้้วย Ramsey RESET Test
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7.2.2 สรุุปผลแบบจำำ�ลองพฤติิกรรมการรัับฟัังรายการวิิทยุุ
จากการประมาณค่่าแบบจำำ�ลองจากพฤติิกรรมการรัับฟัังรายการ
วิิทยุุ โดย Robust Standard Error กลัับพบว่่า จำำ�นวนชั่่ว� โมงรัับฟัังรายการ
วิิทยุุต่่อวััน (X10) มีีความสััมพัันธ์์ในทิิศทางตรงกัันข้้ามกัับรายได้้เฉลี่่�ย
ของครััวเรืือน และจำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์ในการฟัังรายการสาระผ่่านวิิทยุุ
(X12) กลัับมีีความสััมพัันธ์ใ์ นทิิศทางเดีียวกัันกับ
ั รายได้้เฉลี่่�ยของครััวเรืือน
ซึ่่�งความเห็็นของคณะผู้้�วิิจััยต่่อแบบจำำ�ลองนี้้�จะคล้้ายกัับแบบจำำ�ลองแรก
กล่่ าวคืือ ปริิ มาณการรัั บ ฟัั งรายการวิิ ท ยุุ ที่่� ม ากไปก่่ อ ให้้ เ กิิ ดต้้ นทุุนค่่า
เสีียโอกาสในการทำำ�อย่่างอื่่�นที่่�มีีประโยชน์์กว่่า แต่่ข้้อมููลจำำ�นวนชั่่�วโมง
รัับฟัังรายการวิิทยุุต่อ่ วัันที่่ใ� ช้้นั้้น
� แสดงแค่่ปริิมาณการรัับฟััง แต่่ไม่่ได้้แสดง
ถึึ ง คุุ ณ ภาพของรายการที่่� รัั บ ฟัั ง ซึ่่� ง จากผลของแบบจำำ� ลองก็็ พ บว่่ า
การรัั บ ฟัั ง รายการที่่� มีี คุุ ณ ภาพเช่่ น รายการสาระก็็ มีี ค วามสัั ม พัั นธ์์ ใ น
ทิิศทางเดีียวกัันกับ
ั รายได้้ แต่่อย่่างไรก็็ตาม แบบจำำ�ลองนี้้�มีปั
ี ญ
ั หา Omitted
Variable ทำำ�ให้้ค่่าที่่�ได้้จากการประมาณค่่าเกิิดความเอนเอีียง

8. สรุุปผลการศึึกษา
เมื่่�อพิิจารณาจากสมมติิฐานสองข้้อที่่�ตั้้�งไว้้ สามารถสรุุปผลการศึึกษาได้้ดัังนี้้�
8.1 ลัักษณะทางประชากรศาสตร์์กัับรายได้้ครััวเรืือน
(1) อายุุของกลุ่่�มตััวอย่่างมีีผลทางบวกต่่อรายได้้ครััวเรืือน แต่่รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
มีีแนวโน้้มที่่�ลดลงตามอายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
(2) 	วุุฒิิการศึึกษาของกลุ่่�มตััวอย่่างมีีผลทางบวกกัับรายได้้ของครััวเรืือน
(3) 	จำำ�นวนสมาชิิกในครััวเรืือนมีีผลทางบวกต่่อรายได้้ของครััวเรืือน
(4) ครััวเรืือนในเขตเทศบาลและกรุุงเทพฯ มีีรายได้้ครััวเรืือนสููงกว่่าครััวเรืือน
นอกเขตเทศบาล
(5) ครััวเรืือนที่่มีีอิ
� ินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงจะมีีรายได้้ครััวเรืือนสููงกว่่าครััวเรืือน
ที่่�ไม่่มีีอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง
(6)	จำำ�นวนเวลาในการเข้้าอิินเทอร์์เน็็ตมีีผลทางบวกต่่อรายได้้ครััวเรืือน
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8.2 พฤติิกรรมการรัับชมรายการโทรทััศน์์
(1) 	จำำ�นวนชั่่�วโมงการรัับชมโทรทััศน์์ที่่�สููงขึ้้�นมีีผลทำำ�ให้้รายได้้ครััวเรืือนลดลง
แสดงว่่าปริิมาณการบริิโภคโทรทััศน์์มีีผลทางลบต่่อรายได้้ของครััวเรืือน
(2) การรัับชมรายการข่่าวและรายการสารคดีีมีีผลทางบวกต่่อรายได้้ครััวเรืือน
แสดงว่่าคุณ
ุ ภาพของการรัับชมรายการโทรทััศน์มีีผลต่
์ อ่ การเพิ่่ม� ขึ้้น� ของรายได้้
8.3 พฤติิกรรมการรัับฟัังวิิทยุุ
(1) จำำ�นวนชั่่�วโมงการรัับฟัังวิิทยุุมีีผลตรงกัันข้้ามต่่อรายได้้ครััวเรืือน แสดงว่่า
ปริิมาณการบริิโภคสื่่อมีีผล
�
ทางลบต่่อรายได้้ครััวเรืือน
(2)		จำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์ในการรัับฟัังรายการที่่มีี� สาระยกเว้้นรายการข่่าวมีีผล
ทางบวกต่่อรายได้้ครััวเรืือน
(3)		จำำ�นวนวัันต่่อสััปดาห์์ในการรัับฟัังรายการข่่าวที่่�เพิ่่�มขึ้้�นกลัับมีีผลทำำ�ให้้รายได้้
ครััวเรืือนลดลง อย่่างไรก็็ตามตััวแปรนี้้�ไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
(4)		จำำ�นวนวัันในการรัับฟัังวิิทยุุชุุมชนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมีีผลทางลบต่่อรายได้้ครััวเรืือน
อาจเป็็นเพราะกลุ่่�มตััวอย่่างอาศััยอยู่่�นอกเขตเทศบาล อย่่างไรก็็ตาม ตััวแปรนี้้�
ไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
จากผลลััพธ์ที่่์ เ� กิิดขึ้้น
� ในทั้้�งสองแบบจำำ�ลอง คณะผู้้�วิิจัยั มีีความเห็็นว่า่
นอกจากพฤติิกรรมการรัับชมสื่่�อประเภทต่่างๆ จะส่่งผลต่่อรายได้้เฉลี่่�ย
ของครััวเรืือนแล้้ว แต่่ในอีีกทางหนึ่่�งพฤติิกรรมการรัับชมสื่่�อของแต่่ละ
บุุคคลก็็อาจถููกกำำ�หนดด้้วยปััจจััยอื่่น
� ๆ รวมถึึงรายได้้เฉลี่่�ยของครััวเรืือนด้้วย
จึึงทำำ�ให้้รููปแบบความสััมพัันธ์์ของตััวแปรอิิสระและตััวแปรตามมีีลัักษณะ
ในแง่่ ของการส่่ งผลซึ่่� งกัั น และกัั น เอง (Reverse Causality) ทำำ� ให้้ ค่่า
ประมาณที่่�ได้้จากแบบจำำ�ลองอาจเกิิดการผิิดพลาดได้้

นอกจากนี้้� เนื่่�องจากการสำำ�รวจดัังกล่่าว (โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้ม
การบริิโภคสื่่�อของไทย, 2562) ไม่่ได้้ออกแบบมาเพื่่�อการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ของ
รายได้้ครััวเรืือนกัับพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อโดยตรง ทำำ�ให้้ลัักษณะของข้้อมููลที่่�ได้้มา
อาจไม่่สอดคล้้องกัับแบบจำำ�ลอง (เช่่น การจััดกลุ่่�มข้้อมููลด้้านปริิมาณการบริิโภคสื่่�อ)
หรืือข้้อมููลที่่�ต้้องการไม่่ได้้อยู่่�ในแบบสอบถาม (เช่่น การใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลที่่�ได้้จาก
การบริิโภคสื่่�อ) ทำำ�ให้้แบบจำำ�ลองอาจไม่่สามารถพยากรณ์์ความสััมพัันธ์์นี้้�ได้้อย่่างแม่่นยำำ�
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ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีด้้านการสื่่�อสารและการเกิิดขึ้้�นของอิินเทอร์์เน็็ต
ในปััจจุุบััน ทำำ�ให้้เส้้นแบ่่งระหว่่างพรมแดนของสื่่�อต่่างๆ เลืือนรางและหลอมรวมเข้้าสู่่�
ยุุคแห่่งการใช้้สื่่�อที่่�หลากหลาย (Convergence Media) ตลอดทศวรรษที่่�ผ่่านมาภููมิิทััศน์์
สื่่�อเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างสิ้้�นเชิิง กิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ถููกท้้าทายจาก
การเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่ร� ะบบดิิจิติ อล จึึงทำำ�ให้้องค์์กรสื่่อ� มวลชนในฐานะผู้้�ส่่งสารมีีการปรัับตััว
ครั้้ง� ใหญ่่ ทั้้�งด้้านบริิหารจััดการ ด้้านเทคโนโลยีี และการสร้้างสรรค์์เนื้้�อหาให้้สอดคล้้องกัับ
พฤติิกรรมของผู้้�รับั สารในยุุคดิิจิติ อลที่่�มีคี วามต้้องการ ความสนใจ และรููปแบบการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตที่่�แตกต่่างกััน จากเดิิมที่่�องค์์กรสื่่�อมวลชนมีีอิิทธิิพลในการกำำ�หนดวาระสำำ�คััญให้้กัับ
สัังคม แต่่เทคโนโลยีีได้้เพิ่่�มอำำ�นาจให้้กัับผู้้�รัับสารสามารถเลืือกช่่องทางในการชมและมีี
ปฏิิสััมพัันธ์์แบบสองทาง ทำำ�ให้้บทบาทของสื่่�อถููกลดทอนลง จนกล่่าวได้้ว่่าในยุุคดิิจิิตอล
นั้้�นเป็็น “โลกของผู้้�รัับสารอย่่างแท้้จริิง”
ในส่่วนนี้้�จะเป็็นการศึึกษาผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์
ต่่อสัังคมไทยในยุุคดิิจิิตอลโดยใช้้กรอบทฤษฎีีทางด้้านสื่่�อสารมวลชน และนำำ�เสนอ
ผลการวิิเคราะห์์ด้้วยองค์์ประกอบกระบวนการสื่่�อสาร S M C R (Sender – Message
– Channel - Receiver) ตามแนวคิิดของเดวิิด เค เบอร์์โล (David K. Berlo) โดยสำำ�หรัับ
การศึึกษาครั้้�งนี้้�จะแบ่่งการวิิเคราะห์์ผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการ
โทรทััศน์์ต่่อสัังคม เป็็น 3 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ผลกระทบด้้านผู้้�ส่่งสาร (Sender) 2) ผลกระทบ
ด้้านเนื้้�อหา (Message) และช่่องทาง (Channel) และ 3) ผลกระทบด้้านผู้้�รัับสาร
(Receiver)
จากการศึึกษาพบว่่า การเปลี่่ย� นผ่่านของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์
ไปสู่่� ร ะบบดิิ จิิ ต อล ทำำ� ให้้ อ งค์์ ก รสื่่� อ มวลชนต้้ อ งมีี ก ารปรัั บ ตัั ว เชิิ ง นโยบายอย่่ า งมาก
ทั้้�งในด้้านการเปลี่่�ยนแปลงการทำำ�งานภายในองค์์กร การขยายความร่่วมมืือและสร้้าง
เครืือข่่ายในการพััฒนาแพลตฟอร์์ม (Platform) และเทคโนโลยีีต่า่ งๆ เพื่่อ� รองรัับพฤติิกรรม
ของผู้้�ชมที่่�เปลี่่ย� นแปลงไป และยัังเป็็นการเพิ่่�มช่่องทางการเผยแพร่่เนื้้�อหาไปสู่่แ� พลตฟอร์์ม
ออนไลน์์ นอกจากนี้้�ยัังพบว่่า ผู้้�ผลิิตได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับความคิิดเห็็นของผู้้�ชม โดยนำำ�มา
เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการปรัับกลยุุทธ์์เนื้้�อหารายการต่่างๆ ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการและ
พฤติิกรรมของผู้้�ชม นอกจากการเปลี่่�ยนแปลงขององค์์กรสื่่�อที่่�ปรัับตััวอย่่างสอดคล้้องกัับ
ยุุคดิิจิิตอลที่่�พััฒนาไปอย่่างรวดเร็็วแล้้ว องค์์กรสื่่�อมวลชนยัังดำำ�รงฐานะเป็็นสื่่�อกลาง
ในภาวะวิิกฤตของสัังคม และยัังเปิิดโอกาสให้้ภาคประชาชนได้้ใช้้พื้้นที่่
� สื่� อ่� เป็็นเวทีีสาธารณะ
ในการนำำ�เสนอปััญหาของชุุมชน ส่่งเสริิมให้้เกิิดการมีีส่ว่ นร่่วมจากภาคประชาชนในฐานะ
พลเมืืองตามวิิถีีแห่่งระบอบประชาธิิปไตย ควบคู่่�ไปกัับการรัักษาจรรยาบรรณในวิิชาชีีพ
และจริิยธรรมในการทำำ�งาน
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นอกจากนี้้� การเปลี่่ย� นผ่่านกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ไ์ ปสู่่ร� ะบบดิิจิติ อล
ยัังทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบในด้้านเนื้้�อหาและช่่องทางการสื่่�อสาร กล่่าวคืือ เกิิดช่่องทาง
การสื่่�อสารที่่�หลากหลายขึ้้�นผ่่านการให้้บริิการเสีียงและภาพผ่่านโครงข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต
(OTT) ซึ่่�งนัับเป็็นการสร้้างทางเลืือกและความสะดวกสบายให้้กัับผู้้�ชมที่่�สามารถเอาชนะ
ข้้อจำำ�กััดทางด้้านพื้้�นที่่�และเวลาในการเข้้าถึึงเนื้้�อหารายการ อีีกทั้้�งความก้้าวหน้้าของ
เทคโนโลยีียัังส่่งผลให้้คุุณภาพของภาพและเสีียงได้้รัับการพััฒนา จนสามารถสร้้างความ
พึึงพอใจให้้กัับผู้้�ชมได้้อย่่างมาก นอกจากนี้้� แพลตฟอร์์มดิิจิติ อลยัังเอื้้�อให้้ผู้้�รัับสารสะท้้อน
ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะไปยัังผู้้�ผลิิตได้้โดยตรง การเปลี่่ย� นแปลงภููมิิทัศน์
ั ข์ องกิิจการ
กระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ ทำำ�ให้้เกิิดการหลอมรวมของสื่่�อที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ผลิิตต้้อง
วางแผนและออกแบบเนื้้�อหาให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�ชม ทั้้�งในด้้านเนื้้�อหาและ
ความสะดวกสบายในการเข้้าถึึงเนื้้�อหาบนแพลตฟอร์์มดิิจิิตอล พร้้อมทั้้�งการสร้้างสรรค์์
เนื้้�อหาเพื่่�อมุ่่�งเน้้นการสร้้างปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�ชมผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ เพื่่�อช่่วยขยายฐาน
ผู้้�ชมให้้กัับผู้้�สร้้างสรรค์์เนื้้�อหา
ด้้านสััดส่่วนเนื้้�อหาที่่�หลากหลาย นัับเป็็นอีีกผลกระทบหนึ่่�งจากการเปลี่่�ยนผ่่าน
ของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ไปสู่่�ระบบดิิจิิตอล โดยในช่่วงที่่�มีีผู้้�ชมสููงสุุด
(Prime Time) สื่่�อมวลชนให้้ความสำำ�คััญกัับการนำำ�เสนอเนื้้�อหารายการข่่าวและละคร
โทรทััศน์์มากกว่่ารายการประเภทอื่่�นๆ ส่่วนรายการเด็็กและรายการสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
พบว่่าไม่่ปรากฏการนำำ�เสนอในช่่วงเวลาดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับเนื้้�อหารายการที่่�มีีความ
หลากหลายนั้้�น ไม่่เพีียงจะสร้้างความบัันเทิิงให้้กัับผู้้�ชมเฉพาะในประเทศไทยเท่่านั้้�น
แต่่ยังั ได้้รับั ความนิิยมในประเทศเพื่่อ� นบ้้านอีีกด้้วย เนื่่อ� งจากการมีีเทคโนโลยีีอินิ เทอร์์เน็็ต
ทำำ�ให้้ ผู้้�รัับสารในต่่างประเทศสามารถเข้้ าถึึ งเนื้้� อหาได้้สะดวกรวดเร็็ ว อีี กทั้้� งการทำำ�
คำำ�บรรยาย (Subtitle) ยิ่่�งช่่วยเพิ่่�มอรรถรสในการรัับชมได้้ดีีขึ้้�น
ในส่่วนผลกระทบต่่อผู้้�รัับสาร พบว่่าการทำำ�งานของสื่่�อมวลชนในยุุคดิิจิิตอล
ยัังสามารถสร้้างผลกระทบต่่อสัังคม โดยเฉพาะผู้้�รัับสารทั้้�งในเชิิงบวกและลบ สำำ�หรัับ
ผลกระทบในเชิิงบวก การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวจะทำำ�ให้้ผู้้�รัับสารเรีียนรู้้�สภาพสัังคมจาก
การเปิิดรัับผ่่านสื่่�อมวลชน เช่่น การเปรีียบเทีียบตััวละครกัับประสบการณ์์ชีีวิิตของผู้้�ชม
การประยุุกต์์ใช้้ข้้อคิิดจากละครมาใช้้ในชีีวิิตจริิง ในทางกลัับกััน ผลกระทบในเชิิงลบ
อาจส่่งผลกัับพฤติิกรรมกัับผู้้�ชม เช่่น พฤติิกรรมที่่�มีีความไม่่เหมาะสม การพููดหยาบคาย
ความรุุนแรง การระรานทางไซเบอร์์ และพฤติิกรรมที่่�ส่ง่ ผลเสีียต่่อสุุขภาพ การเปลี่่ย� นผ่่าน
ไปสู่่� ร ะบบดิิ จิิ ต อลครั้้� ง นี้้� นัับ เป็็ น ปรากฏการณ์์ ที่่� ส ะท้้ อ นให้้ เ ห็็ นว่่ า ผู้้�รัั บ สารบางส่่ ว น
มีีความรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ สามารถวิิเคราะห์์ ประเมิินคุุณค่่า และความน่่าเชื่่�อถืือของเนื้้�อหาได้้
ในขณะเดีียวกัันผู้้�รัับสารที่่�มีีทัักษะการรู้้�เท่่าทัันสื่่�อไม่่เพีียงพอ อาจถููกชัักจููงจากสื่่�อทำำ�ให้้
เกิิดพฤติิกรรมที่่�ไม่่เหมาะสม และยัังมีีความจำำ�เป็็นต้อ้ งได้้รับั การพััฒนาทัักษะการรู้้�เท่่าทััน
สื่่�อเพื่่�อให้้เท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลงภููมิิทััศน์์สื่่�อในยุุคดิิจิติ อล
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นอกจากนี้้� ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นกัับกลุ่่�มผู้้�รัับสารจากการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบ
ดิิจิิตอลนี้้�คืือประเด็็นในด้้านของการสร้้างความเท่่าเทีียมให้้กัับผู้้�รัับสารทุุกกลุ่่�ม เช่่น กลุ่่�ม
ผู้้�รัับสารที่่�เป็็นผู้้� บกพร่่องทางการสื่่�อสารต่่างได้้ รัับโอกาสในการเข้้าไปมีี ส่่วนร่่วมใน
กระบวนการผลิิตรายการ และยัังเพิ่่�มโอกาสการเข้้าถึึงเนื้้�อหาผ่่านการจััดทำำ�เสีียงบรรยาย
ภาพ (Audio Description) ขณะที่่�กลุ่่�มผู้้�สููงวััย สื่่�อมวลชนให้้ความสำำ�คััญและเน้้นเฉพาะ
เนื้้�อหาที่่�สามารถส่่งเสริิมสุุขภาวะ ซึ่่�งเป็็นปััจจััยที่่�สนัับสนุุนให้้ผู้้�สููงอายุุเห็็นคุุณค่่าของ
การมีีชีีวิิตเพื่่�อรองรัับสัังคมสููงวััยควบคู่่�ไปกัับการเป็็นสัังคมดิิจิิตอลอีีกด้้วย
จะเห็็นได้้ว่่า ผู้้�ส่่งสาร ข้้อมููลข่่าวสาร ช่่องทางในการสื่่�อสาร ล้้วนมีีอิิทธิิพลต่่อ
ผู้้�รัับสารในด้้านต่่างๆ กััน ทั้้�งด้้านพฤติิกรรมการใช้้สื่่�อ การใช้้ประโยชน์์และความพึึงพอใจ
จากสื่่�อ นำำ�ไปสู่่�การปลููกฝัังความรู้้� ทััศนคติิ ความเชื่่�อ และอาจนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลง
พฤติิกรรมของผู้้�รัับสารและสัังคมในที่่�สุุด
ดัังนั้้�น ช่่วงเวลาภายหลัังการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบดิิจิิตอล กิิจการกระจายเสีียง
และกิิจการโทรทััศน์จึ์ งึ มีีอิทิ ธิิพลหรืือผลกระทบในหลายรููปแบบ ทั้้�งผลกระทบจากองค์์กร
หรืือผู้้�ประกอบการในฐานะผู้้�ส่่งสารต่่อผู้้�รัับสาร และยัังส่่งผลกระทบดัังกล่่าวกลัับมาที่่�
องค์์กร ขณะเดีียวกัันผู้้�รับั สารหรืือประชาชนในฐานะผู้้�บริิโภคสื่่อ� เองก็็ยังั ได้้รับั อิิทธิิพลหรืือ
ผลบางประการอัันเกิิดจากการเปลี่่ย� นแปลงช่่องทางและเนื้้�อหาหรืือข้้อมููลข่่าวสารที่่�ได้้รับั
จากสื่่�ออีีกระลอกหนึ่่�ง ซึ่่�งจากผลการศึึกษาข้้างต้้นนำำ�ไปสู่่�การอภิิปรายผลการศึึกษาใน
ประเด็็นต่่างๆ ดัังนี้้�
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ดำำ�รงหน้้าที่่�เป็็น “สื่่�อกลาง” ในภาวะ
วิิกฤตของสัังคมและเปิิดพื้้�นที่่�
สาธารณะให้้กัับภาคประชาชน

essage

C

hannel

R

eceiver

เกิิด “ช่่องทางการสื่่�อสาร” ที่่�หลากหลาย
ผ่่านการให้้บริิการเสีียงและภาพผ่่าน
อิินเทอร์์เน็็ต (OTT) สร้้างทางเลืือก
และความสะดวกสบายให้้กัับผู้้�ชม

สื่่�อมวลชนและสื่่�อออนไลน์์
ยัังคงมีี “อิิทธิิพลต่่อผู้ช้� ม
ในยุุคดิิจิิตอล” ทั้้�งผลกระทบ
เชิิงบวกและเชิิงลบ

การเปลี่่�ยนแปลงภููมิิทััศน์์สื่่�อที่่�เกิิดการ
หลอมรวมของสื่่�อ (Convergence
Media) ทำำ�ให้้ผู้้�ผลิิตต้้อง “สร้้างสรรค์์
เนื้้�อหา” ที่่�มีีความหลากหลาย
สอดคล้้องกัับแพลตฟอร์์ม

“สร้้างความเท่่าเทีียม” ให้้กัับ
ผู้้�ชมที่่�มีีความต้้องการเฉพาะ

การกำำ�กัับ “สััดส่่วนของเนื้้�อหา” ให้้มีี
ความหลากหลาย และสามารถขยาย
ฐานผู้ช้� มในยุุคดิิจิติ อลไปสู่่�ระดัับนานาชาติิ
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สื่่�อมวลชนกัับการขานรัับปรากฏการณ์์ความเปลี่่�ยนแปลง
ความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับองค์์กรสื่่�อสารมวลชนในฐานะผู้้�ผลิิต ซึ่่�งแต่่เดิิม
มีีบทบาทในการเป็็นผู้้�กำำ�หนดวาระการนำำ�เสนอข้้อมููลข่่าวสาร จะใช้้ทฤษฎีีการกำำ�หนดวาระ
สาร (Agenda Setting) ในการอภิิปรายผลการวิิจััย
การเกิิดขึ้้�นของพระราชบััญญััติิองค์์กรจััดสรรคลื่่�นความถี่่�และกำำ�กับั การประกอบ
กิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 นัับเป็็นหมุุด
หมายสำำ�คััญของผู้้�ประกอบธุุรกิิจสื่่�อ เนื่่�องจากคลื่่�นความถี่่�ซึ่่�งนัับเป็็นทรััพยากรของชาติิ
ต่่างถููกจััดสรรอย่่างเป็็นธรรม เปิิดโอกาสในการเข้้าถึึงผู้้�รัับสารทุุกกลุ่่�มอย่่างเท่่าเทีียม
การเปลี่่ย� นแปลงดัังกล่่าวไม่่เพีียงแต่่สร้า้ งผลกระทบในเชิิงนโยบายของรััฐอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น
หากแต่่ว่่ายัังส่่งอิิทธิิพลต่่อองค์์กรสื่่�อสารมวลชนในหลายด้้าน
งานวิิจััยหลายชิ้้�นแสดงให้้เห็็นว่่า องค์์กรสื่่�อมวลชนเริ่่�มมีีการขานรัับและปรัับตััว
ในหลายด้้าน ทั้้�งด้้านนโยบายองค์์กรเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในด้้านเนื้้�อหาและสััดส่่วน
รายการให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดหรืือเงื่่�อนไขของใบอนุุญาต ด้้านการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรให้้เป็็นไปอย่่างคล่่องตััวทั้้�งในด้้านการทำำ�งานและลำำ�ดับั บัังคัับบััญชา รวมถึึงการ
มีี ค วามพยายามที่่� จ ะขยายความร่่ ว มมืือทางธุุ ร กิิ จ ระหว่่ า งองค์์ ก รธุุ ร กิิ จ ที่่� ใ ห้้ บ ริิ ก าร
แพลตฟอร์์มอื่่�นๆ เพื่่�อประโยชน์์และการต่่อยอดธุุรกิิจ นอกจากนี้้�ผลการวิิจััยยัังพบว่่า
องค์์กรสื่่อ� มวลชนไม่่เพีียงแต่่มีกี ารปรัับนโยบายด้้านการบริิหารเท่่านั้้�น งานวิิจัยั หลายเรื่่อ� ง
ยัังชี้้�ให้้เห็็นว่่าการบริิหารด้้านการเงิินและงบประมาณนัับว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญอย่่าง
ยิ่่�งยวด เพราะองค์์กรสื่่�อมวลชนบางองค์์กรยัังต้้องดำำ�เนิินกิิจการภายใต้้งบประมาณ
ที่่�ค่่อนข้้างจำำ�กััด ขณะเดีียวกัันการนำำ�เสนอเนื้้�อหาให้้ครบตามสััดส่่วนที่่�กฎหมายกำำ�หนด
ก็็นัับว่่าต้้องคำำ�นึึงถึึง
การปรัับนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสื่่�อเหล่่านี้้� ล้้วนแต่่สะท้้อนให้้เห็็นว่่าองค์์กร
สื่่�อมวลชนเองต่่างทำำ�งานภายใต้้อิิทธิิพลจากสถาบัันทางสัังคมอย่่างสถาบัันกฎหมาย
ซึ่่�งเป็็นกลไกของรััฐที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�กำำ�หนดนโยบายโดยภาพรวมขององค์์กรสื่่�อมวลชน
อย่่างสำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
แห่่งชาติิ (กสทช.) องค์์กรสื่่�อมวลชนต่่างขานรัับการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวผ่่านการปรัับ
นโยบายการทำำ�งาน กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมไปถึึงการบริิหารจััดการภายในองค์์กร
เช่่น การบริิหารงานของสถานีีโทรทััศน์ไ์ ทยทีีวีสีี ช่ี อ่ ง 3 ที่่�เร่่งปรัับกระบวนการในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจในส่่วนของการหารายได้้ (รััตนา ปรีีฎาพาก, 2561) ซึ่�ง่ ในแง่่นี้้�สามารถอธิิบายได้้ว่่า
อิิทธิิพลเหล่่านี้้�เป็็นเสมืือนอิิทธิิพลระดัับสถาบัันทางสัังคม (Social-institutional Level)
ที่่�ส่่งผลให้้เกิิดการปรัับตััวของธุุรกิิจสื่่�อสารมวลชน (Shoemaker & Vos, 2009)
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แม้้ว่า่ การทำำ�หน้้าที่่�ขององค์์กรสื่่อ� มวลชนในด้้านการนำำ�เสนอเนื้้�อหาหรืือสาระต่่างๆ
เพื่่อ� นำำ�สู่่�สาธารณชนนั้้�นจะสามารถส่่งอิิทธิิพลกัับผู้้�รับั สาร ทั้้�งในด้้านทััศนคติิและความคิิด
เห็็นนั้้�น (Kim & McCombs, 2007) แต่่จากการเก็็บรวบรวมข้้อมููลร่่วมกัับการพิิจารณา
ปรากฏการณ์์ในโลกความเป็็นจริิงพบว่่า การนำำ�เสนอเนื้้�อหาของสื่่�อมวลชนไม่่ได้้เป็็นไป
อย่่างเสรีีหากแต่่ยังั ถููกกำำ�หนดโดยภาคส่่วนต่่างๆ หลายส่่วน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ความคิิดเห็็น
หรืือความต้้องการของผู้้�รัับสาร ซึ่่ง� หากอธิิบายโดยผิิวเผิินอาจจะเป็็นเสมืือนเรื่่อ� งปกติิทั่่ว� ไป
ที่่�องค์์กรสื่่�อต้้องนำำ�ข้้อแนะนำำ�ของผู้้�รัับสารมาปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ หากแต่่ใน
ความเป็็นจริิงแล้้วผู้้�ส่่งสารหรืือองค์์กรสื่่�อมวลชนเองกลัับให้้ความสำำ�คััญกัับบทบาท
ผู้้�รับั สารมาก เช่่น การนำำ�ปัญ
ั หาของชีีวิติ ครอบครััวผู้้�รับั สารที่่เ� ร้้าอารมณ์์ความรู้้�สึกึ อ่่อนไหว
(Sensitive Issues) หรืือกำำ�ลัังเป็็นสิ่่�งที่่�ได้้รัับการกล่่าวถึึงในสัังคมมาสร้้างเป็็นละคร
โทรทััศน์์หรืือซีีรีีส์์
นอกจากนี้้� งานวิิจััยอีีกจำำ�นวนหนึ่่�งก็็ฉายภาพการทำำ�หน้้าที่่�สื่่�อมวลชนท่่ามกลาง
ภููมิิทััศน์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลง กล่่าวคืือองค์์กรสื่่�อมวลชนเองพยายามหัันกลัับมาพิิจารณา
ข้้อคิิดเห็็นหรืือประเด็็นความสนใจของผู้้�รับั สาร จนอาจกล่่าวได้้ว่า่ เป็็นแนวทางหนึ่่�งในการ
ผลิิตเนื้้�อหาเพื่่�อนำำ�ออกอากาศ ขณะที่่�บางองค์์กรมีีการนำำ�เอาข้้อคิิดเห็็นของผู้้�รัับสาร
ประเด็็นที่่�สัังคมกำำ�ลัังกล่่าวถึึงในแต่่ละวัันหรืือกำำ�ลัังเป็็นกระแสของสัังคม (Talk of the
Town) มาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์หรืือเนื้้�อหาเพื่่�อนำำ�เสนอในแต่่ละวััน หรืือ
ที่่เ� รีียกว่่าลัักษณะของการตลาดที่่�อาศััยกระแสสัังคม (Real-time Marketing) ปรากฏการณ์์
ดัังกล่่าวล้้วนแล้้วแต่่สะท้้อนคำำ�อธิิบายได้้ไกลเกิินกว่่าข้้อเสนอของ Iyengar & Kinder
(อ้้างถึึงในกาญจนา แก้้วเทพ, 2554) ที่่�อธิิบายว่่า สื่่�อโทรทััศน์์อาจมีีบทบาทในการสร้้าง
ความสนใจของผู้้�รัับสารได้้ หากแต่่การชี้้�นำำ�ความสนใจของสาธารณะ อาจมีีอิิทธิิพลที่่�ได้้
มาจากมุุมมองของผู้้�รัับสารได้้เช่่นเดีียวกััน
ข้้อค้้นพบจากงานวิิจััยจำำ�นวนหนึ่่�งพยายามอธิิบายปรากฏการณ์์ที่่�องค์์กรสื่่�อ
เริ่่�มหัันมาให้้ความสนใจกัับผู้้�รัับสารว่่าเป็็นเพราะเพื่่�อต้้องการเพิ่่�มฐานผู้้�ชมหรืือผู้้�รัับสาร
เท่่านั้้�น หากแต่่ความเป็็นจริิงผู้้�วิิจััยวิิเคราะห์์ว่่า ปรากฏการณ์์ดัังกล่่าวสามารถขยัับขยาย
คำำ�อธิิบายของทฤษฎีีการกำำ�หนดวาระ เพราะสื่่อ� มวลชนไม่่ได้้เพีียงทำำ�หน้้าที่่�นำำ�เสนอสาระ
ที่่�มวลชนควรรู้้�แต่่เพีียงเท่่านั้้�น ในทางกลัับกัันสื่่�อมวลชนเองได้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�นำำ�เอา
ความคิิดเห็็นหรืือความสนใจของผู้้�รัับสารกลัับมาพััฒนาเนื้้�อหาสาร และรููปแบบรายการ
ให้้เข้้ากัับพฤติิกรรมและความนิิยมของผู้้�รับั สารเช่่นเดีียวกััน ขณะที่่�งานวิิจัยั บางเรื่่อ� งยัังให้้
คำำ�ตอบว่่าไม่่เฉพาะความสนใจของผู้้�รัับสารที่่�เป็็นปััจจััยให้้องค์์กรสื่่�อในฐานะผู้้�ส่่งสาร
นำำ�มาปรัับปรุุงกลยุุทธ์์การนำำ�เสนอให้้มีคี วามสอดคล้้องกัับสถานการณ์์เท่่านั้้�น ในบางกรณีี
ผู้้�ส่่งสารยัังหยิิบยกความคิิดเห็็นที่่�สะท้้อนอารมณ์์ความรู้้�สึึกของผู้้�ชมจากการรัับสาร
ผ่่านสื่่�อช่่องทางต่่างๆ มาปรัับใช้้ในการนำำ�เสนอเนื้้�อหา เช่่น การรายงานข่่าวบัันเทิิง
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(Entertainment News) เพื่่�อให้้เท่่าทัันความเปลี่่�ยนแปลงและสอดคล้้องกัับสถานการณ์์
รวมถึึงความต้้องการของผู้้�รัับสารมากที่่�สุุด
จากปรากฏการณ์์ ดัั ง กล่่ า ว สามารถอภิิ ป รายโดยสรุุ ป ได้้ ว่่ า ในยุุ ค แห่่ ง การ
เปลี่่ย� นแปลงภููมิิทััศน์สื่์ อ่� ดัังเช่่นปัจั จุุบัันนี้้� อิิทธิิพลที่่�ส่ง่ ผลต่่อองค์์กรสื่่อ� มวลชนไม่่ได้้มีเี พีียง
สถาบัันทางการเมืือง กฎหมายที่่�ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กับั ดููแล การแข่่งขัันในกลุ่่�มธุุรกิิจสื่่อ� (Market
Competition) และบรรดากลุ่่�มผลประโยชน์์ เช่่น ผู้้�ลงโฆษณา (Advertisers) เท่่านั้้�น
หากแต่่ยัังปรากฏให้้เห็็นว่่าในช่่วงของการเปลี่่�ยนผ่่านกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการ
โทรทััศน์์จากระบบแอนะล็็อกไปสู่่�ระบบดิิจิิตอลได้้ฉายให้้เห็็นอิิทธิิพลของผู้้�รัับสารหรืือ
ผู้้�ชมสื่่�อ (Influence of the Audience) ที่่�มีีศัักยภาพในการกำำ�หนดวาระของสื่่�อและอาจ
จะนำำ�ไปสู่่ก� ารตััดสินิ ใจขององค์์กรสื่่อ� เพื่่อ� ออกแบบสารให้้ตรงกลุ่่�มผู้้�รับั สาร (Hardin, 2005)
ผู้้�ส่่งสารไม่่สามารถผููกขาดการทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดวาระแล้้วส่่งต่่อมายัังผู้้�รับั สารอย่่างเบ็็ดเสร็็จ
เด็็ดขาด หากแต่่ความเป็็นจริิงผู้้�รัับสารก็็มีีบทบาทในการกำำ�หนดวาระสำำ�คััญให้้สื่่�อเลืือก
หยิิบไปปรุุงแต่่งและนำำ�มาเสนอเช่่นเดีียวกััน
คุุณภาพของเนื้้�อหาสร้้างผู้้�รัับสาร
การอภิิปรายผลในส่่วนนี้้� ได้้ใช้้ทฤษฎีีการปลููกฝัังความเป็็นจริิง (Cultivation
Theory) มาเป็็นกรอบในการนำำ�เสนอผลการวิิจััย เพื่่�ออธิิบายการสื่่�อสารของมนุุษย์์ที่่�ได้้
วิิวััฒนาการรููปแบบมาตั้้�งแต่่การใช้้ภาษาพููด การเขีียน จนกระทั่่�งถึึงการพิิมพ์์ แต่่เมื่่�อเกิิด
เทคโนโลยีีการส่่งภาพและเสีียงผ่่านคลื่่น� แม่่เหล็็กไฟฟ้้า การสื่่อ� สารผ่่านวิิทยุุและโทรทััศน์์
สามารถถ่่ายถอดเนื้้�อหาสารไปยัังมวลชนจำำ�นวนมากและห่่างไกล จนกระทั่่�งถึึงยุุคปััจจุุบันั
ที่่�อิินเทอร์์เน็็ตมาเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการสื่่�อสารไปอย่่างสิ้้�นเชิิง โดยการขยายผััสสะของ
มนุุษย์์ด้้วยการทำำ�ลายข้้อจำำ�กััดทางด้้านพื้้�นที่่�และเวลาลงไป
ในการเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีีการสื่่�อสารในแต่่ละยุุคสมััย ย่่อมหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
ที่่�จะเกิิดผลกระทบต่่อสัังคมในด้้านต่่างๆ ดัังเช่่นที่่� Gorge Gerber นัักวิิชาการการสื่่�อสาร
ผู้้�เสนอทฤษฎีีการปลููกฝัังความเป็็นจริิง ได้้ยืืนยัันว่่า ปััจเจกบุุคคลที่่�เปิิดรัับเนื้้�อหาข่่าวสาร
อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นเวลานาน ย่่อมได้้การปลููกฝััง “โลกแห่่งความเป็็นจริิง” ซึ่่�งส่่งผลต่่อการ
ทำำ�ความเข้้าใจตััวตนและสัังคม ถ้้าหากการเปลี่่ย� นแปลงนี้้�เกิิดขึ้้นจำ
� ำ�นวนมากและมีีทิศิ ทาง
เดีียวกััน ย่่อมทำำ�ให้้เกิิดแบบแผนมาตรฐานทางวััฒนธรรมที่่�จะกลายเป็็นความปกติิของ
สมาชิิกในสัังคม
ผลการวิิเคราะห์์งานวิิจััยด้้วยองค์์ประกอบด้้านเนื้้�อหา พบผลกระทบทางบวกต่่อ
ผู้้�รัับสาร (Receiver) ว่่า หากเนื้้�อหาที่่�ปรากฏในสื่่�อเป็็นการนำำ�เสนอค่่านิิยม คติิความเชื่่�อ
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ขนบธรรมเนีียมที่่�ดีงี ามของสัังคมไทย รวมทั้้�งนำำ�เสนอเนื้้�อหาที่่�แสดงความเป็็นไทยร่่วมสมััย
จะส่่งผลให้้ผู้้�รับั สารมีีพฤติิกรรมที่่�แสดงออกถึึงความนอบน้้อม ความกตััญญูู รวมถึึงการนำำ�
ข้้อคิิดตามหลัักพระพุุทธศาสนาไปปรัับใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน กล่่าวคืือ ในแอนิิเมชััน
เรื่่� อ ง ชุุ ม ชนนิิ ม นต์์ ยิ้้� ม เด็็ ก และเยาวชนได้้ รัั บ ความรู้้� ค วามเข้้ า ใจเรื่่� อ งกฎแห่่ ง กรรม
ซึ่่�งเป็็นการเน้้นย้ำำ��การให้้ความสำำ�คััญเชิิงโครงสร้้างความสััมพัันธ์์ของคนในสัังคมไทย
ขณะที่่�การเปิิดรับั เนื้้�อหาเกี่่ย� วกัับการใช้้ชีวิี ติ ของวััยรุ่่�น เช่่น ในละครโทรทััศน์ชุ์ ดุ “น้้องใหม่่
ร้้ายบริิสุทุ ธิ์์”� และซีีรีส์ี เ์ รื่่อ� ง “ฮอร์์โมนวััยว้้าวุ่่�น” กลุ่่�มผู้้�รับั สารได้้นำำ�แก่่นของเรื่่อ� งที่่�สะท้้อน
สภาพความเป็็นจริิงของสัังคมมาปรัับใช้้กัับสถานการณ์์ที่่�ใกล้้เคีียงในชีีวิิตจริิง นอกจากนี้้�
การเปิิดรัับเนื้้�อหาที่่�ส่่งเสริิมสุุขภาวะของผู้้�สููงวััย เช่่น รายการที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับการดููแล
สุุขภาพ การท่่องเที่่�ยว ทำำ�ให้้ผู้้�รัับสารกลุ่่�มดัังกล่่าวเกิิดความเข้้าใจ เห็็นคุุณค่่าของการมีี
ชีีวิิต ส่่งผลให้้เกิิดพฤติิกรรมในการดููแลร่่างกายและจิิตใจมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ด้้านการส่่งเสริิม
ความสัั ม พัั นธ์์ ข องสถาบัั น ครอบครัั ว การนำำ� เสนอเนื้้� อ หาที่่� ส ะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ความรัั ก
ความสามััคคีีที่่�ช่่วยกัันผ่่านพ้้นวิิกฤติิต่่างๆ ทำำ�ให้้เกิิดการตระหนัักรู้้�ถึึงบทบาทและความ
สำำ�คััญของครอบครััวได้้ชััดเจนขึ้้�น เป็็นการสะท้้อนถึึงคุุณค่่าของเนื้้�อหารายการที่่�ช่่วย
ส่่งเสริิมสถาบัันซึ่่�งเป็็นหน่่วยย่่อยที่่�สุุดของสัังคมได้้
ด้้านการนำำ�เข้้าเนื้้�อหาจากต่่างประเทศ ผลกระทบทางด้้านบวกของการรัับฟััง
รายการวิิทยุุที่่เ� ปิิดเพลงสากลและนำำ�เสนอวััฒนธรรมตะวัันตก มีีผลทำำ�ให้้ผู้้�รับั สารเกิิดความ
เข้้าใจแนวคิิดสัังคมประชาธิิปไตย สิิทธิิส่่วนบุุคคล เสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็น และ
การต่่อต้้านแนวคิิดชายเป็็นใหญ่่ (Masculine) มากขึ้้�น ส่่วนเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับการแสดง
ความรัักที่่�ปรากฏในละครโทรทััศน์เ์ กาหลีีซึ่ง่� มีีรููปแบบที่่�หลายหลาย ผู้้�บริิโภคละครโทรทััศน์์
มีีความเข้้าใจและนำำ�เอาความรัักในรููปแบบของความเสีียสละมาปรัับใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน
ทั้้�งนี้้�มุมุ มองของนัักวิิชาการในสำำ�นัักโตรอนโต (Toronto School) ในกลุ่่�มแนวคิิด
เศรษฐศาสตร์์การเมืือง จะพิิจารณาใน 2 มิิติิกล่่าวคืือ มิิติิด้้านผลกระทบของเทคโนโลยีี
ในระดัับสัังคมมหภาค (Macro Level) ได้้แก่่ ผู้้�รับั สารมีีการรัับรู้้�นิิยาม บทบาทหน้้าที่่�และ
ความสำำ�คััญของสถาบัันต่่างๆ ในสัังคม ทั้้�งสถาบัันครอบครััวและสถาบัันทางการเมืือง
ส่่วนมิิติด้ิ า้ นผลกระทบของเทคโนโลยีีในระดัับจุุลภาค (Micro Level) ซึ่่ง� ก็็คืือประสบการณ์์
ของปััจเจกบุุคคล (Individual Experience) พบว่่า ผู้้�รับั สารมีีการนำำ�ค่า่ นิิยม คติิความเชื่่อ�
ขนบธรรมเนีียมที่่�ปรากฏในสื่่�อ มาปรัับใช้้ในสถานการณ์์จริิงในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น
การตระหนัักรู้้�คุุณค่่าของการใช้้ชีีวิิต และรููปแบบการแสดงความรััก เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� ผลการวิิจัยั ยัังสะท้้อนให้้เห็็นถึงึ ผลกระทบในด้้านลบระดัับปััจเจกบุุคคล
กล่่าวคืือทำำ�ให้้เกิิดพฤติิกรรมบริิโภคนิิยม จนเกิิดผลเสีียต่่อสุุขภาพ รวมทั้้�งการยอมรัับ
พฤติิกรรมความรุุนแรง ซึ่่ง� สะท้้อนจากรายงานผลจากการวิิจัยั ที่่พ� บว่่า พฤติิกรรมการตััดสินิ ใจ
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ซื้้�อสิินค้้าและบริิการที่่�เกิินความจำำ�เป็็นมีีความสััมพัันธ์์กัับการอ่่านรีีวิิวจากผู้้�มีีอิิทธิิพล
ออนไลน์์ (Online Influencer) รวมทั้้�งทำำ�ให้้เกิิดกระแสการบอกต่่อในระหว่่างกลุ่่�ม
ผู้้�ติิดตาม ทำำ�ให้้เกิิดทััศนคติิและพฤติิกรรมที่่�คล้้อยตามกััน เช่่นเดีียวกัับการกลัับไปทำำ�
ศััลยกรรมความงาม ที่่�เกิิดจากการเปิิดรัับเนื้้�อหาข่่าวสารเกี่่�ยวกัับศััลยกรรมที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
และเกิิดพฤติิกรรมการบอกต่่อในทิิศทางเดีียวกัับการบริิโภคเกิินความจำำ�เป็็น ส่่วนการ
ยอมรัับพฤติิกรรมความรุุนแรง เช่่น การพููดคำำ�หยาบ และการนำำ�เสนอเนื้้�อหาที่่�มีีความ
รุุนแรง ซึ่่�งปรากฏทางสื่่�อออนไลน์์ แม้้ว่่าผู้้�รัับสารจะรัับรู้้�ถึึงความไม่่เหมาะสมแต่่ยัังคง
เปิิดรัับเนื้้�อหาจากสื่่�อนั้้�น ผู้้�รัับสารจะมีีแนวโน้้มในการยอมรัับพฤติิกรรมการใช้้ภาษา
หยาบคายและพฤติิกรรมที่่�มีีความรุุนแรง
ด้้านการนำำ�เสนอข่่าวเกี่่�ยวกัับอาเซีียนซึ่่�งเป็็นผลกระทบในเชิิงสัังคมระดัับภููมิิภาค
พบว่่ามีีสััดส่่วนในการนำำ�เสนอเนื้้�อหาที่่�ไม่่สมดุุล โดยให้้น้ำำ��หนัักและความสำำ�คััญกัับด้้าน
เศรษฐกิิจมากกว่่าด้้านสัังคมและวััฒนธรรม รวมทั้้�งด้้านการเมืืองและความมั่่น� คง จึึงส่่งผล
ต่่อการรัับรู้้�ที่่ข� าดความครอบคลุุมและไม่่รอบด้้านต่่อความร่่วมมืือระหว่่างประเทศสมาชิิก
ในประชาคมอาเซีียน
จากแนวคิิดของ Marshall McLuhan ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับช่่องทางในการสื่่�อสาร
เป็็นปัจั จััยสำำ�คัญ
ั ของการกำำ�หนดเนื้้�อหาและรููปแบบของการบริิโภคเนื้้�อหา เมื่่อ� เทคโนโลยีี
การสื่่�อสารพััฒนาขึ้้�นจนเส้้นแบ่่งระหว่่างช่่องทางการสื่่�อสารต่่างๆ เลืือนราง จนนำำ�มาสู่่�
การหลอมรวมสื่่�อ และส่่งผลกระต่่อพฤติิกรรมของผู้้�รัับสารอย่่างไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้
จึึงเป็็นผลให้้เกิิดจากเปลี่่�ยนแปลงด้้านการสร้้างสรรค์์เนื้้�อหาให้้เหมาะสมกัับผู้้�รัับสาร
สื่่�อมวลชนหลอมรวมเนื้้�อหาและช่่องทางเพื่่�อจัับกลุ่่�มผู้้�รัับสารให้้ครอบคลุุม
แนวคิิดกลุ่่�มเทคโนโลยีีเป็็นตััวกำำ�หนด (Technology Determination) และ
แนวคิิดการหลอมรวมสื่่�อ (Media Convergence) นำำ�มาใช้้ในการอภิิปรายประเด็็นเกี่่�ยว
กัับเนื้้�อหาและช่่องทางในการสื่่�อสารเมื่่�อโลกของเทคโนโลยีีการสื่่�อสารได้้เกิิดการบรรจบ
กัันระหว่่างสื่่�อเก่่าและสื่่�อใหม่่ ส่่งผลให้้องค์์กรสื่่�อ และนัักสื่่�อสารมวลชนในฐานะผู้้�ส่่งสาร
หรืือ ผู้้�ผลิิตมีคี วามจำำ�เป็็นต้อ้ งปรัับกลยุุทธ์์ในการออกแบบสร้้างสรรค์์เนื้้�อหาข้้อมููลข่่าวสาร
และช่่องทางการสื่่�อสาร ให้้สารกัับสื่่�อมีีความประสานสอดคล้้องกััน ความเปลี่่�ยนแปลง
ที่่เ� กิิดขึ้้นนี้้
� � นัักวิิชาการแนวคิิดกลุ่่�มเทคโนโลยีีเป็็นตัวั กำำ�หนด (Technology Determination)
ทั้้�ง Harold Innis และ Marshall McLuhan มองว่่า เทคโนโลยีีเป็็นกลไกประการหนึ่่�ง
ที่่�ก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงต่่อสัังคม ทั้้�งในระดัับมหภาคและจุุลภาค รวมทั้้�งเป็็นช่่อง
ทางในการขยายประสบการณ์์ต่่างๆ ของมนุุษย์์ (Extension of Experience) ออกไป
อย่่างมากมายเกิินข้้อจำำ�กัดั ของพื้้�นที่่� (Space) และเวลา (Time) ขณะเดีียวกัันนัักวิิชาการ
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ทั้้�ง 2 ท่่านได้้ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า ด้้วยคุุณลัักษณะของสื่่�อสมััยใหม่่ทำำ�ให้้เกิิดการหลอมรวมกััน
ระหว่่างข้้อมููลข่่าวสาร (Message) และช่่องทางในการสื่่�อสาร (Channel) ดัังคำำ�กล่่าว
ที่่�ว่่า “Medium is the Message” ทำำ�ให้้ไม่่สามารถแยกการวิิเคราะห์์สื่่�อกัับสารออก
จากกัันได้้อย่่างเด็็ดขาด
ความเปลี่่� ย นแปลงต่่ อ องค์์ ป ระกอบเนื้้� อ หาสารและช่่ อ งทางการสื่่� อ สารนั้้� น
หากวิิเคราะห์์ตามแนวคิิดเรื่่อ� งการใช้้สื่อ่� ที่่�มีคี วามหลากหลาย (Transmedia) ของ Henry
Jenkins ถืือได้้ว่า่ เกิิดการหลอมรวมในมิิติด้ิ า้ นเทคโนโลยีี กล่่าวคืือเกิิดการหลอมรวมเนื้้�อหา
หรืือ ข้้อความ ภาพ และเสีียง ไว้้ในรููปแบบดิิจิิตอล ซึ่่�งทำำ�ให้้เนื้้�อหาเหล่่านั้้�นไหลเวีียนไป
ยัังแพลตฟอร์์ม (Platforms) ได้้ง่า่ ยและสะดวก ขณะเดีียวกัันด้า้ นผู้้�รัับสารที่่�อยู่่�ท่า่ มกลาง
ทางเลืือกที่่�หลากหลายในการเปิิดรัับสื่่�อและเนื้้�อหา จึึงเกิิดทัักษะใหม่่ที่่�ผู้้�รัับสารสามารถ
ใช้้สื่่�อที่่�หลากหลายได้้ในเวลาเดีียวกััน โดยผลของงานวิิจััยในหััวข้้อเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การออกแบบเนื้้�อหาและช่่องทางการสื่่�อสารในภููมิิทััศน์์สื่่�อตลอดระยะเวลากว่่าทศวรรษ
สะท้้อนให้้เห็็นชััดถึึงการหลอมรวมในมิิติิต่่างๆ ซึ่�ง่ ส่่งผลกระทบทั้้�งในระดัับปััจเจกชนและ
สัังคม
ทั้้�งนี้้� ผลการวิิเคราะห์์งานวิิจัยั สะท้้อนว่่า การออกแบบเนื้้�อหาข่่าวสารต้้องมีีความ
ลื่่�นไหลไปกัับทุุกช่่องทาง เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสให้้ผู้้�รัับสารเกิิดปฏิิสััมพัันธ์์ในการมีีส่่วนร่่วม
(Engagement) ได้้มากขึ้้น� และมีีการเผยแพร่่เนื้้�อหาข้้ามสื่่อ� จากสื่่อ� วิิทยุุกระจายเสีียงและ
วิิทยุุโทรทััศน์์ไปยัังสื่่�อออนไลน์์ เช่่น เว็็บไซต์์ยููทููบ แอปพลิิเคชััน และเกมออนไลน์์ เป็็นต้้น
ทำำ�ให้้ผู้้�รับั มีีทางเลืือกในการรัับชมเนื้้�อหาผ่่านหน้้าจอที่่�สอง (Second Screen) ทั้้�งนี้้�มีกี าร
จััดทำำ�เนื้้�อหาให้้เหมาะสมกัับช่่องทางในการเผยแพร่่ เช่่น การลำำ�ดับั ภาพให้้กระชัับมากขึ้้น�
มีีการเพิ่่�มคำำ�บรรยาย และมีีการขยายเนื้้�อหาที่่�แตกต่่างจากสื่่�อหลััก เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�ยัังปรากฏการหลอมรวมด้้านเทคโนโลยีีการสื่่�อสาร ส่่งเสริิมให้้เกิิดการ
ปฏิิสัมั พัันธ์กั์ บั เนื้้�อหารายการได้้ทุกุ ที่่�และตลอดเวลา ในกรณีีของรายการเกมโชว์์ ผู้้�รับั สาร
จะถููกกระตุ้้�นให้้มีีแรงจููงใจและการตอบสนองต่่อเนื้้�อหาในรููปแบบต่่างๆ เช่่น การตอบ
ปััญหาชิิงรางวััล และการแสดงความคิิดเห็็น ซึ่่ง� สามารถเกิิดพฤติิกรรมดัังกล่่าวได้้ในขณะที่่�
ออกอากาศสด (Live) และการรัับชมย้้อนหลััง (On Demand) หรืือรัับชมซ้ำำ�� นอกจากนี้้�
การหลอมรวมของสื่่�อยัังส่่งผลให้้เกิิดผู้้�รัับสารสามารถส่่งต่่อเนื้้�อหา (Share) และแบ่่งปััน
ความรู้้�ไปยัังกลุ่่�มผู้้�รับั สารที่่�มีคี วามสนใจเนื้้�อหาในลัักษณะเดีียวกัันได้้ ซึ่่ง� อาจเกิิดการส่่งต่่อ
เนื้้�อหาทั้้�งในเชิิงบวกและเชิิงลบ
ไม่่เพีียงเท่่านั้้�น ความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีการสื่่อ� สารทำำ�ให้้คุณ
ุ ภาพการเผยแพร่่
สารสร้้างความพึึงพอใจให้้กับั ผู้้�รับั สาร ตััวอย่่างเช่่น การแสดงภาพในระบบความคมชััดสููง
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(High Definition) และมีีความเป็็นมิิตรกัับผู้้�ใช้้ (User Friendly) โดยมีีปุ่่�มควบคุุมรองรัับ
ความต้้องการใช้้งานได้้ครบถ้้วนตามความประสงค์์
เมื่่อ� มีีการเปลี่่ย� นแปลงภููมิิทัศน์
ั สื่์ อ�่ ที่่ทำ� �ำ ให้้ทั้้ง� ผู้้�ส่ง่ สาร เนื้้อ� หาข่่าวสาร และช่่องทาง
การสื่่�อสารมีีความเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมหาศาล ในบางครั้้�งการกำำ�กัับดููแลของหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอาจยัังไม่่มีีความครอบคลุุมและไม่่ทันั ต่่อเหตุุการณ์์ ดัังนั้้�น ผู้้�รัับสารจึึงจำำ�เป็็น
ต้้ อ งมีี ทัั ก ษะในการระแวดระวัั ง การเปิิ ดรัั บ สื่่� อ ที่่� มีี ผ ลกระทบต่่ อ พฤติิ ก รรมในเชิิ ง ลบ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ผู้้�รัับสารที่่�มีีความฉลาดในการใช้้สื่่�อและผู้้�รัับสารที่่�ต้้องการคำำ�ชี้้�แนะ
ในการอภิิปรายประเด็็นนี้้� ได้้ใช้้แนวคิิดการรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ (Media Literacy)
มาอภิิปรายผลการวิิจััยเกี่่�ยวกัับผู้้�รัับสารในปััจจุุบันั
การเปลี่่�ยนแปลงภููมิิทััศน์์สื่่�ออย่่างสิ้้�นเชิิงในยุุคปััจจุุบััน นอกจากภารกิิจของ
ผู้้�ส่่งสารในฐานะผู้้�สร้้างสรรค์์เนื้้�อหาที่่�จะต้้องคำำ�นึงึ ถึึงคุุณภาพของเนื้้�อหาข่่าวสารที่่�ถููกต้้อง
และเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�รัับสารแล้้ว ด้้านผู้้�รัับสารเองก็็ยัังต้้องมีีการปรัับตััวเพื่่�อให้้การเปิิด
รัับชมเนื้้�อหาข่่าวสารที่่�มีมี หาศาลตามช่่องทางสื่่อ� สารเกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อตนเองในทาง
ใดทางหนึ่่�ง ความสามารถดัังกล่่าวถืือเป็็นส่ว่ นหนึ่่�งของการรู้้�เท่่าทัันสื่อ่� ที่่�จะต้้องอาศััยทัักษะ
ในการเข้้าถึึง (Access) สื่่�อประเภทต่่างๆ ได้้ จากนั้้�นสามารถวิิเคราะห์์ (Analyze)
ความถููกต้้องขององค์์ประกอบต่่างๆ และสามารถประเมิินค่่า (Evaluate) คุุณภาพและ
ความน่่าเชื่่�อถืือของสื่่�อนั้้�น ตลอดจนสามารถสร้้างสรรค์์ (Create) เนื้้�อหาสื่่�อให้้เหมาะสม
ตามวััตถุุประสงค์์ของผู้้�รัับสาร จากงานวิิจััยที่่�ศึึกษาการรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ จะพบทั้้�งผู้้�รัับสาร
ที่่�มีีความฉลาดในการใช้้สื่่�อ (Smart Receiver) และผู้้�รัับสารที่่�ยัังต้้องการคำำ�ชี้้�แนะ
(Need for Orientation) ในการรู้้�เท่่าทัันสื่อ�่ ทั้้ง� ในด้้านการประเมิินค่า่ คุุณภาพ ความถููกต้้อง
และความปลอดภััยของสื่่�อ ลัักษณะของผู้้�รัับสารที่่�ต้้องการคำำ�ชี้้�แนะดัังกล่่าวนั้้�น พบทั้้�ง
ผู้้�ที่่�เปิิดรัับสื่่�อเพื่่�อการบริิโภคสิินค้้าและบริิการที่่�เกิินจำำ�เป็็น ผู้้�ที่่�เสพติิดการใช้้เครืือข่่าย
สัังคมออนไลน์์จนมีีแนวโน้้มเกิิดภาวะซึึมเศร้้า ผู้้�ที่่�นิิยมเสพสื่่�อที่่�มีีการใช้้ภาษารุุนแรงและ
ผู้้�ที่่�ใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์เพื่่�อกลั่่�นแกล้้งผู้้�อื่น่�
ผลการวิิเคราะห์์งานวิิจััยด้้วยองค์์ประกอบด้้านผู้้�รัับสาร พบว่่า ผู้้�รัับสารที่่�เปิิดรัับ
ข่่าวสารที่่�มีเี นื้้�อหาซ้ำำ��เดิิมและมีีระยะเวลาที่่�ต่อ่ เนื่่อ� งในการเปิิดรับั จะส่่งผลต่่อการตััดสินิ ใจ
ทำำ�ศัลั ยกรรมเพิ่่�มเติิม และการซื้้อ� สิินค้า้ ตามคำำ�แนะนำำ� (Review) ของผู้้�ทรงอิิทธิิพลในโลก
ออนไลน์์ ซึ่ง่� ผู้้�รับั สารที่่�มีพี ฤติิกรรมดัังกล่่าวยัังมีีแนวโน้้มที่่�เหมืือนกััน คืือ การบอกต่่อไปยััง
ผู้้�รัับสารกลุ่่�มอื่่�นๆ อีีกด้้วย นอกจากนี้้�การเสพติิดสื่่�อสัังคมออนไลน์์ยัังเป็็นตััวแปรหนึ่่�ง
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ที่่�สามารถใช้้พยากรณ์์ภาวะการเกิิดอาการซึึมเศร้้า อีีกทั้้�งยัังส่่งผลต่่อการเห็็นคุุณค่่า
ในตนเอง โดยเฉพาะกัับผู้้�รัับสารที่่�ใช้้เวลากัับสื่่�อสัังคมออนไลน์์จนรู้้�สึึกว่่าขาดไม่่ได้้
ในด้้านคุุณภาพของเนื้้�อหายัังพบว่่า ผู้้�รัับสารมีีการยอมรัับความรุุนแรงที่่�ปรากฏอยู่่ใ� นสื่่�อ
ออนไลน์์ เช่่น การใช้้ภาษาที่่�ไม่่สุุภาพ หยาบคาย รุุนแรง หมิ่่�นเหม่่ ก้้าวร้้าว รวมถึึง
การแสดงออกของผู้้�ดำ�ำ เนิินรายการที่่�ไม่่เหมาะสม เช่่น การแสดงความคิิดเห็็นเรื่�อ่ งเพศ
และการใช้้อวััจนภาษาที่่�ล่่อแหลม เป็็นต้้น ผู้้�รัับสารซึ่่�งยอมรัับเนื้้�อหาที่่�ไม่่เหมาะสมนี้้�
จะมีีทััศนคติิว่่าพฤติิกรรมที่่�ปรากฏให้้เห็็นจากสื่่�อเป็็นเรื่่�องปกติิและสามารถยอมรัับได้้
ในทางเดีียวกัันพบว่่าผู้้�รับั สารกลุ่่�มที่่ต้� อ้ งการการชี้้แ� นะบางส่่วนยัังเกิิดพฤติิกรรมการกลั่่น� แกล้้ง
ระรานผู้้�อื่่�น ทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�ถููกกระทำำ�เกิิดผลกระทบทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจ ซึ่่�งในบางกรณีี
ไม่่ใช่่การกลั่่�นแกล้้งกัับบุุคคลที่่�ใกล้้ชิิดรู้้�จัักกัันเท่่านั้้�น แต่่กลัับเกิิดขึ้้�นกัับบุุคคลสาธารณะ
หรืือคนที่่�มีีชื่่�อเสีียง
ด้้านผู้้�รัับสารที่่�มีีความฉลาดในการใช้้สื่่�อ (Smart Receiver) พบว่่า ผู้้�รัับสารกลุ่่�ม
ที่่�เกิิดและเติิบโตในยุุคดิิจิิตอลอย่่างเต็็มตััว (Digital Natives) ได้้รัับการศึึกษาเรื่่�องการ
รู้้�เท่่าทัันสื่่�อ และได้้รัับความคาดหวัังว่่าจะมีีการตระหนัักรู้้�ถึึงวิิธีีการใช้้สื่่�ออย่่างเป็็น
ประโยชน์์ กล่่าวคืือ สามารถเข้้าถึึงเนื้้�อหาของสื่่�อผ่่านเครื่่�องมืือ (Devices) ช่่องทาง
(Channel) และแพลตฟอร์์ม (Platforms) และตอบสนองวััตถุปุ ระสงค์์ของตนเองได้้อย่่างดีี
ไม่่เพีียงเท่่านั้้�นผู้้�รับั สารที่่�มีคี วามฉลาดในการใช้้สื่อ่� ยัังมีีทักั ษะในการวิิเคราะห์์และประเมิิน
ความถููกต้้องและความน่่าเชื่่�อถืือของผู้้�ส่่งสาร รวมทั้้�งสารและช่่องทางการสื่่�อสารได้้
เช่่น มีีความสามารถในการแยกแยะเนื้้�อหาโฆษณาออนไลน์์ และยัังหลีีกเลี่่�ยงโฆษณาใน
สื่่อ� ออนไลน์์ รวมไปถึึงทัักษะในการคิิดเชิิงวิิพากษ์์ต่อ่ เนื้้�อหาที่่�ล่อ่ แหลม และขััดต่่อศีีลธรรม
ได้้อย่่างชำำ�นาญ นอกจากนี้้�กลุ่่�มผู้้�รัับสารดัังกล่่าวสามารถประเมิินคุุณค่่าของประเด็็น
ที่่�ปรากฏในสื่่�อว่่ามีีความน่่าสนใจ และนำำ�ไปถ่่ายทอดให้้กัับบุุคคลใกล้้ชิิด ซึ่่�งถืือว่่าเป็็น
ผู้้�นำำ�ทางความคิิด (Opinion Leader) ในครอบครััวและกลุ่่�มเพื่่�อน ผลจากการวิิจััย
เห็็นได้้ชััดว่่า ผู้้�รัับสารทั้้�ง 2 กลุ่่�มนี้้� มีีทัักษะในการเข้้าถึึงสื่่�อผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย
หากเพีียงแต่่กลุ่่�มผู้้�รัับสารที่่�ต้้องการคำำ�ชี้้�แนะนั้้�น จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการเพิ่่�มศัักยภาพ
ทางด้้านการวิิเคราะห์์ ประเมิินค่่าความถููกต้้อง และสามารถพััฒนาสู่่�การสร้้างเนื้้�อหา
ด้้วยตนเอง (User Generated Content) ได้้อย่่างมีีคุุณภาพ
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บทที่ 7

ขอเสนอแนะในการพัฒนาและสงเสริม
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนของไทย
ANALOG

DIGITAL

Generations
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การศึึกษาครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ทราบถึึงผลกระทบทางเศรษฐกิิจและสัังคม
ที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนผ่่านของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ไปสู่่�ระบบดิิจิิตอล
โดยใช้้เครื่่�องมืือทางเศรษฐศาสตร์์ อัันได้้แก่่การทำำ�แบบจำำ�ลองทางเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อ
ตอบคำำ�ถามที่่�แตกต่่างกัันในสองลัักษณะ ลัักษณะแรกคืือ แบบจำำ�ลองดุุลยภาพทั่่�วไป
(General Equilibrium Model) เพื่่�อวััดผลกระทบของการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบดิิจิิตอล
และผลจากมาตรการที่่�เกี่่ย� วข้้องของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการ
โทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.) ต่่อเศรษฐกิิจของประเทศโดยรวม
และภาคเศรษฐกิิจ (Sector) ต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง โดยจำำ�ลองผลกระทบภายใต้้ 4 สถานการณ์์
คืือ (1) สถานการณ์์ในช่่วงเริ่่�มต้้นของการประกอบกิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบ
ดิิจิิตอล (2) สถานการณ์์ในช่่วงการยุุติิระบบโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบแอนะล็็อกและ
การเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่โ� ทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อลอย่่างเต็็มรููปแบบ (3) สถานการณ์์
ในช่่วงการคืืนใบอนุุญาตและยุุติกิ ารประกอบกิิจการของผู้้�ประกอบการโทรทััศน์ภ์ าคพื้้น� ดิิน
ในระบบดิิจิิตอลบางราย และ (4) สถานการณ์์ในช่่วงที่่�ผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน
ในระบบดิิจิิตอลเผชิิญกัับความท้้าทายด้้านเทคโนโลยีี หรืือ Disruptive Technology
นอกเหนืือไปจากการวััดผลกระทบทางเศรษฐกิิจโดยใช้้แบบจำำ�ลองดุุลยภาพ
ทั่่ว� ไปแล้้ว ยัังนำำ�เอาเครื่อ�่ งมืือทางเศรษฐศาสตร์์เชิิงปริิมาณในลัักษณะอื่่น� ๆ มาใช้้ ได้้แก่่ การวััด
ประสิิทธิิภาพหรืือผลิิตภาพโดยรวม (Total Factor Productivity: TFP) ของผู้้�ประกอบ
กิิจการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล เพื่่�อให้้สามารถวััดผลการดำำ�เนิินงาน (Performance)
ของผู้้�ประกอบการในช่่องโทรทััศน์ต่์ า่ งๆ ได้้ว่า่ เป็็นอย่่างไร เพื่่อ� ใช้้ประกอบการวิิเคราะห์์และ
นำำ�เสนอข้้อเสนอแนะและนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้�ยัังรวมถึึงการใช้้วิธีิ ี Cohort Analysis
ในการคาดการณ์์อนาคตจากลัักษณะที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปตามเจเนอเรชัันของผู้้�บริิโภค ซึ่�ง่ มีี
ผลกระทบต่่อการเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคใน 10 - 15 ปีีข้้างหน้้า เพื่่อ� ฉายภาพ
ให้้เห็็นถึึงสภาวการณ์์ในอนาคตและใช้้ประกอบการนำำ�เสนอข้้อเสนอเชิิงนโยบายและ
มาตรการต่่างๆ ด้้วย นอกจากนี้้� ยัังใช้้แบบจำำ�ลองเศรษฐมิิติิในลัักษณะของดุุลยภาพ
บางส่่วน (Partial Equilibrium Model) มาใช้้ในการอธิิบายถึึงความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างรายได้้
โดยเฉลี่่�ยของครััวเรืือนกัับพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อเพื่่�อประกอบการวิิเคราะห์์อีีกด้้วย
สำำ�หรัับในส่่วนของการศึึกษาผลกระทบต่่อสัังคมไทยจากการเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่ร� ะบบ
ดิิจิิตอลนั้้�น ประกอบไปด้้วยส่่วนของการศึึกษาการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
ซึ่่ง� จะใช้้วิธีิ กี ารวิิเคราะห์์ทางสัังคมศาสตร์์ ประกอบกัับข้้อมููลจากการสำำ�รวจพฤติิกรรมของ
ผู้้�บริิโภคในปีี 2562 จาก “โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่อ� ของไทย”
ซึ่่�งดำำ�เนิินการโดยคณะผู้้�วิิจััยจากสถาบัันอาณาบริิเวณศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
และการวิิเคราะห์์ถึึงผลกระทบต่่อภาคสื่่�อสารมวลชน
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การวิิเคราะห์์ผลกระทบของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ต่์ อ่ เศรษฐกิิจ
ไทยในส่่วนนี้้�ใช้้แบบจำำ�ลองดุุลยภาพทั่่�วไป ORANI-G ซึ่่�งคณะผู้้�วิิจััยจากมหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์พัฒน
ั าร่่วมกัับ The Centre of Policy Studies (CoPS), Victoria University
ประเทศออสเตรเลีีย แบบจำำ�ลองที่่�พัฒน
ั านี้้�มีทั้้ี ง� สิ้้น� 59 สาขาเศรษฐกิิจ รวมทั้้�งสาขากิิจการ
กระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ และสาขากิิจการโทรคมนาคม โดยใช้้ข้้อมููลจากตาราง
ปััจจััยการผลิิตและผลผลิิต (I-O Tables) ในปีี 2558 (ค.ศ. 2015) ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลล่่าสุุด
โดยกำำ�หนดสถานการณ์์สมมติิ (Scenarios) สำำ�หรัับการจำำ�ลองผล (Simulation) ออกเป็็น
4 สถานการณ์์ ได้้แก่่ สถานการณ์์ในช่่วงเริ่่ม� ต้้นของการประกอบกิิจการโทรทััศน์ภ์ าคพื้้น� ดิิน
ในระบบดิิจิิตอล สถานการณ์์ในช่่วงการยุุติิระบบโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบแอนะล็็อก
และการเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่โ� ทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อลอย่่างเต็็มรููปแบบ สถานการณ์์
ในช่่วงการคืืนใบอนุุญาตและยุุติกิ ารประกอบกิิจการของผู้้�ประกอบการโทรทััศน์ภ์ าคพื้้น� ดิิน
ในระบบดิิจิิตอลบางราย และ สถานการณ์์ในช่่วงที่่�ผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน
ในระบบดิิจิิตอลเผชิิญกัับความท้้าทายด้้านเทคโนโลยีี หรืือ Disruptive Technology
การจำำ�ลองผล (Simulation) สถานการณ์์ช่่วงเริ่่�มต้นข
้ องการประกอบกิิจการ
โทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล (สถานการณ์์ที่่� 1) ทำำ�การศึึกษาผลกระทบของ
เหตุุการณ์์สำำ�คััญ ซึ่่�งได้้แก่่ การแจกคููปองแลกซื้้�อเครื่่�องรัับสััญญาณโทรทััศน์์ภาคพื้้�น
ในระบบดิิจิิตอล และการลงทุุนในโครงข่่ายโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล (MUX)
ในส่่วนของการแจกคููปอง พบว่่า มีีมููลค่่าการใช้้คููปอง 7,446 ล้้านบาท และการ
ประเมิินค่่าใช้้จ่่ายนอกเหนืือคููปองอีีก 12,600 ล้้านบาท การจำำ�ลองผลพบว่่า มาตรการ
ดัังกล่่าวส่่งผลให้้ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.02 คิิดเป็็น
มููลค่่า 2,646 ล้้านบาท ในขณะที่่�ผลผลิิตของกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์
ขยายตััวร้้อยละ 0.11 และการนำำ�เข้้าโดยรวมขยายตััวร้้อยละ 0.12
ในส่่วนของการลงทุุนใน MUX พบว่่า การลงทุุนของผู้้�ประกอบการโครงข่่าย
ทั้้ง� 5 รายมีีมููลค่่า 4,319.14 ล้้านบาท และสร้้างผลตอบแทนปััจจััยทุุนของกิิจการกระจาย
เสีียงและกิิจการโทรทััศน์เ์ พิ่่ม� ขึ้้น� ประมาณ 1,069.32 ล้้านบาทต่่อปีี การจำำ�ลองผลกระทบ
จากการลงทุุนใน MUX พบว่่า ช่่วยให้้ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศขยายตััวร้้อยละ
0.02 หรืือคิิดเป็็นมููลค่่า 2,381 ล้้านบาท และผลผลิิตของกิิจการกระจายเสีียงขยายตััว
ร้้อยละ 0.17 ในขณะที่่�การลงทุุนมวลรวม และการลงทุุนของกิิจการกระจายเสีียงและ
กิิจการโทรทััศน์์ขยายตััวร้้อยละ 0.15 และ 19.91 ตามลำำ�ดัับ
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การจำำ�ลองผลสถานการณ์์ในช่่วงการยุุติิระบบโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบ
แอนะล็็อกและการเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่�โทรทััศน์ภ์ าคพื้้นดิ
� นิ ในระบบดิิจิติ อลอย่่างเต็็มรูปู แบบ
(สถานการณ์์ที่่� 2) โดยกำำ�หนดให้้มููลค่่าโฆษณาในกิิจการโทรทััศน์์แสดงถึึงมููลค่่าผลผลิิต
ของการประกอบธุุรกิิจโทรทััศน์์ภาคพื้้น� ดิินในระบบดิิจิติ อล คณะผู้้�วิจัิ ยั ทำำ�การเปรีียบเทีียบ
ความแตกต่่างระหว่่างมููลค่่าโฆษณาในกิิจการโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อลกัับมููลค่่าโฆษณาใน
กิิจการโทรทััศน์์ในสถานการณ์์สมมติิในกรณีีที่่�ไม่่มีีการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�โทรทััศน์์ในระบบ
ดิิจิติ อล โดยพบว่่าระหว่่างปีี 2557 - 2562 กิิจการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิติ อลสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
กว่่า 39,691 ล้้านบาท หรืือกว่่า 111,098 ล้้านบาทตลอดช่่วงระยะเวลาใบอนุุญาต
นอกจากนี้้� การจำำ�ลองผลจากแบบจำำ�ลอง CGE พบว่่า มููลค่่าเพิ่่�มที่่�สร้้างขึ้้�นในช่่วงระยะ
เวลา 6 ปีีระหว่่างการยุุติิการออกอากาศในระบบแอนะล็็อกและการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�
โทรทััศน์ภ์ าคพื้้�นดิินในระบบดิิจิติ อลเต็็มรููปแบบ ส่่งผลให้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมภายในประเทศ
ขยายตััวร้้อยละ 0.32 คิิดเป็็นมููลค่่าผลผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ยปีีละกว่่า 7,002 ล้้านบาท
ในขณะที่่�การจำำ�ลองผลกระทบตลอดระยะเวลาใบอนุุญาตพบว่่า กิิจการโทรทััศน์์ทำำ�ให้้
ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศเพิ่่�มขึ้้น� กว่่า 117,587 ล้้านบาทตลอดระยะเวลา 15 ปีี
หรืือคิิดเป็็นร้อ้ ยละ 0.9 ของ GDP
การจำำ�ลองผลสถานการณ์์ในช่่วงการคืืนใบอนุุญาตและยุุติกิ ารประกอบกิิจการ
ของผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอลบางราย (สถานการณ์์ที่่� 3)
พิิจารณาผลกระทบจากมาตรการช่่วยเหลืือของรััฐและการยุุติิการประกอบกิิจการของ
ผู้้�ประกอบการบางรายตั้้ง� แต่่ช่ว่ งหลัังเดืือนเมษายน 2562 ซึ่่ง� มาตรการช่่วยเหลืือที่่�พิจิ ารณา
ประกอบด้้วย 5 มาตรการ ได้้แก่่ (1) การชดเชยจากการคืืนใบอนุุญาต 7 ช่่องรายการ มููลค่่า
2,932.68 ล้้านบาท (2) การช่่วยเหลืือยกเว้้นค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตงวดที่่� 5 และ 6
จำำ�นวน 13,622.4 ล้้านบาท (3) การช่่วยเหลืือค่่าเช่่าใช้้โครงข่่าย MUX ตลอดระยะเวลา
ใบอนุุญาตที่่�เหลืืออยู่่�มููลค่่า 16,453.6 ล้้านบาท (4) ค่่าทดแทน ชดใช้้ หรืือตอบแทน
ในการปรัับเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์โครงข่่าย MUX ให้้กัับผู้้�ประกอบการ MUX 5 ราย จำำ�นวน
761.42 ล้้านบาท และ (5) การเปลี่่ย� นแปลงอััตราการนำำ�ส่ง่ เงิินเข้้ากองทุุน กทปส. ซึ่่ง� มีีผล
ลดอััตราการนำำ�ส่่งเงิินรายปีีเข้้ากองทุุนจากเดิิมร้้อยละ 0.5 - 2 เป็็นร้้อยละ 0.125 - 1.5
และปรัับช่่วงขั้้�นรายได้้ของการจััดเก็็บให้้ละเอีียดมากยิ่่�งขึ้้�น ตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้นไป
โดยคณะผู้้�วิิจัยั เห็็นว่า่ การช่่วยเหลืือข้้อ (2) และ (5) เป็็นการลดการจััดเก็็บในอนาคต และ
ยัังไม่่มีกี ารจััดเก็็บใดๆ ดัังนั้้�นจึงึ ยัังไม่่มีธุี รุ กรรมจริิง และไม่่มีผี ลกระทบที่่�ชัดั เจน จึึงคงเหลืือ
มาตรการช่่วยเหลืือที่่�จะนำำ�มาใช้้จำำ�ลองผลจากข้้อ (1) (3) และ (4) ร่่วมมููลค่่า 20,147.7
ล้้านบาท โดยจากการจำำ�ลองผลพบว่่า ความช่่วยเหลืือดัังกล่่าวส่่งผลให้้รายรัับและ
การใช้้จ่่ายของรััฐบาลลดลง เป็็นผลให้้ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ และการลงทุุน
มวลรวมลดลงร้้อยละ 0.093 และ 0.004 ตามลำำ�ดัับ อย่่างไรก็็ดีี แม้้ว่่ามาตรการนี้้�ในด้้าน
หนึ่่�งจะส่่งผลให้้มููลค่่าผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศลดลงอัันเนื่่�องมาจากจำำ�นวน
ผู้้�ผลิิตที่่ล� ดลง และการช่่วยเหลืือส่่งผลต่่องบประมาณของรััฐ แต่่ในอีีกด้้านหนึ่่ง� มาตรการนี้้�
เปรีียบเสมืือนการปลดล็็อกให้้ผู้้�ประกอบการที่่�ไม่่สามารถแข่่งขัันได้้ให้้ออกจากตลาดไป
ซึ่่�งช่่วยลดการใช้้ทรััพยากรอย่่างไม่่มีีประสิิทธิิภาพ เนื่่�องจากผู้้�ประกอบการที่่�ออกไปใช้้
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ปััจจััยการผลิิตในมููลค่่าที่่�สููงโดยเปรีียบเทีียบ แต่่สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มค่่อนข้้างน้้อยหากวััดจาก
ส่่วนแบ่่งรายได้้จากการโฆษณา ซึ่่ง� ผลส่่วนนี้้�ส่ง่ ผลต่่อระดัับการผลิิตในระยะยาว อย่่างไรก็็ดีี
การจำำ�ลองผลสถานการณ์์ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ยัังไม่่ได้้ประเมิินผลกระทบในส่่วนนี้้�
การจำำ�ลองผลสถานการณ์์ในช่่วงที่่�ผู้ป้� ระกอบการโทรทััศน์ภ์ าคพื้้นดิ
� นิ ในระบบ
ดิิจิิตอลเผชิิญกัับความท้้าทายด้้านเทคโนโลยีี หรืือ Disruptive Technology
(สถานการณ์์ที่่� 4) ทำำ�การประเมิินผลกระทบผ่่านการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการรัับชม
ของผู้้�บริิโภคในระยะเวลา 5 ปีีข้้างหน้้า โดยจากการสำำ�รวจพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อ
ของสำำ�นัักงาน กสทช. โดยสถาบัันอาณาบริิเวณศึึกษา (2562) จำำ�นวน 10,000 ตััวอย่่าง
พบว่่าในอีีก 5 ปีีข้้างหน้้าพฤติิกรรมการรัับชมโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินจะมีีแนวโน้้มลดลง
โดยชี้้ใ� ห้้เห็็นว่า่ จำำ�นวนการรัับชมจะลดลงร้้อยละ 11 - 21 ซึ่่ง� การจำำ�ลองผลพบว่่า พฤติิกรรม
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปดัังกล่่าวส่่งผลให้้ผลผลิิตในกิิจการกระจายเสีียงลดลงร้้อยละ 0.75 ถึึง
1.43 และผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศลดลงร้้อยละ 0.005 – 0.009 คิิดเป็็นมููลค่่า
801.1 – 1,529.3 ล้้านบาท หรืือเฉลี่่�ยสููงสุุดปีีละ 306 ล้้านบาท อย่่างไรก็็ดีี Disruption
ทางเทคโนโลยีีที่่เ� กิิดขึ้้น� ส่่งผลให้้มููลค่่าโฆษณาในสื่่อ� ออนไลน์์มีแี นวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว
โดยสััดส่ว่ นของโฆษณาในสื่่อ� ออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้นถึ
� งึ ร้้อยละ 6.5 ของมููลค่่าโฆษณาทั้้�งหมด และ
มีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 544 ระหว่่างปีี 2558 – 2563 ดัังนั้้�น การเปลี่่�ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีียังั ถืือว่่าเป็็นโอกาสของผู้้�ประกอบการโทรทััศน์ดิ์ จิิ ติ อลในการปรัับตััวไปนำำ�เสนอ
คอนเทนท์์ (Content) ในแพลตฟอร์์มที่่�หลากหลายขึ้้�น
การวิิเคราะห์์ข้า้ งต้้นชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่า โทรทััศน์์ภาคพื้้น
� ดิินระบบดิิจิต
ิ อลไม่่เพีียงแต่่
จะสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กับ
ั กิิจการโทรทััศน์์และกิิจการกระจายเสีียงมากกว่่า 111,098
ล้้านบาท ตลอดระยะเวลาใบอนุุญาต  (พ.ศ. 2557-2572) (ตารางที่่� 2.7)
แต่่มาตรการต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงระหว่่างการเปลี่่�ยนผ่่านจากระบบโทรทััศน์์
ภาคพื้้� น ดิิ น แบบแอนะล็็ อ กไปสู่่�ระบบดิิ จิิ ต อลยัั ง ส่่ ง ผลต่่ อ ระบบเศรษฐกิิ จ ไทย
ในภาพรวมในหลายช่่องทาง ซึ่ง�่ แบบจำำ�ลอง CGE ช่่วยให้้สามารถประเมิินผลกระทบ
เชิิงปริิมาณในภาพรวมระดัับประเทศ
การจำำ�ลองสถานการณ์์ทั้้ง� 4 สถานการณ์์ในงานศึึกษานี้้มีีทั้้
� ง� การจำำ�ลอง
ผลเพื่่�อชี้้�วััดผลกระทบต่่อนโยบายที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว (พ.ศ. 2557-2562) อัันได้้แก่่
สถานการณ์์ที่่� 1 ถึึง สถานการณ์์ที่่� 3 ซึ่่�งอาจสรุุปได้้ว่่าโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน
ในระบบดิิจิิตอลส่่งผลบวกต่่อระบบเศรษฐกิิจในภาพรวม  โดยผลผลิิตมวลรวม
ภายในประเทศเพิ่่�มขึ้น
้� คิิดเป็็นมููลค่่ากว่่า 106,919.3 ล้้านบาท (รวมผลกระทบของ
สถานการณ์์ที่่� 1 (2,646 ล้้านบาท + 2,381 ล้้านบาท), สถานการณ์์ที่่� 2 (117,587.3
ล้้านบาท)  สถานการณ์์ที่่� 3 (-15,695 ล้้านบาท)) ในขณะที่่�สถานการณ์์ที่่� 4 เป็็นการ
ประเมิินผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในระยะเวลา 5 ปีีข้้างหน้้า เมื่่�อผู้้�ประกอบการ
เผชิิญกัับความท้้าทายด้้านเทคโนโลยีี ซึ่ง่� พบว่่าการบริิโภคสื่่�อโทรทััศน์์ภาคพื้้น
� ดิิน
จะมีีแนวโน้้มลดลงร้้อยละ 11-21 อัันจะส่่งผลต่่อมููลค่่าผลผลิิตมวลรวมภายใน
ประเทศลดลงประมาณ 801.1-1,529.3 ล้้านบาท
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สำำ�หรัับการวััดผลิิตภาพโดยรวม (Total Factor Productivity: TFP) ปรากฏว่่า
มีีผู้้�ประกอบการเพีียง 7 ช่่องที่่�มีีตััวชี้้�วััดผลิิตภาพอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีหรืือมีีประสิิทธิิภาพ
กล่่ า วคืือ มีี สัั ดส่่ ว นรายได้้ ต่่ อ ต้้ นทุุ น มากกว่่ า 1 1 ส่่ ว นที่่� เ หลืือเป็็ นผู้้� ประกอบการที่่�
ประสิิทธิิภาพต่ำำ��กว่่า มากบ้้างน้้อยบ้้างต่่างกัันออกไป แต่่เป็็นที่่น่� า่ สัังเกตว่่า ผู้้�ประกอบการ
จำำ�นวนหนึ่่�งที่่�คืืนใบอนุุญาตนั้้�นล้้วนแล้้วแต่่เป็็นผู้้�ประกอบการที่่�มีีค่่า TFP ต่ำำ��กว่่า 1 ทั้้�งสิ้้�น
โครงสร้้างตลาด (Market Structure) หรืือโครงสร้้างการแข่่งขัันในกิิจการโทรทััศน์์
ภายหลัังการเปลี่่ย� นผ่่านเป็็นระบบดิิจิติ อลนั้้�นเปลี่่ย� นไปโดยสิ้้น� เชิิง จากที่่�มีลัี กั ษณะผููกขาด
โดยกลุ่่�มผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์แบบดั้้�งเดิิมเพีียงไม่่กี่่�ช่่อง มาเป็็นตลาดที่่�มีีการแข่่งขััน
ที่่�สููงขึ้้น� โดยมีีจำำ�นวนช่่องโทรทััศน์ใ์ นระบบดิิจิติ อลหลัังการประมููลใบอนุุญาตช่่องประเภท
ธุุรกิิจจำำ�นวน 24 ช่่อง และลดลงเหลืือ 19 ช่่องในปััจจุุบััน ซึ่่�งจากการวิิเคราะห์์ทาง
เศรษฐศาสตร์์โดยใช้้ TFP สามารถที่่�จะประมาณการได้้ว่า่ อาจจะมีีจำำ�นวนผู้้�ประกอบกิิจการ
โทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลลดลงไปอีีก ขณะเดีียวกัันขอบเขตตลาด (Market Definition)
ของกิิจการโทรทััศน์์ก็็เปลี่่�ยนแปลงไปด้้วยเช่่นกััน โดยมีีการแข่่งขัันจากแพลตฟอร์์ม
(Platform) อื่่�น ได้้แก่่ การให้้บริิการเสีียงและภาพผ่่านโครงข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต (Over The
Top: OTT) ซึ่่�งทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลประสบกัับการแข่่งขัันจาก
ผู้้�ประกอบการหรืือผู้้�เล่่นอื่่�นๆ จำำ�นวนมาก นอกจากนี้้� การนำำ�เสนอสาระและรายการ
โดยผ่่าน OTT ยัังมีีต้นทุ
้ ุนการออกอากาศที่่�ต่ำ�ำ� กว่่าโทรทััศน์์ในระบบดิิจิติ อลอีีกด้้วย
ดัังนั้้�น นโยบายของสำำ�นัักงาน กสทช. ในเรื่่�องของการให้้ใบอนุุญาตกัับผู้้�ประกอบ
กิิจการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลจึึงเป็็นเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ เพราะขณะนี้้�ได้้มาถึึงระยะเวลา
ครึ่่�งหนึ่่�งของการให้้ใบอนุุญาตแล้้ว สำำ�นัักงาน กสทช. จะมีีนโยบายอย่่างไรในการให้้
ใบอนุุญาตแก่่ผู้้�ประกอบการในครั้้ง� ต่่อไป โดยคำำ�นึงึ ถึึงโครงสร้้างตลาด (Market Structure)
ที่่�มีีการแข่่งขัันสููงจากแพลตฟอร์์มอื่่�นๆ ที่่�มีีภาระต้้นทุนุ การออกอากาศที่่�ต่ำำ��กว่่า นอกจาก
นี้้�ยัังต้้องคำำ�นึึงด้้วยว่่า การทำำ�ให้้ผู้้�ให้้บริิการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลสามารถอยู่่�ในตลาด
ได้้นั้้�นยัังมีีความสำำ�คััญสำำ�หรัับประเทศไทยอยู่่� เพราะจากการศึึกษาในโครงการสำำ�รวจ
พฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562) นั้้�นพบว่่า การรัับชมรายการ
โทรทััศน์มี์ ีลัักษณะเป็็นสิินค้้าด้้อย (Inferior Goods) กล่่าวคืือ เมื่่�อผู้้�บริิโภคมีีรายได้้สููงขึ้้�น
จะบริิโภคสิินค้้านั้้�นลดลง ในกรณีีของประเทศไทยที่่�ประชาชนส่่วนใหญ่่มีีรายได้้ต่ำำ��และ
ความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางเทคโนโลยีีสููง การเข้้าถึึงบริิการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินที่่�ให้้บริิการเป็็น
การทั่่�วไป เพื่่�อให้้ประชาชนยัังมีีช่่องทางในการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารได้้จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็น
ดัังนั้้�น การให้้โทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลสามารถอยู่่�ในตลาดและแข่่งขัันกัับ OTT ได้้
จึึงยัังเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญสำำ�หรัับคนส่่วนใหญ่่ในประเทศ รวมทั้้�งผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่คุ้้�นเคยกัับ
แพลตฟอร์์มใหม่่ๆ ในลัักษณะของ OTT
สััดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุุนเท่่ากัับ 1 หมายความว่่า มููลค่่าผลผลิิตเท่่ากัับต้้นทุนุ การผลิิต สััดส่่วนรายได้้ต่่อ
ต้้นทุุนมากกว่่า 1 หมายความว่่า มีีมููลค่่าผลผลิิตที่่�มากกว่่าต้้นทุุนการผลิิต และ สััดส่่วนรายได้้ต่่อต้้นทุนุ
ต่ำำ��กว่่า 1 หมายความว่่า มููลค่่าผลผลิิตที่่�ได้้มีีมููลค่่าต่ำำ��กว่่าต้้นทุุนการผลิิต
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ประเด็็นสำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งคืือ การกำำ�กัับดููแลการแข่่งขัันของกิิจการโทรทััศน์์
ภายใต้้ Market Definition ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปในลัั ก ษณะที่่� มีี ก ารแข่่ ง ขัั น มากขึ้้� น
(Contestable Market) ซึ่่�งประเด็็นสำำ�คััญคืือการพิิจารณานโยบายให้้มีีความยืืดหยุ่่�น
(Flexibility) เพิ่่�มขึ้้�นหรืือไม่่ ซึ่่�งความยืืดหยุ่่�นนี้้�หมายถึึงความยืืดหยุ่่�นของการกำำ�กัับดููแล
ผู้้�ประกอบกิิจการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล ที่่�อาจจะอนุุญาตให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�ถืือ
ใบอนุุญาต หรืืออาจจะกำำ�หนดให้้มีีการควบรวมกิิจการโทรทััศน์์ในบางสถานการณ์์
เนื่่อ� งจากการแข่่งขัันที่่สูู� งขึ้้น� ได้้ โดยมีีการคำำ�นึงึ ถึึงผลดีีและผลเสีียอย่่างชััดเจน ซึ่ง่� สามารถ
ทำำ�ได้้โดยการศึึกษากรณีีศึกึ ษาจากประเทศต่่างๆ เช่่น ประเทศญี่่�ปุ่่นที่่
� เ� คยมีีการอนุุญาตให้้
กิิจการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลสามารถควบรวมกิิจการได้้ (Merger and Acquisition:
M & A) เนื่่อ� งจากหลัังจากที่่มี� กี ารเปลี่่ย� นแปลงเป็็นระบบดิิจิติ อลแล้้วทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการ
ไม่่สามารถอยู่่�รอดได้้ (รายละเอีียดกรณีีศึึกษาประเทศญี่่�ปุ่่�นโปรดดูู สถาบัันศึึกษาความ
ร่่วมมืือระหว่่างประเทศ (2559) หน้้า 3-17 ถึึง 3-19) ซึ่�ง่ อาจนำำ�มาประกอบเป็็นแนวทาง
ในการกำำ�กัับดููแลการแข่่งขัันในกิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอลต่่อไป
นอกจากนี้้� หากพิิจารณาถึึงด้้านผู้้�บริิโภค จากการวิิเคราะห์์ Cohort Analysis
พบว่่า ในปััจจุุบัันประชากรเจเนอเรชัันที่่�มีีอายุุ 42 ปีีขึ้้�นไป (ได้้แก่่ กลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์
กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์ และกลุ่่�มเจเนอเรชััน จีี.ไอ.) มีีจำำ�นวนเกืือบเท่่ากัับกลุ่่�มเจเนอชัันอายุุ 41
ปีีหรืือน้้อยกว่่า (กลุ่่�มเจเนอเรชััน แซด และ กลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย)2 คืือประมาณร้้อยละ 50
แต่่ในอีีก 10 - 15 ปีีข้้างหน้้า ประชากรกลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์ กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์ และกลุ่่�ม
เจเนอเรชััน จีี.ไอ. จะลดจำำ�นวนลงมาก (สััดส่่วนเหลืือประมาณร้้อยละ 30 ถึึงร้้อยละ
35) เนื่่�องจากเจเนอเรชัันต่่างๆ ในปััจจุุบัันจะขยัับขึ้้�นไปเป็็นเจเนอเรชัันสููงอายุุที่่�มีี
ความคุ้้�นเคยกัับการบริิโภคออนไลน์์ ทำำ�ให้้ในอนาคตผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่จะเป็็นเจเนอเรชััน
ที่่�มีีการบริิโภคสื่่�อผ่่านแพลตฟอร์์มอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่โทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอลมากขึ้้�น
ซึ่่ง� หมายความว่่า จำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการโทรทััศน์ภ์ าคพื้้น� ดิินในระบบดิิจิติ อลก็็จะยิ่่ง� ลดลงไปอีีก
ดัังนั้้�น ความยืืดหยุ่่�น (Flexibility) ในการแข่่งขัันของผู้้�ประกอบกิิจการโทรทััศน์์ในระบบ
ดิิจิิตอลจะยิ่่�งทวีีความสำำ�คััญยิ่่�งขึ้้�นไปอีีกในอนาคต
โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภคสื่่�อของไทย (2562) แบ่่งกลุ่่�มอายุุออกเป็็น 5 กลุ่่�ม
(อายุุ ณ ปีี 2562 ที่่�ทำำ�การสำำ�รวจ) ดัังนี้้�
(1) กลุ่่�มเจเนอเรชััน จีี.ไอ. (Greatest Generation) เป็็นกลุ่่�มประชากรที่่�เกิิด พ.ศ. 2486 หรืือ
ปีีก่่อนหน้้านั้้�น โดยมีีอายุุตั้้�งแต่่ 76 ปีี ขึ้้�นไป
(2) กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์ (Baby Boomer) เป็็นกลุ่่�มประชากรที่่�เกิิด พ.ศ. 2487 – 2505 โดยมีีอายุุ
ระหว่่าง 57 – 75 ปีี
(3) กลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์ (Generation X) เป็็นกลุ่่�มประชากรที่่�เกิิด พ.ศ. 2506 – 2520 โดยมีีอายุุ
ระหว่่าง 42 – 56 ปีี
(4) กลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย (Generation Y) เป็็นกลุ่่�มประชากรที่่�เกิิด พ.ศ. 2521 – 2538 โดยมีีอายุุ
ระหว่่าง 24 – 41 ปีี
(5) กลุ่่�มเจเนอเรชััน แซด (Generation Z) เป็็นกลุ่่�มประชากรที่่�เกิิดตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2539 เป็็นต้้นไป
โดยมีีอายุุ 23 ปีี หรืือน้้อยกว่่า
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สำำ�หรัับพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคนั้้�น จากการศึึกษาพบว่่าในปััจจุุบัันเปลี่่�ยนไป
จากเดิิมมาก และมีีความแตกต่่างของพฤติิกรรมระหว่่างแต่่ละกลุ่่�มอายุุอย่่างชััดเจน หรืือ
อาจเรีียกว่่า ความเหลื่่�อมล้ำำ��ระหว่่างเจเนอเรชััน (Generation Divide) ก็็ได้้ โดยกลุ่่�ม
เจเนอเรชััน เอกซ์์ กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์ และกลุ่่�มเจเนอเรชััน จีี.ไอ. ซึ่�ง่ เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีอายุุ 42 ปีี
ขึ้้น� ไป ส่่วนใหญ่่ยังั คงรัับชมรายการโทรทััศน์ผ่์ า่ นทางแพลตฟอร์์มเดิิม คืือโทรทััศน์ภ์ าคพื้้น� ดิิน
ในระบบดิิจิิตอล แต่่กลุ่่�มที่่�มีีอายุุน้้อย หรืือ Young Generation (ได้้แก่่ กลุ่่�มเจเนอเรชััน
แซด และ กลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย ที่่�มีีอายุุ 41 ปีีหรืือน้้อยกว่่า) นั้้�น ใช้้โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�หรืือ
อุุปกรณ์์อื่น่� ๆ เพื่่อ� รัับชมรายการผ่่านบริิการ OTT มากกว่่า ซึ่ง่� พฤติิกรรมนี้้�มีลัี กั ษณะเดีียวกััน
ทั้้�งภาพรวมทั่่�วประเทศและในทุุกภููมิิภาค จะมีีความแตกต่่างกัันบ้้างในแง่่ของสััดส่่วน
เพีียงเล็็กน้้อยเท่่านั้้�น
อย่่างไรก็็ตาม การนำำ�เสนอแนวทางในการแก้้ไขปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ระหว่่าง
เจเนอเรชัันจากการศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นไปได้้ยาก เนื่่�องจากไม่่มีีการรวบรวมข้้อมููลภาคสนาม
เพื่่�อสนัับสนุุนเหตุุผลที่่�ว่่า การที่่�คนในเจเนอเรชััน เอกซ์์ กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์ และกลุ่่�ม
เจเนอเรชััน จีี.ไอ. ยัังคงรัับชมรายการโทรทััศน์์ผ่่านทางระบบโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน และ
มีีการเข้้าถึึงบริิการ OTT ผ่่านโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�หรืืออุุปกรณ์์อื่่�นๆ น้้อยกว่่าคนกลุ่่�มอื่่�น
อาจมีีสาเหตุุมาจากการไม่่กล้้าใช้้เครื่่�องมืือใหม่่ๆ การขาดความรู้้�ความเข้้าใจและไม่่ทราบ
ถึึงประโยชน์์จากแพลตฟอร์์มใหม่่ๆ และเครื่่�องมืือต่่างๆ การขาดแคลนอุุปกรณ์์ หรืือ
การไม่่สามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต ซึ่่�งประเด็็นสาเหตุุเหล่่านี้้�ต้้องการการศึึกษาที่่�ชััดเจน
แต่่ข้้อมููลจากการสำำ�รวจภาคสนามในโครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมและแนวโน้้มการบริิโภค
สื่่�อของไทยเมื่่�อปีี 2562 ไม่่มีีข้้อมููลในส่่วนนี้้� ดัังนั้้�น ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายสำำ�หรัับ
การศึึกษาครั้้�งนี้้�ที่่�สามารถทำำ�ได้้ก็็คืือ กสทช. ควรทำำ�การรณรงค์์เรื่่�องการใช้้เครื่่�องมืือต่่างๆ
ตลอดจนการทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคสามารถการเข้้าถึึง (Accessibility) สื่่�อได้้ง่่ายขึ้้�น ทั้้�งในเรื่่�อง
ต้้นทุุนและวิิธีีการ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งคนในกลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์ กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์ และ
กลุ่่�มเจเนอเรชััน จีี.ไอ. เพื่่อ� ให้้คนกลุ่่�มนี้้�กล้้าที่่�จะเข้้ามาใช้้และเรีียนรู้้�วิิธีกี ารใหม่่ๆ เพื่่อ� ให้้ได้้
รัับประโยชน์์จากช่่องทางการบริิโภคสื่่อ� ที่่�หลากหลายมากยิ่่ง� ขึ้้น� อย่่างไรก็็ตาม ในส่่วนของ
ความเหลื่่อ� มล้ำำ��ระหว่่างเจเนอเรชัันมีอีี กี ประเด็็นที่่ค� วรคำำ�นึงึ ถึึง กล่่าวคืือ ในอนาคตคาดว่่า
ความเหลื่่�อมล้ำำ��ดัังกล่่าวจะลดน้้อยลงเรื่่�อยๆ เนื่่�องจากลัักษณะของการเปลี่่�ยนแปลงของ
ประชากรที่่�ในอนาคตคนในกลุ่่�มเจเนอเรชััน เอกซ์์ กลุ่่�มเบบี้้�บููมเมอร์์ และกลุ่่�มเจเนอเรชััน
จีี.ไอ. จะมีีจำำ�นวนลดลง และพยากรณ์์ว่่าในอีีก 15 ปีีข้้างหน้้ากว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของประชากร
ไทยจะเป็็นกลุ่่�มเจเนอเรชััน วาย เจเนอเรชััน แซด และน้้อยกว่่า ซึ่่�งประชากรกลุ่่�มนี้้�
มีีการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตและอุุปกรณ์์ต่่างๆ ได้้อย่่างคล่่องแคล่่ว
ประเด็็นสำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งก็็คืือ การกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องของเนื้้�อหาสาระ
โดยจากการสำำ�รวจพบว่่า การบริิโภคสื่่�อโทรทััศน์์ไม่่ว่่าจะผ่่านแพลตฟอร์์มใด ทั้้�งโทรทััศน์์
ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิตอล และบริิการ OTT จะเน้้นเรื่่�องสาระบัันเทิิงเป็็นส่่วนใหญ่่
สำำ�นัักงาน กสทช. อาจมีีบทบาทในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับคุุณภาพของรายการ ไม่่ว่่าจะเป็็น
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การติิดตามตรวจสอบ (Monitoring) หรืือการบัังคัับใช้้กฎหมาย (Enforcing) หรืือด้้าน
การให้้แรงจููงใจ (Incentive) เพื่่�อให้้เกิิดรายการเชิิงคุุณภาพมากขึ้้�น ในส่่วนของรายการ
เชิิงพาณิิชย์ห์ รืือรายการที่่�ไม่่ถููกกฏหมาย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในเรื่่อ� งที่่�เป็็นโทษต่่อสุุขอนามััย
ของประชาชนก็็ควรลดน้้อยลงด้้วย อย่่างไรก็็ตาม คณะผู้้�วิิจััยยัังเห็็นความสำำ�คััญของการ
มีีมาตรการส่่งเสริิมและสร้้างแรงจููงใจให้้ภาคเอกชน ให้้มีกี ารผลิิตและเผยแพร่่สื่อ่� คุุณภาพ
และการสร้้างแรงกดดัันเพื่่�อลดการเผยแพร่่สื่่�อด้้อยคุุณภาพให้้น้้อยลง มากกว่่าการบัังคัับ
ใช้้ในลัักษณะของกฎหมายหรืือข้้อห้้ามต่่างๆ
การทำำ� ให้้ สื่่� อ โทรทัั ศน์์ เ ป็็ นต ลาดแห่่ ง ความคิิ ด (Marketplace of Ideas)
ที่่�มีีเสรีีภาพในการนำำ�เสนอข้้อมููลก็็เป็็นประเด็็นที่่�สำำ�คััญเช่่นกััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งความ
หลากหลายของข้้อมููลข่่าวสารที่่�มีมี ากและเป็็นสากล ทั้้�งนี้้�เพราะการรัับข้้อมููลข่่าวสารจาก
สื่่อ� ผ่่าน OTT จะมีีจำำ�นวนมากขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ ขณะที่่�ระบบในปััจจุุบันที่่
ั มี� กี ารใช้้ปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์
(Artificial Intelligence: AI) จะทำำ�ให้้เกิิดปััญหาของการรัับข้้อมููลข่่าวสารที่่�แคบลง
เนื่่�องจากการเลืือกให้้ของอััลกอริิทึึม (Algorithm) ของ AI ที่่�จะนำำ�เสนอเฉพาะเรื่่�อง
ที่่�ผู้้�บริิโภคชอบหรืือมีีความเห็็นเอีียงไปในด้้านใดด้้านหนึ่่�งมากเกิินไป หรืือเป็็นปััญหา
ที่่�เรีียกว่่า ห้้องเสีียงสะท้้อน (Digital Echo Chamber) ที่่�ถึึงแม้้ว่่าข้้อมููลข่่าวสาร
จะมีีมากมายหลากหลาย แต่่การรัับรู้้�จะแคบลงหรืือมุุมมองที่่�แตกต่่างจะถููกปิิดกั้้�น ดัังนั้้�น
การรณรงค์์หรืือการสร้้างแรงจููงใจให้้ผู้้�บริิโภคมีีความรู้้�ความเข้้าใจ และเป็็นผู้้�บริิโภค
ที่่�รู้้�เท่่าทัันสื่่�อ (Media Literacy) จึึงเป็็นอีีกประเด็็นหนึ่่�งที่่�จะช่่วยสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้กัับ
ผู้้�บริิโภคได้้ ซึ่่�งสำำ�นัักงาน กสทช. สามารถมีีบทบาทในการช่่วยให้้ผู้้�บริิโภคมีีความรู้้�เท่่าทััน
สื่่�อมากยิ่่�งขึ้้�นได้้
จากข้้อเสนอแนะในการพััฒนาและส่่งเสริิมกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการ
โทรทััศน์์ของไทยที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น โดยสรุุปแล้้วมีี 2 ประเด็็นที่่�ถืือว่่าเป็็นประเด็็นหลััก
ที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่
(1) 	สำำ�นัักงาน กสทช. ควรมีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลการแข่่งขัันในส่่วนของ
กิิจการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลในสภาวะที่่�มีีการแข่่งขัันจากบริิการ OTT
เพื่่�อไม่่ให้้ผู้้�ประกอบการโทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอลเสีียเปรีียบในด้้านต้้นทุุน
และมีีความยืืดหยุ่่�นในการกำำ� กัั บดูู แลการแข่่ ง ขัั น เพื่่� อ ให้้เกิิ ด ตลาดที่่� มีี
การแข่่งขัันที่่�สมบููรณ์์ (Healthy Competition) เพื่่� อให้้เกิิดประโยชน์์
ต่่อประชาชนในทุุกกลุ่่�ม
(2) การกำำ�กัับดููแลเนื้้�อหาสาระให้้มีีความหลากหลาย เพื่่อ� ให้้สื่่อ� โทรทััศน์เ์ ป็็นตลาด
แห่่งความคิิด (Marketplace of Ideas) และการกำำ�กัับดููแลเนื้้�อหาสาระ
ที่่�เป็็นโทษต่่อประชาชน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในเรื่่�องของสุุขภาพ รวมทั้้�ง
การสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้ผู้้�บริิโภคเพื่่�อให้้เกิิดการรู้้�เท่่าทัันสื่่อ� (Media Literacy)
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หนัั ง สืื อ ฉบัั บนี้้� มีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ ศึึ ก ษาผลกระทบของ

กิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์ที่่
์ �มีีต่่อสัังคมและ

เศรษฐกิิจไทยภายหลัังการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบดิิจิิตอล
ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน

ภาคประชาชน บุุคลากรของสำำ�นัักงาน กสทช. ตลอดจน

ผู้้� สน ใจนำำ� ไปใช้ ไ้ ด้้ตามสมควร โดยข้้อมููล ความเห็็ น

หรืือ ข้้อความใดๆ ที่่� ป รากฏในหนัั ง สืื อ นี้้� ไ ม่่ มีี ผ ลผููกพัั น

ต่่อสำำ�นัักงาน กสทช. แต่่อย่่างใด และสำำ�นัักงาน กสทช.

จะไม่่ รั ั บผิิ ด ชอบต่่ อ ความเสีียหายที่่� อ าจจะเกิิ ดขึ้้� น
ทั้้� ง ทางตรงหรืือ ทางอ้้อม จากการนำำ�ข้้ อมููล ความเห็็ น

หรืื อ ข้้อความในหนัั ง สืื อ นี้้� ไ ปใช้้ หรืื อ กระทำำ� การใด

ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัั บข้้อมููล ความเห็็น หรืือข้้อความที่่� ปรากฏ
ในหนัังสืือนี้้�

