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รายงานการเขารวมอบรมหลักสูตร 

“Adapting Regulations and Policy to Platform Convergence” 

ระหวางวันท่ี 1-3 พฤษภาคม 2560 

ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ 

        

 

1. ความเปนมา 

สถาบัน Public Utility Research Center หรือ PURC จากมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of 

Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนสถาบันท่ีมหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งข้ึนเพ่ือ ท่ีจะเปนศูนย พัฒนาความรูแก

ผูบริหารและองคกรกํากับดูแลในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสาธารณูปโภค เชน วิทยุโทรทัศน โทรคมนาคม ไฟฟา 

พลังงาน และน้ําประปา โดยมีรูปแบบจัดเปนการประชุม การสัมมนา และโปรแกรมการฝกอบรม โดยท่ีผ านมา

นั้น สถาบัน PURC ไดมีหลักสูตร รวมกับสํานักงาน กสทช . ในดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

หลายหลักสูตรดวยกัน  เชน หลักสูตร Infrastructure Sharing หลักสูตรการแขงขันดานกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน (Broadcasting Competition Course) หลักสูตร Comprehensive Regulatory 

Impact Analysis in Broadcast Regulation และหลักสูตร Assessing Social Impacts in a 

Comprehensive Regulatory Impact Analysis 

โดยสําหรับหลักสูตร Adapting Regulations and Policy to Platform Convergence นี้ เปนอีก

หนึ่งหลักสูตรท่ีสถาบัน PURC ไดรวมจัดทํากับสํานักงาน กสทช . เพ่ือสรางองคความรูและความเขาใจใน ดาน

นโยบายและแนวทางการกํากับดูแลในยุคแหงการหลอมรวมของแพลตฟอรม (Platform Convergence) โดย

เนนการศึกษาสื่อและเนื้อหารายการตางๆ ท่ีมีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนอไปสูผูรับชมโดยไมจํากัด

ชองทางหรือแพลตฟอรม ตลอดจนการวิเคราะหแกไขปญหาและความทาทายในการกํากับดูแลท่ีเกิดในยุคการ

หลอมรวมของแพลตฟอรม ท้ังในเรื่องของการออกแบบโครงสรางใบอนุญาต (Licensing) การแขงขัน 

(Competition) และการปกปอ งสิทธิความเปนสวนตัว (Privacy) ของผูบริโภค เปนตน  ท้ังนี้ เนื้อหาใน

หลักสูตรการอบรมดังกลาวจะ จะชวยสรางองคความรูและเพ่ิมประสบการณใหบุคลากรของสํานักงาน กสทช . 

ในการปรับเปลี่ยนนโยบายขององคกรใหสอดคลองกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ี

เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงมีความสอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงานของภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศนท่ีตอง

ดําเนินนโยบายการกํากับดูแลใหกาวทันตอความกาวหนาทางดานวิทยาการและไดมาตรฐานสากล   

หลักสูตร Adapting Regulations and Policy to Platform Convergence โดยสถาบัน PURC มี

โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรม ดังนี้ 

การอบรมวันท่ี 1 ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 ประกอบไปดวยการอบรม ดังนี้ 

   บทเรียนท่ี 1 – การตอนรับและการปูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีการหลอมรวมของสื่อ 

  บทเรียนท่ี 2 – เทคโนโลยีในยุคการหลอมรวมของสื่อ 
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  บทเรียนท่ี 3 – เศรษฐศาสตรการหลวมรวมของแพลตฟอรม 

  บทเรียนท่ี 4 – การนําเสนองานท่ีไดรับมอบหมายกอนการฝกอบรม 

การอบรมวันท่ี 2 ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ประกอบไปดวยการอบรม ดังนี้ 

  บทเรียนท่ี 5 – ผูบริโภคสื่อมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางไรในปจจุบนั 

  บทเรียนท่ี 6 – การปรับตัวของธุรกิจสื่อตอสภาพการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

  บทเรียนท่ี 7 – กรณีศึกษาของประเทศไทยตอการหลอมรวมของสื่อ 

  บทเรียนท่ี 8 – Data Economy 

การอบรมวันท่ี 3 ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 ประกอบไปดวยการอบรม ดังนี้ 

  บทเรียนท่ี 9 – ความพึงพอใจของผูบริโภคตอความเปนสวนตัว 

  บทเรียนท่ี 10 – การกํากับดูแลในดานการคุมครองผูบริโภค 

  บทเรียนท่ี 11 – การกํากับดูแลแบบแยกสวน 

  บทเรียนท่ี 12 – การพัฒนาโมเดลในการกํากับดูแล 

 
2. วัตถุประสงคของการจัดอบรม 

2.1) เพ่ือสรางองคความรูและความเขาใจในเรื่องสื่อและเนื้อหารายการท่ีมีรูปแบบการนําเสนอและ

รับชมโดยไมจํากัดชองทาง รวมท้ังการประเมินผลกระทบและความทาทายในเชิงนโยบายท่ีเกิดจากการหลอม

รวมของแพลตฟอรม 

2.2) เพ่ือใหพนักงาน และบุคลากรของสํานักงาน กสทช . ไดรับการถายทอด ประสบการณตรงจาก

คณาจารยและผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศท่ีมีความรูความสามารถ ซ่ึงสถาบัน PURC แหง

มหาวิทยาลัยฟลอริดา เปนหนวยงานวิจัยและท่ีปรึกษาดานนโยบายสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมีชื่อเสียงและ

ไดรับการยอมรับในระดับสากล 

2.3) เพ่ือใหพนักงาน และบุคลากรของสํานักงาน กสทช. ไดเรียนรูแนวปฏิบัติและประสบการณจริงใน

การปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางกํากับดูแลใหสอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี และสามารถนํา

สิ่งท่ีไดเรียนรูจากการอบรมมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริง จนสามารถออกนโยบายและกฎเกณฑการ

กํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได 

 

3. วิทยากร 

Dr. Mark Jamison จากคณะเศรษฐศาสตร และ Dr. Sylvia M. Chan-Olmsted จากคณะนิเทศ

ศาสตร มหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในดาน

เศรษฐศาสตร นโยบายสาธารณะ การวิจัยสื่อ และการกํากับดูแล 
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4. ผูเขารวมอบรม  

องคประกอบผูเขารวมอบรมโครงการหลักสูตร Adapting Regulations and Policy to Platform 

Convergence มีดังนี ้
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง สังกัด 
1 นางสาวนงลักษณ  วัชระเกียรติพงษ เลขานุการ ประธาน กสท. (พ.อ. ดร.นทีฯ) 

2 นางสาวสกลกฤตา  ลิมปสวัสดิ ์ ก1 ประธาน กสท. (พ.อ. ดร.นทีฯ) 

3 นางสาวกัญญวราร  ผองสวาง ก3 ประธาน กสท. (พ.อ. ดร.นทีฯ) 

4 พลเอกชํานาญ  สุวรรณฉวี  ผูปฏิบัติงาน กสท. พลโท ดร.พีระพงษฯ 

5 นางสาวตามตะวัน  อรุณกมล ก2 มส. 

6 นายธัชวีร  แยมศิร ิ ก2 คส. 

7 นายตร ี บุญเจือ บ3 บส. 

8 นายพชร  มิโต ก2 บส. 

9 นางสาววาลีรัตน  จตุรภัทรมานนท ก1 ปส.1 

10 นายวรวิวัฒน  จันทรรัตนสิร ิ ก2 ปส.2 

11 นางสาวดนูนาถ  ฟองทอง ก1 ปส.3 

12 นางสาวพิมพชนก  นามสวาท ก2 จส. 

13 นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม ก1 วส. 

14 นางสาวพรประภา  วงษสนิท ก2 วส. 

15 นายอรรถชัย  แมนมนตร ี ก1 ทส. 

16 นายอภิชาต ิ โรยแกว ก1 รส. 

17 นายศักดิ์สิทธ์ิ  มณีกรณ ก2 นส. 

18 นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ ก1 ผส. 

19 นางศิศิรา  จอลลี ่ ก1 ชส. 

20 นางสาวสกุณา  แซซึ่ง ก1 สส. 

21 นายภาณ ุ วีระชาล ี ก2 สส. 

22 นางสาวมณีนุช  ธีระดากร ก2 กส. 

23 นางจิตสุภา  ฤทธิผลิน ก2 อส. 

24 นางสาวณัฐชญา  ทวีวิทยชาครียะ ก1 ประธาน กสท. (พ.อ. ดร.นทีฯ) 

25 นางสาวสบายใจ  วงศางาม ก1 อส. 
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5. สรุปเนื้อหาสาระสําคัญของการฝกอบรม 

 

5.1 ขอมูลพ้ืนฐานดานการหลอมรวมของส่ือ 

  

  จํานวนการใช งานอินเทอรเน็ตท่ัวโลกในป 2016  ท่ีผานมามีการใชงานอยูประมาณ 1 Zettabyte 

(ZB) หรือ 1 พันลานลานลานไบต ซ่ึงหากเทียบกับการรับชมวิดีโอท่ีมีความละเอียดสูง (HD Video) ตองใช

เวลาท้ังหมดประมาณ 114 ลานป โดยจํานวนการ ใชงานอินเทอรเน็ตตั้งแตป 1996 เปนตนมานั้นไดมีกา รใช

งานเพ่ิมข้ึนประมาณเดือนละ 90 ลานไบตและยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงสาเหตุหลักท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของการ

ใชงานอินเทอรเน็ตนั้นมาจากการใชดูวิดีโอบนเว็บไซตและการสื่อสารขอมูลตางๆ 

ในป 2020 คาดการณวาจะมีปริมาณผูใชงานอินเทอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือ (Smartphone) มากกวา 

PC และจะมีการสงขอมูล file video ในทุกๆวินาที หรือประมาณ 1 ลานนาทีบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึง

ปริมาณการใชขอมูลบนโทรศัพทมื อถือจะเพ่ิมข้ึนประมาณ 8 เทาในระหวางป 2015 ถึงป 2020 โดยปริมาณ

การใชงาน IP (Internet Protocol)  ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคมีการใชงานสูงถึง 67.8 Exabyte (EB) /ตอ

เดือน  

อุตสาหกรรมวิดีโอตอไปจะมีแนวโนมเปนอยางไร  

ในปจจุบัน Platform หลักท่ีมีการเขาถึงและตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคและสามารถ

เติบโตไดนั้นจะอยูในรูปของสื่อท่ีสามารถใชงานไดหลาย Platform เชน Facebook , Twitter หรือ Youtube 

ซ่ึงทุกบริการจะทําบน Mobile Platform เปนอันดับแรกและมีการใหบริการครอบคลุมทุก Platform ตาม

ความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงสงผลตอการบริโภคสื่อ Social Media และ

รายไดท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงปจจัยสําคัญของการใชงานและกา รเติบโตของบริการก็คือ ประสบการณืในการใชงานของ

ผูบริโภคนั่นเอง  

จากผลสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคพบวา บริการ Youtube มีผูใชงานมากถึง 1 พันลานชั่วโมงตอวัน 

โดยในแตละนาทีมีผู upload วิดีโอบน Youtube มากถึง 400 ชั่วโมง ซ่ึงเม่ือดูจากกราฟเปรียบเทียบการใ ช

งานอินเทอรเน็ตกับโทรทัศนใน 1 วัน จะพบวา การใชงานอินเทอรเน็ตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆในขณะท่ีการใช

งานโทรทัศนมีแนวโนมคงท่ี  

  
ภาพท่ี 1 แนวโนมการใชงานอินเทอรเน็ตกับโทรทัศน 
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ภาพท่ี 2 กิจกรรมของประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาใน 1 วัน 

 
 
 

 
 
 

ทําไมคนถึงใหความสําคัญกับส่ือ  

จากการสํารวจประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา ๑๐ เหตุผลท่ีคนใชสื่อ Social Media และ

เหตุผลท่ีเลือกใชสื่อโทรทัศน มีเหตุผลดังนี้ 

 
ส่ือ Social Media ส่ือโทรทัศน 

ปฏิสัมพันธทางสังคม ผอนคลาย 

หาขอมูล สะดวก สบาย 

เลนยามวาง  การเขาถึง 

ใหความบันเทิง สรางประสบการณ 

ผอนคลาย หลบหนี้จากความวุนวาย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ทําในสิ่งท่ีชอบ ทําตามท่ีตองการ 

ดูประเด็นท่ีนาสนใจ 

เขาถึงงายและสะดวก 

แชรขอมูล 

เรียนรู เก่ียวกับสิ่งอ่ืนๆ มากข้ึน 
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ส่ือมีผลกระทบกับประเทศไทยอยางไร (Media Impact)  

 ในการอบรมครั้งนี้ไดเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อวามีผลกระทบอยางไรบาง ซ่ึง

สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

2. การกระตุนใหแสดงออกมากข้ึน 

3. การความคิดเห็นเปลี่ยน (อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ เพราะใชสื่อเปนเครื่องมือทางการเมือง) 

4. การเรียนรูสิ่งใหมๆ 

5. แสดงถึงวัฒนธรรมในการเปลี่ยนแปลง 

6. การแลกเปลี่ยนหรือแชรขอมูล (เชน บอยแคไหน) 

7. สังคมของแตละวัฒนธรรม เชน มีการแลกเปลี่ยนหรือรับวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตก 

8. มีผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ เชน แบรนดเนม 

9. เรื่องความม่ันคงของชาติ 

10. การตัดสินใจทางดานการเมือง เชน สังคมออนไลน 

11. โอกาสทางดานธุรกิจ เชน มีธุรกิจขนาดเล็กเพ่ิมมากข้ึน 

 

 5.2 เทคโนโลยีในยุคการหลอมรวมของส่ือ 

 

เพ่ือใหการสื่อสารระหวางบุคคลมีประสิทธิภาพ จะตองมีการกําหนดกฎกติกาหรือขอตกลงกัน ระหวาง

ผูรับและผูสงสาร  เชน ภาษา สื่อกลาง และเวลาในการสื่อสาร ซ่ึงการสื่อสารระหวางบุคคลนั้นสามารถท่ีจะ

ประยุกตใชกับการสื่อสารในรูปแบบเทคโนโลยีและสารสนเทศไดดังตารางตารางเปรียบเทียบ OSI 7 Layer 

Model กับการพูดคุย 
 

ตารางท่ี 1: เปรียบเทียบ OSI ๗ Layer Model กับการพูดคุย 

Similarities with talking OSI ๗ – Layer Model 

The language you use 
Application Layer 
Presentation Layer 

Authentication and permission Session Layer 
Error control Transport Layer 

Where the information goes Network Layer 
How the information goes Data Link Layer 

Physical medium Physical Layer 
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จากตารางการเปรียบเทียบ OSI 7 Layer Model กับการพูดคุยสามารถอธิบายไดดังนี้  

- ภาษาท่ีใชในการสื่อสาร เปรียบเทียบกับชั้น Application Layer และ Presentation 

Layer 

- การตรวจสอบและอนุญาต เปรียบเทียบกับชั้น Session Layer 

- การทวนสอบขอผิดพลาด เปรียบเทียบกับชั้น Transport Layer 

- กําหนดปลายทางท่ีสารหรือขอมูลจะถูกสงไป เปรียบเทียบกับชั้น Network Layer 

- สารหรือขอมูลจะถูกสงไปอยางไร เปรียบเทียบกับชั้น Data Link Layer 

- สารหรือขอมูลท่ีจะถูกสงไปจะอยูในรูปแบบใดทางกายภาพ เปรียบเทียบกับชั้น 

Physical Layer 

OSI 7 Layer เปนมาตรฐานระหวางประเทศ (The International Organization for 

Standardization) ซ่ึงไดกําหนดมาตรฐานกลางในการติดตอสื่อสารในระบบเครือขาย  และสําหรับการ

เปรียบเทียบการทํางานบนเครือขาย แกผูผลิตอุปกรณเครือขาย หรือโปรแกรมตางๆ จะตองผลิตตามมาตรฐาน

ท่ีกําหนด ซ่ึง OSI- 7 Layer ประกอบดวยชั้นตางๆ ดังนี้ 

1. Physical Layer คือชั้นลางสุดของ OSI-7 Layer Model เปนชั้นท่ีมีการเชื่อมตอกับเครือขายทาง

กายภาพของอุปกรณทาง ดานฮารดแวร ไดแก สายทองแดง สาย Coaxial สาย Fiber optic หรือเปนการ

เชื่อมตอทางดวยคลื่นความถ่ีวิทยุ เปนตน   

- สาย Fiber Optics เปนการสื่อสารดวยสายใยแกวนําแสง ซ่ึงปจจุบันไดใชสําหรับการ

เชื่อมตอโครงขายเพ่ือรับสงขอมูลระหวางประเท ศ ประมาณ รอยละ 99 และประมาณ                  

รอยละ 8 เปนสายเคเบิ้ลท่ีอยูใตทะเล 

คลื่นความถ่ีวิทยุ Radio Signal เปนคลื่นความถ่ีสูง ซ่ึงการสื่อสารดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา EM 

(Electromagnetic) จะประกอบดวยพลังงานคลื่นความถ่ีวิทยุ ซ่ึงการสื่อสารดวยสัญญาณ

วิทยุนั้น ไมอาจหลีกเลี่ยงการรบกวนสัญญาณได ซ่ึงการรบกวนสัญญาณกันอาจเกิดข้ึน เม่ือมี

การใชงานความถ่ีวิทยุ ตั้งแตสองความถ่ีหรือมากกวาได ซ่ึงอาจมีความถ่ีหรือแอมพลิจูด

เดียวกัน ทําใหเครื่องรับสัญ ญาณเกิดปญหาในการแยกสัญญาณ (Detect) ระหวางสอง

สัญญาณไดทําใหเกิดขอผิดพลาดในการสงขอมูล ขอมูลอาจเกิดการสูญหายเปนชวงๆ ดังจะ

เห็นไดจากภาพหากมีการสงสัญญาณวิทยุความถ่ีเดียวก็จะไมเกิดปญหาดังภาพ Legacy 

Radio Signal ซ่ึงปกติก็จะมีสัญญาณรบกวนจาก Noise หาก Noise ไมสูงมากก็จะไมมี

ปญหา แตหากมีสัญญาณวิทยุมากกวา 1 สัญญาณ และหากมีแถบความถ่ีท่ีใกลกันแลวจะทํา

ใหเกิดการรบกวนกันได ดังภาพแสดงสัญญาณรบกวน Interference 
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ภาพท่ี 3  Legacy Radio Signal 

 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4 สัญญาณรบกวน Interference 

 
 
 
 
 
 
 

 
คุณลักษณะของความถี่วิทยุ 
คลื่นความถ่ีวิทยุในแตละชวงแถบความถ่ีนั้นจะมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกัน เชน บางคลื่นความถ่ีวิทยุ

สามารถสะทอนพ้ืนดิน (Ground)  สามารถสะทอนชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยร (Ionosphere) หรือสามารถ

ทะลุทะลวงวัตถุบางประเภทได เชน แกว หรือคอนกรีต เปนตน แตบางคลื่นความถ่ีอาจไมมีคุณสมบัติเหลานี้

ทําใหบางชวงความถ่ีสามารถนํามาใชประโยชนไดมากกวาชวงความถ่ีอ่ืน 

 
ตารางท่ี 2: แถบความถี่วิทยุ 

ความถี่ ความยาวคล่ืน (Wavelength) คุณสมบัติท่ีนาสนใจ 
10kHz 30  km (20 miles) คลื่นมีคุณสมบัติในการแทรกทะลุพ้ืนน้ําได 

100 kHz 3 km (2 miles) คลื่นดิน สามารถเดินทางตามสวนโคงของโลก ไดดวย
ทางตรง Direct Wave  หรือจากการสะทอนผิวดิน 1000 kHz  

(1 MHz) 
300 meters (1000 feet) 

10 MHz 30 meter (100 feet) สามารถสะทอนชั้นบรรยากาศของโลกในชั้นไอโอโนส
เฟยร (Ionosphere) และอาจมีการรบกวนในชั้นนี้
ดวย เปนขีดจํากัดของคลื่นดิน 

100 MHz 3 meter (10 feet) คลื่นเดินทางแพรกระจายระดับสายตา Line of sight  
1000 MHz 30 cm (1 foot) คลื่นทํางานไดดีในระดับสายตา Line of sight และ

สําหรับการสื่อสารผานดาวเทียม สําหรับการทะลุ
ทะลวงสิ่งปลูกสราง และทางการแพทย 

Signal 

Noise 

Signal Signal 

Noise 
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10 GHz 3 cm (1 inch) มีผลตอสภาพดินฟาอากาศ เชน เมฆ หมอก และเม็ด
ฝนในเวลาท่ีเกิดฝนตก  

 
ตารางท่ี 3: แถบคลื่นความถี่ท่ีมีการใชงาน 

 แถบความถี่ การใชงาน 
15 GHz. การสื่อสารผานดาวเทียม 
1 GHz. การสื่อสารยานไมโครเวฟ 

800 MHz. โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
400 MHz. วิทยุ Land Mobile,การดูแลชายฝง/ทาเรือ , VHF-TV ชอง 7-13 
150 MHz. สื่อสารตํารวจ เรือเดินทะเล ระบบ VHFและ การบิน 
108 MHz. วิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็ม (FM Radio Broadcast)  

ความถ่ี (88 – 108 MHz.) 
54 MHz. VHF-TV ชอง 2-6 ความถ่ี (54 – 88 MHz.) 
27 MHz. วิทยุสื่อสาร CB, วิทยุสมัครเลน Amateur (HAM), กิจการกูภัย 

1600 KHz. วิทยุกระจายเสียงเอเอ็ม (AM Radio Broadcast)  
70 kHz. การเดินเรือทะเล 

 
ความถ่ีสูงยิ่งยวด Extremely high frequency (EHF) ยานความถ่ีตั้งแต 30 GHz. – 300 GHz. เปน

ยานความถ่ีท่ีมีความยาวคลื่นระดับมิลลิเมตร (mmWave) ชวง 10 – 1 mm ซ่ึงความถ่ีดังกลาวอยูต่ํากวาชวง

แสงอินฟาเรด (Infrared) หรือรังสีเทราเฮิรตซ (Terahertz Radiation) คุณสมบัติของคลื่นความถ่ีในยาน EHF 

นั้นจะลดทอนสัญญาณในชั้นบรรยากาศไดสูง และมีปญหาลดทอนสัญญาณในเวลาท่ีฝนตกเพราะเปนคลื่น

ความถ่ีท่ีมีความยาวคลื่นสั้นมากทําใหถูกลดทอนสัญญาณดวยเม็ดฝนไดงาย  สายอากาศท่ีใชในระบบ EHF มี

ขนาดเล็กมาก ซ่ึงความถ่ียานนี้นํามาใชกับเทคโนโลยีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบติดตั้งกับท่ีหรือ

แบบคลื่นท่ี ซ่ึงนิยมใชในการเชื่อมตอสัญญาณในระยะสั้นๆ และการกํากับอุปกรณในการใชงานชวงความถ่ี 

ดังกลาวอาจจะเปนประเภทไมตองมีใบอนุญาต (Unlicensed)   

2. Data Link Layer เปนชั้นท่ีสูงกวาชั้น Physical Layer ในชั้นนี้จะเปนชั้นกําหนดรูปแบบในการสง

ขอมูลใหกับชั้น Physical Layer ซ่ึงการจัดการขอมูลใน Layer นี้มีใหเปนเฟรมขอมูลมีการอางอิงท่ีอยูตนทางและ

ปลายทางดวย Mac Address ซ่ึงรูปแบบเฟรมท่ีใชในการสื่อสารไดแก SONET, ATM และ Ethernet เปนตน  

 

ภาพท่ี 5 แสดงเฟรมในชั้น Data Link Layer 

Frame Link Address Control Info Data or Payload Check Frame 
 

3. Network Layer เปนชั้นท่ีสูงกวา Data Link Layer เปนชั้นท่ีใชในการสงขอมูลขามเครือขาย 
หรือขาม Network ซ่ึงเกือบทุกอยางจะสงผาน  IP (Internet Protocol) packet  ซ่ึงจะมีการอางอิง  IP 
Address ตนทาง และปลายทาง 
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ภาพท่ี 6 แสดงชั้น Network Layer 

Network Layer 
 

 
 
 

Frame Link Address Control Info Data or Payload Check Frame 
Frame or Data Link Layer 
 

จากภาพจะเห็นไดวาขอมูลในสวนของ Network Layer ประกอบดวย Network Address หรือ IP 

Address ท่ีใชในการอางอิงท่ีอยูตนทาง และปลายทางในการสื่อสาร  และ User’s Data ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะ

อยูในสวนของ Data or Payload ของ Frame ในชั้น Data Link Layer นั่นเอง 

4. Transport Layer เปนชั้นท่ีสูงกวาชั้น Network Layer และทําหนาท่ีเชื่อมตอกับชั้นท่ีสูงข้ึนไป 

Upper layer เพ่ือใชงาน Network Service หรือ Application จากตนทางไปยังปลายทาง และมีการควบคุม

ขอผิดพลาดในการสื่อสาร (End to End error control) ซ่ึงโปรโตคอลท่ีใชในการสื่อสารไดแก UDP (User 

Datagram Protocol) หรือ TCP (Transmission Control Protocol)  

5. Session Layer ทําการสราง session เพ่ือใชในการติดตอระหวางตนทางและปลายทาง โดยปกติ

การสื่อสารขอมูลกันระหวางเครื่องตนทางและปลายท างดวย Port ตางๆ เชน Port 80 (HTTP), Port 

21(FTP) และ Port 25 (SMTP) เปนตน ซ่ึงในการติดตอดวย Port แตละครั้งจะสราง Session ก็จะมีการ

อางอิงในการรับสงขอมูลตาม Application ท่ีใชงาน 

6. Presentation Layer ทําหนาท่ีในการแปล และการเขารหัสขอมูล เชน JPEG, GIF และ MPEG 

เปนตน เพ่ือทําใหการรับสงขอมูลระหวางตนทางและปลายทางนั้นเขาใจกันไดถึง รูปแบบ (Format) ของ

ขอมูล 

7. Application Layer ทําหนาท่ีติดตอระหวางผูใช User และ Application ท่ีใชงานเชน Web 

Browser (HTTP) , FTP และ SMTP เปนตน  

ซ่ึงโดยรวมแลว Layer เหลานี้มีการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication) การอนุญาต (Permission) 

การเขารหัส (Encryption) การบีบอัดขอมูล (Compression) เปนตน นอกจากนั้นมีการกําหนดรูปแบบของ

ขอมูล (Format) และ Interfaces ของ Applications ตางๆ     

 

เครือขาย NGN ( Next Generation Network) 

NGN ( Next Generation Network) คือโครงขายโทรคมนาคมยุคหนา ซ่ึงโครงขาย NGN นั้นยังคง

ใชรูปแบบการสื่อสารดวย  IP (Internet Protocol)  

Network 
Address 

User’s Data 
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นิยามของ NGN ตามท่ี ITU กําหนดไวคือเครือขายท่ีมีพ้ืนฐานเปน Packet ซ่ึงสามารถใหบริการดาน

โทรคมนาคม และใชประโยชนจาก Broadband ไดอยางหลากหลาย ตลอดจนคุณภาพของการบริการ (QoS) 

ท่ีใชเทคโนโลยีการขนสงท่ีมีฟงกชั่นท่ีเก่ียวของกับบริการ เปนอิสระจากเทคโนโลยีการขนสง โดยท่ีผูใชไมถูก

จํากัดการเขาถึงผูใหบริการท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสนับสนุนการใชงานแบบเคลื่อน ท่ีท่ัวไป และชวยใหผูใชไดรับ

บริการท่ีสมํ่าเสมอและท่ัวถึง  

ระบบถูกออกแบบมาสําหรับการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีสามารถเชื่อมตอกับเครือขายท่ีมีอยู

ไดไมวาคุณสมบัติทางกายภาพของเครือขายจะแตกตางกัน ลดคาใชจายการใชงานการออกแบบระบบ

อินเทอรเน็ตสําหรั บการใหบริการรับสงขอมูลนั้น ขอมูลไมอาจทนตอความลาชา  การสูญหายของขอมูล และ

บิตขอมูลผิดพลาดได ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเปนปญหาสําหรับขอมูลเสียงและวีดีโอ  

 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบคุณสมบัติของเครือขายแบบ PSTN/Internet/NGN 

 PST/IN Internet NGN 
Multimedia services No Yes Yes 
Qos Support Yes (vice) No Yes 
Network intelligence  Yes No Yes 
Intelligent terminal equipment No Yes Yes 
Integrated supervision and control Yes No Yes 
Reliability High low High 
Service creation complex ad-hoc systematic 
Simplicity of services use medium high High 
Modularity Low medium High 
Time of service introduction long short short 
Openness of architecture small high High 

 
จากตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครือขายแบบ PSTN, Internet และ NGN จะเห็นไดวา

เครือขายแบบ NGN นั้นมีคุณสมบัติท่ีดีกวาเครือขายแบบ PSTN และ Internet ในดานการใหบริการ 

Multimedia การรับรองคุณภาพการใหบริการ (QoS) และความนาเชื่อถือ (Reliability)  

 

เทคโนโลยี 5G 

 เทคโนโลยี 5G เปนเครือขายไรสายยุคใหมท่ีถูกพัฒนาตอมาจากเทคโนโลยี 4G ซ่ึงเทคโนโลยี  5G นี้จะ

มีความเร็วในการสงขอมูลมากกวา 1Gbps โดยหลักการทํางานนั้นจําเปนท่ีจะตองติดตั้ง Small Cells จํานวน

หลายแสนจุดตามอาคาร ถนนหนทาง รวมถึงตามเสาตางๆ เพ่ือใหสามารถใชบริการไดครอบคลุม เนื่องจาก

เทคโนโลยี 5G มีการใชคลื่นท่ีมีความถ่ีสูงจึงสามารถสงสัญญาณไดไมไกลมาก ทําใหจําเปนตองติดตั้ง Small 

Cell เปนจํานวนมากเม่ือเทียบกับเทคโนโลยี 4G ซ่ึงเทคโนโลยี 5G นี้จะมีการกําหนดมาตรฐานในป 2018 นี้ 



13 

 

 เทคโนโลยี 5G นี้มีพ้ืนฐานแนวคิดสนับสนนุการใชงานแบบ  Internet of Thing และ Machine to 

Machine ซ่ึงเปนการสื่อสารระหวางอุปกรณตางๆ ท่ีมีการใชงาน Internet Protocol (IP) กับระบบ

อินเทอรเน็ตได ตัวอยางเชน การทําเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ดวยการนําเอาอุปกรณตางๆ เชน มิเตอร

ไฟฟา ไฟถนน ระบบประปา การแจงไฟฟาหรือประปาขัดของ แจงการจราจร รวมถึงระบบขนสงมวลชนตางๆ  

มาเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตทําใหเราสามารถทราบขอมูลท่ีเราตองการรูแบบ Real-time หรือนํามา

ประยุกตใชกับอุปกรณสวมใสขอมือ ทําใหสามารถตรวจสอบการทํางานของรางกายหรือติดตามความ

เคลื่อนไหวของคนและสัตวได รวมไปถึงยังสามารถนําไปใชในอุสาหกรรมตางๆไดดวยไมวาจะเปนอุตสาหกรรม

การเกษตร อุตสาหกรรมยานยนตร และการรักษาทางไกลของวงการแพทย เปนตน 

 สิ่งท่ีตองคํานึกถึงสําหรับการใชเทคโนโลยี 5G นี้ก็คือ จํานวนของคลื่นความถ่ีท่ีใชงานตองมีเพ่ิมข้ึน 

และการกําหนดคาเครือขายท่ีมีความหนาแนนมากเพ่ือไมใหเกิดการรบกวนกัน 

 

 5.3 เศรษฐศาสตรการหลวมรวมของแพลตฟอรม 

  

 

การศึกษาในหัวขอนี้ จะประกอบดวย ผลกระทบของระบบเครอืขาย (Network Effects) ความ

สอดคลองกัน ความเขากันของระบบเครือขาย ( Compatibility) การแขงขัน ( Competition)                   

และการประยุกตและการใชประโยชนระหวางเครือขาย (Application)  

 ดร. Mark Jamison กลาวคําถามนําในหัวข อนี้วา “เหตุใดสถานบันเทิง (ผับ/บาร ) ถึงตอง ทํา

การตลาดเพ่ือให มีผูหญิงเขามาใชบริการ เชน มีการลดราคาเครื่องดื่มหรือใหเครื่องดื่มฟรี  หรือแมกระท่ังการ

ลดราคาคาเขาสถานบันเทิง เปนตน  ท่ีเปนเชนนี้เกิดจากผูหญิงสามารถดึงดูดผูชายใหเขามาใชบริการในสถาน

บันเทิงเพ่ิ มมากข้ึน โดยผูชายสวนใหญ มักยอมจายเงินเพ่ือไดเขาใกลผูหญิง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ระหวางอุปสงคและอุปทาน กลาวคือ ผูชายตองการใชบริการสถานบันเทิงเพ่ิมมากข้ึนในเวลากลางคืน (อุป

สงค ) ในขณะเดียวกันสถานบันเทิงก็ตองการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการในเว ลากลางคืน (อุปทาน ) เชนกัน ซ่ึง

เหตุการณ?ท่ีเกิดข้ึนนี้ สามารถใชอธิบาย การใชโซเชียลมีเดีย เชน ยูทูป เฟสบุ ค และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีกําลัง

เกิดข้ึนบนอินเทอรเน็ต ซ่ึงเราเรียกปรากฏการณนี้วา “ผลตอบรับในเชิงบวก” (Positive feedback /Positive 

network feedback) 

 

เศรษฐศาสตรระบบเครือขาย (Network economics) มีแนวคิดสําคัญดังนี้  

1. ความสําเร็จนํามาซ่ึงความสําเร็จ (Success breeds success) 

เห็นไดจากกรณีของบริษัทวินเทล (Wintel) ซ่ึงบริษัทวินเทลเกิดจากการรวมตัวระหวางผูผลิตฮารดแวร

และซอฟทแวรสําหรับคอมพิวเตอร ไดแก บริษัทวินโดร  (Windows) และ บริษัทอินเทล (Intel) เพ่ือพัฒนา

คอมพิวเตอร ซ่ึงทําใหราคาของสินคาลดลง  รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของสินคาเพ่ือประโยชน ของ

ลูกคามากข้ึน โดยการรวมตัวในลักษณะนี้สงผลใหบริษัทมีจํานวนลูกคาเพ่ิมข้ึนและเขาครอบครองตลาด แทนท่ี

บริษัท แอปเปล (Apple) ซ่ึงครองตลาดอยูในขณะนั้นในระยะเวลารวดเร็ว  
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เชนเดียวกับมายสเปซ (Myspace) ซ่ึงเปนโซเชียลแพลตฟอรมท่ีสรางพ้ืนท่ีใหผูใชงานเขามาเขียนและ

แชรเรื่องราวของตนเองในสื่อออนไลนและประสบความสําเร็จเปนรายแรก แตตอมาเฟซบุค ก็เขามาครองตลาด

แทน ซ่ึงกรณีนี้ ความสําเร็จ ของเฟซบุค นําไปสูความสําเร็จ  เนื่องจาก จํานวนของคนท่ีเขามารวมใชงานเปน

อิทธิพลเชิงบวก ดังนั้นยิ่งมีคนใชงานเฟซบุคเยอะเทาไหร เฟซบุคก็ยิ่งมีมูลคาเพ่ิมมากข้ึนเทานั้น ยิ่งมีคนใช งาน

วินโดรมากเทาไหร คอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการวินโดร ก็ยิ่งมีมูลคามากข้ึนเทานั้น มูลคาของเครือขาย จึงถูก

กําหนดดวยขนาดของเครือขาย จึงเปนท่ีมาของวลีท่ีวา “ความสําเร็จนํามาซ่ึงความสําเร็จ” 

2. ความลมเหลวนํามาซ่ึงความลมเหลว (Failure breeds failure) 

เห็นไดจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับมายสเปซ (Myspace) ท่ีกลาวมาแลวขางตน และเบตาแมกซ (Betamax) โดย

หากยอนกลับไปสมัยท่ีเครื่องเลนวิดิโอกําลัง ไดรับความนิยม  มีสองบริษัทใหญแยงตลาดกันระหวาง Betamax 

กับ VHS แต VHS ไดรับความนิยมมากกวา  เนื่องจากราคาถูกกวา จึงทําให VHS ครองตลาด และทําให 

Betamax ออกจากตลาดไป จึงเห็นไดวา ความสําเร็จนํามาซ่ึงความสําเร็จ เพราะขนาดของเครือขายเปนเรื่อง

สําคัญ สวนความลมเหลวนําไปสูความลมเหลว ก็เพราะขนาดเครือขายเปนเรื่องสําคัญเชนเดียวกัน  

3. ผลไดตอขนาดฝงอุปทาน (Supply side returns to scale) 

ผลไดตอขนาด ของอุปทาน  เชน ซอฟตแวร ท่ีผลิตข้ึนมา แทบจะไมมี คาใชจายในการเผยแพรเนื้อหา

ซอฟตแวรหรือนําเนื้อหานั้นไปฝากไวกับบริการตางๆ บนแพลตฟอรมตาง ๆ หรือการใชโปรแกรม เฟซบุค ไมวา

จะมีผูใชงานเปนลานคนหรือแคคนเดียวก็จะมีคาใชจายเทากั น แมจะมีคาใชจายเก่ียวกับ เซิฟเวอรบางแตก็ไม

มากนัก หรือการคิดคนพัฒนา เครื่องมือคนหาของ Google ก็เกิดข้ึนเพียงครั้งเดียวเท านั้น และหลังจากนั้น

ผูใชงานเปนลานคนก็สามารถใชงานได สิ่งเหลานี้ทําใหไดอัตราสวนทางเศรษฐศาสตรขนาดใหญ นั่นคือ เราเสีย

คาใชจายเปนเงินจํานวนแนนอนเพียงกอนเดียวเทานั้นเพ่ือใหคนจํานวนมากใชงานตอไป 

4. ผลไดตอขนาดฝงอุปสงค (Demand side returns to scale) 

 ผลไดตอขนาดฝงอุปสงค  เชน การท่ีคนเขามาใชงานหรือใชบริการเปนจํานวนมากข้ึนเทาไหร ทําให

มูลคาของสินคาและบริการของเราเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย   

  

การสรางสรรคงานเพ่ือแขงขันในตลาด แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

 1. การสรางสรรคงาน เพ่ือแขงขันกัน ในระบบ  เชน ฟงกชั่นโฆษณาของเฟซบุค หรือผูประดิษฐฮารด

ไดรฟ เมมโมรี่การด ฯลฯ ท่ีใชกับคอมของวินโดร หรือการประดิษฐงานในระบบใดระบบหนึ่ง เพ่ือแขงกัน เชน 

การทําวีดิโอแขงกันในยูทูป 

 2. การสรางสรรคงานเพ่ือแขงขันกันระหวางระบบ เชน Internet กับ Minitel ซ่ึงเปนเวอรชั่นอินเทอรเน็ต

ของฝรั่งเศส ซ่ึงไมใชการแขงขันกันระหวางหนวยเล็กๆ ในระบบเดียวกัน แตเปนการแขงขันระหวางระบบสอง

ระบบท่ีตางกันโดยสิ้นเชิง  

 กลาวโดยสรุปคือ  ผลตอบรับในเชิงบวก ทําใหผูท่ีแข็งแกรง (ประสบความสําเร็จ ) ยิ่งแข็งแกรงมากข้ึน 

ในขณะท่ีฝายท่ีออนแอ (ลมเหลว ) ก็ยิ่งออนแอลง อยางไรก็ตาม หากระบบใหญมีผูใช บริการมากหรือแออัด
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เกินไป อาจทําใหผูใชบริการไมประสงคใชงานตอไป และทําใหเกิดผลตอบรับแบบตีกลับ (Negative Feedback) 

ไดเชนกัน ซ่ึงจะทําใหระบบท่ีแข็งแกรงกลับออนแอลง และระบบท่ีออนแอกลับแข็งแกรงข้ึน และทําใหเกิดสิ่ง ท่ี

เราเรียกวา “ตลาดผกผัน” (Tippy Market) เชน จากภาพท่ี 7 หากเราคาดวาจะมีลูกคาหนึ่ง ลานคนเขามาบน

แพลตฟอรม ปริมาณเงินท่ีลูกคาพรอมจะจายถูกกําหนดดวยกราฟท่ีเปน เสนราคา  (Price) และเสนความ

ตองการของลูกคา (Customer) ซ่ึงจากกราฟจะเห็นวาลูกคายินดีจายราคาสินคาถึงระดับราคาหนึ่งเทานั้น 

และหากราคานั้นสูงเกินกวาท่ีลูกคาสามารถรับไดกราฟจะเริ่มหักเหลง เนื่องจากความตองการของลูกคาลดลง 

 

 

 

ภาพท่ี 7 อุปสงคของระบบเครือขาย (Network Demand) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 ในทางเศรษฐศาสตร เม่ือกลาวถึงอุปสงคของสินคาหรือบริการชนิดใด ก็ตาม หากตองการขายใหไดใน

ปริมาณมากข้ึน ยิ่งตองลดราคา ของสินคาหรือบริการ ลง ซ่ึงทฤษฎีนี้ไมสามารถนํามาใชกับเศรษฐศาสตรของ

ระบบเครือขายได  โดยในระบบเครือขายหากตองการ ขายใหไดปริมาณมากข้ึนยิ่งตอง ข้ึนราคาของสินคาหรือ

บริการ โดย ข้ึนราคาไปจนถึงจุดหนึ่งท่ีกราฟเริ่มแกวงกลับเขาหาแกน นั่นคือจุดผกผัน กลับของสินคาในระบบ

เครือขายหรือแพลตฟอรมเครือขาย กลาวคือ ลูกคายินดีจะจายเงินเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชบริการไปจนถึงจุดหนึ่งแลว จะ

เริ่มลดลงจนถึงจุดดุลยภาพท่ีมีเสถียรภาพ (Stable Equilibrium) ซ่ึงหมายถึง จุดท่ีระดับราคาสินคา (อุปทาน) 

และความตองการของลูกคา (อุปสงค) คงท่ีไมเปลี่ยนแปลง (ภาพท่ี 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเร่ิมลดลงเนื่องจากความ

ตองการของลูกคาลดลง 
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ภาพท่ี 8 อุปสงคของระบบเครือขายและจุดหักเห (Network Demand and Tipping) 

 

 
     

สมมติวา คาใชจายในการดูแลลูกคา คนหนึ่ง  ในภาษาเศรษฐศาสตร  เรียกวา Marginal Cost คือ 

ตนทุนหนวยสุดทาย ซ่ึงหมายถึง ตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เนื่องมาจากปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

หนึ่งหนวย และจากกราฟขางตนมีลักษณะเปนกราฟอุปสงค รูปตัว U คว่ํา โดยจุด Critical Mass คือ จํานวน

ลูกคาท่ียอมรับระบบเครือขายนอยท่ีสุดซ่ึงเพียงพอท่ีจะทําใหระบบเครือขายนั้นอยูไดดวยตัวมั นเองและเกิด

การยอมรับในสังคมจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกคาท่ีเหลือ ทําใหระบบเครือขายนั้นกลายเปนตลาดบริการ

ขนาดเล็กเฉพาะกลุม และหากสามารถเพ่ิมจํานวนลูกคาได ณ จุดนั้น จะทําใหระบบเครือขายเราใหญข้ึนจน

ครองตลาดไดเกือบท้ังหมด แตกลับกันหาก ไดลูกคานอยลง  ณ จุดนั้น อาจทําใหเราลมเหลวจนตองออกจาก

ตลาดไป นี่คือธรรมชาติของแพลตฟอรม 

 ซ่ึงทําใหเกิดคําถามตามมาวาเพราะเหตุใด Apple Macintosh ยังคงอยูรอดในตลาดไดท้ังท่ี Microsoft 

Windows ครองตลาดเปนสวนใหญและอยูในตลาดมานานกวา เหตุผลก็คือ แมคนจะนิยมใช Microsoft Windows 

เปนสวนใหญจนทําใหครองตลาดไดเกือบท้ังหมด แตยังมีคนกลุมเล็กๆ ท่ียังคงชื่นชอบสินคาและภาพลักษณของ 

Macintosh และยอมทนกับการใชงานท่ีไมสามารถเขากันไดกับระบบปฏิบัติการของ Windows  
 

ภาพท่ี 9 ผลกระทบของจุดหักเห (Tipping Effect) 
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การแขงขันระหวางผูประกอบธุรกิจ (Intergenerational rivalry) 

 ความสามารถในการรองรับการเพ่ิมขยายไดในอนาคต (Scalability) หมายถึง เน็ตเวิรกท่ีออกแบบ

ข้ึนมาสามารถรองรับการขยายตัวหรือเติบโตไดมากนอยเพียงใด  องคกรขนาดใหญกําลังเพ่ิมปริมาณผูใชท่ีตอง

ใชงานระบบเน็ตเวิรก แอปพลิเคชันบนเน็ตเวิรกท่ีกําลังเพ่ิมข้ึน  ไซตสาขาท่ีเพ่ิมเติม  และเน็ตเวิรกคอนเน็กชันท่ี

เชื่อมตอไปยังภายนอกท่ีขยายตัวข้ึน เหลานี้ลวนมีผลตอการออกแบบใหมี Scalability 

       ถาเปนไปได  ในฐานะผูออกแบบเน็ตเวิรกใหกับลูกคา  เราควรถามลูกคาเพ่ื อใหเขาใจถึงสิ่งตางๆ 

ตอไปนี้   ตัวอยางคําถามท่ีควรถาม เชน จะมีไซตเพ่ิมข้ึนหรือไมในปถัดไปหรืออีกสองปถัดไป  เน็ตเวิรก             

ท่ีไซตใหมจะตองรองรับปริมาณผูใชมากนอยแคไหนในอีกหนึ่งหรือสองปขางหนา จะมีผูใชท่ีตองเขาถึง                 

เน็ตเวิรกสวนกลางมานอยแคไหน  และจะมีเครื่องเซิรฟเวอรหรือโฮสตถูกเพ่ิมเขาไปในเน็ตเวิรกท้ังหมดมาก

นอยแคไหนในอีกหนึ่งหรือสองปขางหนา  การทําใหบรรลุเปาหมายนี้อาจไมใชเรื่องงายนัก อาจตองมี

กระบวนการอ่ืนๆ  เขามาเก่ียวของดวย   อยางเชน   การวางแผนโครงสรางพ้ืนฐานเน็ตเวิรกใหเหมาะสม                    

การวิเคราะหลักษณะของแอปพลิเคชันท่ีใชงานอยูและกําลังจะใชและการเลือกอุปกรณเน็ตเวิรกท่ีสามารถ

ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมโมดูลตางๆ ไดในภายหลังโดยสะดวก  ตัวอยางหนึ่งของการวางแผนโครงสรางพ้ืนฐานเน็ต

เวิรกท่ีอาจเปนอุปสรรคตอ Scalability ไดแก 

 - การไมไดแบง VLAN ไวตั้งแตแรกบนสวิตซเน็ตเวิรก คือยังคงใชงานแบบ Flat Network อยู ซ่ึงอาจ

กอใหเกิดปญหาเก่ียวกับ Scalability ไดในกรณีท่ีมีปริมาณผูใชเพ่ิมมากข้ึน  และโดยเฉพาะอยางยิ่งถา

แอปพลิเคชั่นของผูใชหรือเน็ตเวิรกแอปพลิเคชันมีการสงบรอดคาสตเ ฟรมออกมามาก (เพราะสวิตซเลเยอร  2 

จะสงบรอดคาสตเฟรมออกไปท่ีทุกๆ พอรต ทุกๆ เซ็กเมนตท่ีมันเชื่อมตออยู) 

- การใชงานโปรโตคอลท่ีมีการสงบรอดคาสตเฟรมออกมาคอนขางมาก  ไดแก โปรโตคอลท่ีใชกันใน

ระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟทรุนเกาๆ ไดแก โปรโตคอล NetBEUI เปนตน 

 

ผลตอบรับเชิงบวกในเรื่องการใชงานเครือขาย (Networking) 

 1.ดานอุปทาน (Supply side) ไดแก hardware software และนวัตกรรมคางๆ ท่ีมีอยู โดย                     

ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมควรจะลงทุนในสิ่งตางๆ เหลานี้หรือไม และการลงทุนท่ีไหนถึงจะไดผลตอบแทน

ท่ีดี เชน ลงทุนท่ัวโลกหรือลงทุนบางภูมิภาค เปนตน 

 2.ดานอุปสงค (Demand side) คําถามคือ ทุกวันนี้พวกเขาทําอะไรกันอยู พวกเขาสามารถสรางสรรค

อะไรไดอีกบาง หรือสิ่งท่ีพวกเขาควรทํา เปนตน 

 

22ล่ันกุญแจล็อกลูกคาดวยโมเดล Lock-In และตนทุนของการเปล่ียนใจ (Switching Cost) 

 โดยท่ัวไปรูปแบบการไดรายไดของธุรกิจจะมีสองลักษณะดวยกันคือ การขายสินคากับลูกคาเปนครั้งๆ 

ไป (Transactions) กับอีกแบบหนึ่งคือ โมเดลการขายท่ีสรางเง่ือนไขใหลูกคากลับมาซ้ือซํ้า (Recurring 

Transactions) แนนอนวา ทุกคนก็คงอยากใหธุรกิจมีรูปแบบรายไดอยางหลังมากกวา แตลําพังแคการสราง
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ระบบสมาชิก และใชโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม นอกจากจะไมไดทําใหลูกคากลับมาซ้ือซํ้าดวยสิเนหาแลว 

ยังเปนการทํารายธุรกิจตัวเองทางออมอีกดวย ยิ่งเม่ือทําบอยๆ เขา ลูกคาก็จะเกิดอาการเสพติดโปรโมชั่น ถา

ไมมีโปรโมชั่น ลูกคาก็จะไมซ้ือ โมเดลธุรกิจท่ีอาศัยตลาดลักษณะนี้จึงไมสงผลดี ในระยะยาว ซ่ึงสําหรับ โมเดลท่ี

มีชื่อเรียกวา Lock-In นั้น หมายถึง กลไกการดําเนินธุรกิจท่ีจะชวยใหลูกคาไมหนีไปโดยงาย กลาวคือ ลูกคาจะ

ถูกล็อกใหอยูกับสินคา หรือบริการของธุรกิจดวยเง่ือนไขท่ีวา การเปลี่ยนใจไปใชสินคา หรือบริการของคูแขง

อาจทําให “ตนทุน” ของลูกคาเพ่ิมข้ึน  โดยเง่ือนไขนี้เรียกวา ตนทุนของการเปลี่ยนใจ (Switching Cost) ซ่ึง

สาเหตุท่ีใชคําวา ตนทุน  ก็เนื่องจากมันไมไดหมายถึง เรื่องของเงินเพียงอยางเดียว แตยังหมายรวมถึงปจจัย

อ่ืนๆ ดวย อยางเชน เวลาท่ีใชในการเปลี่ยน รวมถึงเวลาท่ีใชในการเรียนรูสิ่งใหม ซ่ึงหากเปลี่ยนไปแลว 

นอกจากตองมีคาใชจายเพ่ิม แลว  ยังตองใชเวลาในการเรียนรู เพ่ือใหใชงานไดเขาท่ีเขาทาง โดยเม่ือลูกคา

ตระหนักรูในเรื่องเหล านี้แลว การเปลี่ยนใจจากสินคา หรือบริการเพ่ือหันไปใชคูแขงก็จะยากข้ึนไปโดยปริยาย  

ซ่ึงในโลกธุรกิจปจจุบัน สินคาหรือบริการตางๆ พากันพัฒนาโมเดล และผลิตภัณฑ หรือบริการใหสามารถสราง

เง่ือนไข Lock-In ใหเกิดข้ึนไดไมมากก็นอย เพ่ือรักษาลูกคาใหอยูนานๆ และเปลี่ยนใจไป ใชสินคาและบริการ

ของคูแขงไดยากข้ึน 

 

22ตัวอยางการใชโมเดล Lock-In 

 บริษัทแรกท่ีใชโมเดลนี้ในการสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจก็คือ Gillette ผูผลิตมีดโกนหนวด โดย

ชุดมีดโกนของบริษัทประกอบดวย ดามจับ กับใบมีดท่ีเปลี่ยนได ซ่ึงวางจําหนายครั้งแรกในป พ .ศ. 2447 กลไก

ท่ีล็อกกุญแจไมใหลูกคา Gillette เปลี่ยนใจไปหาเจาอ่ืนก็คือ การทําใหดามจับ และใบมีดตองใชงานคูกันได

เทานั้น ผูใชไมสามารถซ้ือใบมีดของเจาอ่ืนมาใชกับดามจับของ Gillette ได นั่นหมายความวา                

เม่ือผูบริโภคใชใบมีดชุดแรกจนหมดความคมไปแลว หลังจากนั้นก็จะตองซ้ือใบมีดชุดต อๆ ไปจาก Gillette 

จนกวาดามจับจะพัง หรือสูญหายไป ซ่ึงกําไรสวนใหญของบริษัทมาจากการขายใบมีดโกนท่ีขายซํ้าไดเรื่อยๆ 

กับลูกคานั่นเอง กลไกก ารล็อกลูกคาลักษณะนี้ ผลิตภัณฑ หรือบริการจะตองมีสองสวนท่ีใชงานรวมกัน         

โดยสวนท่ีตองมีการซ้ือซํ้ามักจะเปนวัสดุ สิ้นเปลืองท่ีใชแลวหมดไป อยางเชน เครื่องพิมพอิงคเจ็ท ท่ีตัว

เครื่องพิมพถูกมาก ในขณะท่ีหมึกพิมพท่ีตองซ้ือซํ้าเม่ือหมดจะมีราคาสูงพอสมควร และตลับหมึกของ

เครื่องพิมพแตละแบรนดก็ไมเหมือนกัน ใชแทนกันไมได (แตกลไกนี้ถูกทําลายลงไปดวยหมึกเถ่ือน และหมึก

แท็งก ทําใหบริษัทผูผลิตเครื่องพิมพ และหมึกพิมพตองเผชิญกับปญหาอยางหนัก)  

 ดังนั้น การใชโมเดล Lock-In นอกจากจะตองทําใหผูบริโภคเปลี่ยนใจไดยากดวยระบบปดของ

ผลิตภัณฑแลว การทําใหตัวผลิตภัณฑ หรือบริการใชไดยาวนานข้ึน ก็เปนอีกปจจัยท่ีสําคัญดวย ตัวอย างธุรกิจ

อ่ืนๆ ท่ีใชโมเดลนี้ยังมีอีกมากมาย เชน มือถือฟรีของโอเปอเรเตอรท่ีมาพรอมกับขอผูกมัดดวยสัญญาการใช

บริการนานนับป หรือจะเปนบริการเว็บโฮสติ้งท่ีเชาไวเปดเว็บไซตอี- คอมเมิรซ ท่ีการยายโฮสต นอกจากจะ

เสียเวลาในการเรียนรูระบบใหมแลว บางทียังอาจ จะหมายถึง การเริ่มตนทําดัชนีการคนหากับ Google กัน

ใหม ซ่ึงสงผลใหธุรกิจหายไปเพราะคนหาไมเจอ แนนอนวา ยอดขายท่ีเคยไดยอมหดหายตามไปดวย 
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22โมเดล Lock-In บนโลก Online 

 จะเห็นวา กลไกการล็อกอินสวนใหญจะอยูท่ีตัวผลิตภัณฑ หรือกลไกการชําระคาบริการ แตในโลก

ออนไลนยังมีการล็อกอินในรูปแบบของสมาชิกดวย อยางเชน กรณี Gillette ท่ีล็อกลูกคาดวยดามจับกับใบมีด 

แตสําหรับออนไลน เว็บไซต Dollashaveclub.com ก็ขายชุดมีดโกนหนวดเหมือ นกัน แตใชวิธีขายดวย

รูปแบบของการสมัครสมาชิกรายเดือน โดยทางเว็บไซตจะสงดามจับพรอมใบมีดใหในครั้งแรก หลังจากนั้นก็จะ

สงใหเฉพาะใบมีดโกน ซ่ึงลูกคาจะรูสึกไดใชของใหมตลอดเวลา โดยไมตองเสียเวลาไปหาซ้ือเอง แถมไมตอง

กังวลวาจะลืมซ้ืออีกตางหาก  

 

 

 5.4 การนําเสนองานท่ีไดรับมอบหมายกอนการฝกอบรม 

  

การฝกอบรมหลักสูตร Adapting Regulations and Policy to Platform Convergence มีการ

มอบหมายงานกอนการฝกอบรมใหแกผูเขารับการฝกอบรม โดยแบงผูเขารับการฝกอบรม ออกเปน 4 กลุม แต

ละกลุมมีสมาชิก 6 – 7 คน โดยประมาณ งานท่ีผูเขารับการฝกอบรมไดรับมอบหมายเปนการหาขอมูลท่ี

เก่ียวของกับสื่อและการเปลี่ยนแปลงของสื่อในปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงการใชงานสื่อของผูบริโภคสื่อ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการการเปลี่ยนแปลงการใชงานสื่อ 

 

5.4.1 งานท่ีไดรับมอบหมาย 

 ผูเขารับการฝกอบรมแบงออกเปน 4 กลุม โดยมีสมาชิกในแตละกลุม กลุมละประมาณ 6 – 7 คน ท้ัง 

4 กลุมไดรับมอบหมาย ใหดําเนินการ สอบถามความคิดเห็นของผูบริโภคสื่อเก่ียวกับความเขาใจสื่อและการใช

งานสื่อในปจจุบัน จากนั้นนําผลท่ีไดรับมาวิเคราะห นําเสนอ และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในการระหวางการ

ฝกอบรม โดยงานท่ีไดรับมอบหมายมีรายละเอียดดังนี้ 

 สัมภาษณกลุมตัวอยางประมาณ 10 คน ท่ีมีอายุไมเกิน 25 ป เก่ียวกับความเขาใจสื่อ และ การใช

งานสื่อ โดยผูถูกสัมภาษณตองไมเปนเปนพนักงานของสํานักงาน กสทช.  

 จดบันทึกขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง เชน อายุ เพศ การศึกษา และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของของผู

ถูกสมัภาษณ  

 สอบถามความเขาใจของผูถูกสัมภาษณในประเด็นตอไปนี้ 

 สื่อมีความหมายอยางไร 

 อุปกรณท่ีใชเพ่ือการเขาถึงสื่อเปนประจําคืออะไร 

 ในแตละวัน มีการบริโภคสื่อท่ีเปนประจําในแตละหมวดอยางไร เชน ขาว กีฬา  บันเทิง 

เศรษฐกิจ เปนตน 

 ทําไมจึงมีการบริโภคสื่อท่ีหลากหลาย  มีแรงจูงใจในการใช และบริโภคสื่ออยางไร มีการ

บริโภคสื่อผานอุปกรณมากกวาหนึ่งประเภทในเวลาเดียวกันหรือไม  พฤติกรรมในการใช

อินเตอรเน็ต หรือพฤติกรรมในการใชสื่ออ่ืนๆ เปนอยางไร 
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 คําถามอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจท่ีเก่ียวของกับการใชงานสื่อ 

 

5.4.2 ผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงานท่ีไดจากการสอบถามแยกตามรายกลุม ในแตละประเด็นท่ีเก่ียวของกับสื่อสามารถ

สรุปไดดังนี้ 

 กลุมท่ี 1 

 ขอมูลผูถูกสัมภาษณ:  

- จํานวน 12 คน ประกอบดวยผูหญิง รอยละ 42.0 และผูชาย รอยละ 58.0 โดยมีอายุเฉลี่ย 

24 ป โดยประมาณ 

 สื่อมีความหมายอยางไร:  

- ผูถูกสัมภาษณ สวนใหญ มีความเห็น วา “สื่อ” หมายถึง ชองทางและเครื่องมือท่ีใชในการ

ติดตอสื่อสาร   

 อุปกรณท่ีใชในการบริโภคสื่อเปนประจํา:  

- บริโภคสื่อผานทางโทรศัพทเคลื่อนท่ีมากกวาโทรทัศนและคอมพิวเตอร รอยละ 50.0  

- มีการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีสําหรับความบันเทิงเปนลําดับแรก รอยละ 32.0  

- มีการบริโภคสื่อในหมวดขาว หรือคนหาขอมูลท่ีเปนความรูจาก Google รอยละ 23.0  

 แรงจูงใจอะไรท่ีทําใหท้ังผูหญิงและผูชายใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีในการบริโภคสื่อ: 

- เห็นวาความสะดวกในการใชงาน ความสามารถในการใชงานไดทุกท่ี ทุกเวลา สามารถเขาถึง

ไดงายและรวดเร็วโดยการกดปุมเพียงปุมเดียวก็สามารถใชงานไดแลว เปนแรงจูงใจในการใช

โทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ือการบริโภคสื่อ รอยละ 47.0  

 ขอสรุปอ่ืนๆ:  

- ผูชายมีแนวโนมบริโภคสื่อในหมวดขาวมากกวาผูหญิง ในขณะท่ีผูหญิงมีแนวโนมบริโภคสื่อ

ในหมวดบันเทิงมากกวา  

 
 กลุมท่ี 2 

 ขอมูลผูถูกสัมภาษณ:  

- จํานวน 10 คน ประกอบดวยผูหญิง 4 คน และผูชาย 6 คน  

อาย ุ

- อาย ุ3 -11 ป จํานวน 2 คน  

- อายุ 12 - 18 ป จํานวน 1 คน  

- อายุ 18 - 25 ป จํานวน 7 คน 
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อาชีพ 

- พนักงานเอกชน จํานวน 1 คน  

- ขาราชการ จํานวน 3 คน  

- นักศึกษา จํานวน 5 คน  

- ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 1 คน  

สถานะการอยูอาศัย 

- อาศัยอยูตามลําพัง จํานวน 1 คน  

- อาศัยอยูกับครอบครัว จํานวน 9 คน  

ระดับการศึกษา 

- ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 6 คน  

- ระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คน 

 อุปกรณท่ีใชในการบริโภคสื่อเปนประจํา: 

- คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ/วางตัก จํานวน 6 คน 

- แท็บเล็ต จํานวน 10 คน  

- โทรศัพทเคลื่อนท่ีและแท็บเล็ต จํานวน 2 คน 

- โทรทัศนระบบแอนะล็อค จํานวน 2 คน 

- โทรทัศนระบบดิจิตอล จํานวน 4 คน   

 ประเภทของสื่อท่ีมีการบริโภคเปนประจํา: 

- รับชมภาพยนตร จํานวน 7 คน 

- รับฟงวิทยุ จํานวน 6 คน 

- รับชมโทรทัศนและอินเตอรเน็ต จํานวน 10 คน  

- เลนเกม จํานวน 1 คน 

 สื่อมีความหมายอยางไร:  

- อะไรก็ตามท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสาร เก่ียวของกับผูคน เทคโนโลยี และความรู   

 เวลาท่ีใชในการบริโภคสื่อ: 

- ใชเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน และอินเตอรเน็ตสูงสุด โดยพบวา มีการใช อินเตอรเน็ต 

โดยเฉลี่ยมากกวา 3 ชั่วโมง/วัน โดยผูท่ีใช เวลาสูงสุด ใชเวลา 10 ชั่วโมง/วัน นอกจากนี้ ยัง

พบวา ผูถูกสัมภาษณท่ีมีอายุระหวาง 3 -11 ป ใชอินเตอรเน็ตประมาณ 2 ชั่วโมง/วัน  

 เว็บไซตท่ีมีการใชงานเปนประจํา: 

- Youtube, Facebook, Instagram, Twitter และ Line 

 ขอสรุปอ่ืนๆ:  

- พบวาวัตถุประสงคหลักในการบริโภคสื่อคือเพ่ือการศึกษา การเมือง และสังคม  
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- ผูหญิงมีการบริโภคสื่อเพ่ือซ้ือสินคาออนไลน  และการทําอาหาร  ในขณะท่ีผูชายมีการบริโภค

สื่อเพ่ือรับชมรายการกีฬา และคนหาขอมูลขาวสาร 

 
 กลุมท่ี 3  

 ขอมูลผูถูกสัมภาษณ:  

- จํานวน 41 คน ประกอบดวยผูหญิง รอยละ 53.7 และผูชาย รอยละ 46.3 

การศึกษา 

- ระดับปริญญาตรี รอยละ 75.0  

- ไมระบุ รอยละ 25.0 

สถานภาพสมรส 

- โสด รอยละ 59.0  

- ไมระบุ รอยละ 41.0  

 สื่อมีความหมายอยางไร:  

- การสื่อสารมวลชน (ท้ังสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม) 

- ชองทางการติดตอสื่อสารเพ่ือเผยแพรความรูและขอมูลขาวสารประเภทตางๆ  เชน ขาว  

ความบันเทิง กีฬา เทคโนโลยีใหมๆ เชน อินเตอรเน็ต 

 อุปกรณท่ีใชในการบริโภคสื่อเปนประจํา:  

- โทรศัพทเคลื่อนท่ี รอยละ 95.1  

- คอมพิวเตอร รอยละ 53.7  

- โทรทัศน รอยละ 48.8 

 แรงจูงใจอะไรท่ีทําใหใชอุปกรณขางตนในการบริโภคสื่อ: 

- สะดวกตอการใชงาน รอยละ 67.5  

- สะดวกตอการเขาถึงขอมูล รอยละ 62.5 

- มีอุปกรณใหเลือกใชหลากหลาย รอยละ 25.0 

 ระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต: 

- พบวามีการใชอินเตอรเน็ตมากกวา 42 ชั่วโมง/สัปดาห เปนจํานวนสูงสุด รองลงมาคือ 15 – 

21 ชั่วโมง/สัปดาห 

 ระยะเวลาในการรับชมโทรทัศน: 

- พบวามีการ รับชมโทรทั ศนนอยกวา 7 ชั่วโมง/สัปดาห เปนจํานวนสูงสุด รองลงมาคือ 7 – 

14 ชั่วโมง/สัปดาห 

 ระยะเวลาในการฟงวิทยุ:  

- พบวามีการรับ ฟงวิทยุนอยกวา 7 ชั่วโมง /สัปดาห เปนจํานวนสูงสุด รองลงมาคือ 7 – 14 

ชั่วโมง/สัปดาห 
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 คาใชจายในการใชสื่อตอเดือน 

- 500 บาท หรือต่ํากวา รอยละ 61.0 

- 501 - 1000 บาท รอยละ 32.0 

 ขอสรุปอ่ืนๆ:  

- ผูถูกสัมภาษณสวนใหญนิยมบริโภคขาว และความบันเทิง  

- คนรุนใหมนิยมใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางในการเขาถึงขอมูลและความรู 

- สื่อแบบดั้งเดิมไดรับการทาทายโดยสื่อรูปแบบใหม 

- กฏระเบียบตองไดรับการปรับปรุงเพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของสื่อ

และการคุมครองผูบริโภค 

 

 กลุมท่ี 4  

 ขอมูลผูถูกสัมภาษณ:  

- จํานวน 10 คน ประกอบดวยผูหญิง รอยละ 40.0 และผูชาย รอยละ 50.0 โดยมีอายุเฉลี่ย      

18 – 25 ป คิดเปนรอยละ 70.0 

อาชีพ 

- เจาหนาท่ีของรัฐ รอยละ 40.0  

- นักเรียน รอยละ 40.0   

- ไมระบุ รอยละ 20.0 

การศึกษา  

- กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 60.0  

- ไมระบุ รอยละ 40.0 

 สื่อมีความหมายอยางไร:  

- การรับขอมูลขาวสารตางๆ 

- Facebook และ Google  

- การติดตอสื่อสารระหวางกัน 

- อะไรก็ตามท่ีสามารถสื่อสารได ท้ังสิ่งของและคน 

- ชองทางในการติดตอสื่อสารและรับขอมูล ขอเท็จจริง แจงใหทราบ  หรือเปลี่ยนแปลงความรู

ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูรับสาร 

- โทรทัศนและวิทย ุ

- ตัวกลางในการขยายขอมูลและขาวสารอีกหนึ่งชองทางท่ีสามารถรับรูไดเร็ว 

 สื่อท่ีมีการใชงานเปนประจํา:  

- อินเตอรเน็ต รอยละ 38.0  
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- โทรทัศน รอยละ 27.0  

- วิทยุ รอยละ 19.0 

 อุปกรณท่ีใชในการบริโภคสื่อเปนประจํา:  

- โทรศัพทเคลื่อนท่ีและแท็บเล็ต รอยละ 53.0  

- คอมพิวเตอร รอยละ 16.0  

- โทรทัศนระบบดิจิตอล รอยละ 16.0  

 ระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต: 

- ประมาณ 3 – 5 ชั่วโมง/วัน โดยเนื้อหาท่ีนิยมบริโภคมากท่ีสุดคือ ความบันเทิง รอยละ 35.0 

รองลงมาคือ การศึกษา รอยละ 18.0 และขาว รอยละ 17.0  

 เว็บไซตท่ีมีการใชงานเปนประจํา: 

- Google รอยละ 26.0 

- Youtube รอยละ 16.0  

- Sanook รอยละ 11.0 

- Facebook รอยละ 11.0 

- Pantip รอยละ 11.0 

 ระยะเวลาในการรับชมโทรทัศน: 

- ประมาณ 3 – 5 ชั่วโมง/วัน โดยเนื้อหาท่ีนิยมรับชมมากท่ีสุดคือ ความบันเทิง รอยละ 33.0 

รองลงมาคือ ขาว รอยละ 29.0 โดยชองรายการ 3 ลําดับแรกท่ีนิยมรับชม คือ 3HD รอยละ 

23.0 รองลงมาคือ 7HD รอยละ 17.0 และชอง MCOT HD รอยละ 13.0 

 ระยะเวลาในการรับฟงวิทยุ: 

- ประมาณ 2 ชั่วโมง /วัน โดยเนื้อหาท่ีนิยมรับฟงมากท่ีสุดคือ ขาว คิดเปนรอยละ 34.0 

รองลงมาคือ ความบันเทิง  รายการท่ีเก่ียวกับการเมือง และกีฬา เทากัน ท่ีรอยละ 22.0 โดย

สถานีวิทยุ 3 ลําดับแรกท่ีนิยมรับฟงคือ 93 Cool FM รอยละ 30.0 รองลงมาคือ 89 Chill 

FM รอยละ 22.0 และ 94 EFM รอยละ 17.0 ซ่ึงท้ัง 3 สถานีเปนสถานีวิทยุเพ่ือความบันเทิง  

ท่ีมีรายการเพลงเปนหลัก 

 ขอสรุปอ่ืนๆ:  

- เหตุผลในการใชงานอุปกรณในการเขาถึงสื่อมากกวาหนึ่งประเภทคือ ตองการท่ีจะเรียนรูและ

ทํากิจกรรมอ่ืนไปพรอมๆ กัน เชน รับชมโทรทัศนไปพรอมกับคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตใน

ระหวางทํางาน 
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5.4.3 ขอสรุป 
 ความแตกตางของขอมูลท่ีใชในการสอบถามผูถูกสัมภาษณจะทําใหไดขอคิดเห็นท่ีแตกตางกันจาก

เปนตนวา การสัมภาษณท่ีเปน สวนตัวจะทําไดขอมูลในเชิงลึกและรับรูถึงพฤติกรรมของผู ถูก

สัมภาษณแตละคนอยางชัดเจน แตถา การสอบถามเปนการใชแบบ สํารวจขอมูลโดย ใหผูถูก

สัมภาษณเลือกคําตอบ จะมีขอจํากัดในการใหขอมูล และหากไมไดมีการพูดคุยกับผู ถูกสัมภาษณ

โดยตรงก็จะสงผลใหไมสามารถไดรับขอมูลในเชิงลึกได   

 ในการสํารวจความคิดเห็นนั้น ถาเปนเรื่องระดับนโยบายของหนวยงานราชการ โดยท่ัวไปจะใช

วิธีการ จัดประชุมกลุมยอย  ซ่ึงเปนวิธีท่ีเร็วและงายท่ีสุดท่ีจะทําใหไดคําตอบหรือความเห็นท่ี

สอดคลองตามวัตถุประสงค รวมท้ังมี รายละเอียด ท่ีชัดเจนมากข้ึน อย างไรก็ตาม การจัดประชุม

กลุมยอยควร กําหนดจํานวนกลุมเปาหมายท่ีตองการจะได รับความคิดเห็น จํานวนไมมากเกินไป 

เชน ไมเกิน 10 คน เปนตน 

 สื่อตามความเขาใจท่ัวไปในปจจุบัน หมายถึง การติดตอสื่อสาร การเชื่อมตอกับผูคน เทคโนโลยี 

โดยไมข้ึนกับวิธีการในการเขาถึงสื่ อนั้นๆ เชน สื่อในความเขาใจของคนท่ัวไปจะหมายถึงการใช

งาน Facebook หรือ Youtube โดยไมไดสนใจวิธีการหรืออุปกรณท่ีใชในการเขาถึงสื่อดังกลาว 

ในขณะท่ี สื่อตามความเขาใจท่ัวไปใ นอดีต หมายถึง โทรทัศน วิทยุ แต ในปจจุบันจะ หมายถึง

อินเตอรเน็ต เทคโนโลยี การติดตอสื่อสารกันมากข้ึน   

ในมุมมองของผูกําหนดนโยบาย นั้น ในอดีตสื่อ จะหมายถึง Mass media แตในปจจุบันสื่อ จะ 

หมายถึงสื่อสังคมออนไลนท่ีเรียกวา Social Media โดย “สื่อ” เม่ือ 20 ปท่ีแลว ผูบริโภคเห็นวา

มีความหมายถึงเนื้อหารายการ และ Mass Media ก็หมายถึงสถานีโทรทัศน BBC หรือ CNN แต

ปจจุบัน Mass Media คือการติดตอสื่อสารกัน การไดรับขอมูลขาวสาร เนื้อหารายการท่ีเปน

ความบันเทิง ขาว รายการกีฬา ซ่ึงอาจไดรับจากทาง Facebook และ Youtube   

 ในดานการกํากับดูแล พบวามี ความเปนไปไดท่ีจะเกิดปญหา ในการกับดูแลของห นวยงานกํากับ

ดูแลเก่ียวกับเนื้อหา รายการ โดยเฉพาะการกํากับดูแล เนื้อหารายการ ท่ีมีการนําเสนอผานทาง 

Youtube อยางไรก็ตาม ในการกํากับดูแลนั้น ควรคํานึงถึงบริบทโดยรวมของสื่อควบคูกันไปดวย  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลกระทบท่ี มีตอภาคประชาชน  สําหรับประเทศไทย สิ่งท่ี ควรบังคับใช คือ

กฎหมาย  และการบัญญัติ กฎหมายใหสามารถ รองรับเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต ความเร็วสูง ท่ีมีการ

พัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก 

 การกํากับดูแลจะมีความยุงยากและซับซอนมากยิ่งข้ึนสําหรับ หนวยงานกํากับดูแลโดยเฉพาะ ผูท่ี

กําหนดนโยบาย ท่ีเก่ียวของกับ ผูบริโภค เพราะ การกํากับดูแล ท่ีผานมาอาจสามารถกํากับดูแล

เนื้อหารายการ โทรทัศน และวิทยุได แตในยุคของการหลอมรวมสื่อ การกํากับดูแล จะมีความ

แตกตางกัน โดยตองพิจารณาลักษณะท่ีแตกตางกันของสื่อ  ยกตัวอยาง เชน การกํากับดูแล
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โทรทัศนชอง 8 ซ่ึงออกอากาศท้ังทางโทรทัศน ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน และทางอินเตอรเน็ ต ควรมี

ความแตกตางกันอยางไร     

 ในแงของผูบริโภค อายุท่ีแตกตางกันของผูบริโภค ทําใหเกิดผลกระทบท่ีแตกตางกันตามไปดวย  

สําหรับผูบริโภคท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป  มีแนวโนมไมสนใจผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากเทคโนโลยี และ

การหลอมรวมสื่อ เนื่องจากสามารถเลือกรับสื่อไดจากหลากหลายชองทาง ไมวาจะเปนโทรทัศน 

และโทรศัพทเคลื่อนท่ี ดังนั้น การท่ีมอบหมายใหสัมภาษณผูบริโภคสื่อท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป ก็

เนื่องจากผูบริโภคท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป มีความเขาใจและเขาถึงสื่อท่ีแตกตางไปจากผูบริโภคท่ี มี

อายุสูงกวา 25 ป อยางมาก  และเปนการยากท่ีจะเปลี่ยนแปลงผูบริโภคท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป ใน

การรับรูขอมูลขาวสาร เชน เปลี่ยนจากการบริโภคสื่อผานทางอินเตอรเน็ตไปเปนการบริโภคสื่อ

ผานทางโทรทัศนแทน 

 หนวยงานกํากับดูแลมีอํานาจในการกํากับดูแลสื่อ แตตองอยูภ ายในขอบเขตท่ีแนนอน และตอง

คํานึงถึงความตาง และระดับการแขงขันของผูประกอบการท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

รวมท้ังผลท่ีจะตามมาจากการกํากับดูแลสื่อ เพราะอินเตอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนมีหลายสื่อ 

ท่ีอาจไมอยูในอํานาจการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแล  ในดานการยกระ ดับการแขงขันนั้น 

ควรมีเหตุผลท่ีชัดเจนวาเหตุใดจึงมีความตองการหรือความจําเปนในการเขาไปกํากับดูแลสื่อนั้นๆ 

หนวยงานกํากับดูแลอาจกํากับดูแลการแขงขันในตลาดระดับใดระดับหนึ่งเทานั้น เพ่ือใหเกิด

ความยืดหยุนแกผูประกอบกิจการ และไมสงผลกระทบตอประชาชน     

 สื่อสังคมออนไลนมีการพัฒนามาจากการสื่อสารระหวางบุคคล ซ่ึงทุกวันนี้ไมไดมีความเปน

สวนตัว จะเห็นไดวามีการบอกเลาเรื่องราวสวนตัวในลักษณะเดียวกับการเผยแพรออกอากาศ

รายการ ดังนั้นสื่อสังคมออนไลนจึงเปนไดท้ังสื่อสาธารณะและสื่อบุคคล วัตถุประสงคในการ

กํากับดูแลสื่ อ ก็เพราะสื่อสงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัยสาธารณะ การกํากับ

เนื้อหาบนสื่อ เชน Youtube และ Facebook ซ่ึงอาจจัดเปนสื่อสวนตัว แตมีการตั้งสถานะเปน

สาธารณะ  จึงมีความซับซอน นอกจากนี้ การกํากับดูแลควรแยก ออกเปน 2 มิติ คือ มิติทาง

เศรษฐศาสตร ท่ีรัฐบา ลอาจออกใบอนุญาตเพ่ือเก็บรายไดเขาแผนดิน และมิติดานความม่ันคง ท่ี

เปนการกํากับดูแลและคุมครองประชาชน 

 
 5.5 ผูบริโภคส่ือเปล่ียนแปลงไปอยางไรในปจจุบัน 

 
5.5.1 การใชส่ือของยุโรปและอเมริกา (How western cultures are using media) 

 ในปจจุบัน พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและบริการของประชาชนในกลุมประเทศยุโรปและอเมริกา

เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสื่อโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการสื่อออนไลน  อยางไรก็ตาม การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาและบริการนั้น สามารถพิจารณา ไดจากพฤติกรรม ตางๆ ของ

ผูบริโภคเอง เปนตนวา พฤติกรรมในการเลือก การซ้ือ และการใชสินคาและบริการ  พฤติกรรมหลังจากการซ้ือ
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สินคาและบริการไปแลว และพฤติกรรมการแสดง ความคิดเห็น หรือประสบการณ ของผูบริโภคภายหลังไดรับ

การตอบสนองจากผูผลิตสินคาและบริการ  ซ่ึงอาจพิจารณา พฤติกรรมดังกลาวได ในลักษณะของปจเจกบุคคล

หรือกลุมบุคคลก็ได  โดยปกติแลว ข้ันตอนในการเลือกซ้ือสินคาและบริการของประชาชนในกลุมประเทศ

ตะวันตกสามารถแบงออกไดเปน 5 ข้ันตอน ไดแก 

1. การรับรูความตองการของตนเอง (Needs Awareness) 

2. การคนหาขอมูล (Information Search) 

3. การประเมินเพ่ือหาทางเลือกอ่ืน (Evaluating Alternatives)  

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

5. การดําเนินภายหลังการซ้ือ (Post Purchase) 

 

5.5.2 ปจจัยการขับเคล่ือนความตองการของผูบริโภค (Drivers of consumer demand) 

 โดยท่ัวไป พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและบริการจะมีปจจัยบางประการท่ีทําหนาท่ีในการขับเคลื่อน

ใหเกิดความตองการในการเลือกซ้ือสินคาและบริการนั้นๆ ซ่ึงปจจัยดังกลาวสามารถแบงออกไดเปน 5 กลุม 

ไดแก 

1. ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factors) เชน แรงกระตุน การรับรู การเรียนรู และทัศนคติ 

2. ปจจัยสวนตัว (Personal Factor) เชน อายุ การศึกษา สถานะทางการเงิน รูปแบบการดําเนิน

ชีวิต และอาชีพ  

3. ปจจัยดานสังคม (Social Factor) เชน ครอบครัว หนาท่ีการงาน กลุมสังคมท่ีผูบริโภคสื่อเขารวม 

หรือกลุมสังคมท่ีผูบริโภคสื่อมีความใกลชิด 

4. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) เชน วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมรอง  และลําดับชั้นใน

สังคม  

5. ปจจัยดานการตลาด (Marketing Factors) เชน ผลิตภัณฑ ราคา โปรโมชั่น และสถานท่ี 

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการจะมีรูปแบบเฉพาะท่ี สามารถอธิบายไดโดยใชแบบจําลอง AIDA 

หรือท่ีเรียกวา AIDA Sales Funnel ซ่ึงเริ่มจากการท่ีผูบริโภคเขาไปมีสวนรวมในสินคาและบริการนั้นๆ ไมทาง

ใดก็ทางหนึ่งจากนอยไปหามาก ตั้งแต การรับรู (Awareness) การใหความสนใจ (Interest) การแสดงความ

ตองการ (Desire) ไปจนถึงการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือใชบริการ (Action)  

 อยางไร ก็ตาม การบริโภคสื่อในปจจุบันนั้นสงผลใหการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการมีความ

แตกตางไปจากเดิม โดย ไมสามารถนําแบบจําลอง AIDA มาใชในการอธิบายก ารตัดสินใจ เลือกซ้ือสินคาและ

บริการของผูบริโภคไดอีกตอไป สาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็มาจากการ บริโภคสื่อภายใต

บริบทของการหลอมรวมเทคโนโลยี (Technology Convergence) ท่ีทําใหการตัดสินใจของผูบริโภคมีความมี

ความซับซอนมากยิ่งข้ึน การตัดสินใจจะไมข้ึนอยูกับตัวของผูบริโภคเอง แต จะข้ึนอยูกับความคิดเห็นของคนท่ี

รูจัก ความคิดเห็นหรือคําแนะนําของผูท่ีเคยซ้ือสินคาหรือเคยใชบริการมากอน เปนตน  
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 ผูบริโภคบางกลุมก็มีการศึกษาขอมูลเชิงลึกของสินคาและบริการจากแหลงตางๆ เชน ขอมูล

บริษัทผูผลิต การโฆษณาผานสื่อตางๆ ผลการวิจัย ประสบการณจากผูใชงาน และความคิดเห็นจากสื่อสังคม

ออนไลนตางๆ เปนตน 

 การเขาใจพฤติ กรรมของผูบริโภคจึงจําเปนตองเขาใจกระบวนการท่ีผูบริโภคใชในการเลือกซ้ือสินคา

และบริการ ซ่ึงสามารถแบงกระบวนการดังกลาวของผูบริโภคออกไดเปน 3 กระบวนการ ไดแก การคิด การทํา 

และการใช การเขาใจกระบวนการคิด การทํา และการใชของผูบริโภคควรมีการศึกษาในรายละเอียดดังนี้ 

1. กระบวนการคิด  

• ศึกษาลักษณะและสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอรูปแบบการบริโภคของผูบริโภค  

• ศึกษาวาผูบริโภคมีการรับรูและเขาถึงสินคาอยางไร  

• ศึกษาวาผูบริโภคเปดรับสินคาและบริการใหมและรวมสิ่งใหมเหลานั้นเขากับประสบการณท่ี

มีอยูเดิมของผูบริโภคไดอยางไร 

2. กระบวนการทํา  

• ศึกษาวาผูบริโภคมีพฤติกรรมประจําอะไร และมีปจจัยใดท่ีสงผลใหผูบริโภคมีพฤติกรรม

ประจําเหลานั้น 

• ศึกษาวาพฤติกรรมประจําของผูบริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงโดยประสบการณใหมท่ีผูบริโภค

ไดรับอยางไร  

3. กระบวนการใช 

• ศึกษาวาผูบริโภคสรางประสบการณจากการใชงานสินคาและบริการอยางไร 

• ศึกษาวาสินคาและบริการในลักษณะใดท่ีสามารถสรางประสบการณท่ีดีใหแกผูบริโภคได 

 

5.5.3 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผูบริโภคส่ือ (What matters to today’s media consumers) 

 ผูบริโภคสื่อในปจจุบันเขาใจความหมายของสื่อไปในทิศทางเดียวกันเปนสวนใหญวาสื่อคือการท่ี

สามารถเชื่อมตอและสื่อสารระหวางกันได  ผูบริโภคสื่อกลุมนี้ เรียกวา Generation C (Connected 

Generation) ไดแก ผูบริโภคสื่อท่ีมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารเปนหลักอยูเปนประจําและสมํ่าเสมอ มี

พฤติกรรมการทําสิ่งตางๆ หลายอยางไปพรอมๆ กัน (Multitasking) แบงปนประสบการณท่ีไดรับผาน

ระบบสื่อสารท่ีมีอยู และใหความสําคัญกับประสบการณท่ีไดรับมากกวาสิ่งอ่ืนๆ  

 ผลการวิจัยปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผูบริโภคสื่อของประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา 

1. โทรทัศน เปนอุปกรณสื่อกลาง (Medium) ท่ียังคงมีบทบาทในการเขาถึงสื่อของผูบริโภค สื่อ 

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวาอุปกรณ ท่ีผูบริโภคสื่อเปนเจาของสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 

โทรทัศนจอ แบน โนตบุค และโทรศัพทเคลื่อนท่ี  สวนอุปกรณท่ีผูบริโภค สื่อใหความสําคัญมาก

ท่ีสุด ไดแก โทรศัพทเคลื่อนท่ี โนตบุค และคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ ตามลําดับ ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลว 
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ในแตละเดือนผูบริโภค สื่อจะดูชองรายการโทรทัศน 20 ชอง ใชงานเว็บไซต 55 เว็บ และใชงาน

โปรแกรมประยุกตในโทรศัพทเคลื่อนท่ี 28 โปรแกรม 

2. ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคสื่อมีการทํากิจกรรมอยางอ่ืน ผานชองทางตางๆ  (Multiplatform and 

Multitasking) ในขณะท่ีมีการรับชมโทรทัศนไปดวยถึงรอยละ 92  รอยละ 25 ของผูบริโภคสื่อท่ี

มีการทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปพรอม กับการรับชมโทรทัศนพบวากิจกรรมท่ีทํานั้นมีความเก่ียวของกับ

รายการโทรทัศนท่ีกําลังรับชมอยู เชน การใชเครือขายสังคมออนไลน การอานอีเมล และการ

คนหาสินคาและบริการ 

3. อุปกรณสําหรับใชในการเขาถึงสื่อมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและมีความหลากหลายมากข้ึน เชน อุปกรณ

จําพวกกลองสําหรับใชงาน Over The Top (OTT) อุปกรณสําหรับการเลนเกม อุปกรณสําหรับ

ระบบเสมือนจรงิ เชน Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) และอุปกรณ

สําหรับควบคุมและเขาถึงเนื้อหา (Content)  โดยมีกลุมผูบริโภคสื่อท่ีเรียกวา Millennials หรือ 

Generation Y เปนกลุมท่ีขับเคลื่อนการใชงานอุปกรณดังกลาว  โดยมีกรณีตัวอยาง เชน 

Facebook ท่ีมีการเปดตัวการใชงาน 360 Photos สงผลใหมีอุปกรณประเภท VR เกิดข้ึนใหม

เพ่ือรองรับการใชงานดังกลาว 

4. การรับชมวิดีโอสามารถทําไดบนทุกอุปกรณ  การรับชมวิดีโอแบบเดิ มเคยถูกจํากัดโดยระยะเวลา

ในการรับชม หรือขนาดหนาจอของอุปกรณท่ีใชในการรับชม แตปญหาดังกลาวไมเปนปญหาอีก

ตอไป เม่ือผูบริโภคพยายามหาอุปกรณใกลตัวท่ีสะดวกท่ีสุดเพ่ือใชในการรับชมแมวาอุปกรณ

ดังกลาวจะมีหนาจอขนาดเล็กก็ตาม ผลการวิจัยพบวา 1 ใน 3 ของการรับชมวิดีโอเปนการรับชม

ผานทางอุปกรณอ่ืนท่ีไมใชโทรทัศน โดยรอยละ 50 ของผูชมวิดีโอในประเทศสหรัฐอเมริกามีการ

รับชมผานการสตรีมม่ิง (Streaming) แบบรายเดือน นอกจากนี้ ยังพบวากลุมคน Millennials 

ใชเวลารอยละ 50 ในการรับชมวิดีโอผานอุปกรณอ่ืนท่ีไมใชโทรทัศน 

5. การเติบโตแบบกาวกระโดดของการรับชมแบบสตรีมม่ิง  ผลการวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกา

พบวามากกวาครึ่งของผูบริโภคสื่อมีการสมัครสมาชิกเพ่ือรับชมวิดีโอผานการสตรีมม่ิง  และ

สวนมากมีการสมัครสมาชิกเพ่ือรับบริการสตรีมม่ิงจากผูใหบริการมากกวาหนี่งรายข้ึนไป 

นอกจากนี้ ยังพบวา กลุม Millennials เปนกลุมท่ีมีการรับชมวิดีโอแบบสตรีมม่ิงมากกวาการ

รับชมโทรทัศนแบบปกติโดยรอยละ 70 ของผูบริโภคในกลุม Millennials เปนกลุมท่ีมีการรับช ม

รายการท่ีมีการเผยแพรผานโทรทัศนแบบปกติ  หนึ่งในสามของจํานวนนี้ เปนการรับช มแบบราย

สัปดาห โดยเฉลี่ยแลว มีการรับชม 5 ตอน (Episode) ตอครั้ง ท้ังนี้ ผูบริโภคสื่อมีแนวโนมท่ีจะ

เลือกวิดีโอท่ีจะรับชมเอง ดังนั้น ผูใหบริการจึงตองมีการจัดเก็บขอมูลวิดีโอ (Library) อยางเปน

ระบบเพ่ือใหงายตอการเขาถึง  
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ภาพท่ี 10 สัดสวนการรับชมรายการแบบสตรีมมิ่งของสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2559 – 2560  

แยกตามผูใหบริการ 

 
 

นอกจากนี้ ภาพท่ี 10 จะเห็นไดวาจํานวนผูชมรายการแบบสตรีมม่ิงมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนท้ังจากผู

ใหบริการรายแรกๆ อยาง Netflix ซ่ึงจัดเปนผูใหบริการท่ีมีรายการเฉพาะ (Signature Program) 

และผูใหบริการวิดีโอแบบสตรีมม่ิงท่ีมีจํานวนสมาชิกสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก Netfilx, Amazon 

Prime และ Hulu ตามลําดับ   

6. สื่อสังคมออนไลนเปนสิ่งกระตุนการตลาดและการสื่อสาร สื่อสังคมออนไลนเปนกลุมท่ีผูบริโภคสื่อ

ใชงานสูงสุด ตามมาดวยการพยากรณอากาศ เว็บเบราเซอร เกม และเพลง  ผูใชงานเว็บไซตของ

สื่อสังคมออนไลนมีจํานวนมากกวาผูบริโภคขาวผานรายการโทรทัศน  ท้ังนี้ ผลการวิจัยพบวา ใน

กลุม Millennials ท่ีมีอายุระหวาง 19 – 32 ป นั้น การบอกตอกันแบบปา กตอปาก (Words of 

Mouth) หรือ WOM จากสื่อสังคมออนไลนและขอคิดเห็นออนไลนมีอิทธิพลตอผูบริโภคมากกวา

การโฆษณาผานสื่อโทรทัศน  นอกจากนี้ กลุมดังกลาวเห็นวาการโฆษณาผานสื่อสังคมออนไลนมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการของตนเองมากกวารอยละ 50 

7. การบริโภคสื่อเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิต ในปจจุบัน ผูบริโภคมีการใชงานสื่อแบบตอเนื่องโดย

ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี  ขอมูลขาวสารท่ีบริโภคจึงจัดเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิตของผูบริโภค  
 

ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคสื่อในปจจุบัน บงชี้ใหเห็นวิธีการบริโภคสื่อท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิมอยางมากสงผลใหผูท่ีเก่ียวของกับการผลิตรายการตองมีการปรับตัวตามไปดวย ยกตัวอยาง เชน   

>> การบริโภคสื่อผานอุปกรณมากกวาหนึ่งประเภท (Consumption of Multiple 

Screens/Devices) 
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พฤติกรรมการบริโภคสื่อผานอุปกรณท่ีมีควา มหลากหลายทําใหผูผลิตรายการจําเปนตองมีการ

เตรียมความพรอมเพ่ือใหรายการสามารถนําไปออกอากาศไดในอุปกรณอ่ืนๆ (Cross-platform 

Contents) 

>> ความหลากหลายของอุปกรณและการเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิต 

การมุงเนนการผลิตอุปกรณใหมๆ ท่ีสามารถตอบโจทยในการใชชีวิตประจําวันของผูบริโภค

ตลอดจนสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค 

>> การมีสวนรวมของผูบริโภคสื่อ 

การสรางการมีสวนรวมของผูบริโภคสื่อจะชวยลดปญหาอันเปนผลมาจากการใชงานอุปกรณท่ี

หลากหลายของผูบริโภคสื่อ และดึงดูดความสนใจของผูบริโภคสื่อท่ีปจจุบันไมสามารถมุงความ

สนใจไปท่ีจุดๆ เดียวไดเปนระยะเวลานานๆ กรณีศึกษาการปรับตัวของผูผลิตสินคา ไดแก กรณี

ของกลอง GoPro ท่ีสรางการมีสวนรวมของผูบริโภคในการผลิตรายการ (Contents) 

 

 การเกิดข้ึนของสื่อสังคมออนไลนท้ังหมดเปนไปเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคสื่อ โดยสื่อ

สังคมออนไลนถูกสรางข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการ 7 อยาง ดังนี้ 

1. การมีตัวตน (Presense) เปนการตอบสนองผูบริโภคสื่อใหสามารถมองเห็นการมีอยูของคนอ่ืนๆ 

2. การแบงปน (Sharing) เปนการตอบสนองผูบริโภคสื่อในการแลกเปลี่ยนขอมูล และสงตอขอมูล

ไปยังบุคคลอ่ืนๆ 

3. การสนทนา (Conversation) เปนการตอบสนอง ผูบริโภคสื่อใหสามารถติด ตอสื่อสารไดกับ    

บุคคลอ่ืนๆ 

4. การสรางกลุม (Groups) เปนการตอบสนองผูบริโภคสื่อใหสามารถสรางกลุมเฉพาะข้ึนได 

5. การมีชื่อเสียง (Reputation) เปนการตอบสนองผูบริโภคสื่อเพ่ือใหทราบสถานะความนิยมทาง

สังคม  

6. การสรางความสัมพันธ (Relationships) เปนการตอบสนองผูบริโภคสื่อในสรางสถานะของ

ความสัมพันธระหวางบุคคลแตละคน 

7. การระบุตัวตน (Identity) เปนการตอบสนองผูบริโภคสื่อในการเปดเผยขอมูลสวนตัว 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 การทําหนาท่ีและเปาหมายในการตอบสนองความตองการ 7 อยางของสื่อสังคมออนไลน 
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 สื่อสังคมออนไลนแตละสื่อสรางข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความตองการแตละอยางขางตนท่ีแตกตางกัน 

เปนตนวา Facebook มีเปาหมายในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล (Relationships) เปนหลกั ในขณะ

ท่ี Youtube มีเปาหมายในการสรางการแบงปน (Sharing) เปนหลัก 

 

5.5.4 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผูบริโภคตางวัฒนธรรม (Cross-cultural 

comparison of consumers) 

 สังคมไทยมีความแตกตางจากสังคมอเมริกันใน มิติความแตกตางทางวัฒนธรรม ตามทฤษฎีของ 

Hofstede ดังนี้  

1. มิติความแตกตางทางอํานาจ (Power Distance) 

มิติความแตกตางทางอํานาจบงชี้ความสามารถในการยอมรับความแตกตางและความไมเทาเทียม

กันในสังคม โดยประเทศไทยมีระดับดัชนีชี้วัดอยูท่ีระดับ 64 ซ่ึงสูงกวาของประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงอยูท่ีระดับ 

40 หมายความวาสังคมไทยมีความแตกตางทางอํานาจสูง การกระจายอํานาจมีนอย และมีความเสมอภาคเทา

เทียมกันในสังคมนอยกวาสังคมอเมริกัน 

2. มิติความเปนปจเจกบุคคล (Individualism) 

มิติความเปนปจเจกบุคคลบงบอกถึงความเปนตัวของตัวเองมากกวาการใหความสําคัญกับสังคม 

พบวาประเทศไทยมีระดับดัชนีชี้วัดความเปนตัวของตัวเองอยูท่ีระดับ 20 ซ่ึงนอยกวาของประเทศ

สหรัฐอเมริกาซ่ึงอยูท่ีระดับ 91 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสังคมไทยเปนสังคมท่ีคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนและตองการ

การพ่ึงพาอาศัยระหวางกันสูงกวาสังคมอเมริกัน 

 

3. มิติการแขงขันทางสังคม (Masculinity) 
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มิติการแขงขันทางสังคมบงชี้ถึงการท่ีสังคมมีการขับเคลื่อนโดยการแขงขัน การมุงความสําเร็จใน

ชีวิต และการเอาชนะผูอ่ืน ซ่ึงแสดงถึงการเปนสังคมแบบผูชาย พบวาประเทศไทยมีมิติการแขงขันทางสังคมอยู

ท่ีระดับ 34 ในขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาอยูท่ีระดับ 62 ซ่ึงแสดงถึงการท่ีสังคมไทยมีการยอมรับซ่ึงกันและ

กันสูงกวา และมีการแขงขันระหวางกันต่ํากวาสังคมอเมริกัน  

4. มิติการจัดการกับสิ่งท่ีคาดไมถึง (Uncertainty Avoidance) 

มิติการจัดการกับสิ่งท่ีคาดไมถึงบงชี้ความสามารถในการบริหารจัดการความไมแนนอนท่ีอาจ

เกิดข้ึนในอนาคต พบวาสั งคมไทยและสังคมอเมริกันมีมิติการจัดการกับสิ่งท่ีคาดไมถึงอยูท่ีระดับ 64 และ 46 

ตามลําดับ แสดงวาสังคมไทยมีความพยายามในการบริหารจัดการความไมแนนอนสูงกวาสังคมสหรัฐอเมริกา  

จึงสงผลใหมีความเครียดสูงกวาดวย 

5. มิติการใหความสําคัญกับเปาหมายระยะยาว (Long-Term Orientation) 

มิติการใหความสําคัญกับเปาหมายระยะยาวบงชี้วาสังคมมีการใหความสําคัญกับผลลัพธในระยะ

ยาวมากกวาระยะสั้น ซ่ึงสังคมไทยใหความสําคัญกับเปาหมายระยะยาวอยูท่ีระดับ 32 ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกา

อยูท่ีระดับ 26   

6. มิติการอยูในโอวาท (Indulgence) 

มิติการอยูในโอวาทบงชี้ถึงความพึงพอใจ และความสุขของคนในสังคมซ่ึงสังคมไทยอยูท่ีระดับ 45 

และสังคมอเมริกันอยูท่ีระดับ 68 แสดงถึงสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีการเปดเผยตัวตนในระดับท่ีต่ํากวาสังคม

อเมริกัน 
  

ภาพท่ี 12 มิติตางๆ ทางวัฒนธรรมตามทฤษฎีของ Hofstede โดยเปรียบเทียบระหวางสังคมไทยและสังคมอเมริกัน 
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 ผลการวิจัยสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  พบวาประมาณการจํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product) หรือ GDP อัตราการเติบโตของ

อินเตอรเน็ต (Internet Penetration) และอัตราการเติบโตของโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Smartphone 

Penetration) ของประเทศไทยระหวางป พ .ศ. 2558 – 2564 เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในแตละปอยูท่ีรอยละ 0.2, 1.3, 

4.2, 4.4 และ 7.4 ตามลําดับมีรายละเอียดเปนไปตามตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 ประมาณการจํานวนประชากร จํานวนครัวเรือน ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) 

อัตราการเติบโตของอินเตอรเน็ต (Internet Penetration) และอัตราการเติบโตของโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Smartphone 

Penetration) ของประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2558 – 2564 

   

 

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวาอุปกรณท่ีประชากรไทยเปนเจาของมากท่ีสุด ไดแก 

โทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยอยูท่ีรอยละ 87.78 รองลงมาเปนโทรทัศนจอแบน และกลองถายรูปดิจิตอลท่ีรอยละ 

51.57 และ 30.92 ตามลําดับ 

ระยะเวลาท่ีใชในการบริโภคสื่อตอสัปดาหของประชากรไทยแสดงไ วในภาพท่ี 13 ซ่ึงพบวาระยะเวลา

ท่ีใชในการบริโภคสื่อจากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุดตามลําดับ ไดแก การรับชมโทรทัศน 16.6 ชั่วโมง การใช

อินเตอรเน็ตท่ีบาน 12.1 ชั่วโมง การฟงวิทยุ 5.8 ชั่วโมง และการอานหนังสือพิมพ 3.4 ชั่วโมง  

 

ภาพท่ี 13 ระยะเวลาท่ีใชในการบริโภคสื่อตอสัปดาหของประชากรไทยแยกตามประเภท 
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 สัดสวนผูบริโภคสื่อดิจิตอลในประเทศกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใตแสดงไวภาพท่ี 14 โดย

พบวา ประเทศไทยมีผูบริโภคสื่อดิจิตอลเปนจํานวนสูงสุดอยูท่ีรอยละ 76 ตามมาดวยประเทศฟลิปปนส และ

อินเดียท่ีรอยละ 71 และ 69 ตามลําดับ 
 

 

ภาพท่ี 14 สัดสวนจํานวนผูบริโภคสื่อดิจิตอลในประเทศกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต 

 
 

 

 ระยะเวลาท่ีใชในการบริโภคสื่อดิจิตอลตอวันของกลุมประเทศท่ีถูกเลือกเปนกรณีศึกษา พบวา

ประเทศท่ีมีการใชเวลาในการบริโภคสื่อดิจิตอลสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก บราซิล 8.95 ชั่วโมงตอวัน ไทย 8.90

ชั่วโมงตอวัน และฟลิปปนส 8.55 ชั่วโมงตอวัน ตามลําดับ   

 ผลท่ีไดจากสถิติการเปลี่ยนแปลงการบริโภคสื่อของไทยขางตน สามารถสรุปไดดังนี้ 

• อัตราการใชงานอินเตอรเน็ตและโทรศัพทเคลื่อนท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน 

• อัตราก ารบริโภคสื่อสิ่งพิมพมีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญสงผลใหเกิดการปดตัวของสื่อ

ประเภทนี้เปนจํานวนมาก 

• โทรทัศนและวิทยุยังคงเปนสื่อหลักท่ีไดรับความนิยม โดยเฉพาะรายการประเภทบันเทิง 

• การบริโภคสื่อโทรทัศนดิจิตอลและโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ  

• เครือขายสังคมออนไลน Youtube และเว็บเบราเซอรคนหา เปน 3 ลําดับแรกของชองทางการ

บริโภคสื่อดิจิตอลท่ีไดรับความนิยมสูงสุด อยูท่ีรอยละ 96.1, 88.1 และ 79.7 ตามลําดับ โดยสถิติ

ดังกลาวแสดงไวในรูปท่ี 6 

• สื่อสังคมออนไลนโดยเฉพาะ Facebook, Line และ Youtube เปนชองทางการสื่อสารท่ีสําคัญ

ของสังคมไทย 
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ภาพท่ี 15 สถิติการบริโภคสื่อดิจิตอลผานชองทางตางๆ ของประเทศไทย 

 
 

 สําหรับปจจัยท่ีทําใหการบริโภคสื่อสิ่งพิมพมีแนวโนมลดลงไดแก การใชชีวิตประจําวันท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงไป การเกิดข้ึนของสื่อสังคมออนไลน และสภาพเศรษฐกิจ 

 ประมาณการอัตราการเติบโตลวงหนาของเครือขายสังคมออนไลนในประเทศไทยระหวาง              

ป พ.ศ. 2558 – 2564 มีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยไดแสดงไวในภาพท่ี 16 

 
ภาพท่ี 16 ประมาณการอัตราการเติบโตของเครือขายสังคมออนไลนของประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2558 – 2564 
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 ผลการสํารวจจนถึงไตรมาสท่ี 4 ของป พ .ศ. 2559 พบวาสื่อสังคมออนไลนท่ีมีอัตราการเติบโตสูงสุด  

3 ลําดับแรกของประเทศไทย ไดแก Facebook, Youtube และ Line โดยอยูท่ีรอยละ 65, 64 และ 53 

ตามลําดับ สําหรับสื่อสังคมออนไลนอ่ืนในระดับรองลงมามีอัตราการเติบโตแสดงไวในภาพท่ี 17 
 

ภาพท่ี 17 อัตราการเติบโตของสื่อสังคมออนไลนในประเทศไทย ณ ไตรมาสท่ี 4 ของป พ.ศ. 2559 

 
 

 ภาพท่ี 18 แสดงสื่อสังคมออนไลนท่ีมีการใชงานสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก  Youtube, Facebook 

และ Line ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 97.3, 94.8 และ 94.6 ตามลําดับ และสื่อสังคมออนไลนท่ีมีการใชงานบอยสูงสุด 3 

ลําดับแรก ไดแก Facebook, Line และ Youtube อยูท่ีรอยละ 84.2, 82.0 และ 76.9 ตามลําดับ  
 

ภาพท่ี 18 สื่อสังคมออนไลนท่ีมีการใชงานสูงสุด และสื่อสังคมออนไลนท่ีมีการใชงานบอยท่ีสุดของประเทศไทย 
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 เม่ือแบงผูบริโภคสื่อสังคมออนไลนตามชวงอายุ พบวา กลุม Generation Y/Generation Z มีการใช

งาน Youtube, Facebook และ Line สูงสุด ตามลําดับ ในขณะท่ีกลุม Baby Boomer/Generation X  มี

การใชงาน Line, Youtube และ Facebook สูงสุด ตามลําดับ โดยไดแสดงผลการสํารวจดังกลาวไวภาพท่ี 19 

  

ภาพท่ี 19 สื่อสังคมออนไลนท่ีมีการใชงานสูงสุดแบงตามกลุมผูบริโภคสื่อ Generation Y/Generation Z  

และ Baby Boomer/Generation X 

 
 

 ผลการสํารวจพบวาความแตกตางระหวางเพศชายกับเพศหญิงของผูใช Facebook พบวาเพศชายมี

การใชงาน Facebook เพ่ือดานบันเทิงสูงสุด ตามมาดวยดานการซ้ือสินคาและแฟชั่น และดานเทคโนโลยี  

สวนเพศหญิงมีการใชงาน Facebook เพ่ือดานการซ้ือสินคาและแฟชั่นสูงสุด ตามมาดวย ดานความสัมพันธ

และครอบครัว และดานบันเทิงเปนลําดับสุดทาย ผลสํารวจนี้แสดงไวในภาพท่ี 20 

 

 

ภาพท่ี 20 การใชงาน Facebook ของเพศชายและเพศหญิง 

 
 

 การประกอบธุรกรรมผานสื่อของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญเชนกัน โดยการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญมีดังนี้ 

• สื่อบันเทิง (Entertainment) และการซ้ือขาย (Shopping) เปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนการ

บริโภคสื่อ  
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• การทําธุรกรรมผานสื่อสังคมออนไลนของประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะ โดยพบวาประเทศไทยมี

อัตราการทําธุรกรรมผานสื่อสังคมออนไลนสูงท่ีสุดในโลกอยูท่ีรอยละ 51  

• ผูบริโภคไทยนิยมอานความเห็น (Review) ขอเสนอแนะ (Comments) และผลสะทอนกลับ 

(Feedback) จากผูบริโภครายอ่ืน พรอมกับมีการเปรียบเทียบราคาผานทางสื่อสังคมออนไลนโดย

ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีกอนการตัดสินเลือกซ้ือสินคาและบริการ 

• กลุมหลักท่ีมีการทําธุรกรรมออนไลนสูงสุดไดแกกลุม Millenials โดยเปนกลุมท่ีมีอิทธิพลหลักตอ

การทําธุรกรรมออนไลนในปจจุบัน 

 

 5.6 การปรับตัวของธุรกิจส่ือตอสภาพการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน 

 

พัฒนาการความกาวหนาของเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตถูกแบงออกเปนยุคๆ โดยในยุคแรกคือยุคท่ี

เรียกวา Web 1.0 นั้น เปนยุคของการท่ีผูใหบริการนําเสนอขอมูลใหกับผูบริโภคสื่อ โดยท่ีผูบริโภคสื่อมีสวน

รวมนอยมากในโตตอบ หรือปอนเสริมเติมแตงขอมูล  ตอมาในยุคของ Web 2.0 ผูบริโภคสื่อคือผูสรางเนื้อหา 

และนําเสนอขอมูลตาง ๆ มีการแบงปนความรูซ่ึงกันและกันเพ่ิมมากข้ึน โดยการสรางเสริมขอมูลสารสนเทศให

มีคุณคาและมีขอมูลท่ีถูกตองท่ีสุด ยกตัวอยางเชน Wikipedia ท่ีซ่ึงความรูถูกตอยอดอยูตลอดเวลา และมีการ

คานอํานาจของขอมูลของผูบริโภคแตละบุคคลทําใหขอมูลนั้นถูกตองมากยิ่งข้ึน และจะยิ่งมีความถูกตองมาก

ข้ึนเม่ือเรื่องนั้นถูกขัดเกลามาตามระยะเวลา 

ยุค Web 3.0 เปนการตอยอดแนวคิดของ Web 2.0 มาทําให Web นั้นสามารถจัดการขอมูลจํานวน

มากๆ ไดดียิ่งข้ึน โดยอยางท่ีเรารูกันดีวาผูบริโภคท่ัวไปนั้นเปนผูสรางเนื้อหาไดเพ่ิมจํานวนมากข้ึน เชนการ

เขียน Blog, การแชรรูปภาพและไฟลมัลติมีเดีย ตางๆ ทําใหขอมูลมีจํานวนมหาศาล จนกระท่ังจําเปนตองมี

ความสามารถในการจัดการขอมูลดังกลาวอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเอาขอมูลตางๆ เหลานั้นมาจัดการใหอยูใน

รูปแบบ Metadata ซ่ึงหมายถึงขอมูลท่ีบอกรายละเอียดของขอมูล (Data about data) ทําใหเว็บกลายเปน 

Semantic Web กลาวคือเว็บท่ีใช Metadata มาอธิบายสิ่งตางๆ บนเว็บ ยกตัวอยางท่ีพบไดท่ัวไปก็คือ Tag 

นั้นเอง โดยท่ี Tag ก็คือคําสั้นๆ หลายๆ คํา ท่ีเปนหัวใจของเนื้อหา เพ่ือทําใหเราสามารถเขาถึงเนื้อหาตางๆ ได

ดวยการใช Tag ตางๆ เพ่ือเขาถึงขอมูลท่ีเก่ียวของ แตแท นท่ีผูผลิตเนื้อหาจะใสเอง ตัว Web จะทําหนาท่ี

ประมวลผลขอมูลและวิเคราะหขอมูลเหลานั้น แลวให Tags ตามความเหมาะสมใหเราแทน 

กาวตอไปของของการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต จะเปนการเชื่อมโยงและผสมผสาน Digital 

Content เขาดวยกันท่ีเรียกวา Mash Up อันเปนพ้ืนฐานของเว็บ 3.0 ท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความฉลาดรู 

หรือมี AI (Artificial Intelligence) สามารถคนหา และคาดเดาความตองการของผูบริโภคสื่อแตละคนได  

อุปกรณไอที Gadget ตางๆ ไมวาจะเปน Notebook Smart Phone  MID (Mobile Internet Device) หรือ

แมแตอุปกรณเครื่ องใชไฟฟาภายในบาน (Digital Home Appliance) จะไดรับการพัฒนาใหมีความฉลาดใน

การทํางานมากข้ึน ท้ังขนาด คุณสมบัติ การทํางานและราคา 
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ในยุคหนาท่ีเปนยุค Web 4.0 หรือท่ีเรียกกันวา “A Symbiotic Web” (Ubiquitous Web) คือ 

Web ท่ีมีทํางานแบบ Artificial Intelligence หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการสรางคอมพิวเตอรใหสามารถคิด

ได (Human  Mind & Machines/Human & Robot Coexistence) มีความฉลาดมากข้ึน ในการอานท้ัง

เนื้อหา รูปภาพ และสามารถตอบสนองดวยการคํานวณหรือสามารถตัดสินใจไดวาจะดึงขอมูลใดท่ีจะให

ประสิทธิภาพดีท่ีสุดมาให กอน และมีรูปแบบการนํามาแสดงท่ีรวดเร็ว โดยประกอบไปดวย 3 องคประกอบ 

Ubiquity Identity และ Connection กลาวคือ จะพบไดทุกหนทุกแหง ไมจํากัดวาจะเปนอุปกรณใด 

สามารถระบุตัวตนของผูใชงานไดอยางแนชัด รวมถึงอาจจะเชื่อมโยงไปกับอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีชวยในการระบุ

ตัวตน เชน GPS และก็สามารถใชงานไดทุกหนทุกแหง สามารถเชื่อมตอไดงายจนไมรูสึกถึงความยุงยากใดใน

ระหวางการทํางานหนึ่งๆ และอาจจะมีขอความแทรกข้ึนมาทันทีก็ได 
 

ภาพท่ี 21 พัฒนาการของอินเตอรเน็ต 

 
 
 
 

ลักษณะของ Web 4.0 จะไมไดมองไปท่ี “ขอมูล” อีกตอไป เพราะจะกาวขามกลายเปนกิจกรรมแทน 

เพราะไดผานจุดของ Web 3.0 ท่ีสามารถสื่อสารกันไปแลว ขอมูลทุกอยางจึงแลกเปลี่ยนไดอยางอิสระจน

มองขามมันไปไดวาขอมูลอยูท่ีไหนหรือมาจากไหน แตกลับไปสนใจแทนวา หากจะทํากิจกรรมหนึ่งๆ มีท่ีไหนท่ี

มี Application ท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมท่ีผูใชงานตองการได เชน หากตองการจะซ้ือเสื้อ ขอมูลเสื้อจากทุกๆ 

แหลงท่ีรองรับกิจกรรมนี้ก็จะถูกสงมารวมกัน โดยอาจมีขอมูลประกอบวารานอยูท่ีไหนจาก Application ดาน

ขอมูลสถานท่ี และสามารถเลือกผูสงสินคาได จาก Application จากผูใหบริการดานการสง เปนตน 

 
6.1 การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจส่ือในสหรัฐอเมริกา (Major Changes in U.S. 

Media  Businesses) 

การเปล่ียนแปลงท่ี 1: เกิดหวงโซคุณคาใหม (The New Value Chain) 

มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายเกิดข้ึนในทุกสวนของหวงโซคุณคา ไมวาจะเปนในสวนของการผลิต

เนื้อหา (Video Content Production)  โครงขายการกระจายสื่อ  (Distribution Networks) Platforms 
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และอุปกรณรับชม เชน การรบัชมบน Smart TV Smart Phones และ เครื่องเลนพกพาชนิดตางๆ เปนตน ซ่ึง

การเขาถึงผูบริโภคสื่อนั้นถือเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง 

 จากกราฟท่ีแสดงในภาพท่ี 22 ถึงภาพท่ี 25 จะเห็นวามีการใชเวลากับวิดีโอแบบดิจิตอลเพ่ิมมากข้ึน

อยางตอเนื่องในกลุมผูใหญในสหรัฐอเมริกา และพบวาในกลุมชวงอายุ 25-34 ป จะมีการรับชมวิดีโอออนไลน

เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด และพบวามีในกลุมชวงอายุ 18-24 ป มีการรับชมวีดีโอผานทาง Smart Phone เพ่ิมข้ึนมาก

ท่ีสุด และมีการใหบริการวีดีโอออนไลนเกิดข้ึนมากมายเชน Youtube, HBO, Netflix, hulu เปนตน โดย

บริการท่ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ YouTube 

 
ภาพท่ี 22 ระยะเวลาการรับชมวิดีโอแบบดิจิตอลของผูบริโภคสื่อในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 
 

ภาพท่ี 23 ระยะเวลาการรับชมวิดีโอออนไลนของผูบริโภคสื่อในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 
 
 

ภาพท่ี 24 ระยะเวลาการรับชมวิดีโอผานทาง Smart Phone ของผูบริโภคสื่อในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ภาพท่ี 25 เว็บไซตท่ีไดรับความนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 
 

 

ชวงวัยและอายุก็มีผลกับการเลือกรับชมสื่อประเภทตางๆ พบวากลุมคน ท่ีเรียกวา  Millennials ซ่ึง

เปนกลุมท่ีมี ชวงอายุ 18 - 24 ป จะมีสัดสวนจํานวนท่ีรับชมสื่อรายการโทรทัศน แบบ User-generated 
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Content (UGC) ภาพยนตร มิวสิควีดีโอ  และวีดีโอทางเว็บ ไซต มากกวากลุมอ่ืนๆ ในขณะท่ีกลุม ท่ีเรียกวา 

Generation X ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีชวงอายุ 35 - 54 ป มีสัดสวนจํานวนท่ีรับชมสื่อประเภทขาวมากกวากลุมอ่ืน 

 

 

ภาพท่ี 26 ความนิยมวิดีโอออนไลนแบงตามประเภทรายการและชวงอายุ  
 

 
 
 
 

จากการเปลี่ยนแปลงของหวงโซคุณคาใหม จะเห็นไดวาไดเกิดสนามแขงขันท่ีประกอบไปดวยผูเลน

ใหมๆ จํานวนมากมาแขงกันนําเสนอบริการท่ีตอบสนองผูบริโภคสื่อไดดียิ่งข้ึนในราคาท่ีคุมคากวาเดิม 

 นอกจากนั้นยังพบวา มีการขยายแบรนดเดิมออกไปสูบริการรูปแบบใหมๆ ในตลาดของสื่อดิจิตอล ซ่ึง

จะไดประโยชนจากการสรางความสัมพันธกับฐานลูกคา เดิม และเกิดการรวมมือกันภายในกลุมบริษัท มีการ

อาศัยการทําตลาดและประชาสัมพันธในรูปแบบสมัยใหมเชน e-Word of Mouth (eWOM) มีการใช

เทคโนโลยีใหมๆ มาดึงดูดลูกคา  เชน Immersive Media Experience ระบบเสมือนจรงิ เปนตนวา Virtual 

Reality (VR) และ Augmented Reality (AR)  

 
ภาพท่ี 27 บริการรูปแบบใหมของสื่อดิจิตอล 
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จากการท่ีผูบริโภคสื่อเกิดพฤติกรรมใหมๆ  ในการบริโภคสื่อทําใหอุตสาหกรรมสื่อมีการปรับตัวเพ่ือ

ตอบสนอง ยกตัวอยางเชน 

• มีการใหบริการสื่อผานหลากหลาย Platform ท้ังแบบ Linear และ Non-linear โดยเขาถึงไดผาน

หลากหลายอุปกรณ 

• มีการลงทุนผลิตรายการท่ีเปนรายการเฉพาะประเภท Exclusive เชน ซ่ีรีสท่ีจะมีเฉพาะใน Platform 

ของตนเอง เชน Exclusive Series ของ HBO หรือ Netflix เปนตน 

• มีการทําหนาจอ Video Libraries ท่ีสะดุดตา นาใช และเลือกรับชมไดงาย 

• มีการใช Word of Mouth (WOM) หรือการสื่อสารแบบปากตอปาก เพ่ือสรางกระแสการพูดถึงและ

บอกตอในสื่อสังคมออนไลนตางๆ 

• มีการเพ่ิมรายการสด  Live Show และสามารถรับชมซํ้าหรือยอนหลังได เชน บริการข อง CBS All 

Access และ Hulu 

• ผูบริโภคสื่อสามารถเลือกไดเองวาจะใชบริการแบบบอกรับสมาชิกท่ีเสียคาบริการ ซ่ึงโดยปกติจะไมมี

โฆษณา หรือจะเลือกใชบริการแบบฟรีแตมีโฆษณา 

 

การเปล่ียนแปลงท่ี  2: อานุภาพและความจําเปนของการสรางความสัมพันธกับผูบริโภค  (The 

Power and Necessity of Engagement) 

อธิปไตยของผูบริโภคสื่อ (Consumer Sovereignty) เพ่ิมมากข้ึนในภูมิทัศนสื่อในปจจุบัน และ

จําเปนตองมีการสรางความสัมพันธกับผูบริโภคในรูปแบบดิจิตอลหรือออนไลนดวย ซ่ึงการตอบสนองกับสื่อท่ี

ผูบริโภคจะเกิดข้ึนท้ังขณะท่ี รับชมและเวลาอ่ืนๆ  พบวามีความสัมพันธกันเชิงสถิติท่ีชัดเจนระหวางกระแสการ

พูดถึงในสื่อออนไลนกับความนิยมของรายการ 

แนวคิดการสรางความสัมพันธกับผูบริโภคจะถูกนํามาใชในทุกๆ  กระบวนการนับตั้งแตตนทางของ

ผลิตสื่อ เชน การออกแบบสื่อ การเชื่อมตอและกระจาย และการบริโภคสื่อของผูบริโภค 

ยกตัวอยางเชน การสรางและเลนกับกระแสบนสือ่สังคมออนไลนของ Twitter ซ่ึงจะเริ่มตั้งแตรายการ

ยังไมออนแอร เปนการสรางกระแสการรับรูใหเกิดความอยากท่ีจะติดตาม มีการใช #Hashtag ตลอดชวงกอน

และระหวางรายการประกอบกับกลยทุธตางๆ รวมไปถึงการใหรางวัลในการรวมสนุก  
 
 

ภาพท่ี 28 การสรางความสัมพันธกับผูบริโภคสื่อของ Twitter 
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การเปล่ียนแปลงท่ี   3: การบูรณาการ  และ “เนื้อหาสําคัญดุจดั่งราชา ” (“Integrated” 

Content is the King) 

ในอุตสาหกรรมสื่อปจจุบัน พบวา  Branded Entertainment การทําเนื้อหาของแบรนด (Branded 

Content) การทําการตลาดของเนื้อหา และ Native Advertising มีการเติบโตอยางมากและมีการบูรณาการ

เขามาดวยกัน 

 ผูบริโภคสื่อตาง แสวงหาและตองการบริโภคสื่อท่ี มีคุณภาพ การท่ีจะเขาถึงและดึงดูดกลุมผูบริโภค

เหลานี้ ผูผลิตสื่อตองสร างสรรคสื่อท่ีใหความบันเทิง มีความนาสนใจยิ่ง และมีคุณประโยชน  ซ่ึงวิธีการหนึ่งคือ

การทําเนื้อหาของแบรนด (Branded Content) 

 Branded Content นั้นถือเปนสื่อสารในการโฆษณารูปแบบใหมท่ีทําใหภาพของโฆษณาและความ

บันเทิงนั้นไมไดแยกตัวออกจากกันอยางชัดเจน กลาวคือ  ขณะท่ีคุณกําลังเพลิดเพลินกับความบันเทิงท่ีไดรับก็

จะซึมซับในแบรนดของสินคาหรือบริการท่ีเปนผูสนับสนุนนั้นไปแบบไมรูตัว จนกระท่ังไมรูสึก วามีโฆษณาท่ี

มักจะเปนตัวรบกวนท่ีสรางความรําคาญ จะเห็นวาการสราง Branded Content เปนการตอกย้ําแบรนดเขา

ไปเรื่อยๆ อยางละมุนละมอม เหมือนสรางการมีสวนรวม (Engagement) แบบน้ําซึมบอทราย  

 ตัวอยางการทํา Branded Content ของ Red Bull ท่ีมีการสราง Web Portal Content เว็บคอมมู

นิตี้ Blog หรือ Video ข้ึนมา โดยนําเสนอเรื่องราวตางๆ ท่ีนาสนใจ ท่ีมีการถายทอดเรื่องราวจากประสบกา รณ

จริง แลวสอดแทรกแบรนดสินคาเขาไปใน เนื้อหานั้นอยางกลมกลืน ซ่ึงจุดนี้ทําใหผูเขาชมเว็บไซตมีความสนใจ

กับสิ่งท่ีกําลังดู รวมท้ังยังสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นกับเนื้อหาตางๆ และทําใหรับรูแบรนดดังกลาวท่ีมีการ

สอดแทรกเขาไปในเนื้อหาได 
 

 

ภาพท่ี 29 การทํา Branded Content ของ Red Bul 
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อีกหนึ่งตัวอยางของการทํา Branded Content ท่ีประสบความสําเร็จอยางมาก คือ GoPro ซ่ึงโดงดัง

และเติบโตดวยการตลาดแบบ “จุดพลุ” ดวย Branded Content บน Youtube และ Web Portal ของ

ตนเอง 

 การ “แจงเกิด” ของ GoPro นั้นตองบอกวา “รวดเร็ว” อยางนาตกใจดวยการทําตลาดและสราง     

แบรนดผาน Youtube เจาะตลาดถูกกลุม เชน นักทองเท่ียว นักกีฬา  ท้ังประเภท Extreme ไปจนถึงนักวิ่ง   

นักปน นักปนเขา และเหลาผูชอบความทาทาย  การสงวิดีโออยางสมํ่าเสมอท้ังทีมการตลาดของ GoPro และ

ผูใชงานท่ีซ้ือกลอง เพ่ือลงใน Youtube พรอมกับใสชื่อคลิปนั้นมีคําวา GoPro อยูดวย ซ่ึงแนนอนวาแบรนด 

GoPro ไดชื่อเสียงไปเต็มๆ จนเกิดการพูดคุยท้ัง ในโลกออนไลนและโลก ความเปน จริง เปนปรากฏการณท่ี

นักการตลาดเรียกวา Word of Mouth ซ่ึงเปนวิธีโฆษณาท่ีเรียกไดวาดีท่ีสุด  แตทุกการเคลื่อนไหวของ GoPro 

ใน Youtube นั้นมีการวางแผนกันอยางเปนข้ันเปนตอนหรือท่ีเรียกวา Viral Planning หรือการวางแผนให

คลิปวิดีโอ Viral ไปท่ัวโลกออนไลน 
 

 

ภาพท่ี 30 การทํา Branded Content ของ GoPro 

 
 
 

การเปล่ียนแปลงท่ี 4:  การแยกสวนของเนื้อหา (Content Unbundling) 

บริษัทสื่อและผูผลิตเนื้อหาในปจจุบันตองปรับตัวกับปรากฏการการแหกันไปยกเลิกบริการเคเบิลทีวีท่ี

เรียกกันวา Cord-cutters และเพ่ือใหไดรับประสบการณท่ีดีข้ึนแกผูบริโภคสื่อบนโทรศัพทมือถือและอุปกรณ

พกพา จึงนํามาสูการทําการแยกสวนของเนื้อ หา (Content Unbundling) และใหบริการบนชองทางใหมๆ 

เชน การใหบริการแบบวีดีโอสตรีมม่ิงผานโทรศัพทมือถือและอุปกรณพกพา เชน HBO แตกบริการ HBO Go 

ออกมา หรือการท่ี NBA จับมือกับ ESPN แตกบริการบนชองทางใหมโดยใหบริการการรับชมการแขงขันบาส

เก็ตบอล NBA แบบวีดีโอสตรีมม่ิงผานโทรศัพทมือถือและอุปกรณพกพาเทานั้น 
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การเปล่ียนแปลงท่ี 5: Intelligent and Connected Media Access 

ปจจุบันเขาสูยุคท่ีมีการใช  Smart Network สําหรับการใหบริการสื่อกันอยางแพรหลาย จากการ

พัฒนาของ Web 3.0 ท่ีเปน Intelligent Network และรองรับ  Intelligent Personalization ในการ

ตอบสนองความตองการท่ีตางกันของแตละบุคคลได และมีการใช Cloud-based Media สําหรับบริการท่ี

หลากหลายชนิดและหลากหลายอุปกรณและ Platforms และนําเอาเทคโนโลยี Location Based Service 

มาใชเพ่ือใหบริการตอบสนองผูบริโภคไดดีข้ึน 

 
ภาพท่ี 31 Smart Network เพ่ือใหบริการสื่อท่ีหลากหลาย 

 
การเปล่ียนแปลงท่ี 6: Data Data Everywhere 

ในยุคปจจุบันท่ีโลกถูกขับเคลื่อนดวยขอมูล ผูคนพ่ึงพิงขอมูลในการตัดสินใจตางๆ กระบวนการคิดของ

คนท่ัวไปหรือแมแตองคกรตางๆในทุกวันนี้สวนใหญอยูบนฐานของการ รวบรวมขอมูล ประมวลผล เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจทําอะไรบางอยาง  แตดวยความท่ีขอมูลในปจจุบันมีอยูมากมายและกระจัดกระจาย 

คําถามสําคัญ คือ เราจะเขาถึงขอมูลมหาศาลเหลานั้นและใชขอมูลเหลานั้นใหเปนประโยชนไดอยางไร จาก

คําถามดังกลาวจึงทําใหคนหันมาสนใจสิ่งท่ีเรี ยกวา Big data กันมากข้ึนจนกลายเปนกระแสสงัคมในปจจุบัน

ซ่ึงในแวดวงธุรกิจสื่อไดมีการนําเอาระบบการวิเคราะหขอมูลการบริโภคสื่อและขอมูลจากสื่อสังคมออนไลนมา

เพ่ือชวยในการตัดสินใจตางๆ เชน การวางแผนผลิตสื่อ และการทําการตลาด เปนตน  

 Big Data Analytics คือ กระบวนการวิเคราะหเซ็ตขอมูลขนาดใหญเพ่ือคนหารูปแบบความสัมพันธ

ของขอมูลเหลานั้นท่ีซอนอยูขางใน หาสิ่งเชื่อมโยงท่ีเชื่อม โยงขอมูลเหลานั้นเขาไวดวยกัน หาเทรนดทาง

การตลาด หาความตองการของลูกคา และขอมูลอ่ืนๆ  ท่ีเปนประโยชนตอธุรกิจ ผลการวิเคราะหขอ มูลนี้

สามารถนําไปสูการทําแผนการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ โอกาสในการสรางผลกําไร การใหบริการท่ีดีมากข้ึนแก
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ลูกคา การปรับปรุงการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ ความไดเปรียบเหนือคูแขงในการแขงขันทางการตลาด และ

ผลประโยชนทางธุรกิจดานอ่ืนๆ 

 

บริษัทในธุรกิจส่ือควรทําอยางไร (What Should Media Companies Do?)  

 กลยุทธการใหผูบริโภคสื่อเปนศูนยกลาง  (Consumer Centric Strategies) สามารถดําเนินการได

หลากหลายวิธี ยกตัวอยาง เชน 

• บูรณาการสื่อเขากับชีวิตประจําวันของผูบริโภค  

• นําเอาสื่อสังคมออนไลนหลักๆ มาปรับใชอยางมีประสิทธิภาพ 

• พัฒนากลยุทธการทําเนื้อหา การทําการตลาด บนโทรศัพทมือถือและอุปกรณพกพา 

• ใหบริการสื่อในรูปแบบวีดีโอท่ีมีความไหลลื่น 

• ปรับเปลี่ยนบริบทของเนื้อหาตามความตองการ สถานท่ีท่ีใชงาน และเวลาท่ีใชงานของผูบริโภค 

• พัฒนามาตรฐานการวัดผลความนิยมบน Platforms ตางๆ โดยท่ีสามารถนํามาเปรียบเทียบระหวาง

กันได  

• นําเอาขอมูลมาวิเคราะหใชและใชวิธีการตลาดแบบปากตอปาก 

• มุงเนนการสรางใหเกิดการมีสวนรวม (Engagement) ของผูชม เปนตนวา การสราง Platform และ

กลไกสําหรับการมีสวนรวมแบบ  interaction ของผูชม การใช Platform ท่ีหลากหลาย  และการใช

เทคนิคการสรางการมีสวนรวม (Engagement) ท่ีมีประสิทธิภาพ  

• ปรับเปลี่ยนหรือทดลองใชงานโมเดลธุรกิจใหมๆ เชน การใหบริการแบบบอกรับสมาชิกโดยมีทางเลือก

ในแบบระดับข้ันตางๆ  การเพ่ิมทางเลือกท่ีจะชําระเงินในผานทางแอพพลิเคชั่นหรือจายเฉพาะการ

รับชมแตละครั้ง และการใชหลากหลายวิธีมาผสมผสานกัน 

 

อะไรคือส่ิงท่ีผูบริโภค OTT คิดและตองการ (What OTT Customers Want and Think) 

ตารางท่ี 5 เปนผลการสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคในหัวขอตางๆ ตอบริการ OTT โดยมีผู

ใหบริการรายใหญ Netflix, Hulu, HBO Now และ Amazon video  จะเห็นวาในบางหัวขอเชน ความพึง

พอใจตอราคา จะมีผลตอความพึงพอใจโดยรวมคอนขางสูง 

 

ตารางท่ี 5 ผลการสํารวจความพึงพอใจผูใหบริการ 
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ปจจัยหลักสูความสําเร็จของธุรกิจใหบริการ OTT 

• วางกลยุทธดานราคาท่ีสนับสนุนเปาหมายทางธุรกิจ (การสรางฐานลูกคาใหม , การสรางคุณคาเพ่ิมกับ

กลุมลูกคาเดิมท่ีมีอยู, การลดการยกเลิกบริการของลูกคา การโปรโมทแบรนดหรือเนนท่ีการโฆษณา) 

• การพัฒนาเนื้อหาท่ีเหมาะกับตลาดในแตละประเทศ 

• การสรางฐานลูกคาใหมในทุกๆ ชองทาง ดวยการใชงานและระบบ  Billing ท่ีงาย รวดเร็ว ไมยุงยาก

หรือซับซอน 

• พัฒนาความสัมพันธกับลูกคา ตัวอยางเชน Netflix ใชระบบการวิเคราะหขอมูลมาตอบสนองความ

ตองการของลูกคาแตละคน  

• พัฒนาและปรับใชเทคโนโลยีใหมๆและระบบการวิเคราะหขอมูลอยูเสมอ 

• สรางประสบการณแบบทางเลือกใหลูกคา เชน มีทางเลือกการใชงานและ user interface ท่ีสามารถ

ปรับใชไดหลากหลายใหลูกคาบางกลุมท่ีชอบท่ีจะควบคุมทุกอยางเอง ในขณะท่ีมีทางเลือกการใชงาน

และ user interface ท่ีงายๆ  ไมยุงยากใหกับกลุมลูกคาท่ีไมชอบท่ีจะควบคุมหรือตองเลือกอะไร

มากมาย 

• มี Library ของเนื้อหาท่ีเลือกรับชม ท่ีสะดวก นาสนใจ และตอบสนองความตองการผูใชไดดี 

• สราง brand image ดวยเนื้อหาท่ีสรางมาเองโดยเฉพาะท่ีหาท่ีอ่ืนไมได (exclusive original 

signature series) 

 

 5.7 กรณีศึกษาของประเทศไทยตอการหลอมรวมของส่ือ 

 

ในชวงทายของการอบรมหลักสูตร Adapting Regulations and Policy to Platform 

Convergence ผูเขาอบรมไดระดมความคิดและรวมกันอภิปรายใหความเห็นในหัวขอ “กรอบการกํากับดูแลท่ี

เหมาะสมสําหรับประเทศไทย” 

 กระบวนการเริ่มตนดวย ผูเขารวมอบรมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับคานิยมท่ีสําคัญของประเทศไทยท่ี

สะทอนผานการกํากับดูแลดานกิจการกระจายเสียง และท่ีไดรับผลกระทบจากการหลอมรวมสื่อ ผูเขาอบรม

รวมกันแสดงความคิดเห็นแลว ปรากฏวามีคานิยมท่ีประเทศไทยใหความสําคัญ ซ่ึง ประกอบดวยท้ังคานิยมใน

สวนของผูบริโภค ผูประกอบกิจการ และทางสังคม แสดงรายการดังนี้  

• Fair Competition (การแขงขันอยางเปนธรรม) 

• Quality of Service (คุณภาพของบริการ) 

• Consumer Protection (การคุมครองผูบริโภค) 

• National Identity (อัตลักษณประจําชาติ) 

• Respectful Communication (การสื่อสารท่ีดี) 
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• People have Access Service (การเขาถึงบริการของประชาชน) 

• Peace and Security (ความปลอดภัย และสันติภาพ) 

• Freedom Expression (การแสดงออกทางความคิดอยางเสรี) 

• Control illegal broadcasts (ควบคุมการออกอากาศท่ีผิดกฎหมาย) 

หลังจากการ ระดมความคิดเรื่องคานิยมดังกลาวแลว  ไดมีการพิจารณาตอถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

จากการท่ีมีการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปสูยุค 

สังคมสารสนเทศ (Information Society) เนื่องจากความกาวหนา ของเครือขายคอมพิวเตอร และการสื่ อสาร

โทรคมนาคม ทําใหเกิด การผสมผสานกลมกลืนหรือการหลอมรวมกันของสื่อตางๆ ท้ังวิทยุ โทรทัศน 

ภาพยนตร โทรศัพท และคอมพิวเตอร ซ่ึงไมสามารถแบงแยกความแตกตางของสื่อเหลานั้นได การหลอมรวม

ของสื่อ (Media Convergence) ทําใหเกิดบริการใหมๆ ท่ีใชเทคโนโลยี ดังกล าวอยางมากมาย ซ่ึงในยุคขอมูล

ขาวสาร สื่อใหม (New Media) ท่ีมีการหลอมรวมเทคโนโลยี อยางเชน สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ได

เขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของผูคนในสังคมหลากหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทในดานการ

สื่อสาร จากคุณสมบัติดังกลาว เปนผลใหจํานวนผูใชสื่อใหมในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 

รวมท้ังการเปนสื่อใหมท่ีผูใชมีเสรีภาพสูงในการกําหนดเนื้อหา และรูปแบบการใชประโยชน หากมีการนําไปใช

ในทางท่ีไมเหมาะสมอันกอใหเกิดความเสียหายกระทบกระเทือนตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง

ของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงนาจะเปนจุดเรงใหเกิดกฎหมายใหมสําหรับสื่อ

ใหมในยุค การหลอมรวมเทคโนโลยี และการสื่อสารผานคอมพิวเตอร 

หลังจากพิจารณาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจนอาจเกิดเปยภัยคุกคามตอประเทศไทยแลวนั้น จึงไดให

แตละกลุมระดม ความคิดเพ่ือใหความเห็นเก่ียวกับ ส่ิงท่ีสํานักงาน กสทช . ควรมีการดําเนินการเพ่ือชวย

ปกปองไมใหเกิดผลกระทบท่ีกอใหเกิดภัยคุกคามดังกลาว  โดยผูเขาอบรมแตละกลุมไดมีการปรึกษาและให

ความเห็นรวมกัน โดยมีขอสรุปดังนี้   

สํานักงาน กสทช . ควรมี การประชาสัมพันธในภาพ รวมใหท้ังภาคธุรกิจและประชาชนมีความ

ตระหนัก และมีความรูความเขาใจถึงเทคโนโลยีการหลอมรวมส่ือ  ท่ีสําคัญควรใหประชาชนสามารถรับรูถึง

สิทธิของตนในสังคมเพ่ือใหสามารถเขามามีบทบาทและตอสู เรียกรองในสิ่งท่ีประชาชนพึงไดรับ อีกท้ังสราง

คานิยมใหคนในสังคมรวมกันดูแลและควบคุมดูแลกันเองได โดยใหชวยกันเห็นหูเปนตา หากพบเห็นสื่อใดท่ีไม

เหมาะสมก็ใหชวยกันรายงานถึงหนวยงานกํากับดูแลใหเขาไปจัดการ รวมไปถึงอาจมีบทลงโทษจากผูบริโภค

เอง เชน ไมรับชมสื่อท่ีประกอบกิจการอยางไมถูกตอง สื่อลามกอนาจาร ตางๆ รวมท้ังชวยสรางส ภาพแวดลอม

ใหมีความสัมพันธระหวางผูบริโภค อาจสนับสนุนใหมีการรวมกลุมกันเพ่ือชวยใหสามารถออกมาเรียกรองสิทธิ

ตางๆ ไดในนามกลุมผูบริโภค 
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นอกจากดานสังคมและผูบริโภคแลวก็ควรใหความสําคัญตอภาคธุรกิจท่ีดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวของกับ

ส่ือตางๆ ใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม  แตท้ังนี้ก็ไมควรเขามาแทรกแซงตลาด ควรปลอยใหมีการแขงขัน

ไปตามกลไก ยกเวนกรณีเกิดเหตุพิพาทหรือปญหาตางๆ จึงเขาไปดูแลใหความชวยเหลือ และควรใหการ

สนับสนนุ (Subsidize) เพ่ือใหการชวยเหลือผูประกอบการรายเล็กใหสามารถเขามาแขงขันในตลาดได 

สุดทายนี้ นอกจากการท่ีจะมีการกํากับดูแลแลวนั้น ยังควรสนับสนุนใหมี การสรางคานิยมใหมๆ  ใน

การท่ีจะมีกํากับดูแลผูท่ีสรางเนื้อหารายการตางๆ ท่ีเปนสื่อใหมๆ ดวย เชน อาจมีการใหรางวัลประจําปแก

ผูสรางเนื้อหารายการท่ีดีมีสาระ อาจแยกเปนหมวดประเภทตางๆ เชน Website Facebook หรือ Fanpage 

ตางๆ ดวย 

 

ภาพท่ี 32 การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคานิยมท่ีไดรับผลกระทบจากการหลอมรวมสื่อ 

 
 

ภาพท่ี 33 ผูเขารวมอบรมใหคะแนนโหวตกับคานิยมท่ีคิดวาสําคัญ 
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ภาพท่ี 34 เสนอแนะการดําเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบหรือภัยคุกคามท่ีเกิดจากสื่อหลอมรวม 
 

 

ภาพท่ี 35 Dr. Mark Jamison สรุปผลลัพธจากกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 5.8 Data Economy 

 
Big Data คือ แนวทางในการเก็บขอมูลจํานวนมากเพ่ือนํามาทําการวิเคราะห ซ่ึงสามารถใชประโยชน

ตางๆ ดังนี้ 

1. การสรางความโปรงใสในการทํางาน  

2. การเปดใชงานความตองการในการทดลองแสดงความแปรปรวนและปรับปรุงประสิทธิภาพ  

3. แบงกลุมประชากรเพ่ือปรับแตงการดําเนินการ  
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4. ปรับปรุง หรือ สนับสนุนการตัดสินใจของมนุษยดวยอัลกอริทึมอัตโนมัติ  

5. ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ  

การเก็บขอมูลท่ีมีจํานวนมหาศาลเชน  Big Data นั้น ตองมีฮารดแวร และระบบสํารองขอมูลขนาด

ใหญ และในสวนของการใชขอมูลใหเกิดประโยชนคือสวนท่ียากท่ีสุด เนื่องจากขอมูลท่ีไดมา จะตองนํามาทํา

การวิเคราะห ซ่ึงจะตองลงลึกไปจนถึงพฤติกรรมของผูใชงาน จึงจะทําใหการใชงานขอมูล เพ่ือประโยชนธุรกิจ

เปนจริง ซ่ึ งจะสามารถชวยไดท้ังการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมๆ วิเคราะหการตลาด วิเคราะหผูบริโภค วิเคราะหความเสี่ยง วิเคราะหแผนโฆษณา ท้ังนี้ การวิเคราะห

ตางๆ ตองใชเวลาในการสังเคราะหขอมูล เนื่องจากจํานวนขอมูลท่ีมีจํานวนมาก จะตองมีการจัดเรียงอยางเปน

ระเบียบเพ่ือทําการวิเคราะหตอไป 

การเกิดข้ึนของ  Big Data ทําใหเกิดธุรกิจในการวิเคราะหขอมูลเพ่ิมข้ึน รวมถึงมีเครื่องมือใหมๆ ใน

การวิเคราะหเชนเว็บไซตออนไลนท่ีใหขอมูลแบบเรียลไทม 

 

 5.9 ความพึงพอใจของผูบริโภคตอความเปนสวนตัว 

 

ความหมายของ Universal Privacy นั้นคือการอางสิทธิของแตละบุคคลในการพิจารณาวา  ขอมูล

สวนบุคคลใดสมควรท่ีจะเผยแพรไดนั้น ตองอาศัยบริบทในการตัดสินใจ อาทิชวงเวลา หรือวัตถุประสงคของ

การใชขอมูลสวนบุคคลดวย 

เหตุผลลําดับตนๆ ของการตระหนักถึงความปลอดภัยในขอมูลในระดับโลกนั้นคือ ความกังวลในการ

ถูกขโมยขอมูลเพ่ือไปใชในทางฉอโกง (Fraudulent) ซ่ึงผูบริโภคก็ตระหนักถึงในสวนของการนําขอมูลนําไปใช

ในทางท่ีผิดหรือการทําขอมูลไปใชโดยไมไดรับอนุญาต  ท้ังนี้ การสํารวจ ความคิด เห็นและทัศน คติของผูใช

อินเทอรเน็ตท่ัวโลกเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลพบวา 70% ของผูบริโภคมีความตระหนัก

วาขอมูลสวนบุคคลของตนเองนั้นจะถูกขโมยและถูกนําไปใช  และ 66% ของผูใชงานอินเทอรเน็ตมีความกังวล

วาเว็บไซตตางๆ นั้นจะเก็บขอมูลการใช งานบนอินเทอรเน็ตของตนเอง  ในขณะเดียวกัน ขอมูลการกระทําผิด

เก่ียวกับขอมูลในระดับโลก ป ค.ศ.2015 พบวา  59% เปนการขโมยขอมูลสวนบุคคลและนําไปใชในทางตางๆ  

15% เปนการนําขอมูลไปใชในดานการเงิน  11% เปนการนําขอมูลไปใชเพ่ือเขาถึงบัญชีตางๆ ของผูใชงาน  

และ 8% เปนการละเมิดขอมูล 

ในสวนของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น การตระหนักเรื่องขอมูลความเปนสวนตัวจะเก่ียวของกับ

ทางดานการเงินและภัยจากการขโมยขอมูลสวนตัว เปนหลัก โดยพบวา 61% ของผูตอบแบบสอบถามกลัววา

จะกลายเปนเหยื่อของการฉอโกง  43% กลัววาขอมูลสวนตัวนั้นจะ ถูกนําไปใชในทางตางๆ  และ 40% กลัววา

ขอมูลสวนตัวนั้นจะถูกขโมย 

บริการท่ีไดรับการตระหนักหรือกังวลมากท่ีสุดในสหรัฐ ฯ คือบริการ Social media network และ

บริการ E-mail ซ่ึงสื่อสังคม (Social media) ท่ีไดรับความกังวลเก่ี ยวกับขอมูลสวนบุคคลมากท่ีสุด ในป 2015 

คือ (1) Facebook ระดับความกังวลอยูท่ี 67% และ (2) Instagram ระดับความกังวลอยูท่ี 66% นอกจากนี้ 
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ผูใชบริการกวา 34% ไมมีความม่ันใจเก่ียวกับขอมูลสวนตัวใน Face book และในสวนของ Search Engine 

นั้น ผูคนจํานวน 42% มีความไมสบายใจในการใชบริการดังกลาว  แตผูใชบริการ 40 % นั้นมีความสบายใจใน

การใชบริการ Search engine 

เปนท่ีนาสังเกตวา  การท่ีผูบริโภคมี ประเด็นเก่ียวกับการความเปนสวนตัวไมไดหมายความวาบุคคล

เหลานั้นจะไมไดแชรขอมูลสวนบุคคลบนโลกออนไลน โดย 2 ใน 3 ของผูใชงานในสหรัฐ ฯ นั้น จะแชรขอมูล

บางอยางซ่ึงเปนขอมูลสวนบุคคล ท้ังๆ ท่ีมีความกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยของขอมูล 

ในสวนของสหราชอาณาจักรนั้น ผูใชงานมีความกังวลวาบริษัทท่ีตนเองไดใหขอมูลไวจะนําขอมูล

ดังกลาวไปใหบริษัทฯ ท่ีมีผลประโยชนเก่ียวของ และยังกังวลในเรื่องการถูกฉอโกงดวย  โดยพบวา 48% กังวล

ในเรื่องของการท่ีบริษัทฯ ท่ีเก็บขอมูลไวนั้นจะนําขอมูลไปแชรกับ บริษัทฯ อ่ืนๆ  35% กังวลเรื่องปลอดภัยของ

ขอมูลสวนบุคคล และ 25% มีความกังวลเก่ียวกับการท่ีจะถูกเก็บขอมูลจากการใชงานทางอินเทอรเน็ต (Web-

surfing behavior) 

 ท้ังนี้ โดยสรุปแลว ประเด็นเฉพาะเรื่องความเปนสวนตัว สามารถแบงออกเปน 6 หัวขอหลักคือ  

1. การถูกขโมยขอมูลสวนบุคคล 

2. ขอมูลสวนบุคคลรั่วไหลและนําไปสูการฉอโกง 

3. การถูกบริษัทฯ นําขอมูลการใชงานทางอินเทอรเน็ตนําไปวิเคราะหเพ่ือขายใหบริษัทฯขายหรือ

โฆษณาผลิตภัณฑตางๆ 

4. ความปลอดภัยสวนบุคคล ซ่ึงขอมูลจากอินเทอรเน็ตอาจจะนําไปสูความไมปลอดภัยในชีวิตจริงได 

5. การถูกนําเอาขอมูลหรือเนื้อหาสวนบุคคลไปใชผิดวัตถุประสงคหรือใชในทางลบ 

6. ความกังวลวาจะถูกหนวยงานรัฐนําขอมูลสวนบุคคลไปใชงาน 

สําหรับการดําเนินการและยุทธศาสตร สําหรับการใชงาน อินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยนั้น  ผูใชงานสวน

ใหญเล็งเห็นวาควรใชงาน browser สวนตัว และควรลบประวัติการเขาชม รวมถึงใชโปรแกรมบล็อกโฆษณา

ควบคูไปดวย กลาวคือ 

64% ของผูใชงานของ US และ U.K. นั้นเห็นวาควรลบประวัติการเขาชมเว็บไซต รวมถึงไมให ขอมูล

สวนตัวแกเว็บไซตท่ีไมเหมาะสม 

41% เห็นวาผูใชงานควรลบ Post ในอดีต 

10% ของผูใชงานเห็นวา Search engine นั้นไมควรเก็บขอมูลการคนหาของผูคนหา 

5% ควรมีการเพ่ิมความปลอดภัยของ Browser ผานโปรแกรมเสรมิ 

 

 

 5.10 การกํากับดูแลในดานการคุมครองผูบริโภค 

  

บทบาทของหนวยงานกํากับดูแลในการปกปองผูบริโภคแบงออกเปน 4 ดานหลัก คือ  

 1. สรางทางเลือก (Choice) ใหแกประชาชน  ซ่ึงไดแก การสนับสนุนใหมีการลงทุนดานโครงสราง

พ้ืนฐานในการสื่อสาร รวมไปถึงการสงเสริมใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมและเทาเทียมในตลาด 
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 2. สรางชองทางในการรองเรียน  (Voice) ของประชาชน ซ่ึงไดแก สรางโอกาสและการเขาถึงของ

ผูบริโภคเพ่ือรองเรียนกรณีท่ีเกิดข้ึนตางๆ รวมไปถึงการตอบสนองตอขอรองเรียนของประชาชนดังกลาวอยาง

ทันทวงที 

3. สงเสริมใหมีตัวแทนจากภาคสวนตางๆ (Representation) ซ่ึงไดแก การสรางสมดุลของการมีสวน

รวมของตัวแทนจากกลุมตางๆ เชน จากภาคประชาชน ภาคผูประกอบการ ในการจัดตั้งคณะกรรมการดูแล

ดานคุมครองผูบริโภค 

4. จัดใหมีขอมูลขาวสารกระจายไปสูประชาชน (Information) ซ่ึงไดแก การสงเสริมใหผูบริโภคไดรับ

ขอมูลอยางเพียงพอกอนท่ีจะตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือบริการ 

ท้ังนี้ กรอบการกํากับดูแลเพ่ือคุมครองผูบริโภคในปจจุบัน สามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ ซ่ึง

ไดแก การกํากับดูแลลวงหนา (Ex-ante Regulation) และการกํากับดูแลตนเอง (Self Regulation) โดยแต

ละรูปแบบจะมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน ดังนั้น การปรับใชของหนวยงานกํากับดูแลจึงมีความสําคัญ ซ่ึงตอง

นึกถึงความสมดุลของผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนตอสังคมโดยรวมเปนหลัก 

 

การกํากับดูแลลวงหนา (Ex-ante Regulation) การกํากับดูแลตนเอง (Self Regulation) 

หมายถึง การออกกฎเกณฑและมาตรฐานให

ผูประกอบการปฏิบัติตาม 

หมายถึง การใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมมี

หนาท่ีรับผิดชอบและดูแลตนเองภายใตมาตรฐานและ

จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

ส่ิงท่ีตองคํานึง: 

ตนทุนในการปรับใชอาจจะสูง เนื่องจากไมมีความ

แนนอนวา มาตรฐานและกฎเกณฑท่ีออ กโดย

หนวยงานกํากับดูแลจะมีความเหมาะสมตอ

อุตสาหกรรมโดยรวม แตอยางไรก็ดี การกํากับดูแล

ลวงหนามีความจําเปนในกรณีท่ีไมมีการแขงขันใน

ตลาดหรือภาคอุตสาหกรรม 

ส่ิงท่ีตองคํานึง: 

ตองแนใจวา ผูประกอบการมีมาตรฐานและจริยธรรม

ในการประกอบวิชาชีพแบบเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวทางการกํากับดูแลโดยรวม อยางไรก็ดี การกํากับ

ดูแลตนเองอาจมีขอเสียในแงท่ีไมสามารถแกไขหรือ

ตอบสนองตอปญหาของผูบริโภคไดอยางท่ัวถึง 

 

นอกจากกรอบในการกํากับดูแลท่ีมีความสําคัญแลว ประเด็นปญหาท่ีหนวยงานกํากับดูแลตองให

ความสนใจเปนพิเศษเพ่ือ คุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ไดแก เรื่องคุณภาพในการ

ใหบริการ (Quality of Service Standards) เรื่องสิทธิพ้ืนฐานในการเขาถึงขอมูลท่ีจําเปน (Right to Access 

to Information) เรื่องขอปฏิบัติดานใบแจงหนี้ (Billing Practices ) รวมถึงดานความปลอดภัยในโลกไซเบอร 

(Cyber Security) 

หนวยงานกํากับดูแลนอกจากตองออกแบบก ฎระเบียบ ท่ีเหมาะสม เพ่ือปกปอง ผูบริโภคแลว ยังตอง

กําหนดแนวทางการบังคับใชและการปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นดวย ซ่ึงโดยท่ัวไปแบงออกเปน 3 ข้ันตอนคือ 
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1. การสรางแรงจูงใจ : โดยการ เปดเผยขอมูลการสํารวจความพอใจของผูบริโภคตอสาธารณะ  

(Consumer Satisfaction Indices) ซ่ึงหนวยงานกํากับดูแลท่ีมีการเปดเผยขอมูลการสํารวจความ

พอใจของผูบริโภค ไดแก  

- OFCOM (United Kingdom) 

- ACMA (Australia) 

- NCC (Nigeria) 

- MCMC (Malaysia) 

- CRA (ictQatar) 

2. การเยียวยา: ตองมีการเยียวยาผูบริโภคท่ีไดรับผลกระทบ ดังตอไปนี้  

- การหยุดการใหบริการโดยไมชอบ 

- การใหบริการท่ีไมตอเนื่อง 

- ไมสามารถใหบริการไดตามมาตรฐานตามท่ีตกลงไวในสัญญา 

- เงินคืน, สวนลด, เงินเชื่อ 

ท้ังนี้ หนวยงานกํากับดูแลตองคํานึงอยูเสมอวา การเยียวยาตองมีความพอเหมาะกับสภาพการณท่ี

เกิดข้ึนจริง 

3. การบังคับใช กฎระเบียบและ บทลงโทษ :  หนวยงานกํากับดูแลตองมี ความสามารถในการบังคับใช

กฎระเบียบ หรือการตอบสนองอยางรวดเร็วตอการลงโทษผูใหบริการเม่ือเกิดเหตุการณ ท่ีสรางผลกระทบ

ตอผูบริโภค (ท้ังปญหาระดับรายบุคคล จนกระท่ังกลุมผูบริโภคขนาดเล็กและขนาดใหญ ) ซ่ึงการ

ตอบสนองอยางรวดเร็วดังกลาวจะชวยสราง/เพ่ิมความม่ันใจของผูบริโภคท่ีมีตอการกํากับดูแล  นอกจากนี้ 

หนวยงานกํากับดูแลควรมีการกําหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสม ซ่ึงบทลงโทษนี้จะตองรุนแรงเพียงพอท่ี จะให

ผูใหบริการทําตามมาตรฐานการใหบริการ และยับยั้งการกระทําผิดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

5.11 การกํากับดูแลแบบแยกสวน 

 
เก่ียวกับองคกรกํากับดูแลท่ัวโลกท่ีสวนใหญมีรูปแบบการจัดโครงสรางองคกรแบบแยกสวน (Silos) ซ่ึง

สงผลตอการทํางานในปจจุบันท่ีอยูในยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence) ในบางครั้งอาจมีผลพวงจากการกํากับ

ดูแลหรือจัดโครงสรางองคกรกํากับดูแลแบบแยกสวน เชน 

1. การจํากัดโอกาสทางธุรกิจท่ีจะสรางนวัตกรรม (innovation) และการลงทุนทางธุรกิจ 

(investigation)  

2. หนวยงานกํากับดูแลควบคุมการมีสวนรวมของอุตสาหกรรมมากเกินไป 

3. บริษัทมุงตอสูกับนโยบายในการกํากับดูแลมากกวาท่ีจะตอสูแขงขันทางการตลาด 

4. ผูบริโภคไดรับความสนใจนอย 
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สําหรับองคกรท่ีจัดโครงสรางองคกรไดคอนขางเหมาะสมกับยุคหลอมรวม โดยไมไดแยกสวนเปน

กิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน และกิจการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ จะจั ดโครงสรางองคกรดัง

ภาพ 

 

 
  

รูปแบบโครงสรางองคกรของ  Office of Communications (Ofcom) ผูบริหารสูงสุดเปนรูปแบบ

ของ Board และมีผูชวยทํางานในรูปแบบของอนกุรรมการ หรือ Advisory Committee อาทิเชน Nations 

Committee และ Spectrum Advisory Board เปนตน ท้ังนี้กวารอยละ 75 ของการตัดสินใจ (Final 

decision) ใดๆ จะข้ึนอยูกับบอรด   

โครงสรางดานการกําหนดนโยบายใดๆ ของ Ofcom มีการจัดเปนกลุมนโยบาย ซ่ึงประกอบดวย 

Spectrum Executive Team, Digital Terrestrials Television, Strategy, Content/Customer 

External Affairs, Investigations & Compliance, Broadcast Competition, Telecom และ Postal 

Policy  โดย Ofcom ไมไดจัดโครงสรางแบบแยกสวน (Silos) อยางแทจริง  

สําหรับแนวทางในการวางโครงสรางองคกรในยุคของการหลอมรวมนั้น ในเบื้องตนอาจนําวิธีหา

รูปแบบความเหมือนและแตกตางกันในแตละสายงาน ยกตัวอยางเชน สายงานกระจายเสียงและโทรทัศน สาย

งานโทรคมนาคม ฯลฯ ซ่ึงจะมีลักษณะงานท่ีมีความคลายคลึงกันบางงาน เชน การออกใบอนุญาต การเก็บ

คาธรรมเนียม การบริหารงานสวนกลาง การบริหารคลื่นความถ่ี เปนตน โดยนํารูปแบบงานท่ีเหมือนมาหลอม

รวมกัน และยังคงสวนงานท่ีมีลักษณะแตกตางกันไวเชนเดิม  

หากจะพิจารณาถึงโครงสรางองคกรในยุคหลอมรวมทาง Dr. Mark Jamision เองมีความเห็นวาควร

เปนโครงสรางท่ีมีรูปแบบดังภาพ 
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 โดยมีผูบริหารระดับสูงซ่ึงสามารถเปนไดท้ังในรูปแบบของ Board หรือ Commission ก็ได ซ่ึง

รูปแบบของอุตสาหกรรมในยคุหลอมรวมไมมีรูปแบบท่ีแนนอน หรือไมมีรปูแบบโครงสรางองคกรแบบใดท่ีจะ

เหมาะสม แตโครงสรางสําคัญๆ ท่ีควรจะเปนควรแบงเปน สวนๆ ประกอบดวย  

1. กลุมปฏิบัติการ (Operation) ควรประกอบดวย ทรพัยากรบุคคล การเงิน และ back office เปน

ตน 

2. กลุมสนับสนุน (Support) ควรประกอบดวย ท่ีปรึกษาท่ัวไป และ การสนับสนุนดานขอมูล 

3. กลุมนโยบาย (Policy) ควรประกอบดวยนโยบายดาน เศรษฐศาสตร วิศวกรรม และเนื้อหา

รายการ 

4. กลุมกํากับดูแล (Regulation) ควรประกอบดวย การอนุญาตใชคลื่นความถ่ี การบังคับใช

กฎหมาย การดูและผูบริโภค 

อยางไรก็ตาม อาจจะมีปญหาในการบริหารงานของแตละสวนงาน ท้ังท่ีเกิดจากการขาดการสื่อสารท่ีดี

ระหวางสวนงาน หรือขาดความรูท่ีจะประสานงานตอระหวางสวนงาน ซ่ึงเปนปญหาเบื้องตนท่ีจะพบเม่ือมีการ

แบงแยกอยางชัดเจนในลักษณะขางตน จึงเปนเรื่องทาทายสําหรั บคนในองคกรท่ีจะตองประสานปญหาตางๆ 

เหลานี้ใหได เพ่ือการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพภายใตลักษณะอุตสาหรรมท่ีมีการหลอมหลวม   

 

 

5.12 การพัฒนาโมเดลในการกํากับดูแล 

 

ในการพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลรูปแบบใหมนั้นนอกจากการคํานึงถึงเปาหมายในดําเนินการแลว 

สิ่งสําคัญคือตองคํานึงถึงคือความสัมพันธระหวางผูมีสวนเก่ียวของดวย โดยสามารถแบงรูปแบบความสัมพันธท่ี

สําคัญออกเปน 6 รูปแบบ ดังนี้ 
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1. การประสานความรวมมือกับบุคคลและกลุมบุคคล (Engaging Partners) โดยเปนการหาบุคคล 

(Individuals) และกลุมบคุคล (Groups) เพ่ือมาประสานความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงาน  

2. การประสานงานและทําความเขาใจกับผูท่ีไมเห็นดวย (Connecting with the Opposition) 

โดยเปนการระบุตัวบุคคล (Individuals) และกลุมบุคคล (Groups) ท่ีไมเห็นดวยกับขอเสนอหรือ  

แนวทางการดําเนินงานท่ีเสนออยู และควรพยายามลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดจนหากลยุทธหรือกิจกรรม

เพ่ือทําความเขาใจกับบุคคลและกลุมบุคคลดังกลาว 

3. การดําเนินการกับผูท่ีจะไดรับผลกระทบ (Dealing with Casualties) โดยผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึน เชน การตองออกจากธุรกิจ การตองทําการเปลี่ยนแปลงอย างมากเพ่ือใหธุรกิจอยูรอด ดังนั้น ในการ

กําหนดแนวทางการดําเนินการใดจึงตองคํานึงถึงผลกระทบ /ผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนตอกลุมคนดังกลาวโดยระบุ

ออกมาใหชัดเจน และควรพิจารณาวาจะสามารถทําอยางไรไดบางเพ่ือใหกลุมคนดังกลาวสามารถอยูรอดได

ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลง เชน ตองมีความชํานาญ ความสามารถดานใดบาง เปนตน 

4. สนับสนุนการตั้งคําถาม /ความคิด (Nurturing Troublemakers) กลุมนี้คือผูท่ีตั้งคําถาม /

ประเด็นตางๆ ข้ึนมา ซ่ึงตองนํามาพิจารณาวาคําถาม /ประเด็นตางๆ ดังกลาวอะไรบางท่ีเพ่ิมมูลคาใหกับการ

ดําเนินงานหรือประเด็น /ความคิดเห็นใดท่ีมีความสําคัญ โดยควรมีการสนับสนุนกลุมดังกลาวเพ่ือสงเสริมให

การดําเนินงานเกิดประสิทธิผล 

5. ทิศทางในการดําเนินงาน (Observing Authorities Signals) โดยควรตองมีการสังเกตทิศ

ทางการดําเนินงานของผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ โดยควรตองมีการหารือกับบุคคลดังกลาวเพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  

6. การสะทอนความคิดของตนเอง (Personal Reflection) ควรตองมีการพิจารณาบทบาทและ

พฤติกรรมของตนเองวามีสวนกอใหเกิดปญหาอยางไรบาง  และควรมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวคิด และ  

กลยุทธอยางไรบาง เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 
 

6. ประโยชนท่ีไดรับ 

การเขารวมอบรมในครั้งนี้ เปนโอกาสอันดีท่ีทําใหพนักงานและเจาหนาท่ีในภารกิจดานกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน ไดมีโอกาสเขาไปศึกษาความรูและประสบการณจากคณะอาจารยมหาวิทยาลัยชั้น

นําระดับโลก โดยไดเรียนหลักสูตรพิเศษในเรื่อง นโยบายและแนวทางการกํากับดูแลในยุคแหงการหลอมรวม

ของแพลตฟอรม (Platform Convergence) โดยเนนการศึกษาสื่อและเนื้อหารายการตางๆ ท่ีมีเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการนําเสนอไปสูผูรับชมโดยไมจํากัดชองทางหรือแพลตฟอรม ซ่ึงการศึกษาดังกลาวมีประโยชนในการ

นํามาปรับใชในการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลตอไปได ท้ังเรื่องของ การออกแบบโครงสรางใบอ นุญาต 

(Licensing) การแขงขัน (Competition) และการปกปองสิทธิความเปนสวนตัว (Privacy) ของผูบริโภค 
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นอกจากนี้ กรณีศึกษาในการอบรมในครั้งนี้ ก็เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูเขารวมอบรม เนื่องจาก

เปนโอกาสอันดีท่ีผูศึกษาไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณจริงกับผูบร รยาย นอกจากนั้น ผูเขารวมการอบรมยัง

ไดเรียนรูขอผิดพลาดและผลลัพธตางๆ ท่ีเกิดจากการวิเคราะหกรณีศึกษา จนสามารถนํามาเปนบทเรียนและ

ขอควรระวังในการปรับใชในออกกฎเกณฑตอไปได 
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