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รายงานสภาพตลาดกิจการโทรทัศน

เอกสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ภายใน 
สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมคมแห่งชาติ เท่านั้น 

เอกสาร ความเห็น หรือข้อความใดๆ ท่ีปรากฏในเอกสาร เป็นเพียงความเห็นในเชิงวิชาการและไม่มีผลผูกผันต่อ สํานักงาน กสทช. แต่อย่างใด
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รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

 ด้วยสถานการณ์ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรั
เมษายน 2557 ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการรับชมโทรทัศน์ของประชากรไทย ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

1. ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ 

  เม่ือพิจารณาต้ังแต่เริ่มมีการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเม่ือเดือน
เมษายน 2557 จนถึงวันท่ี 15 มกราคม 
ใหม่นั้นมีแนวโน้มสูงข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสิ้นปี 
ประชาชนเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน 
(ช่อง 3, 5, 7 และ 9) นั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจความนิย
เดิมท่ีลดลง แต่ช่อง 7 และช่อง 3 ก็ยังคงเป็นช่องท่ีได้รับความนิยมสูงโดดจากช่องอ่ืนๆ อยู่ เนื่องจากยังมีกลุ่ม
แฟนหนังและแฟนละครท่ีติดตามท้ัง 
ละครท่ีน่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายอยู่อย่างต่อเนื่อง 
เพียงชั่วคราวจากการถ่ายทอดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ระหว่างวันท่ี 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง และลดลงเห็นได้ชัดในเดือนมกราคม 
รายการต่างๆ ทําให้ผู้ผลิตรายการหรือ
รายการของตนเอง ตัวอย่างของการถอนรายการท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน คือ 

                                                          

1 สํารวจจากประชากรทั่วประเทศที่มีอายุ 4 ปีข้ึนไป 
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รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เดือน

ด้วยสถานการณ์ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้เริ่
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการรับชมโทรทัศน์ของประชากรไทย ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ (TV Rating :TVR)  

เม่ือพิจารณาต้ังแต่เริ่มมีการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเม่ือเดือน
มกราคม 2558 จากข้อมูลของ Nielsen1 พบว่า TVR ของช่องรายการดิจิตอล

นั้นมีแนวโน้มสูงข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสิ้นปี 2557 นั้นได้รับความนิยม
ในขณะเดียวกัน ความนิยมในการรับชมช่องรายการท่ีมีจากระบบแอนะล็

นั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

กการสํารวจความนิยมในระดับประเทศ ถึงแม้จะมีแนวโน้มความนิยม
ก็ยังคงเป็นช่องท่ีได้รับความนิยมสูงโดดจากช่องอ่ืนๆ อยู่ เนื่องจากยังมีกลุ่ม

แฟนหนังและแฟนละครท่ีติดตามท้ัง 2 ช่องอยู่ บวกกับการท่ีช่องรายการได้พยายามดึงผู้ชมด้วยการนําเสนอ
ละครท่ีน่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายอยู่อย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีช่อง MCOT และช่อง 5 

ากการถ่ายทอดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ระหว่างวันท่ี 19 กันยายน – 4 ตุลาคม 
เห็นได้ชัดในเดือนมกราคม 58 เนื่องจากมีการปรับผังรายการประจําปีของช่อง

รายการต่างๆ ทําให้ผู้ผลิตรายการหรือ Content Provider เจ้าใหญ่ท่ีเคยลงรายการไว้ได้ย้
ตัวอย่างของการถอนรายการท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน คือ รายการของ

                   

ปีข้ึนไป  

เดือนมกราคม 2558 

บชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้เริ่มข้ึนเม่ือเดือน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการรับชมโทรทัศน์ของประชากรไทย ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

เม่ือพิจารณาต้ังแต่เริ่มมีการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเม่ือเดือน
ของช่องรายการดิจิตอล

ความนิยมในการรับชมจาก
บชมช่องรายการท่ีมีจากระบบแอนะล็อกเดิม 

 

ถึงแม้จะมีแนวโน้มความนิยมต่อช่องรายการ
ก็ยังคงเป็นช่องท่ีได้รับความนิยมสูงโดดจากช่องอ่ืนๆ อยู่ เนื่องจากยังมีกลุ่ม

พยายามดึงผู้ชมด้วยการนําเสนอ
5 มีเรทต้ิงดีดตัวสูงข้ึน

ตุลาคม และจากนั้นค่อยๆ 
เนื่องจากมีการปรับผังรายการประจําปีของช่อง

เจ้าใหญ่ท่ีเคยลงรายการไว้ได้ย้ายไปลงช่อง
รายการของผู้ผลิตรายการแนว
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สาระบันเทิง Workpoint ท่ีทําการถอนรายการ
Workpoint TV ท่ีตนเองประมูลมาได้
กรณีของผู้ผลิตรายการละครรายใหญ่ อย่างบริษัท 
ยาวนาน ก็นําละครใหม่ๆ ไปออกอากาศ
ประกวดร้องเพลง The Star ท่ีมีความนิยมสูงท่ีออกอากาศใน
ช่อง one เช่นกัน 

 ดังนั้น ผลของการปรับผังรายการของ
สูงท่ีเคยอยู่ในผังรายการช่อง 5 และช่อง 
ความนิยมชมของช่อง 5 และช่อง 
TV และช่อง one ท่ีความนิยมสูงข้ึนอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน 

 สําหรับช่องรายการท่ีเคยมีประสบการณ์ในการออกอากาศในระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเดิม อาทิ 
ช่อง 8 ช่อง Nation ช่อง Voice หรือ
อย่างดี โดยยังคงสามารถรักษาฐานผู้ชมรายการเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น นอกจากนั้นแล้ว ช่
เพ่ิมฐานผู้ชมรายการได้มากข้ึนอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากปัจจัยหลักสองประการ ประการแรกการท่ีช่อง 
ได้กลายเป็นบริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไป
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากข้ึน ซ่ึงเป็นการขยายฐานผู้
ได้ผลิตรายการท่ีตอบสนองต่อประชาชนในวงกว้าง อาทิ ละครหลังข่าวท่ีมีเนื้อหาเจาะตลาดประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศ ทําให้ความนิยมของช่อง 
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ทําการถอนรายการท่ีมีความนิยมสูงจากช่อง MCOT เพ่ือไปออกอากาศ
มาได้แทน อาทิ รายการ Identity Thailand ชิงช้าสวรรค์ เป็นต้น หรือใน

กรณีของผู้ผลิตรายการละครรายใหญ่ อย่างบริษัท Scenario ท่ีออกอากาศ ละครหลังข่าว
ไปออกอากาศในช่อง one ท่ีตนเองบริหารจัดการ นอกจากนั้นแล้วยังถอนรายการ

ท่ีมีความนิยมสูงท่ีออกอากาศในช่อง MCOT มาถึง 10 ปี แล้วนําไป

ารปรับผังรายการของช่อง Workpoint TV และช่อง one ท่ีนํารายการท่ีมีความนิยม
และช่อง MCOT มาออกอากาศในช่องของตนเอง จึงเป็นปัจจัยหลักท่ีทําให้

และช่อง MCOT ลดลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงสวนทางกับความนิยมของช่อง
ท่ีความนิยมสูงข้ึนอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน   

สําหรับช่องรายการท่ีเคยมีประสบการณ์ในการออกอากาศในระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเดิม อาทิ 
หรือช่อง Spring News ต่างสามารถรักษาสถานะความนิยม

คงสามารถรักษาฐานผู้ชมรายการเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น นอกจากนั้นแล้ว ช่
เพ่ิมฐานผู้ชมรายการได้มากข้ึนอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากปัจจัยหลักสองประการ ประการแรกการท่ีช่อง 
ได้กลายเป็นบริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไปท่ีทุกโครงข่ายจะต้องนําไปออกอากาศตามกฎ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากข้ึน ซ่ึงเป็นการขยายฐานผู้ชมไปโดยปริยาย และประการท่ีสอง
ได้ผลิตรายการท่ีตอบสนองต่อประชาชนในวงกว้าง อาทิ ละครหลังข่าวท่ีมีเนื้อหาเจาะตลาดประชาชนส่วน

ระเทศ ทําให้ความนิยมของช่อง 8 ทะยานสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า 

เพ่ือไปออกอากาศในช่อง 
ชิงช้าสวรรค์ เป็นต้น หรือใน

ละครหลังข่าวในช่อง 5 มาอย่าง
นั้นแล้วยังถอนรายการ

แล้วนําไปออกอากาศทาง

 

ท่ีนํารายการท่ีมีความนิยม
มาออกอากาศในช่องของตนเอง จึงเป็นปัจจัยหลักท่ีทําให้

ลดลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงสวนทางกับความนิยมของช่อง Workpoint 

สําหรับช่องรายการท่ีเคยมีประสบการณ์ในการออกอากาศในระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเดิม อาทิ 
ความนิยมของช่องได้เป็น

คงสามารถรักษาฐานผู้ชมรายการเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น นอกจากนั้นแล้ว ช่อง 8 ยังสามารถ
เพ่ิมฐานผู้ชมรายการได้มากข้ึนอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากปัจจัยหลักสองประการ ประการแรกการท่ีช่อง 8 

ท่ีทุกโครงข่ายจะต้องนําไปออกอากาศตามกฎ Must Carry ทําให้
ชมไปโดยปริยาย และประการท่ีสองคือ ช่อง 8      

ได้ผลิตรายการท่ีตอบสนองต่อประชาชนในวงกว้าง อาทิ ละครหลังข่าวท่ีมีเนื้อหาเจาะตลาดประชาชนส่วน
ทะยานสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า 
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ละครของช่อง 8 จะมีกลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกับกลุ่มเป้าหมายของละครของช่อง 7 นี่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ี
ทําให้ความนิยมของช่อง 7 ลดลงด้วย  

 กลุ่มท่ีน่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มช่องรายการรายใหม่ท่ีไม่มีประสบการณ์ในการทําช่องรายการ อาทิ 
ช่อง MONO 29 ช่องไทยรัฐทีวี ช่องอมรินทร์ ช่อง New TV เป็นต้น ในกลุ่มนี้จะเห็นช่อง MONO 29 เป็นช่อง
ท่ีมีความนิยมสูงท่ีสุด ตามมาด้วยช่องไทยรัฐทีวี สิ่งท่ีน่าสนใจคือหากพิจารณาเปรียบเทียบกับช่องรายการท่ีมี
ประสบการณ์บางช่องรายการแล้ว ช่อง MONO 29 กลับกลายเป็นช่องรายการท่ีมีความนิยมสูงกว่า ซ่ึงเป็นท่ี
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าปัจจัยอะไรท่ีทําให้ช่อง MONO 29 เป็นช่องรายการท่ีถือได้ว่าประสบความสําเร็จ
ในช่วงเริ่มต้นของการออกกอากาศ ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงเนื้อหารายการของช่อง MONO 29 และแผนการตลาด
ของช่อง MONO 29 จะพบว่า ช่อง MONO 29 ได้มีแผนการตลาดท่ีชัดเจนและมีกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 
คือ ได้วางตําแหน่งของช่องว่าเป็นช่องท่ีเน้นให้ประชาชนสามารถรับชมหนังหรือหนังซีรีย์ท่ีโดยท่ัวไปจะต้อง
รับชมผ่านระบบบอกรับสมาชิกเท่านั้นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นผังรายการของช่อง MONO 29 จึงมีความ
ชัดเจน ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนั้นแล้วการโฆษณาช่องรายการก็ได้นําเลขลําดับช่อง
รายการ “29” ของตนเองเข้าไปใส่ไว้ในชื่อช่องรายการ ก็เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ประชาชนจดจําช่องรายการ
ได้ด้วย  
 นอกจากนั้นสภาพตลาดท่ีผ่านมาพบว่ามีการแข่งขันอย่างสูงระหว่างช่องรายการเดิมกับช่องรายการ
ใหม่ การแข่งขันท่ีเห็นได้ชัดคือการแข่งขันในการแย่งฐานผู้ชมในระดับประเทศระหว่างช่อง 7 กับช่อง 8 และ
การแข่งขันเพ่ือแย่งฐานผู้ชมในเขตกรุงเทพและเมืองใหญ่ระหว่างช่อง 3 กับช่อง one ซ่ึงการแข่งขันท้ังสอง
สนามต่างเน้นการแข่งขันในช่วงรายการละครหลังข่าว ซ่ึงถือได้ว่าเป็นช่วง Prime Time ของประเทศไทย ซ่ึง
ในช่วงท่ีผ่านมาการแข่งขันดังกล่าวทําให้ความนิยมในช่องรายการเดิมอย่างช่อง 7 และช่อง 3 ลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ และคาดว่าการแข่งขันจะสูงข้ึนในปี 2558 นี้ เนื่องจากท้ังช่อง 8 และช่อง one ได้เริ่มลงทุนผลิต
ละครมากข้ึน   

 อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมข้ึนของความนิยมของช่องรายการใหม่นอกจากจะเกิดจากตัวของรายการท่ีตอบ
โจทย์ผู้ชมแล้ว ยังมีปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ความนิยมเพ่ิมสูงข้ึนได้ นั่นคือการจัดลําดับช่องรายการของผู้ให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซ่ึงการท่ีช่องรายการใดช่องรายการหนึ่งอยู่ในลําดับท่ีสามารถจดจําได้ง่ายของ
โครงข่าย ก็อาจจะส่งผลถึงความนิยมท่ีสูงข้ึนด้วย โดยเฉพาะการท่ีได้อยู่ในลําดับท่ีดีในโครงข่ายท่ีมีกลุ่ม
ตัวอย่างของการวัดความนิยมมากๆ ก็ยิ่งจะเป็นการทําให้ตัวเลขความนิยมสูงข้ึนเช่นกัน อาทิการได้ช่อง
หมายเลข 1 ใน PSI ซ่ึงติดต้ังอยู่ในกลุ่มตัวอย่างของ Nielsen ถึง 400 หลังคาเรือนจากท้ังหมด 2,200      
หลังคาเรือน เป็นต้น  
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2. ส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการในแต่ละช่องทางการรับชม 

จากข้อมูลเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมาพบว่า
73.4 ของครัวเรือนท้ังหมดรับชมโทรทัศ
รับชมโทรทัศน์ผ่านเสาก้างปลาหรือ
ดาวเทียมหรือเคเบิลมีแนวโน้มเติบโต
โทรทัศน์จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญหลังเดือนตุลาคม 
สนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน ซ่ึงอาจจะทําให้ประชาชนหันมา

 
  

เม่ือพิจารณาในภาพรวมของความเคลื่อนไหว
จะเห็นได้ว่า ส่วนแบ่งผู้ชมระหว่างช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินกับช่องรายการเคเบิล
นั้นโดยเฉลี่ยแล้วค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการเริ่มทดลองออกอากาศดิจิตอลทีวีเม่ือเดือนเมษายน 
2557 โดยตัวเลขสัดส่วนระหว่างการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินและช่องรายการโทรทัศน์ทางเคเบิล
และดาวเทียม ณ สิ้นปี 2557 อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 
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ในแต่ละช่องทางการรับชม  

จากข้อมูลเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมาพบว่า สัดส่วนช่องทางในการเข้าถึงโทรทัศน์ของประเทศไทย
ของครัวเรือนท้ังหมดรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมหรือเคเบิล และร้อยละ 

บชมโทรทัศน์ผ่านเสาก้างปลาหรือหนวดกุ้ง ซ่ึงท่ีผ่านมาแนวโน้มการเติบโตของการเข้าถึงผ่านโครงข่าย
เติบโตเพ่ิมข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคาดว่าสัดส่วนในการเข้าถึง

โทรทัศน์จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญหลังเดือนตุลาคม 2557 เนื่องเป็นการเริ่มต้นการแจก
ซ่ึงอาจจะทําให้ประชาชนหันมารับโทรทัศน์ผ่านเสาก้างปลาหรือ

ของความเคลื่อนไหวในช่องรายการของแต่ละช่องทางการรับชม 
จะเห็นได้ว่า ส่วนแบ่งผู้ชมระหว่างช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินกับช่องรายการเคเบิล
นั้นโดยเฉลี่ยแล้วค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการเริ่มทดลองออกอากาศดิจิตอลทีวีเม่ือเดือนเมษายน 

โดยตัวเลขสัดส่วนระหว่างการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินและช่องรายการโทรทัศน์ทางเคเบิล
อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 78 : 22  

 

งโทรทัศน์ของประเทศไทยร้อยละ 
ล และร้อยละ 26.6 ของครัวเรือน

การเข้าถึงผ่านโครงข่าย
มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคาดว่าสัดส่วนในการเข้าถึง

เนื่องเป็นการเริ่มต้นการแจกคูปอง
รับโทรทัศน์ผ่านเสาก้างปลาหรือหนวดกุ้งมากข้ึน 

 

ช่องทางการรับชม (Platform) 
จะเห็นได้ว่า ส่วนแบ่งผู้ชมระหว่างช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินกับช่องรายการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม
นั้นโดยเฉลี่ยแล้วค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการเริ่มทดลองออกอากาศดิจิตอลทีวีเม่ือเดือนเมษายน 

โดยตัวเลขสัดส่วนระหว่างการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินและช่องรายการโทรทัศน์ทางเคเบิล



5 สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 

 ท้ังนี้ หากพิจารณาลึกลงไปจะเห็นว่า ช่องรายการเดิมนั้น มีส่วนแบ่งผู้ชมท่ีค่อยๆลดลง ซ่ึงพบว่า ส่วน
แบ่งผู้ชมถูกโอนย้ายไปเป็นของช่องรายการทีวีดิจิตอลใหม่ 
และดาวเทียมนั้นเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม คือ
จากการท่ีคนไปชมถ่ายทอดสดฟุตบอล
จนค่อนข้างคงท่ีจนถึงสิ้นปี 2557 

นอกจากนี้ ช่องดิจิตอลช่องใหม่นั้นมีตัวเลขส่วนแบ่งผู้ชมสูงข้ึนเรื่อยๆ 
ทดลองออกอากาศดิจิตอลทีวีภาคพ้ืนดิน
ในช่วงกลางเดือนมกราคม 58 ซ่ึงคิดเป็นการเติบโต
ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินท่ีประกอบไปด้วยช่องรายการท่ีมีอยู่เดิม 
หรือท่ีเรียกว่า Traditional TV) นั้นมีส่วนแบ่งผู้ชมท่ีค่อยๆ
ทําให้ค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จากร้อยละ 
20 นับต้ังแต่เริ่มมีทีวีดิจิตอล 
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งนี้ หากพิจารณาลึกลงไปจะเห็นว่า ช่องรายการเดิมนั้น มีส่วนแบ่งผู้ชมท่ีค่อยๆลดลง ซ่ึงพบว่า ส่วน
แบ่งผู้ชมถูกโอนย้ายไปเป็นของช่องรายการทีวีดิจิตอลใหม่ 21 ช่องรายการ โดยท่ีการรับชมช่องโทรทัศน์
และดาวเทียมนั้นเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม คือมีแนวโน้มลดลง และพบว่าลดลงอย่างมากในเดือนมิถุนายน 
จากการท่ีคนไปชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทางดิจิตอลทีวีช่อง 8 จากนั้นแกว่งตัวข้ึนลงอีกเล็กน้อย

 

ช่องดิจิตอลช่องใหม่นั้นมีตัวเลขส่วนแบ่งผู้ชมสูงข้ึนเรื่อยๆ จากเดือนเมษายนท่ีเริ่มมีการ
ทดลองออกอากาศดิจิตอลทีวีภาคพ้ืนดิน กล่าวคือ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 7 ในเดือนเมษายน

ซ่ึงคิดเป็นการเติบโตถึงเกือบ 4 เท่าตัวในช่วงระยะเวลา 9 
ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินท่ีประกอบไปด้วยช่องรายการท่ีมีอยู่เดิม (3, 5, 7, MCOT

นั้นมีส่วนแบ่งผู้ชมท่ีค่อยๆ ลดลงจากการถูกช่องดิจิตอลใหม่
ทําให้ค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จากร้อยละ 93 ในเดือนเมษายน เป็นร้อยละ 76 คิดเป็นการลดลงประมาณร้อยละ 

งนี้ หากพิจารณาลึกลงไปจะเห็นว่า ช่องรายการเดิมนั้น มีส่วนแบ่งผู้ชมท่ีค่อยๆลดลง ซ่ึงพบว่า ส่วน
การรับชมช่องโทรทัศน์เคเบิล

ลดลงอย่างมากในเดือนมิถุนายน 
จากนั้นแกว่งตัวข้ึนลงอีกเล็กน้อย

 

 

จากเดือนเมษายนท่ีเริ่มมีการ
ในเดือนเมษายน 57 เป็นร้อยละ 24 

9 เดือนครึ่ง และในส่วน
MCOT, NBT, ThaiPBS 

ช่องดิจิตอลใหม่ดึงผู้ชมไปบางส่วน
คิดเป็นการลดลงประมาณร้อยละ 
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 ตัวเลขต่างๆ ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิตอลซ่ึงเกิดจากท่ีประชาชนหันมาให้ความสนใจเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงพุ่งข้ึนสูงอย่าง
รวดเร็วในเดือนมกราคมส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนของบริษัท Nielsen มีการเปลี่ยน
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ท่ีแต่เดิมเป็นระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบดิจิตอล จึงเป็นส่วนท่ีทําให้จํานวนผู้รับชม
เพ่ิมมากข้ึนต้ังแต่เดือนธันวาคมปีท่ีผ่านมา ซ่ึงนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติของผู้บริโภคท่ีมีความ
ต้องการเปลี่ยนตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี บวกกับการมีโครงการสนับสนุนประชาชนในการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลท่ีเริ่มมาต้ังแต่เดือนตุลาคม จึงเกิดเป็นแรงผลักดัน
ให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมมาติดต้ังและรับชมช่องรายการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพ่ิมมากข้ึนนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


