
2021

สาํนกัสง่เสรมิการแขง่ขนัและกํากับดแูลกันเอง

วิเคราะห์พฤติกรรมวิเคราะห์พฤติกรรม

สาํนกังาน กสทช.

ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องและกิจการอื�นที�เกี�ยวข้อง

Q1



Table of
Contents

1
6
10

Digital Tax Economy: 
The effect of E-service tax 

 

Product Placement: 
The Challenge of Economic
activities in Broadcasting 

Uncertain path of the
Traditional TV 



4,9
41

 

2,
93

1 

1,1
95

 

13
5 

10
3 

6,1
14

 

3,
91

7 

1,1
76

 

21
2 

12
1 

6,0
23

 

3,7
17

 

1,1
12

 

22
7 

10
5 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Facebook YouTube LINE Twitter Instagram

ล้า
นบ

าท
 

2561 
2562 
2563 

Digital Tax Economy: The effect of E-service tax  

 ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
ต่างต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์และบริบทการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงแนวทางการน าเสนอสินค้า
และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ก่อให้เกิดธุรกิจสินค้าและบริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้น ทั้งบริการธุรกิจขนส่ง การค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในอุตสาหกรรมสื่อสารที่เกิดการขยายตัวของบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์ ที่มีช่องทางการรับชม
หลากหลาย มีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สาระความบันเทิง ผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
หรือที่รู้จักกันในชื่อของบริการ OTT (Over-the-top media service) ทีเ่ป็นการให้บริการในลักษณะสตรีมมิ่ง
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งธุรกิจบริการ OTT จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหลายภาคส่วน
เพราะมีต้นทุนการด าเนินงานต่ า คุ้มค่าการลงทุนและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง  ทั้งนี้  
ในปัจจุบันบริการ OTT ยังไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การก ากับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐใดๆ จึงมีความ
ได้เปรียบผู้เล่นดั้งเดิมในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการไม่ถูกเรียกเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนจ านวนไม่น้อยในการด า เนิน
ธุรกิจ ดังนั้น เมื่อไม่มีต้นทุนส่วนดังกล่าวแล้ว ย่อมเป็นปัจจัยเสริมให้บริการ OTT สามารถสร้างรายได้และผล
ก าไรโดยไม่ถูกก าหนดเงื่อนไขจากภาครัฐ ซึ่งส่วนใหญ่รายรับหรือรายได้ของบริการ OTT มักเกิดจากการ
ให้บริการโฆษณาออนไลน์ รวมถึงการเป็นตัวกลางในกิจกรรมทางดิจิทัลนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงรายได้เม็ดเงินโฆษณาในสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มยอดนิยมในประเทศไทยปี 2561-25631 

                                                           
1 สมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย)  

อารดา ทางตะค ุ
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง 

1 



 จากข้อมูลรายได้เม็ดเงินโฆษณาในสื่อดิจิทัลยอดนิยมในไทยอย่าง เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์ ทวิตเตอร์ และ
อินสตาแกรม พบว่า ในช่วงปี 2561-2562 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นกว่า 30-50% ส่วนรายได้ในปี 2563 มีมูลค่า
ลดลงเล็กน้อยจากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของไวรัสโควิด-19 ท าให้ผู้ประกอบการ
ลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาลง แต่ในภาพรวมของสื่อออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มยังคงสามารถท ารายได้รวมกัน
ได้สูงถึง 19,610 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 0.3% ในขณะที่สื่อเก่าอย่างทีวีดิจิทัล มีรายได้โฆษณา 
63,177 ล้านบาท เติบโตลดลง 10%2 ส่วนเคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม แม้มีรายได้โฆษณา 1,245.3 ล้านบาท  
แต่การเติบโตยังคงติดลบต่อเนื่องจากปี 2562 กว่า 11.7%3  ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความนิยมและ
พฤติกรรมการรับชม-การบริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบกิจการดั้งเดิม
ได้อย่างชัดเจน ซึ่งรูปแบบประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากการถูก Disruptive 
Technology ดังนั้นในหลายประเทศจึงเกิดแนวคิดการจัดเก็บภาษีทางอ้อมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการดั้งเดิมรวมถึงผู้ให้บริการในประเทศ  

 ในปัจจุบันมาตรการจัดเก็บภาษีธุรกิจบริการดิจิทัล (Digital service Tax: DST) ในต่างประเทศมี
ลักษณะการจัดเก็บภาษีแบบ Vendor Collection Model นั่นคือ การก าหนดให้ผู้ให้บริการหรือแพลตฟอร์ม
ต่างประเทศ ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศ (Non-resident) มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนและน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม
ให้หน่วยงานสรรพากรของประเทศผู้ใช้บริการ โดยฐานภาษีและอัตราภาษีที่เรียกเก็บจะมีเงื่อนไขและ 
การด าเนินการแตกต่างกันไปตามระบบภาษีและลักษณะธุรกิจที่ให้บริการในแต่ละประเทศ 

ตารางท่ี 1 ตัวอย่างประเทศที่เก็บภาษี DST4 

ประเทศ ฐานภาษ ี
อัตรา
ภาษี 

ตัวอย่างบริการที่เสียภาษี 

EU 
 รายรับทั่วโลก > 750 ล้านยูโร / ปี 

 รายรับในประเทศ > 50 ล้านยูโร /  ปี 
3% 

 

 Online- 
Advertisement 

 Online Market 
 Social Media 
 Search Engine 
 Digital Interface 
 E-commerce 

 
 

UK 
 รายรับทั่วโลก > 500 ล้านปอนด์ / ป ี

 รายรับในประเทศ > 25 ล้านปอนด์ / ปี 
2% 

France 
 รายรับทั่วโลก > 750 ล้านยูโร / ปี 

 รายรับในประเทศ > 25 ล้านยูโร / ป ี
3% 

Singapore 
 รายรับทั่วโลก > 1 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ / ป ี

  รายรับ B2C ในประเทศ > 1 แสนดอลล่าร์สิงคโปร์/ป ี
7% 

Malaysia 
 รายรับในประเทศ >  5 แสนริงกิต / ป ี

(ราว 3.77 ล้านบาท / ปี)  
6% 

                                                           
2 https://brandinside.asia/nielsen-media-spending-oct-2020/ 
3 https://positioningmag.com/1313810 
4 www.bangkokbiznews.com/news/detail/928527 
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 ส าหรับมาตรการจัดเก็บภาษีดิจิทัลของประเทศไทยมีชื่อเรียกว่า ภาษี e-Services โดยบริการที่จะ
เก็บภาษีดังกล่าวได้นั้นจะต้องเข้าข่ายนิยามของ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์5 และรวมถึงการให้บริการผ่าน 
อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม6 ซึ่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดให้มี
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) จากผู้ให้บริการ/แพลตฟอร์มจากต่างประเทศที่ไม่มีที่ตั้งถาวรในประเทศ 
(Permanent Establishment) และให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการหรือผู้ใช้งานคนไทย  
ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในไทย ดังนั้นในอดีตเมื่อเกิดรายได้จากการใช้
บริการแพลตฟอร์มต่างๆ โดยไม่มีการเก็บภาษี จึงท าให้เกิดการรั่วไหลของรายได้ที่ไทยควรได้ประโยชน์ไปสู่
ต่างประเทศเสียหมด ซึ่งขอบเขตการจัดเก็บภาษี e-Services ของประเทศไทยตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 นั้น จะก าหนดให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ประกอบการที่
ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) จากต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทย ที่มีรายได้
จากการให้บริการในประเทศมากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี7 ทั้งนี้ กรมสรรพากรคาดการณ์ว่าการจัดเก็บภาษี  
e-Services จะครอบคลุมธุรกิจหลัก ได้แก่ บริการโฆษณาออนไลน์ บริการความบันเทิงออนไลน์อย่าง
ภาพยนตร์ ดนตรี (อาทิ Facebook YouTube Netflix Tiktok) รวมถึงบริการตัวกลางในกิจกรรมหรือธุรกิจ
ออนไลน์ (อาทิ แพลตฟอร์ม E-commerce E-Payment การจองที่พักออนไลน์ Could Services)  แน่นอน
ว่า หากประเทศไทยเริ่มมีการจัดเก็บภาษีดังกล่าวย่อมช่วยลดความเหลื่อมล้ าในการแข่งขันทั้งด้านการตั้งราคา
และความสามารถในการท าก าไรของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนและเสียภาษีอย่างถูกต้อง รวมถึงสร้างรายได้
ให้กับประเทศในการน าไปพัฒนาระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่อไป  

 อย่างไรก็ดี แม้การจัดเก็บภาษีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน แต่ผลกระทบส าคัญที่ควรพิจารณา
ประกอบคือ การผลักภาระภาษีดังกล่าวไปยังผู้บริโภคหรือคู่ค้า (Partner) บนแพลตฟอร์มเนื่องจากผู้ให้บริการ
ต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งกรณีศึกษานี้ได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศแถบยุโรป นั่นคือกลุ่มผู้ให้บริการดิจิทัล
ยักษ์ใหญ่ต่างแจ้งปรับขึ้นราคาค่าใช้บริการแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Google ที่แจ้งต่อลูกค้าผู้ลงโฆษณาว่าจะ
ปรับขึ้นค่าธรรมเนียม 2% ส าหรับโฆษณาท่ีแสดงบน Google และ YouTube เนื่องจากต้องจ่ายภาษีดิจิทัลใน
ตุรกีและออสเตรเลียในอัตรา 5% และในสหราชอาณาจักร 2%  ส่วนทาง Amazon ก็มีการแจ้งปรับ
ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ขายในสหราชอาณาจักรอีก 2% ซึ่งสะท้อนตามอัตราภาษีที่ตนถูกเรียกเก็บเพ่ิม ในขณะ
ที่ Apple  ก็ได้ประกาศเพ่ิมค่าธรรมเนียมจากนักพัฒนาซอฟท์แวร์บน App Store ในสหราชอาณาจักร 2% 
อิตาลี ฝรั่งเศส 3% และตุรกี 7.5%8  ดังนั้น แม้มีการเรียกเก็บภาษีดิจิทัลเพ่ิมจากภาครัฐแต่ภาระดังกล่าวกลับ
ถูกผลักไปยังผู้ใช้บริการและคู่ค้าอีกทอดหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงการที่เจ้าของแพลตฟอร์มไม่ได้รับผลกระทบจาก
ภาระภาษีที่เพ่ิมข้ึนเท่าไรนัก 
                                                           
5 บริการซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างที่ส่งมอบโดยผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด  

ซึ่งลักษณะของบริการเป็นไปโดยอัตโนมัติในสาระส าคัญ โดยบริการดังกล่าวไม่สามารถกระท าได้หากปราศจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 ตลาด ช่องทาง หรือกระบวนการอื่นใดท่ีผู้ให้บริการหลายรายใช้ในการให้บริการทางอิเลกทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการ 
7 เริ่มบังคับใช้กฎหมายวันท่ี 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 
8 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928527 
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 ทั้งนี้ ความสามารถในการผลักภาระภาษีของผู้ให้บริการหรือแพลตฟอร์มจะขึ้นอยู่กับความอ่อนไหว
ต่อราคาหรือความยืดหยุ่นของอุปสงค์ลูกค้า (ผู้ใช้บริการและคู่ค้า) ซึ่งหมายความถึง ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อ
สินค้าหรือบริการอ่ืนๆ ในรูปแบบสินค้าทดแทนได้มากเพียงใด ซึ่งหากอุปสงค์หรือความต้องการในสินค้านั้นมี
ความยืดหยุ่นต่ า แสดงว่าลูกค้าไม่มีทางเลือกอ่ืน ต้องซื้อสินค้าและบริการจากร้านนี้หรือแพลตฟอร์มนี้เท่านั้น 
ท าให้อ านาจในการผลักภาษีมายังลูกค้าก็ย่อมมากขึ้นไปด้วย ในกรณีนี้ขอยกตัวอย่างการปรับขึ้นราคาของผู้
ให้บริการ Netflix ในประเทศมาเลเซียภายหลังจากท่ีมีการจัดเก็บภาษีดิจิทัลในอัตรา 6% โดย Netflix ได้แจ้ง
ปรับราคาค่าบริการแพ็คเกจ Basic จาก 33 ริงกิต เป็น 35 ริงกิต (เพ่ิมขึ้น 6.06%) แพ็คเกจ Standard เพ่ิม
ราคาจาก 42 ริงกิต เป็น 45 ริงกิต (เพ่ิมข้ึน 7.14%) และแพ็คเกจ Premium เพ่ิมราคาจาก 51 ริงกิต เป็น 55 
ริงกิต (เพ่ิมขึ้น 7.84%)9 นั่นแสดงให้เห็นว่า Netflix ได้ท าการขึ้นราคาและผลักภาระภาษี 100% มายัง
ผู้ใช้บริการ เนื่องจากมีความอ่อนไหวต่อการขึ้นราคาต่ า ไม่ว่าแพลตฟอร์มจะขึ้นราคาเท่าไรลูกค้าก็จะยังไม่
ยกเลิกบริการเนื่องจาก Netflix ครอบครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดกว่า 60%10 และบริการอ่ืนยังไม่สามารถ
ทดแทนด้านความหลากหลายของเนื้อหา (Content) ไดอ้ย่างสมบูรณ์นั่นเอง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
9 https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2019/12/30/netflix-to-impose-digital-tax-increase-price-

from-from-jan-9-2020 
10 https://www.statista.com/statistics/1085876/malaysia-original-platform-for-digital-originals-market-share 
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ภาพที่ 2 แสดงการผลักภาระภาษีไปยังผู้ซื้อ
ของ Netflix ประเทศมาเลเซีย 

จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า เส้นอุปสงค์ (D) หรือความ
ต้องการซื้อบริการ Netflix ของลูกค้ามาเลเซียมีลักษณะตั้ง
ฉากกับแกนนอน แสดงว่ามีความยืดหยุ่นเป็นศูนย์ (ลูกค้ามี
ทางเลือกค่อนข้างน้อย การเปลี่ยนแปลงราคาไม่ส่งผลให้
ปริมาณการซื้อเปลี่ยน) เมื่อเกิดการเรียกเก็บภาษีของรัฐบาล
จากผู้ขายก็ย่อมเกิดการผลักภาระภาษีไปยังลูกค้าได้เต็ม
จ านวนภาษี นั่นคือ ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินซื้อมากขึ้นเท่ากับ
ภาษีที่รัฐเก็บ ดังนั้นยิ่งความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่ าเท่าไร  
ยิ่งมีโอกาสที่ผู้ขายจะผลักภาระภาษีได้มากขึ้นเท่านั้น ในทาง
กลับกัน หากอุปสงค์มีความยืดหยุ่นมาก (มีสินค้าทดแทน
สมบูรณ์) การเปลี่ยนแปลงราคาขาย แม้จะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยก็
ย่อมท าให้ปริมาณการซื้อหรือสถานการณ์เป็นสมาชิก
แพลตฟอร์มลดจ านวนลง การผลักภาระภาษีให้ผู้บริโภคโดย
การข้ึนราคาก็ย่อมท าได้ยากข้ึน 
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 ที่สุดแล้ว การเก็บภาษีดิจิทัลหรือภาษี e-Services นั้น แน่นอนว่าย่อมเกิดประโยชน์ต่อทิศทางและ
แนวโน้มการเติบโตของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการ
แข่งขันท่ีเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการไทยหรือต่างประเทศย่อมเป็นสิ่งจ าเป็น 
หน่วยงานก ากับดูแลทั้งกรมสรรพากร ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า หรือแม้แต่ส านักงาน 
กสทช. จะต้องค านึงให้รอบด้านถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านราคา การผลัก
ภาระทางภาษี หรือแม้แต่การควบคุมดูแลเนื้อหารายการ คุณภาพการให้บริการ ตลอดจนความปลอดภัยของ
ข้อมูลผู้ใช้งาน สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาอย่างใกล้ชิด เพ่ือป้องกันผลกระทบอันอาจเกิดกับ
ผู้บริโภค และผู้เล่นรายอื่นๆในอุตสาหกรรม 
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Uncertain path of the traditional TV  

 การประกอบกิจการโทรทัศน์ในยุคของสื่อใหม่ ผู้ประกอบกิจการในรูปแบบดั้งเดิม เช่น ทีวีดิจิตอล 
เคเบิล ดาวเทียม ยังคงต้องดิ้นรนต่อไปในปี 2564 เนื่องจากวิวัฒนาการในการส่งสัญญาณและการออกอากาศ
ของโทรทัศน์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้ว่าในปี 2564 กิจการโทรทัศน์ แบบดั้งเดิมต้องได้รับ
ผลกระทบจากการประมูลคลื่น 5G และการประมูลธุรกิจดาวเทียมวงโครงจรต่ า ล้วนสามารถน าไปพัฒนาเพ่ือ
สนับสนุนการบริการโทรทัศน์รูปแบบใหม่ทั้งสิ้น โดยเฉพาะการบริการโทรทัศน์ในรูปแบบ OTT ที่มีลักษณะ
การประกอบธุรกิจที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับการให้บริการให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่าง
รวดเร็ว จึงท าให้มองว่ากิจการโทรทัศน์รูปแบบดั้งเดิมต้องจัดเตรียมกลยุทธ์เพ่ือสู้รบกับโทรทัศน์รูปแบบใหม่ทั้ง
ในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่องแน่นอนในปี 2564   

หากมองย้อนไปเมื่อปี 2563 ผู้รับใบอนุญาตฯ ประกอบกิจการโทรทัศน์ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงาน กสทช. โดยส่วนใหญ่มีรายได้ลดลง โดยเฉพาะผู้รับใบอนุญาตฯ ในแพลตฟอร์มของดาวเทียม และ
เคเบิล ที่มีรายได้ลดลงติดต่อกันในสองปีล่าสุด ปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 : เปรียบเทียบรายได้ผู้รับใบอนุญาตฯ ในกิจการโทรทัศน์ แบ่งแยกตามแพลตฟอร์ม 

แพลตฟอร์มของ       
ผู้รับใบอนุญาตฯ           

เปรียบเทียบรายได้ของผู้รับใบอนุญาตฯ11 

2562 เทียบกับ 2561 2561 เทียบกับ 2560 2560 เทียบกับ 2559 
ทีวีดิจิตอล 

 

     

 ลดลง 6.19% 

   

เพ่ิมข้ึน17.12% 

 

 เพ่ิมข้ึน 25.83% 

เคเบิล 
 

 

 

 ลดลง37.53%12 

 

 ลดลง10.72% 

 

 เพ่ิมข้ึน 2.98% 
 

ดาวเทียม 

 
 

 

 ลดลง 6.19% 

 

ลดลง 8.47% 

 

 เพ่ิมข้ึน 3.86% 

 

                                                           
11 รายได้ประจ าปีของผู้รับใบอนุญาตฯ ท่ียื่นช าระค่าธรรมเนียมฯ กับส านักงาน กสทช. 
12 ข้อมูลรายได้ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 โดยผู้รับใบอนุญาตฯ บางรายยังไม่ได้ยื่นช าระค่าธรรมเนียม เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID-19 

ภาณุ วีระชาล ี
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง 
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การลดลงอย่างต่อเนื่องของรายได้ผู้รับใบอนุญาตฯ ในแพลตฟอร์มดาวเทียม และเคเบิล ส่วนหนึ่งมา
จากจ านวนสมาชิกที่ลดลง เนื่องจากการให้บริการโทรทัศน์บนแพลตฟอร์มดังกล่าว เป็นการให้บริการใน
ลักษณะ Pay TV หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายในการรับชม ซึ่งการเสียค่าใช้จ่ายในการรับชมเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งที่ท าให้ผู้ใช้บริการทบทวน และเปลี่ยนแปลงไปใช้บริการโทรทัศน์ในรูปแบบ OTT โดยเหตุการณ์ที่ผู้บริโภค
เปลี่ยนการรับชมโทรทัศน์ไปใช้บริการรูปแบบ OTT ในลักษณะนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในประเทศไทยเท่านั้น 
หากแต่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศที่มีความแข็งแกร่งในการให้บริการเคเบิลทีวีอย่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา จนให้ค านิยามเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเรียกว่า Cord cutting13  เพราะฉะนั้นคงไม่ใช่เรื่องแปลก
ใหม่ที่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิลในประเทศไทยจะประสบปัญหาเช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการประเภทเดียวกันรายอื่นๆ ทั่วโลก      

 
ภาพที่ 1 : จ านวนสมาชิกที่ขอยกเลิกการรับบริการโทรทัศน์ผ่านเคเบิล หรือดาวเทียมในประเทศ  

สหรัฐอเมริกา 
ที่มา : https://www.broadbandsearch.net/blog/cord-cutting-statistics#post-navigation-0 

จากสถานการณ์ Cord cutting ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการดาวเทียมและเคเบิล จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปรับตัวให้ผลกระทบที่
เกิดข้ึนน้อยที่สุด ซึ่งผู้เขียนสามารถสรุปสาเหตุที่ส าคัญได้ 3 สาเหตุ ดังต่อไปนี้ 

1. ความคุ้มค่าของการใช้เงิน 
อย่างที่กล่าวไว้ในข้างต้นว่า การรับชมโทรทัศน์ผ่านเคเบิลและดาวเทียม ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการรับชม ท าให้ผู้บริโภคเริ่มมีการเปรียบเทียบความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปส าหรับการสมัครเป็น
สมาชิกในการรับชมโทรทัศน์ ซึ่งหากเปรียบเทียบบริการโทรทัศน์ดั้งเดิม กับบริการโทรทัศน์ผ่าน OTT จะเห็น
ได้ว่าการให้บริการโทรทัศน์ผ่าน OTT มีความหลากหลายในเนื้อหารายการ และรูปแบบการให้บริการที่

                                                           
13 Cord cutting คือ พฤติกรรมยกเลิกการรับชมโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิ้ลและดาวเทียมโดยหันมารับชมโทรทัศน์และรายการ

ต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ บริการ Streaming  
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หลากหลายกว่ามาก จึงท าให้การให้บริการโทรทัศน์ผ่าน OTT มีความคุ้มค่ากว่ามาก ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบัน
ค่าบริการขั้นต่ าของ Netflix มีราคาเพียงแค่  99 บาท/เดือน สามารถรับชมได้ทั้งมือถือ คอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ตทีวี ในขณะที่เคเบิลท้องถิ่นค่าบริการเฉลี่ยประมาณ 250 บาท/เดือน สามารถรับชมผ่านโทรทัศน์
เท่านั้น เป็นต้น 

อีกทั้งในปัจจุบันการให้บริการโทรทัศน์ในรูปแบบทีวีดิจิตอลมีการพัฒนาเนื้อหารายการ 
และการส่งสัญญาณที่ครอบคลุมพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น ท าให้ทีวีดิจิตอลที่เป็นการบริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็น
ตัวเลือกที่น่าสนใจส าหรับผู้รับชมโทรทัศน์ทั่วไปเป็นอย่างมาก  

 

2. พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ 
Anytime Anywhere กลายเป็นอาวุธส าคัญของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่าน OTT  

ที่ผู้ให้บริการโทรทัศน์รูปแบบอ่ืนๆ ยังคงไม่สามารถหาวิธีรับมือได้ เนื่องจากการให้บริการทุกที่ทุกเวลาของ 
OTT ได้ตอบสนองพฤติกรรมรับชมโทรทัศน์ในปัจจุบันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและวัยท างานที่มีความ
ช านาญทางด้านเทคโนโลยี และจากการที่ผู้รับชมโทรทัศน์ในปัจจุบันความต้องการเฉพาะทางด้านเนื้อหา  
นั่นคือต้องการรับชมเฉพาะบางส่วนของรายการ หรือต้องการชมเฉพาะรายการนั้นๆ จึ งท าให้รายการใน
ลักษณะ Linear TV ที่เป็นการบริการของโทรทัศน์ในรูปแบบดั้งเดิมไม่ตอบสนองความต้องการอีกต่อไป อีกทั้ง
โทรศัพท์มือถือที่กลายเป็นส่วนส าคัญมากขึ้นในการด ารงชีวิตในการใช้ชีวิตปัจจุบัน ยิ่งเป็นการเน้นย้ าว่าการ
ให้บริการโทรทัศน์ผ่าน OTT จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตแน่นอน 

 

3. เนื้อหารายการ 
ลักษณะของการให้บริการโทรทัศน์ผ่าน OTT ที่น าเสนอการให้บริการในรูปแบบ Video 

on demand (VOD) ต่างจากการบริการของเคเบิลทีวี และดาวเทียมทีวี ที่เป็นรูปแบบ Linear TV ท าให้
รูปแบบของการซื้อขายลิขสิทธิ์แตกต่างกันไปด้วย เช่น หากต้องการภาพยนตร์ผู้ให้บริการเคเบิลทีวี และ
ดาวเทียม จ าเป็นต้องซื้อช่องภาพยนตร์ 1 ช่องรายการ ซึ่งต่างจากผู้ให้บริการ OTT ที่อาจจะท าการซื้อเป็น
เรื่องๆ ได้ จึงส่งผลให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่าน OTT มีความได้เปรียบในการบริหารต้นทุนในการซื้อขายเนื้อหา
รายการ  อีกทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ยกตัวอย่างเช่น HBO Disney NBA เป็นต้น เริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์มา
ให้บริการทางโทรทัศน์ด้วยตนเองผ่านการบริการ OTT ท าให้เจ้าของลิขสิทธิ์รายการต่างๆ มีความได้เปรียบใน
การให้บริการเป็นอย่างยิ่งเม่ือเทียบกับคู่แข่งรายอ่ืนๆ 
 สาเหตุ 3 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับแบบส ารวจของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ส ารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ผู้รับชมโทรทัศน์ผ่านเคเบิล หรือดาวเทียมยกเลิกใช้บริการ โดยผลส ารวจระบุว่า
ผู้ใช้บริการเคเบิลหรือดาวเทียมมากถึงร้อยละ 86.7 ขอยกเลิกเนื่องจากค่าสมาชิกที่สู งเกินไป (ค่าสมาชิกเฉลี่ย 
107 ดอลล่าร์สหรัฐ/เดือน) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสมาชิก OTT (ค่าสมาชิกเฉลี่ย 15 ดอลล่าร์สหรัฐ/เดือน) 
แสดงได้ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 : สาเหตุของการขอยกเลิกเป็นสมาชิกโทรทัศน์ในระบบเคเบิลหรือดาวเทียมในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
ที่มา : https://www.broadbandsearch.net/blog/cord-cutting-statistics#post-navigation-0 
 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการให้บริการโทรทัศน์ผ่านเคเบิล หรือดาวเทียม ประสบปัญหาอย่างมากในการ
แข่งขันในยุคปัจจุบัน เนื่องจากพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุดของมนุษย์ ถึงแม้ว่าต้นปี 2564 จะมีการประกาศใช้กฎหมายบังคับให้ 
OTT จ่ายภาษี e-services ซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่ของการจัดหารายได้เข้ารัฐ และความเหลี่ยมล้ าทางด้าน
ต้นทุนการประกอบกิจการโทรทัศน์ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะบรรเทาให้สถานการณ์ของผู้ประกอบการ
เคเบิล หรือดาวเทียมดีขึ้นมากนัก จึงถือได้ว่าเป็นการท้าทายเป็นอย่างมากที่จะต้องหากลยุทธ์ใหม่เพ่ือดิ้นรนให้
อยู่รอดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน บางทีกลยุทธ์ในการพยายามซื้อ Premium Content อาจไม่เพียงพอแล้วก็
เป็นได ้

 

 

 

 

 

 

 

86.7 

39.7 

23 

15.9 

13 

7.7 

0 20 40 60 80 100

PRICE 

PREFERENCE FOR STREAMING 

SWITCHING TO ANTENNAE TV 

PREFER BINGE WATCHING 

MOVING AND DON'T WANT TO RENEW 
SERVICES 

PREFERENCE FOR ORIGINAL CONTENT ON 
STREAMING SERVICES 

Why People Cut the Cord 

9 

https://www.broadbandsearch.net/blog/cord-cutting-statistics#post-navigation-0


Product Placement: The Challenge of the Economic Activities in Broadcasting 

 ทุกๆ การเริ่มต้นขึ้นปีใหม่และการเปิดไตรมาสที่ 1 ของปี มักจะเป็นช่วงเวลาของการเปิดเผยรายงาน
ทางการเงินของบริษัทประจ าปีที่ผ่านมาแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสาธารณชนได้รับทราบผล
ประกอบการของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้เศรษฐกิจระดับมหภาคชะลอตัว และมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจใน
ระดับจุลภาคของกลุ่มบริษัทต่างๆ ท าให้รายได้ของกลุ่มธุรกิจลดลงจากปีก่อนหน้า แน่นอนว่าหลายๆ กิจการ
ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบกันอย่างเป็นวงกว้าง และรวมไปถึงผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์บางส่วนด้วย ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการปรับแผนงานการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

การลดลงของรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แบบดั้งเดิมนั้นเป็นปัญหาที่
ผู้ประกอบการต้องเผชิญในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ก่อนจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 เนื่องด้วยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ท าให้ผู้ชมหันไปบริโภคช่อง
ทางการรับชมแบบสื่อใหม่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากผู้ชมสามารถบริโภคสื่อที่ตนต้องการได้จากอุปกรณ์ที่สามารถพกพา
ได้สะดวก (โทรทัศน์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) ได้อย่างทุกสถานที่ ทุกเวลาที่ตนสะดวก ประกอบกับการ
รับชมสื่อผ่านช่องทางดังกล่าวท าให้ผู้บริโภคสามารถหลีกเลี่ยงโฆษณาที่ผู้บริโภคไม่ประสงค์จะรับชมได้ จึงเป็น
สาเหตุที่ท าให้รายได้ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้
ประกอบกิจการมีการปรับตัวด าเนินแผนการด าเนินธุรกิจให้ตนเองอยู่รอดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ชม 

 จากการเผยแพร่รายงานงบการเงินประจ าปี 2563 ของกลุ่มบริษัทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่เปิดเผยแก่สาธารณะ ปรากฏว่ารายได้ของผู้ประกอบการบางรายเพ่ิมขึ้น 
ในขณะเดียวกัน รายได้ของผู้ประกอบการอีกจ านวนหนึ่ง (หลายราย) ก็ลดลงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่ง
สามารถแสดงสัดส่วนรายได้ของกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจได้ดังภาพที่ 1  

 

ภาพที่ 1 รายได้ของตัวอย่างผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ในรายงานงบการเงิน ประจ าปี 2563  
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กรรณิการ์ สุวรรณมณ ี
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับต้น 
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ความน่าสนใจคือ สัดส่วนรายได้ของตัวอย่างผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่
เพ่ิมข้ึน (บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)) อันแสดงดังภาพที่ 1 นั้น เป็นการเพ่ิมขึ้นจากสัดส่วนของรายได้จาก
การขายสินค้าเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 2.01 พันล้านบาท เป็น 2.38 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันรายได้จากการ
ให้บริการสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด) การให้บริการสื่อวิทยุ (บริษัท คูลลิซึ่ม 
จ ากัด) การผลิตรายการโทรทัศน์ (บริษัท ย๊าค จ ากัด) รวมไปถึงการรับจ้างจัดกิจกรรม (บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ 
จ ากัด)14 กลับลดลง 

การที่ผู้ประกอบกิจการหลายรายมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพ่ิมรายได้ให้กิจการเพ่ือความอยู่รอด
ของธุรกิจนอกเหนือไปจากการให้บริการสื่อหลายแขนง ท าให้การขยายตัวของธุรกิจการขายสินค้าผ่าน
โทรทัศน์มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในหลากรูปแบบทั้งในรูปแบบของลักษณะรายการทีวีช้ อปปิ้ง15 (TV 
Shopping)  หรือ ลักษณะโฆษณาแฝง16 แน่นอนว่าสิ่งที่เรามักจะเจอกันได้บ่อยๆ จากการรับชมโทรทัศน์แบบ
ดั้งเดิมก็คือ การที่ผู้ผลิตมีการสอดแทรกเพ่ือน าเสนอสินคาหรือผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในสื่อตางๆ โดยสะทอน
เจตนารมณอันเดนชัดที่มีความพยายามที่จะท าใหการโฆษณาสินคาสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางแนบ
เนียนมากขึ้น และในระยะหลัง หลายๆ รายการก็ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการโฆษณาแฝงมาเป็นส่วน
หนึ่งของเนื้อหารายการแล้ว ซึ่งในรายละเอียดของรายการทีวีช้อปปิ้ง สามารถอ่านเพ่ิมเติมได้จากบทความ 
“การให้บริการทีวีช็อปปิ้ง : เครื่องมือในการแข่งขันของผู้ประกอบการจริงหรือ ??”17 ดังนั้น บทความนี้จะ
กล่าวถึงเฉพาะการโฆษณาแฝง เพียงเท่านั้น  

ภาพที่ 2 รูปแบบการสอดแทรกโฆษณาในรายการโทรทัศน์ 

                                                           
14 ข้อมูลงบการเงิน/ผลประกอบการบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
15 ทีวี ช้อปปิ้ง อยู่ในรูปแบบรายการทีวี 30 นาที (Infomercial) หรือรายการสั้นๆ 60-120 วินาที (Direct Response 
Television) ซึ่งจะถูกน าไปออกอากาศทางฟรีทีวี ทีวีดาวเทียม หรือเคเบิ้ลทีวี (สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)) 
16 โฆษณาแฝง เป็นการปรากฏของผลิตภัณฑ์ หรือตราสินค้าและบริการ เข้าไปในส่วนที่เป็นเนื้อหารายการ ไม่ว่าจะเป็น
รายการข่าว ละคร สารคดี เพลง เกมโชว์ เรียลลิตี้ ฯลฯ ซึ่งอาจเป็นความตั้งใจของผู้ผลิตรายการและเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยอยู่ใน
รูปแบบได้ทั้งการตกลงเพื่อส่งเสริมการขาย หรือการจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เพื่อผลทางธุรกิจ ทั้งนี้ “โฆษณาแฝง” 
จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งข้อมูลสู้ผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ อย่างแนบเนียน  (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน ์ส านักงาน กสทช.)  
17 https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/620300000001.pdf 
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 การสอดแทรกการโฆษณาสินค้าโดยการแฝงให้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหารายการที่ออกอาการใน
ช่องทางต่างๆ นี้ ท าให้ผู้ชมที่รับชมรายการนั้นๆ สามารถเข้าถึงสารที่ผู้ผลิตต้องการจะสื่อได้โดยบางครั้งไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งหากพิจารณาในมุมของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ การสอดแทรกการโฆษณาลงไปใน
เนื้อหารายการนั้นจะเป็นการคุ้มค่ามากกว่า เนื่องด้วยเหตุผลสองประการ ดังต่อไปนี้  
 

  1.) การขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย (Omni Channel) คือ ช่องทางการสื่อสารและบริการ
ลูกค้าที่หลากหลายและเชื่อมโยงกันให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งช่วยในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดเอาไว้ เพ่ือท าให้การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว 18 ซึ่งในอดีต การค้า
ขายสินค้าจะมีเพียงช่องทางออฟไลน์ที่เป็นร้านค้าเท่านั้น แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีท าให้มี
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ ส่งผลให้ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าแพร่ออกไปได้หลายช่องทางยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย รวมไปถึงทางโทรทัศน์และวิทยุด้วยเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้ประกอบการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หลายรายมีการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าในกลุ่มบริษัทย่อยของตน
ผ่านด้วยวิธีการแทรกการขายผลิตภัณฑ์สินค้าผ่านทางเนื้อหารายการทั้งรายการข่าว รายการวาไรตี้ และละคร
โทรทัศน์ รวมไปถึงการปรับรูปแบบจากการประกอบธุรกิจ Media Broadcasting และธุรกิจสื่อ ธุรกิจเพลง 
กิจการซื้อมาขายไป ที่แยกกันประกอบธุรกิจ จะมีการผสานการด าเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) ขยายธุรกิจจาก Media Entertainment  สู่ Media Commerce โดยใช้จุดแข็งด้าน
ธุรกิจสื่อที่ครบวงจรมาสร้างการเติบโต ซึ่งเป็นกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องการขยายช่องทาง
จ าหน่ายสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง19 
 

2.) การเกิด Economies of Scope เป็นการประหยัดด้วยการลดต้นทุนจากการผลิตสินค้า
หรือบริการหลายๆ ร่วมกัน แทนที่จะผลิตสินค้าหรือบริการเพียงชนิดเดียว หรือให้มีการแยกกันเพ่ือผลิตแต่ละ
ชนิดของสินค้าหรือบริการในแต่ละราย20  
  กรณีนี้การที่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผลิตรายการขึ้นมารายการ
หนึ่ง และสอดแทรกการโฆษณาขายสินค้าเข้าไปให้เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหารายการนั้น รวมไปถึงกรณีของการที่
ไม่ใช่ผู้ผลิตรายการ แต่เป็นผู้ขายสินค้า (ซึ่งอาจหมายรวมถึงผู้สนับสนุนรายการ) ขอน าสินค้าของตนเข้าไป
สอดแทรกในเนื้อหารายการ การส่งสารซ้ าๆ ด้วยวิธีการดังกล่าวสามารถส่งต่อไปถึงผู้ชมได้ ท าให้
ผู้ประกอบการได้ประโยชน์จากทั้งการได้ Eye-balls จากรายการรายการนั้น และผู้ผลิต/ผู้ขายสินค้าได้
ยอดขายจากการขายสินค้านั้น โดยไม่ต้องไปลงทุนผลิตรายการขายสินค้าหรือรายการทีวีช้อปปิ้งให้เสีย
ช่วงเวลาในการลงรายการอ่ืนหรือเสียช่วงเวลาในการโฆษณาเลย  
 
 
 
                                                           
18 https://www.mycloudfulfillment.com/omni-channel 
19 https://www.thansettakij.com/content/business/465524 
20 http://www2.fpo.go.th/S-I/Source/ECO/ECO72.pdf 
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ภาพที่ 3 การสอดแทรกโฆษณาในเนื้อหารายการ 

 ท่ามกลางความท้าทายด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนี้เอง จึงท าให้รูปแบบและช่องทาง
ของการแสวงหารายได้ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องเปลี่ยนแปลงตามเพ่ือชดเชย
รายได้จากการประกอบกิจการฯ ที่หายไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีการปรับตัวดังกล่าว ท าให้
เกิดผลในทางบวกแก่ผลประกอบการในส่วนที่เป็นรายได้จากการขายสินค้าซึ่งเป็นการส่งสารซ้ าๆ ให้กับ
ผู้บริโภค หากแต่สิ่งเหล่านี้มันมากเกินไปก็อาจส่งผลกระทบในเชิงลบแก่ผู้บริโภค ผลเหล่านั้นก็จะถูกส่งกลับมา
สู่ผู้ประกอบการเช่นกัน ดังนั้น หน่วยงานก ากับดูแลเองก็จ าเป็นจะต้องรักษาดุลยภาพของการก ากับดูแลไม่ให้
หละหลวมหรือแน่นหนาจนเกินไป เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
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สาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ
87 ถนนพหลโยธนิ ซอย 8 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2271 7600
www.nbtc.go.th

ชื�อรายงาน
วเิคราะหพ์ฤติกรรมการแขง่ขนัในกิจการกระจายเสยีง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

ผู้จดัทํา
สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ
สาํนักสง่เสรมิการแขง่ขนัและกํากับดแูลกันเอง

นางรมิดา  ลีลาพตะ
นางธันยพร  เปาทอง
นางสาวธัญธารยี์  สุธีวราสิทธิ�
นายภาณุ  วีระชาลี
นางสาวอารดา  ทางตะคุ
นางสาวกรรณิการ ์ สุวรรณมณี

       รายงานฉบบันี�มวีตัถปุระสงค์เพื�อเป�นขอ้วเิคราะหป์ระกอบแนวทาง   
 การกํากับดแูลกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการที�
เกี�ยวขอ้ง ของบุคลากร  สาํนักงาน กสทช. และเพื�อเป�นประโยชน์ต่อผู้ที�
เกี�ยวขอ้ง  ทั�งภาครฐั ภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจ โดยขอ้มูล ขอ้วเิคราะห์
หรอื       ขอ้ความใดๆ ที�ปรากฏในรายงานนี�ไมม่ผีลผูกพนัต่อ กสทช. แต่
อยา่งใด และสาํนักงาน กสทช. จะไมร่บัผิดชอบต่อความเสยีหายที�อาจจะ
เกิดขึ�นทั�งทางตรง หรอื ทางอ้อมจากการนาํขอ้มูล ขอ้วเิคราะห ์ หรอื
ขอ้ความในรายงานนี�ไปใชห้รอืการกระทําใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับขอ้มูล ขอ้
วเิคราะห ์หรอื ขอ้ความที�ปรากฏในรายงานนี�


