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คำำ�นิยิม
รายงานัการศึึกษาผลกระทบของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัต่่อสัืงคม

และเศึรษฐกิจไทยภายหลังการเปลี�ยนัผ่านัไปสื่่ระบบดิิจิต่อล ซึ่ึ�งเกิดิขึ�นัภายใต่้ความร่วมม่อ

ระหว่างสืำานัักงานั กสืทชื่. กับสืถาบันัอาณาบริเวณศึึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศึาสืต่ร์ ฉบับนีั�  

เต็่มเป่�ยมไปด้ิวยเน่ั�อหาที�ครอบคลุมมิติ่สืำาคัญที�เกี�ยวข้องกับการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืระบบดิิจิต่อล

และผลที�เกิดิขึ�นัต่่อระบบเศึรษฐกิจและสัืงคมต่ลอดิระยะเวลาเก่อบ 10 ป่ ที�ผ่านัมาได้ิ 

อย่างครบถ้วนั

 

ผมได้ิอ่านัสืรุปผลการศึึกษาและร้่สึืกดีิใจที�เรามีงานัวิชื่าการในัลักษณะนีั�ออกมา  

ถ่อเป็นัการประเมินัผลการทำางานัของ กสืทชื่. ในัระดัิบผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 

(Impact) ที�ส่ืงผลต่่อประเทศึชื่าติ่ในัภาพกว้าง เป็นังานัที�น่ัาสืนัใจมากชิื่�นัหนึั�ง ซึึ่�งทาง

มหาวิทยาลัยธรรมศึาสืต่ร์สืามารถต่อบโจทย์ได้ิครอบคลุมดีิมาก เท่าที�ทราบ การศึึกษาในัครั�งนีั�

อาศัึยแบบจำาลองทางเศึรษฐศึาสืต่ร์และข้อม่ลที�เกี�ยวข้องในัหลากหลายมิติ่ป้อนัเข้าส่่ื 

แบบจำาลองเพ่�อประเมินัผลกระทบต่่อเศึรษฐกิจ เพ่�อวิเคราะห์ผลิต่ภาพของกิจการโทรทัศึน์ั 

ในัระบบดิิจิต่อล วิเคราะห์แนัวโน้ัมการรับชื่มในัอนัาคต่ ต่ลอดิจนัผลกระทบในัมิติ่เชิื่งสัืงคม

และพฤติ่กรรมผ้่บริโภค รวมทั�งความสัืมพันัธ์ระหว่างรายได้ิครัวเร่อนักับการบริโภคส่ื�อ เป็นัต้่นั

ก่อนัจะปิดิท้ายด้ิวยข้อเสืนัอแนัะในัการพัฒินัาและส่ืงเสืริมกิจการ

ผมอยากเชิื่ญชื่วนัให้ผ้่ที�เกี�ยวข้องโดิยเฉพาะผ้่ประกอบกิจการโทรทัศึน์ัมีโอกาสือ่านั

รายงานัการศึึกษาฉบับนีั� อย่างน้ัอยในัส่ืวนัของบทสืรุปผ้่บริหาร เพ่�อที�ท่านัจะได้ิมุมมอง 

ทางวิชื่าการเพิ�มเติ่มสืนัับสืนุันัการตั่ดิสิืนัใจในัการเผชิื่ญกับความท้าทายเพ่�อการปรับตั่วภายใต้่

การเปลี�ยนัแปลงของส่ื�อ และสืำานัักงานั กสืทชื่. เองก็จะได้ินัำาผลการศึึกษามาประกอบการ

พิจารณาการตั่ดิสิืนัใจเชิื่งนัโยบายที�เกี�ยวข้องให้เหมาะสืมกับบริบทใหม่ 

ท้ายนีั� ผมมั�นัใจเป็นัอย่างยิ�งว่า รายงานัการศึึกษาฉบับนีั�เป็นังานัวิจัยเชิื่งวิชื่าการ 

ที�จะเป็นัประโยชื่น์ัต่่อทั�งผ้่เกี�ยวข้องในัเชิื่งธุรกิจ ประชื่าชื่นัทั�วไปที�สืนัใจ ต่ลอดิจนัเป็นังานัวิจัย

ที�ควรค่าแก่การนัำาไปอ้างอิงในัเชิื่งวิชื่าการต่่อไปได้ิเป็นัอย่างดีิ

พัันุเอก ดร. นุที ศุุกลรัติน์ุ

รองประธานักรรมการกิจการกระจายเสีืยง กิจการโทรทัศึน์ั                             

และกิจการโทรคมนัาคมแห่งชื่าติ่ (กสืทชื่.)

(มิถุนัายนั 2564)



คำำ�นิำ�
ตั่�งแต่่ พ.ศึ. 2557 เป็นัต้่นัมา การเปลี�ยนัผ่านัจากโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบ 

แอนัะล็อกมาส่่ืระบบดิิจิต่อล ส่ืงผลให้ผ้่บริโภคมีทางเล่อกในัการรบัชื่มมากขึ�นัเน่ั�องจากจำานัวนั

ช่ื่องรายการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัมีจำานัวนัเพิ�มขึ�นัจากเดิิมที�มีเพียง 6 ช่ื่องรายการ นัอกจากนีั� 

ในัระยะเริ�มแรก ได้ิก่อให้เกิดิการขยายการลงทุนัในัอุต่สืาหกรรมโทรทัศึน์ั และอุต่สืาหกรรม

อ่�นัๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่ื่นั การผลิต่เน่ั�อหารายการ หร่อคอนัเทนัต์่ อย่างไรก็ดีิ ในัช่ื่วงไม่กี�ป่ที�ผ่านัมา 

การเปลี�ยนัแปลงทางเทคโนัโลยี หร่อปรากฎการณ์ Digital Disruption ไดิ้นัำาบริการใหม่ๆ 

เช่ื่นั การให้บริการภาพและเสีืยงผ่านัโครงข่ายอินัเทอร์เน็ัต่ (Over The Top หร่อ OTT)  

มาส่่ืผ้่ชื่ม ซึึ่�งบริการ OTT นีั� มีลักษณะสืำาคัญค่อ ผ้่ชื่มสืามารถเล่อกรับชื่มเน่ั�อหารายการได้ิทุกที� 

ทุกเวลา ต่ามความต้่องการ ทำาให้บริการ OTT ได้ิรับความนิัยมมากขึ�นั จนัเข้ามาเป็นัอีกผ้่เล่นั

สืำาคัญในัต่ลาดิการให้บริการภาพและเสีืยง เช่ื่นัเดีิยวกับกิจการกระจายเสีืยงและกิจการ

โทรทัศึน์ัเดิิมที�มีอย่่

กล่าวได้ิว่า การเปลี�ยนัแปลงที�เกิดิขึ�นัในักิจการกระจายเสืียงและกิจการโทรทัศึน์ั 

ข้างต้่นัได้ิส่ืงผลกระทบต่่อสัืงคมและเศึรษฐกิจของประเทศึในัทางใดิทางหนึั�ง ดัิงนัั�นั สืำานัักงานั

คณะกรรมการกิจการกระจายเสีืยง กิจการโทรทัศึน์ั และกิจการโทรคมนัาคมแห่งชื่าติ่  

(สืำานัักงานั กสืทชื่.) โดิยสืำานัักนัโยบายและวิชื่าการกระจายเสืียงและโทรทัศึน์ั ในัฐานัะ 

หน่ัวยงานักำากับด่ิแล จึงจำาเป็นัที�จะต้่องติ่ดิต่ามการเปลี�ยนัแปลงและพัฒินัาการของ

อุต่สืาหกรรม รวมทั�งวิเคราะห์ผลกระทบที�เกิดิขึ�นัดัิงกล่าวที�จะมีต่่อเศึรษฐกิจและสัืงคม 

โดิยรวมของประเทศึ จึงได้ิร่วมกับสืถาบันัอาณาบริเวณศึึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศึาสืต่ร์  

จัดิทำาโครงการศึึกษา “ผลกระทบของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัต่่อสัืงคม 

และเศึรษฐกิจไทยภายหลังการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืระบบดิิจิต่อล” ซึึ่�งได้ิปรากฏผลการศึึกษา 

โดิยใช้ื่แบบจำาลองดิุลยภาพทั�วไปที�สืามารถนัำาไปส่่ืข้อสืรุปได้ิว่า การเปลี�ยนัแปลงในักิจการ

กระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัไทยในัช่ื่วงเวลาต่่างๆ ได้ิก่อให้เกิดิผลกระทบต่่อภาคเศึรษฐกิจ

อย่างมีนััยสืำาคัญ ทั�งในัมิติ่ของการลงทุนัและอ่�นัๆ ซึึ่�งนัำามาซึึ่�งผลลัพธ์สุืทธิของผลิต่ภัณฑ์์ 

มวลรวมภายในัประเทศึ (GDP) นัอกจากนีั� การเปลี�ยนัแปลงด้ิานัเทคโนัโลยียังมีผลกระทบ 

ต่่อส่ื�อและส่ืงผลต่่อพฤติ่กรรมของผ้่คนัในัสัืงคมด้ิวย

คณะผ้่จัดิทำาหวังเป็นัอย่างยิ�งว่า รายงานัการศึึกษาฉบับนีั�จะเป็นัประโยชื่น์ัแก่ 

ผ้่มีส่ืวนัเกี�ยวข้องในักิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ั ต่ลอดิจนัภาครัฐ ภาคเอกชื่นั  

และประชื่าชื่นัทั�วไปที�สืนัใจ และจะเป็นัข้อม่ลและองค์ความร้่สืำาคัญในัการพัฒินัาแนัวทาง 

ในัการกำากับด่ิแลและสื่งเสืริมการประกอบกิจการกระจายเสืียงและกิจการโทรทัศึน์ัไทย 

ของสืำานัักงานั กสืทชื่. ต่่อไป
คณะผูู้้จััดทำา

มิูถุุนุายนุ 2564
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กิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัไทยได้ิมีการเปลี�ยนัแปลงครั�งสืำาคัญตั่�งแต่่
ช่ื่วงเด่ิอนัเมษายนั พ.ศึ. 2557 เป็นัต้่นัมา โดิยประเทศึไทยได้ิมีการเปลี�ยนัผ่านัจากการรับ
ส่ืงสัืญญาณวิทยุโทรทัศึน์ัในัระบบแอนัะลอ็กไปส่่ืระบบดิิจิต่อล ซึึ่�งการเปลี�ยนัผ่านัดัิงกล่าว
ได้ิส่ืงผลให้โครงสืร้างของอุต่สืาหกรรมส่ื�อของไทยเปลี�ยนัแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นั
ช่ื่องรายการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล (Service Provider) ที�จากเดิิมมีเพียง 6 
ช่ื่องรายการ เพิ�มขึ�นัเป็นั 19 ช่ื่องรายการในัปัจจุบันั โดิยประกอบดิ้วยหมวดิหม่่ช่ื่อง
สืาธารณะ จำานัวนั 4 ช่ื่อง และหมวดิหม่่ช่ื่องธุรกิจ จำานัวนั 15 ช่ื่อง รวมถึงการให้บริการ
โครงขา่ยโทรทศัึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล (Network Provider) ที�ปัจจุบันัมีผ้่ให้บริการ
อย่่ 4 ราย จำานัวนั 5 โครงข่าย ซึึ่�งการเปลี�ยนัแปลงดัิงกล่าวส่ืงผลให้ผ้่บริโภคมีทางเล่อก
ในัการรับชื่มมากขึ�นั

อย่างไรก็ดีิ การให้บริการเสีืยงและภาพผ่านัอินัเทอร์เน็ัต่ (Over The Top: OTT) 
เช่ื่นั การให้บริการผ่านั YouTube Facebook และแอปพลิเคชัื่นัอ่�นัในัลักษณะเดีิยวกันั 
ถ่อเปน็ัการเปลี�ยนัแปลงทางเทคโนัโลย ี(Digital Disruption) สืำาหรบักิจการกระจายเสืยีง
และกิจการโทรทัศึน์ั โดิยบริการดัิงกล่าวได้ิรับความนิัยมจากผ้่คนัเป็นัจำานัวนัมากขึ�นัและ
เข้ามามีบทบาทในัชีื่วิต่ประจำาวันัของผ้่คนัในัหลากหลายด้ิานั ส่ืงผลต่่อพฤติ่กรรมของ 
ผ้่บริโภคที�เปลี�ยนัแปลงไปจากวิถีดัิ�งเดิิม ประชื่าชื่นัสืามารถรับฟัังรับชื่มเน่ั�อหาได้ิหลากหลาย
ช่ื่องทาง ไม่ว่าจะผ่านัอุปกรณ์พกพา เช่ื่นั สืมาร์ทโฟันั (Smart Phone) แท็บเล็ต่ (Tablet) 
คอมพิวเต่อร์เคล่�อนัที� (Laptop) อุปกรณ์ประจำาที� เช่ื่นั Smart TV หร่ออุปกรณ์เสืริม 
ที�ทำาให้โทรทัศึน์ัธรรมดิาในัปัจจุบันัสืามารถรับชื่มรายการได้ิ เช่ื่นั Android Box  
และเคร่�องเล่นัเกมที�สืามารถสืต่รีมมิ�งได้ิ ซึึ่�งกล่าวได้ิว่าการที�ผ้่บริโภคมีพฤติ่กรรม 
การบริโภคส่ื�อผ่านัช่ื่องทางอินัเทอร์เน็ัต่เพิ�มมากขึ�นั ผ้่ประกอบการในัอุต่สืาหกรรมกิจการ
กระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัจึงต้่องมีการปรับตั่วและพัฒินัาแนัวทางการดิำาเนิันัธุรกิจ
เพ่�อให้ทันักับเทคโนัโลยีและสือดิรับกับกระแสืความท้าทายข้างต้่นั 

กล่าวได้ิว่าการเปลี�ยนัแปลงที�เกิดิขึ�นัในัอุต่สืาหกรรมกิจการกระจายเสีืยงและ
กิจการโทรทัศึน์ัข้างต้่นัได้ิส่ืงผลกระทบต่่อสืังคมและเศึรษฐกิจของประเทศึในัทางใดิ 
ทางหนึั�ง ดัิงนัั�นั สืำานัักงานัคณะกรรมการกิจการกระจายเสีืยง กิจการโทรทัศึน์ั และกิจการ
โทรคมนัาคมแห่งชื่าติ่ (สืำานัักงานั กสืทชื่.) ในัฐานัะหนั่วยงานักำากับด่ิแล จึงจำาเป็นัที� 
ต้่องติ่ดิต่ามการเปลี�ยนัแปลงและพฒัินัาการของอตุ่สืาหกรรม รวมทั�งวิเคราะห์ผลกระทบ
ที�เกิดิขึ�นัดัิงกล่าวที�จะมีต่่อเศึรษฐกิจโดิยรวมของประเทศึ เช่ื่นั ผลกระทบต่่อผลิต่ภัณฑ์์ 
มวลรวมภายในัประเทศึที�แท้จริง และการลงทุนัที�เกิดิขึ�นัภายในัประเทศึ เป็นัต้่นั นัอกจากนีั�
ยงัต้่องติ่ดิต่ามผลกระทบของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัที�มีต่่อผ้่บริโภคและ
สัืงคมโดิยรวมด้ิวย 

บทสรุุปสำ�หรุบัผู้้�บรุหิ�รุ
Executive Summary
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ทั�งนีั� การศึึกษาผลกระทบของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัดัิงกล่าวจะ
ทำาให้เข้าใจถึงผลกระทบของการประกอบกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัที�มีต่่อ
สัืงคมและเศึรษฐกิจของประเทศึโดิยรวม ซึ่ึ�งข้อม่ลเชิื่งลึกและการวิเคราะห์ดัิงกล่าวจะช่ื่วย
ให้สืามารถกำาหนัดิแนัวทางการส่ืงเสืริมกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ั 
ในัอนัาคต่ ให้เหมาะสืมกับกลไกต่ลาดิและพฤติ่กรรมของผ้่บริโภค โดิยยึดิหลักสืากลและ
ประโยชื่น์ัสืาธารณะ (Public Interest)

สืำาหรับส่ืวนัแรกนัั�นัจะใช้ื่แบบจำาลองทางเศึรษฐศึาสืต่ร์ที�เหมาะสืม เพ่�อประเมินั
ผลกระทบของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัที�มีต่่อเศึรษฐกิจ โดิยมีการจำาลอง
ผลกระทบภายใต้่ 4 สืถานัการณ์สืำาคัญ ค่อ (1) สืถานัการณ์ในัช่ื่วงเริ�มต้่นัของการประกอบ
กิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล (2) สืถานัการณ์ในัช่ื่วงการยุติ่ระบบโทรทัศึน์ั
ภาคพ่�นัดิินัในัระบบแอนัะล็อกและการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล
อยา่งเต็่มร่ปแบบ (3) สืถานัการณ์ในัช่ื่วงการค่นัใบอนุัญาต่และยุติ่การประกอบกิจการของ
ผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลบางราย และ (4) สืถานัการณ์ในัช่ื่วง 
ที�ผ้่ประกอบการโทรทศัึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลเผชื่ญิกับความทา้ทายด้ิานัเทคโนัโลยี
หร่อ Disruptive Technology

สืำาหรับในัส่ืวนัที�สืองเป็นัการวิเคราะห์ผลกระทบของกิจการกระจายเสีืยงและ
กิจการโทรทัศึน์ัต่่อสัืงคมไทย ซึึ่�งมีประเด็ินัที�สืำาคัญอย่่สืองส่ืวนั กล่าวค่อ ในัส่ืวนัของ 
ผลกระทบอันัเกิดิจากพฤติ่กรรมผ้่บริโภค (Consumer Behavior) และในัส่ืวนัของ 
ผลกระทบต่่อส่ื�อ (Media Effects) ซึึ่�งส่ืวนันีั�เป็นัปัจจัยที�มีผลกระทบต่่อสัืงคมในัวงกว้าง 
เพราะการเป็นัดิิจิต่อลนัั�นัทำาให้เกิดิผลกระทบต่่อส่ื�อในัด้ิานัต่่างๆ และส่ื�อก็มีอิทธิพล 
อย่างมากต่่อสัืงคมโดิยรวม ซึึ่�งในักรณีของผลกระทบต่่อสัืงคมนีั�จะใช้ื่การศึึกษาจากข้อม่ล
ทุติ่ยภ่มิเป็นัหลัก แล้วจึงนัำามาวิเคราะห์ผลกระทบอีกชัื่�นัหนึั�ง นัอกจากนีั�จะใช้ื่ข้อม่ล
พฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อของไทย ซึึ่�งได้ิจากการสืำารวจ (Survey) ภายใต้่โครงการสืำารวจ
พฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย ที�ได้ิดิำาเนิันัการและเสืนัอต่่อสืำานัักงานั 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสีืยง กิจการโทรทัศึน์ั และกิจการโทรคมนัาคมแห่งชื่าติ่  
เม่�อ พ.ศึ. 2562 มาประกอบการศึึกษาในัส่ืวนันีั�ด้ิวย

โครงการศึึกษาผลกระทบของกิจการกระจายเสีียงและกิจการโทรทัศึน์์

ต่่อสัีงคมและเศึรษฐกิจไทย ภายหลังการเปลี�ยน์ผ่าน์ไปส่่ีระบบดิิจิต่อลนี์� 

จึงมีวััต่ถุุประสีงค์เพ่ื่�อศึึกษาวิัเคราะห์ผลกระทบของกิจการกระจายเสีียง

และกิจการโทรทัศึน์์ต่่อสัีงคมและเศึรษฐกิจไทย และน์ำาผลที�ได้ิจากการศึึกษา

มาวิัเคราะห์และปรับใช้้ใน์การพัื่ฒน์าและส่ีงเสีริมกิจการกระจายเสีียงและ

กิจการโทรทัศึน์์ของไทยใน์อน์าคต่ โดิยขอบเขต่การศึึกษาจะแบ่งออกเป็น์

สีองส่ีวัน์ที�สีำาคัญ ส่ีวัน์แรกเป็น์การวิัเคราะห์ผลกระทบต่่อเศึรษฐกิจ 

และส่ีวัน์ที�สีองเป็น์การวิัเคราะห์ผลกระทบต่่อสัีงคม
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1. การวิิเคราะห์ผู้ลกระทบข้องกิจัการกระจัายเสีำยงและกิจัการโทรทัศุน์ุ 
ต่ิอเศุรษฐกิจัไทย โดยใช้แบบจัำาลองดุลยภาพัทั�วิไป (Computable General  
Equilibrium: CGE)

การวิเคราะห์ผลกระทบของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัต่่อเศึรษฐกิจ
ไทยในัส่ืวนันีั�ใช้ื่แบบจำาลองดุิลยภาพทั�วไป ORANI-G ซึึ่�งคณะผ้่วิจัยจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศึาสืต่ร์พัฒินัาร่วมกับ The Centre of Policy Studies (CoPS), Victoria University 
ประเทศึออสืเต่รเลีย แบบจำาลองที�พัฒินัานีั�มีทั�งสิื�นั 59 สืาขาเศึรษฐกิจ รวมทั�งสืาขากิจการ
กระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ั และสืาขากิจการโทรคมนัาคม โดิยใช้ื่ข้อม่ลจากต่าราง
ปัจจัยการผลิต่และผลผลิต่ (I-O Tables) ในัป่ 2558 (ค.ศึ. 2015) ซึึ่�งเป็นัข้อม่ลล่าสุืดิ  
โดิยกำาหนัดิสืถานัการณ์สืมมติ่ (Scenarios) สืำาหรับการจำาลองผล (Simulation) ออกเป็นั 
4 สืถานัการณ์ ได้ิแก่ สืถานัการณ์ในัช่ื่วงเริ�มต้่นัของการประกอบกิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั
ในัระบบดิิจิต่อล สืถานัการณ์ในัช่ื่วงการยุติ่ระบบโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบแอนัะล็อก
และการเปลี�ยนัผ่านัไปสื่โ่ทรทศัึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลอยา่งเต่ม็ร่ปแบบ สืถานัการณ์
ในัช่ื่วงการค่นัใบอนุัญาต่และยุติ่การประกอบกิจการของผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั
ในัระบบดิิจิต่อลบางราย และสืถานัการณ์ในัช่ื่วงที�ผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในั
ระบบดิิจิต่อลเผชิื่ญกับความท้าทายด้ิานัเทคโนัโลยี หร่อ Disruptive Technology

การจัำาลองผู้ล (Simulation) สำถุานุการณ์ช่วิงเริ�มูต้ินุข้องการประกอบกิจัการ
โทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอล (สำถุานุการณ์ที� 1) ทำาการศึึกษาผลกระทบของ
เหตุ่การณ์สืำาคัญ ซึึ่�งได้ิแก่ การแจกค่ปองแลกซ่ึ่�อเคร่�องรับสัืญญาณโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั 
ในัระบบดิิจิต่อล และการลงทุนัในัโครงข่ายโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล (MUX) 

ในุส่ำวินุข้องการแจักคูปอง พบว่า มีม่ลค่าการใช้ื่ค่ปอง 7,446 ล้านับาท และ 
การประเมินัค่าใช้ื่จ่ายนัอกเหน่ัอจากค่ปองอีก 12,600 ล้านับาท การจำาลองผลพบว่า 
มาต่รการดัิงกล่าวส่ืงผลให้ผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึ (GDP) เพิ�มขึ�นัร้อยละ 0.02 
คิดิเป็นัม่ลค่า 2,646 ล้านับาท ในัขณะที�ผลผลิต่ของกิจการกระจายเสืียงและกิจการ
โทรทัศึน์ัขยายตั่วร้อยละ 0.11 และการนัำาเข้าโดิยรวมขยายตั่วร้อยละ 0.12 

ในุส่ำวินุข้องการลงทุนุในุ MUX พบว่า การลงทุนัของผ้่ประกอบการโครงข่าย 
ทั�ง 5 รายมีม่ลค่า 4,319.14 ล้านับาท และสืร้างผลต่อบแทนัจากปัจจัยทุนัของกิจการ
กระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัเพิ�มขึ�นัประมาณ 1,069.32 ล้านับาทต่่อป่ การจำาลอง
ผลกระทบจากการลงทุนัในั MUX พบว่า ช่ื่วยให้ผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึ 
ขยายตั่วร้อยละ 0.02 หร่อคิดิเป็นัม่ลค่า 2,381 ล้านับาท และผลผลิต่ของกิจการกระจายเสีืยง
และกิจการโทรทัศึน์ัขยายตั่วร้อยละ 0.17 ในัขณะที�การลงทุนัมวลรวม และการลงทุนัของ
กิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัขยายตั่วร้อยละ 0.15 และ 19.91 ต่ามลำาดัิบ
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การจัำาลองผู้ลสำถุานุการณ์ในุช่วิงการยุติิระบบโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบ 
แอนุะลอ็กและการเปลี�ยนุผู่้านุไปสู่ำโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอลอยา่งเต็ิมูรูปแบบ
(สำถุานุการณ์ที� 2) โดิยกำาหนัดิให้ม่ลค่าโฆษณาในักิจการโทรทัศึน์ัแสืดิงถึงม่ลค่าผลผลิต่
ของการประกอบธุรกิจโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล คณะผ้่วิจัยทำาการเปรียบเทียบ
ความแต่กต่่างระหว่างม่ลค่าโฆษณาในักิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลกับม่ลค่าโฆษณา
ในักิจการโทรทัศึน์ัในัสืถานัการณ์สืมมติ่ในักรณีที�ไม่มีการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืโทรทัศึน์ัในัระบบ
ดิิจิต่อล โดิยพบว่าระหว่างป่ 2557 - 2562 กิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลสืร้างม่ลค่าเพิ�ม
กว่า 39,691 ล้านับาท หร่อกว่า 111,098 ล้านับาทต่ลอดิช่ื่วงระยะเวลาใบอนุัญาต่ 15 ป่ 
นัอกจากนีั� การจำาลองผลจากแบบจำาลอง CGE พบว่า ม่ลค่าเพิ�มที�สืร้างขึ�นัในัช่ื่วงระยะ
เวลา 6 ป่ระหว่างการยุติ่การออกอากาศึในัระบบแอนัะล็อกและการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ื
โทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลเต็่มร่ปแบบ ส่ืงผลให้ผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึ
ขยายตั่วร้อยละ 0.32 คิดิเป็นัม่ลค่าผลผลิต่ที�เพิ�มขึ�นัเฉลี�ยป่ละกว่า 7,002 ล้านับาท ในัขณะที� 
การจำาลองผลกระทบต่ลอดิระยะเวลาใบอนุัญาต่พบว่า กิจการโทรทัศึน์ัทำาให้ผลิต่ภัณฑ์์
มวลรวมภายในัประเทศึเพิ�มขึ�นักว่า 117,587 ล้านับาทต่ลอดิระยะเวลา 15 ป่ หร่อ 
คิดิเป็นัร้อยละ 0.9 ของ GDP

การจัำาลองผู้ลสำถุานุการณ์ในุช่วิงการค้นุใบอนุุญาติและยุติิการประกอบกิจัการ
ข้องผูู้้ประกอบการโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอลบางราย (สำถุานุการณ์ที� 3) 
พิจารณาผลกระทบจากมาต่รการช่ื่วยเหล่อของรัฐและการยุติ่การประกอบกิจการของ 
ผ้่ประกอบการบางราย ตั่�งแต่่ช่ื่วงหลังเด่ิอนัเมษายนั 2562 ซึ่ึ�งมาต่รการชื่่วยเหล่อที�
พิจารณาประกอบด้ิวย 5 มาต่รการ ได้ิแก่ (1) การชื่ดิเชื่ยจากการค่นัใบอนุัญาต่ 7 ช่ื่องรายการ
ม่ลค่า 2,932.68 ล้านับาท (2) การช่ื่วยเหล่อยกเว้นัค่าธรรมเนีัยมใบอนุัญาต่งวดิที� 5 และ 
6 จำานัวนั 13,622.4 ล้านับาท (3) การช่ื่วยเหล่อค่าเช่ื่าใช้ื่โครงข่าย MUX ต่ลอดิระยะเวลา
ใบอนุัญาต่ที�เหล่ออย่่ม่ลค่า 16,453.6 ล้านับาท (4) ค่าทดิแทนั ชื่ดิใช้ื่ หร่อต่อบแทนั 
ในัการปรับเปลี�ยนัอุปกรณ์โครงข่าย MUX ให้กับผ้่ประกอบการ MUX 5 ราย จำานัวนั 761.42 
ล้านับาท และ (5) การเปลี�ยนัแปลงอัต่ราการนัำาส่ืงเงินัเข้ากองทุนั กทปสื. ซึึ่�งมีผลลดิอัต่รา
การนัำาส่ืงเงินัรายป่เข้ากองทุนัจากเดิิมร้อยละ 0.5 - 2 เป็นัร้อยละ 0.125 - 1.5 และปรับช่ื่วง
ขั�นัรายได้ิของการจัดิเก็บให้ละเอียดิมากยิ�งขึ�นั ตั่�งแต่่ป่ 2563 เป็นัต้่นัไป โดิยคณะผ้่วิจัย 
เห็นัว่า การช่ื่วยเหล่อข้อ (2) และ (5) เป็นัการลดิการจัดิเก็บในัอนัาคต่ และยังไม่มีการ 
จัดิเก็บใดิๆ ดัิงนัั�นั จึงยังไม่มีธุรกรรมจริง และไม่มีผลกระทบที�ชัื่ดิเจนั จึงคงเหล่อมาต่รการ
ช่ื่วยเหล่อที�จะนัำามาใช้ื่จำาลองผลจากข้อ (1) (3) และ (4) รวมม่ลค่า 20,147.7 ล้านับาท 
โดิยจากการจำาลองผลพบว่า ความช่ื่วยเหล่อดัิงกล่าวส่ืงผลให้รายรับและการใช้ื่จ่ายของ
รัฐบาลลดิลง เป็นัผลให้ผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึ และการลงทุนัมวลรวมลดิลง
ร้อยละ 0.093 และ 0.004 ต่ามลำาดัิบ อย่างไรก็ดีิ แม้ว่ามาต่รการนีั�ในัด้ิานัหนึั�งจะส่ืงผลให้
ม่ลค่าผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึลดิลงอันัเน่ั�องมาจากจำานัวนัผ้่ผลิต่ที�ลดิลง  
และการช่ื่วยเหล่อส่ืงผลต่่องบประมาณของรัฐ แต่่ในัอีกด้ิานัหนึั�ง มาต่รการนีั�เปรียบเสืม่อนั
การปลดิล็อกให้ผ้่ประกอบการที�ไม่สืามารถแข่งขันัไดิ้ให้ออกจากต่ลาดิไป ซึ่ึ�งช่ื่วยลดิ 
การใช้ื่ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิืทธิภาพ เน่ั�องจากผ้่ประกอบการที�ออกไปใช้ื่ปัจจัยการผลิต่
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ในัม่ลค่าที�ส่ืงโดิยเปรียบเทียบ แต่่สืร้างม่ลค่าเพิ�มค่อนัข้างน้ัอยหากวัดิจากส่ืวนัแบ่งรายได้ิ
จากการโฆษณา ซึึ่�งผลส่ืวนันีั�ส่ืงผลต่่อระดัิบการผลิต่ในัระยะยาว อย่างไรก็ดีิ การจำาลอง
ผลสืถานัการณ์ในัการศึึกษาครั�งนีั�ยังไม่ได้ิประเมินัผลกระทบในัส่ืวนันีั�

การจัำาลองผู้ลสำถุานุการณ์ในุช่วิงที�ผูู้้ประกอบการโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอล
เผู้ชิญกับควิามูท้าทายด้านุเทคโนุโลยี หร้อ Disruptive Technology (สำถุานุการณ์ที� 4) 
ทำาการประเมินัผลกระทบผ่านัการเปลี�ยนัแปลงพฤติ่กรรมการรับชื่มของผ้่บริโภคในัระยะเวลา 
5 ป่ข้างหน้ัา โดิยจากการสืำารวจพฤต่กิรรมการบรโิภคส่ื�อของสืำานัักงานั กสืทชื่. โดิยสืถาบนัั
อาณาบริเวณศึึกษา (2562) จำานัวนั 10,000 ตั่วอยา่ง พบว่า ในัอีก 5 ป่ข้างหน้ัา พฤติ่กรรม
การรับชื่มโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัจะมีแนัวโน้ัมลดิลง โดิยชีื่�ให้เห็นัว่า จำานัวนัการรับชื่ม 
จะลดิลงร้อยละ 11 - 21 ซึึ่�งการจำาลองผลพบว่า พฤติ่กรรมที�เปลี�ยนัแปลงไปดัิงกล่าว 
ส่ืงผลให้ผลผลิต่ในักิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ั ลดิลงร้อยละ 0.75 ถึง 1.43 
และผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึลดิลงร้อยละ 0.005 – 0.009 คิดิเป็นัม่ลค่า  
801.1 – 1,529.3 ล้านับาท หร่อเฉลี�ยส่ืงสุืดิป่ละ 306 ล้านับาท อย่างไรก็ดีิ Disruption  
ทางเทคโนัโลยีที�เกิดิขึ�นัส่ืงผลให้ม่ลค่าโฆษณาในัส่ื�อออนัไลน์ัมีแนัวโน้ัมเพิ�มขึ�นัอย่างรวดิเร็ว
โดิยสัืดิส่ืวนัของโฆษณาในัส่ื�อออนัไลน์ัเพิ�มขึ�นัถึงร้อยละ 6.5 ของม่ลค่าโฆษณาทั�งหมดิ และ
มีม่ลค่าเพิ�มขึ�นัถึงร้อยละ 544 ระหว่างป่ 2558 – 2563 ดัิงนัั�นั การเปลี�ยนัแปลงทางเทคโนัโลยี
ยังถ่อว่าเป็นัโอกาสืของผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลในัการปรับตั่วไปนัำาเสืนัอ
คอนัเทนัต์่ (Content) ในัแพลต่ฟัอร์มที�หลากหลายขึ�นั

	 การวิิเคราะห์์ข้้างต้้นช้ี้�ให้์เห็์นว่ิา	โทรทัศน์ภาคพ้ื้�นดิินระบบดิิจิิต้อลไม่่เพ้ื้ยงแต่้
จิะสร้างมู่ลค่าเพิื้�ม่ให้์กับกิจิการโทรทัศน์และกิจิการกระจิายเส้ยงม่ากกว่ิา	111,098	
ล้านบาท	 ต้ลอดิระยะเวิลาใบอนุญาต้	 (พื้.ศ.	 2557-2572)	 (ต้ารางท้�	 2.7)	 
แต่้ม่าต้รการต้่างๆ	 ท้�เกิดิข้้�นในช่ี้วิงระห์วิ่างการเปล้�ยนผ่่านจิากระบบโทรทัศน์ 
ภาคพ้ื้�นดิินแบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิิจิิต้อลยังส่งผ่ลต้่อระบบเศรษฐกิจิไทย 
ในภาพื้รวิม่ในห์ลายช่ี้องทาง	ซ้ึ่�งแบบจิำาลอง	CGE	ช่ี้วิยให้์สาม่ารถประเมิ่นผ่ลกระทบ
เชิี้งปริม่าณในภาพื้รวิม่ระดัิบประเทศ	

	 การจิำาลองสถานการณ์ทั�ง	4	สถานการณ์ในงานศ้กษาน้�ม้่ทั�งการจิำาลอง
ผ่ลเพ้ื้�อช้ี้�วัิดิผ่ลกระทบต้่อนโยบายที�เกิดิขึ�น์แล้วั	 (พื้.ศ.	 2557-2562)	 อันได้ิแก่	
สถานการณ์ท้�	 1	 ถ้ง	 สถานการณ์ท้�	 3	 ซ้ึ่�งอาจิสรุปได้ิว่ิาโทรทัศน์ภาคพ้ื้�นดิิน 
ในระบบดิิจิิต้อลส่งผ่ลบวิกต่้อระบบเศรษฐกิจิในภาพื้รวิม่	 โดิยผ่ลผ่ลิต้ม่วิลรวิม่
ภายในประเทศเพิื้�ม่ข้้�นคิดิเปน็มู่ลค่ากว่ิา	106,919.3	ลา้นบาท	(รวิม่ผ่ลกระทบข้อง
สถานการณ์ท้�	1	(2,646	ล้านบาท	+	2,381	ล้านบาท),	สถานการณ์ท้�	2	(117,587.3	
ล้านบาท)		สถานการณ์ท้�	3	(-15,695	ล้านบาท))	ในข้ณะท้�สถานการณ์ท้�	4	เป็นการ
ประเมิ่นผ่ลกระทบที�อาจจะเกิดิขึ�น์ใน์ระยะเวัลา 5 ปีข้างหน้์า	 เม้่�อผู้่ประกอบการ
เผ่ชิี้ญกับควิาม่ท้าทายด้ิานเทคโนโลย้	ซ้ึ่�งพื้บว่ิาการบริโภคส้�อโทรทัศน์ภาคพ้ื้�นดิิน
จิะม้่แนวิโน้ม่ลดิลงร้อยละ	 11-21	 อันจิะส่งผ่ลต้่อมู่ลค่าผ่ลผ่ลิต้ม่วิลรวิม่ภายใน
ประเทศลดิลงประม่าณ	801.1-1,529.3	ล้านบาท
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2. การวิิเคราะห์ผู้ลิติภาพัข้องธุุรกิจัโทรทัศุน์ุในุระบบดิจิัติอล และแนุวิโนุ้มู 

การรับชมูโทรทัศุน์ุในุระบบดิจิัติอล

ในั พ.ศึ. 2557 สืำานัักงานัคณะกรรมการกิจการกระจายเสีืยง กิจการโทรทัศึน์ั และ

กิจการโทรคมนัาคมแห่งชื่าติ่ (กสืทชื่.) เปิดิประม่ลใบอนุัญาต่ในัการใช้ื่คล่�นัความถี�เพ่�อให้

บริการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล โดิยมีผ้่ชื่นัะการประม่ลช่ื่องประเภทธุรกิจจำานัวนั 24 ช่ื่อง

แบ่งประเภทช่ื่องที�ประม่ลเป็นั 4 หมวดิหม่่ ได้ิแก่ หมวดิเด็ิก เยาวชื่นั และครอบครัว  

จำานัวนั 3 ช่ื่อง หมวดิข่าวสืารและสืาระ จำานัวนั 7 ช่ื่อง หมวดิทั�วไปแบบความคมชัื่ดิปกติ่

(SD) จำานัวนั 7 ช่ื่อง และ หมวดิทั�วไปแบบความคมชัื่ดิส่ืง (HD) จำานัวนั 7 ช่ื่อง นัอกจากนีั�แล้ว

ยังมีหมวดิช่ื่องสืาธารณะจำานัวนั 4 ช่ื่อง ดัิงนัั�นั ในัช่ื่วงแรกของยุคโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลนัั�นั  

มีจำานัวนัช่ื่องที�นัำาเสืนัอเน่ั�อหาทั�งหมดิจำานัวนั 28 ช่ื่อง

อย่างไรก็ดีิ ในั พ.ศึ. 2562 ผ้่ประกอบกิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลหลายราย

ตั่ดิสิืนัใจยติุ่การประกอบกจิการและขอค่นัใบอนัญุาต่ฯ ส่ืงผลให้เหล่อช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบ

ดิิจิต่อลทั�งหมดิเพียง 19 ช่ื่อง แบ่งเป็นัหมวดิข่าวสืารและสืาระ จำานัวนั 3 ช่ื่อง หมวดิทั�วไป

แบบความคมชัื่ดิปกติ่ (SD) จำานัวนั 5 ช่ื่อง หมวดิทั�วไปแบบความคมชัื่ดิส่ืง (HD) จำานัวนั  

7 ช่ื่อง และหมวดิช่ื่องสืาธารณะจำานัวนั 4 ช่ื่อง ทั�งนีั� ไม่เหล่อช่ื่องที�อย่่ในัประเภทหมวดิหม่่ 

เด็ิก เยาวชื่นั และครอบครัวเลย

อาจกล่าวได้ิว่าในัช่ื่วง 5 ป่ที�ผ่านัมา เป็นัยุคแห่งความท้าทายของธุรกิจส่ื�อ 

ทุกประเภท การพัฒินัาทางด้ิานัเทคโนัโลยีส่ืงผลให้พฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อของประชื่ากร

ไทยเปลี�ยนัแปลงไปอย่างรวดิเร็ว โดิยช่ื่องทางการรับร้่ข่าวสืารและความบันัเทิงหลักๆ  

แบบดัิ�งเดิิม ไม่ว่าจะเป็นัโทรทัศึน์ั วิทยุ หนัังส่ือพิมพ์ หร่อ นิัต่ยสืาร ได้ิถ่กส่ื�อออนัไลน์ั 

เข้ามาแย่งความนิัยม ธุรกิจช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลเองต้่องรับม่อกับความท้าทาย 

ทั�งทางด้ิานัอุปสืงค์ (Demand) และ อุปทานั (Supply) ซึึ่�งทางด้ิานัอุปสืงค์นัั�นั ผ้่บริโภค

ได้ิหันัมารับชื่มเน่ั�อหาผ่านัช่ื่องทางอินัเทอร์เน็ัต่ต่ามความต้่องการ หร่อแบบออนัดีิมานัด์ิ 

(On-demand) มากกว่าการรอชื่มรายการโทรทัศึน์ัต่ามต่ารางเวลา ส่ืวนัในัด้ิานัของ

อุปทานันัั�นั ค่่แข่งในัโลกออนัไลน์ัได้ิเข้ามาเปลี�ยนัร่ปแบบการแข่งขันัทางธุรกิจโดิยสิื�นัเชิื่ง 

จากเดิิมที�ต่ลาดิมีลักษณะเป็นัแบบผ้่ขายน้ัอยราย มาเป็นัต่ลาดิที�เข้าใกล้การแข่งขันัแบบ

สืมบ่รณ์มากยิ�งขึ�นั ดัิงนัั�นั ช่ื่องโทรทัศึน์ัจึงเลี�ยงไม่ได้ิที�จะต้่องปรับตั่วและเพิ�มประสิืทธิภาพ

เพ่�อให้อย่่รอดิภายใต้่บริบทของต่ลาดิร่ปแบบใหม่นีั�

การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลิต่ภาพของผ้่ประกอบการช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบ

ดิิจิต่อลอาจจะช่ื่วยเพิ�มความเข้าใจที�เป็นัประโยชื่น์ัต่่อการพิจารณาแนัวโน้ัมทางธุรกิจของ

ผ้่ประกอบการ งานัศึึกษานีั�จึงวิเคราะห์ถึงผลิต่ภาพของชื่่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลในั
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ช่ื่วง 5 ป่แรกของกิจการ (ช่ื่วง พ.ศึ. 2557 - 2561) โดิยนัำาข้อม่ลทางบัญชีื่มาใช้ื่เพ่�อวิเคราะห์

ผลิต่ภาพ (สัืดิส่ืวนัรายได้ิต่่อต้่นัทุนั) ซึึ่�งพบว่า ที�ผ่านัมามีเพียง 7 ช่ื่องที�มีตั่วชีื่�วัดิผลิต่ภาพ

ที�อย่่ในัเกณฑ์์ดีิ หร่อมีสัืดิส่ืวนัรายได้ิต่่อต้่นัทุนัมากกว่า 1 โดิยจุดิเด่ินัของช่ื่องเหล่านีั�ค่อ

ละครไทย (ช่ื่อง 7HD ช่ื่อง 3HD ช่ื่อง 8 และ ช่ื่อง One) ซีึ่รีส์ืต่่างประเทศึ (ช่ื่องโมโนั 29 และ 

ช่ื่อง 8) และ วาไรตี่�/เกมโชื่ว์ (ช่ื่องเวิร์คพอยท์ ทีวี) สืำาหรับช่ื่องที�มีจุดิเด่ินัด้ิานัรายการข่าว 

สืารคดีิ รายการเด็ิกหร่อถ่ายทอดิสืดิกีฬานัั�นั ไม่มีช่ื่องใดิที�มีสัืดิส่ืวนัรายได้ิต่่อต้่นัทุนัเกินั 1 

ความท้าทายประการหนึั�งของการพัฒินัาผลิต่ภาพในักิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล

ค่อ การเพิ�มความนิัยมจากผ้่ชื่ม ทั�งนีั� จากข้อม่ลเรต่ติ่�งที�เก็บโดิยบริษัท AGB Nielsen  

Media Research ประเทศึไทย พบว่า เรต่ติ่�งเฉลี�ยของช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลมีแนัว

โน้ัมลดิลงระหว่างป่ พ.ศึ. 2560 - 2562 และ เรต่ติ่�งของช่ื่องหลักๆ ก็มีแนัวโน้ัมลดิลง 

ในัช่ื่วงเวลาดัิงกล่าวเช่ื่นักันั ซึึ่�งหากนัำาข้อม่ลด้ิานัประชื่ากรศึาสืต่ร์ของไทยมาพิจารณาประกอบ

น่ัาจะอนุัมานัได้ิว่า ความนิัยมของช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลไม่น่ัาจะมีแนัวโน้ัมเพิ�มขึ�นั  

เน่ั�องจากเม่�อมองไปในัอนัาคต่ การเกิดิของประชื่ากรรุ่นัใหม่ (เจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ หร่อน้ัอยกว่า) 

จะค่อยๆ เข้ามาแทนัที�ประชื่ากรรุ่นัเก่า ถึงแม้ประชื่ากรกลุ่มนีั�จะเติ่บโต่ไปเป็นัผ้่ใหญ่และ

ผ้่ส่ืงอายุ ก็จะมีความคุ้นัชิื่นักับการใช้ื่เทคโนัโลยีสืมัยใหม่และจะนิัยมบริโภคส่ื�อผ่านัทาง

อินัเทอร์เน็ัต่มากกว่าทางโทรทัศึน์ั ทั�งนีั� จากการคำานัวณโดิยใช้ื่ข้อม่ลของสืำานัักงานัสืภา

พัฒินัาการเศึรษฐกิจและสัืงคมแห่งชื่าติ่ พบว่า ในั พ.ศึ. 2574 ประเทศึไทยจะมีประชื่ากร 

เจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ (หร่อน้ัอยกว่า) ประมาณร้อยละ 40.1 และ พ.ศึ. 2579 สัืดิส่ืวนันีั�จะเพิ�ม

เป็นัร้อยละ 44.6 ซึึ่�งการเรียกความนิัยมจากประชื่ากรกลุ่มนีั�ถ่อว่าเป็นัสิื�งที�ยาก เน่ั�องจาก

พวกเขามีทางเล่อกในัการรับชื่มส่ื�อผ่านัหลายช่ื่องทาง โดิยเฉพาะส่ื�อทางอินัเทอร์เน็ัต่  

ซึึ่�งนัำาเสืนัอรายการที�ทันัสืมัยและต่อบโจทย์ความต้่องการได้ิมากกว่า ดัิงนัั�นั การพัฒินัารายการ

ที�มีเน่ั�อหาทันัสืมัยก้าวทันัโลก ประกอบกับการเพิ�มช่ื่องทางการรับชื่มแบบ On-demand 

ผ่านัอินัเทอร์เน็ัต่ จึงเป็นัความท้าทายที�หลีกเลี�ยงไม่ได้ิสืำาหรับช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล

ของไทย 

3. ผู้ลกระทบข้องกิจัการกระจัายเสำียงและกิจัการโทรทัศุน์ุต่ิอสัำงคมูไทย 

อันุเกิดจัากพัฤติิกรรมูผูู้้บริโภค ภายหลังการเปลี�ยนุผู่้านุไปสู่ำระบบดิจิัติอล

จากการศึึกษาพฤติ่กรรมผ้่บริโภคที�เปลี�ยนัแปลงไปในัยุคเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืระบบ

ดิิจิต่อลนัั�นัพบว่า พฤติ่กรรมของกลุ่มคนัในัชื่่วงอายุต่่างกันัมีความแต่กต่่างกันัโดิยสิื�นัเชิื่ง 

โดิยมีเส้ืนัแบ่งอย่่ที�ประมาณอายุ 42 ป่ขึ�นัไป (ได้ิแก่ กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่ กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์

และกลุ่มเจเนัอเรชัื่นั จี.ไอ.) ผ้่บริโภคกลุ่มนีั�จะมีพฤติ่กรรมในัลักษณะเดิิม กล่าวค่อ  

ยังคงรับชื่มส่ื�อภาพเคล่�อนัไหวผ่านัทางเคร่�องรับโทรทัศึน์ัเป็นัหลัก และรับข่าวสืาร 

ทางโทรทัศึน์ัเป็นัหลักเช่ื่นักันั ในัขณะที�กลุ่มอายุไม่เกินั 42 ป่ (กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ และ
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กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั วาย) จะมีพฤติ่กรรมในัการรับชื่มส่ื�อภาพเคล่�อนัไหวผ่านัอุปกรณ์หลัก ค่อ 

โทรศัึพท์เคล่�อนัที� โดิยมีพฤติ่กรรมในัการรับชื่มรายการย้อนัหลังและวิดีิโอออนัดีิมานัด์ิ 

รวมทั�งติ่ดิต่ามข่าวสืารผ่านัแอปพลิเคชัื่นัต่่างๆ ส่ืวนัเร่�องของช่ื่วงเวลาในัการรับชื่มส่ื�อ 

ภาพเคล่�อนัไหวนัั�นั ทุกๆ เจเนัอเรชัื่นัส่ืวนัใหญ่จะรับชื่มในัช่ื่วงเวลาเดีิยวกันั ค่อ 20.00 - 22.00 นั. 

สืำาหรับพฤติ่กรรมในัการรับชื่มรายการย้อนัหลัง และ/หร่อรับชื่มต่ามความต้่องการ 

ก็มีความแต่กต่่างเช่ื่นัเดีิยวกันั กล่าวค่อ เจเนัอเรชัื่นัที�มีอายุ 42 ป่ขึ�นัไปจะมีการรับชื่ม

รายการย้อนัหลังหร่อรับชื่มต่ามความต้่องการแบบสืต่รีมมิ�งวิดีิโอออนัดีิมานัด์ิน้ัอยกว่า 

เจเนัอเรชัื่นัที�มีอายุน้ัอยกว่า 42 ป่ ซึึ่�งพฤติ่กรรมความแต่กต่่างกันัระหว่างเจเนัอเรชัื่นัเหล่านีั�

เกิดิขึ�นัเหม่อนักันัในัทุกภ่มิภาคของประเทศึ แต่กต่่างกันับ้างในัแง่ของสัืดิส่ืวนัเท่านัั�นั  

แต่่โดิยทั�วไปแล้วสืามารถกล่าวได้ิว่า ความแต่กต่่างของพฤต่ิกรรมของแต่่ละเจเนัอเรชื่ันั

นัั�นัปรากฏชัื่ดิในัทุกภ่มิภาคของประเทศึ

4. การใช้แบบจัำาลองทางเศุรษฐศุาสำติร์ในุการวิิเคราะห์ควิามูสัำมูพัันุธ์ุระหว่ิาง

รายได้โดยเฉลี�ยข้องครัวิเร้อนุกับพัฤติิกรรมูการบริโภคส้ำ�อ

การบริโภคส่ื�อ (Media Consumption หร่อ Media Diet) หมายถึง ปริมาณและ

คุณภาพของสื่�อด้ิานัข้อม่ลข่าวสืารและดิ้านับันัเทิงที�บุคคลหร่อกลุ่มบุคคลทำาการบริโภค 

ซึึ่�งรวมถึงการรับชื่มโทรทัศึน์ัและการฟัังวิทยุบนัช่ื่องทางแบบดัิ�งเดิิมและบนัช่ื่องทางออนัไลน์ั

(Online) โดิยทั�วไปเช่ื่�อกันัว่า การบริโภคส่ื�อก่อให้เกิดิผลกระทบด้ิานับวก (Positive  

Effects) เช่ื่นั การที�เด็ิกด่ิรายการโทรทัศึน์ัที�ให้ความร้่จะส่ืงผลให้เด็ิกมีการพัฒินัาการ 

ด้ิานัภาษา คณิต่ศึาสืต่ร์ และการเข้าสัืงคมที�ดีิขึ�นั อินัเทอร์เน็ัต่ได้ิกลายเป็นัห้องสืมุดิส่ืวนัตั่ว

ของผ้่บริโภคในัการค้นัหาความร้่ใหม่ๆ ให้แก่ผ้่บริโภคทุกเพศึทุกวัย เกิดิเป็นัการแสืวงหา

และได้ิมาซึึ่�งความร้่ที�มีต้่นัทุนัที�ต่ำ�า นัอกจากนัั�นั การบริโภคส่ื�อสืมัยใหม่ยังก่อให้เกิดิผล 

ของการสืรา้งเคร่อข่ายของคนัที�มีความสืนัใจรว่มกันั พฤต่กิรรมการบรโิภคส่ื�อจะพจิารณา

การบริโภคส่ื�อทั�งในัร่ปวิทยุ และโทรทัศึน์ั โดิยเฉพาะรายการที�เป็นัการให้ความร้่ข่าวสืาร 

หร่อแม้แต่่รายการบันัเทิงและกีฬา ที�จะทำาให้ผ้่บริโภคได้ิรับข่าวสืารทั�งทางต่รงและ 

ทางอ้อมที�มีประโยชื่น์ัในัเชิื่งเศึรษฐกิจ เช่ื่นั การพัฒินัาอาชีื่พ การเข้าถึงช่ื่องทางการต่ลาดิ 

การเข้าถึงแหล่งสิืนัเช่ื่�อ และการสืร้างเคร่อข่าย โดิยระดิับของการบริโภคส่ื�อจะพิจารณา

ทั�งในัด้ิานัคุณภาพ (เน่ั�อหาที�บริโภคและประเภทของรายการ) และ ปริมาณที�บริโภค  

(ความถี�และจำานัวนัเวลา)

ทั�งนีั� การวิเคราะห์ความสัืมพันัธ์ระหว่างรายได้ิโดิยเฉลี�ยของครัวเร่อนักับพฤติ่กรรม

การบริโภคส่ื�อจะใช้ื่วิธีการทางสืถิติ่ที�ใช้ื่ศึึกษาความสัืมพันัธ์ระหว่างตั่วแปรอิสืระ 

(Independent Variables) ซึึ่�งในัที�นีั�ค่อพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อ กับตั่วแปรต่าม  

(Dependent Variable) ซึึ่�งในัที�นีั�ค่อ รายได้ิโดิยเฉลี�ยของครัวเร่อนั โดิยจะศึึกษา 
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ในัร่ปของการวิเคราะห์การถดิถอยเชิื่งเส้ืนัพหุค่ณ (Multiple Linear Regression)  

อันัเป็นัร่ปแบบการวิเคราะห์ที�ใช้ื่กันัโดิยทั�วไปในัการศึึกษาความสัืมพันัธ์ระหว่างตั่วแปร

อิสืระหลายตั่วกับตั่วแปรต่ามหนึั�งตั่ว ซึึ่�งสืามารถพิจารณาตั่วแปรอิสืระหลายตั่วได้ิพร้อมกันั 

ต่่างกับวิธีการทดิสือบที (T-test) ที�ใช้ื่ในัการทดิสือบสืมมต่ิฐานัเพ่�อเปรียบเทียบค่าเฉลี�ย

ระหว่างกลุ่มตั่วอย่างเพียงสืองกลุ่มที�อาจมีความสัืมพันัธ์กันัหร่อเป็นัอิสืระต่่อกันั

ประโยชื่น์ัที�ได้ิจากการศึึกษานีั� จะทำาให้ทราบถึงผลของการบริโภคส่ื�อที�มีต่่อ

เศึรษฐกิจระดัิบครัวเร่อนั อันัจะทำาให้เข้าใจถึงความสืำาคัญของการพัฒินัากิจการกระจาย

เสีืยงและกิจการโทรทศัึน์ั เพ่�อให้ทราบถึงอิทธิพลของการบรโิภคส่ื�อที�ต่่างภาคกันัหร่อต่่าง

เขต่ปกครอง (ในัเขต่หร่อนัอกเขต่เทศึบาล) ที�อาจมีผลต่่อเศึรษฐกิจครัวเร่อนัที�แต่กต่่างกันั

และเพ่�อเป็นัประโยชื่น์ัในัการกำาหนัดินัโยบายการพัฒินัากิจการกระจายเสีืยงและกิจการ

โทรทัศึน์ั โดิยมีสืมมติ่ฐานัว่า ระดัิบรายได้ิโดิยเฉลี�ยของครัวเร่อนัมีความสัืมพันัธ์เชิื่งบวก

กับระดัิบการบริโภคส่ื�อ และคุณภาพของเน่ั�อหาที�บริโภคมีผลต่่อระดัิบรายได้ิโดิยเฉลี�ยของ

ครัวเร่อนัมากกว่าปริมาณการบริโภคส่ื�อ

โดิยสืามารถสืรุปความสัืมพันัธ์ของลักษณะทางประชื่ากรศึาสืต่ร์กับรายได้ิ 

ครัวเร่อนั แบ่งต่ามพฤติ่กรรมการรับชื่มโทรทัศึน์ัและพฤติ่กรรมการรับฟัังวิทยุได้ิดัิงนีั�

ในัด้ิานัพฤติ่กรรมการรับชื่มโทรทัศึน์ัพบว่า จำานัวนัชัื่�วโมงการรับชื่มโทรทัศึน์ัที�ส่ืงขึ�นั  

มีผลทำาให้รายได้ิครัวเร่อนัลดิลง แสืดิงว่าปริมาณการบริโภคโทรทัศึน์ัมีผลทางลบต่่อ 

รายได้ิของครัวเร่อนั ในัขณะที�จำานัวนัชัื่�วโมงการรับชื่มรายการข่าวและรายการสืารคดีิ 

มีผลทางบวกต่่อรายได้ิครัวเร่อนั แสืดิงว่าคุณภาพของการรับชื่มรายการโทรทัศึน์ัมีผลต่่อ

การเพิ�มขึ�นัของรายได้ิครัวเร่อนั

 

จากการศึึกษาพื่บว่ัา ลักษณะทางประช้ากรศึาสีต่ร์มีผลต่่อรายได้ิครัวัเร่อน์ ดัิงนี์� 

(1) อายุของกลุ่มตั่วัอย่างมีผลทางบวักต่่อรายได้ิครัวัเร่อน์ แต่่รายได้ิ 

ที�เพิื่�มขึ�น์มีแน์วัโน้์มลดิลงต่ามอายุที�เพิื่�มขึ�น์ 

(2) วุัฒิการศึึกษาของกลุ่มตั่วัอย่างมีผลทางบวักกับรายได้ิของครัวัเร่อน์ 

(3) จำาน์วัน์สีมาชิ้กใน์ครัวัเร่อน์มีผลทางบวักต่่อรายได้ิของครัวัเร่อน์ 

(4) ครัวัเร่อน์ใน์เขต่เทศึบาลและกรุงเทพื่ฯ และปริมณฑล มีรายได้ิ 

ครัวัเร่อน์ส่ีงกว่ัาครัวัเร่อน์น์อกเขต่เทศึบาล 

(5) ครัวัเร่อน์ที�มีอิน์เทอร์เน็์ต่ควัามเร็วัส่ีงจะมีรายได้ิครัวัเร่อน์ส่ีงกว่ัา 

ครัวัเร่อน์ที�ไม่มีอิน์เทอร์เน็์ต่ควัามเร็วัส่ีง 

(6) จำาน์วัน์เวัลาใน์การเข้าใช้้งาน์อิน์เทอร์เน็์ต่มีผลทางบวักต่่อรายได้ิครัวัเร่อน์ 
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ในัด้ิานัพฤติ่กรรมการรับฟัังวิทยุพบว่า จำานัวนัชัื่�วโมงการรับฟัังวิทยุมีผลต่รงกันั

ข้ามต่่อรายไดิค้รัวเร่อนั แสืดิงวา่ปริมาณการบรโิภคสื่�อวิทยมีุผลทางลบต่่อรายไดิค้รัวเร่อนั

เช่ื่นัเดีิยวกันักับจำานัวนัวันัต่่อสัืปดิาห์ในัการฟัังรายการข่าวและการฟัังวิทยุชุื่มชื่นั อย่างไรก็ดีิ

สืองตั่วแปรดัิงกล่าวไม่ได้ิมีนััยสืำาคัญทางสืถิติ่ ในัขณะที�จำานัวนัวันัต่่อสัืปดิาห์ในัการรับฟััง

รายการที�มีสืาระ (ยกเว้นัรายการข่าว) มีผลทางบวกต่่อรายได้ิครัวเร่อนั

จากผลลัพธ์ที�เกิดิขึ�นัในัทั�งสืองแบบจำาลอง คณะผ้่วิจัยมีความเห็นัว่า นัอกจาก

พฤติ่กรรมการรับชื่มส่ื�อประเภทต่่างๆ จะส่ืงผลต่่อรายได้ิเฉลี�ยของครัวเร่อนัแล้ว ในัอีกทางหนึั�ง

พฤติ่กรรมการรับชื่มส่ื�อของแต่่ละบุคคลก็อาจถ่กกำาหนัดิด้ิวยปัจจัยอ่�นัๆ รวมถึงรายได้ิเฉลี�ย

ของครัวเร่อนัดิ้วย จึงทำาให้ร่ปแบบความสืัมพันัธ์ของตั่วแปรอิสืระและต่ัวแปรต่าม 

มีลักษณะของการส่ืงผลซึึ่�งกันัและกันัเอง (Reverse Causality) ทำาให้ค่าประมาณที�ได้ิ

จากแบบจำาลองอาจเกิดิการผิดิพลาดิได้ิ นัอกจากนัั�นั เน่ั�องจากการสืำารวจดัิงกล่าว  

(โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย, 2562) ไม่ได้ิออกแบบมา

เพ่�อการวิเคราะห์ความสัืมพันัธ์ของรายได้ิครัวเร่อนักับพฤติ่การบริโภคส่ื�อโดิยต่รง ทำาให้

ลักษณะของข้อม่ลที�ได้ิมาอาจไม่สือดิคล้องกับแบบจำาลอง (เช่ื่นั การจัดิกลุ่มข้อม่ลด้ิานั

ปริมาณการบริโภคส่ื�อ) หร่อข้อม่ลที�ต้่องการไม่ได้ิอย่่ในัแบบสือบถาม (เช่ื่นั การใช้ื่ประโยชื่น์ั

จากขอ้ม่ลที�ได้ิจากการบรโิภคส่ื�อ) ทำาให้แบบจำาลองอาจไมส่ืามารถพยากรณค์วามสัืมพันัธ์

นีั�ได้ิอย่างแม่นัยำา

 

5. ผู้ลกระทบข้องกิจัการกระจัายเสีำยงและกิจัการโทรทัศุน์ุต่ิอส้ำ�อและสัำงคมูไทย

ภายหลังการเปลี�ยนุผู่้านุไปสู่ำระบบดิจิัติอล

ความก้าวหน้ัาทางด้ิานัเทคโนัโลยีการส่ื�อสืารและการเกิดิขึ�นัของอินัเทอร์เน็ัต่ 

ในัปัจจุบันั ทำาให้เส้ืนัแบ่งระหว่างพรมแดินัของส่ื�อต่่างๆ เล่อนัรางและหลอมรวมเข้าส่่ื 

ยุคแห่งการใช้ื่ส่ื�อที�หลากหลาย (Convergence Media) ต่ลอดิทศึวรรษที�ผ่านัมาภ่มิทัศึน์ั

ส่ื�อเปลี�ยนัแปลงไปอย่างสิื�นัเชิื่ง กิจการกระจายเสืียงและกิจการโทรทัศึน์ัถ่กท้าทายจาก

การเปลี�ยนัผา่นัไปส่่ืระบบดิิจิต่อล จึงทำาให้องค์กรส่ื�อมวลชื่นัในัฐานัะผ้่สืง่สืารมีการปรับตั่ว

ครั�งใหญ่ ทั�งด้ิานับริหารจัดิการ ด้ิานัเทคโนัโลย ีและการสืร้างสืรรค์เน่ั�อหาให้สือดิคล้องกับ

พฤติ่กรรมของผ้่รับสืารในัยุคดิิจิต่อลที�มีความต้่องการ ความสืนัใจ และร่ปแบบการดิำาเนิันั

ชีื่วิต่ที�แต่กต่่างกันั จากเดิิมที�องค์กรส่ื�อมวลชื่นัมีอิทธิพลในัการกำาหนัดิวาระสืำาคัญให้กับ

สัืงคม แต่่เทคโนัโลยีได้ิเพิ�มอำานัาจให้กับผ้่รับสืารสืามารถเล่อกช่ื่องทางในัการชื่มและมี

ปฏิสัืมพันัธ์แบบสืองทาง ทำาให้บทบาทของส่ื�อถ่กลดิทอนัลง จนักล่าวได้ิว่าในัยุคดิิจิต่อล

นัั�นัเป็นั “โลกของผ้่รับสืารอย่างแท้จริง”
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จากผลการศึึกษาพบว่า การเปลี�ยนัผ่านัของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการ
โทรทัศึน์ัไปส่่ืระบบดิิจิต่อล ทำาให้องค์กรส่ื�อมวลชื่นัต้่องมีการปรับตั่วเชิื่งนัโยบายอย่างมาก
ทั�งในัด้ิานัการเปลี�ยนัแปลงการทำางานัภายในัองค์กร การขยายความร่วมม่อและสืร้างเคร่อข่าย
ในัการพัฒินัาแพลต่ฟัอร์มและเทคโนัโลยีต่่างๆ เพ่�อรองรับพฤติ่กรรมของผ้่ชื่มที�เปลี�ยนัแปลงไป
และยังเป็นัการเพิ�มช่ื่องทางการเผยแพร่เน่ั�อหาไปส่่ืแพลต่ฟัอร์มออนัไลน์ั นัอกจากนีั�ยังพบว่า
ผ้่ผลิต่ได้ิให้ความสืำาคัญกับความคิดิเห็นัของผ้่ชื่ม โดิยนัำามาเป็นัส่ืวนัหนึั�งในัการปรับกลยุทธ์
เน่ั�อหารายการต่่างๆ ให้สือดิคล้องกับความต้่องการและพฤติ่กรรมของผ้่ชื่ม นัอกจาก 
การเปลี�ยนัแปลงขององค์กรส่ื�อที�ปรับตั่วอย่างสือดิคล้องกับยุคดิิจิต่อลที�พัฒินัาไปอย่าง
รวดิเร็วแล้ว องค์กรส่ื�อมวลชื่นัยังดิำารงฐานัะเป็นัส่ื�อกลางในัภาวะวิกฤต่ของสัืงคม และยัง
เปิดิโอกาสืให้ภาคประชื่าชื่นัได้ิใช้ื่พ่�นัที�ส่ื�อเป็นัเวทีสืาธารณะในัการนัำาเสืนัอปัญหาของ
ชุื่มชื่นั ส่ืงเสืริมให้เกิดิการมีส่ืวนัร่วมจากภาคประชื่าชื่นัในัฐานัะพลเม่องต่ามวิถีแห่งระบอบ
ประชื่าธิปไต่ย ควบค่่ไปกับการรักษาจรรยาบรรณในัวิชื่าชีื่พและจริยธรรมในัการทำางานั

นัอกจากนีั� การเปลี�ยนัผ่านักิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัไปส่่ืระบบ
ดิิจิต่อลยังทำาให้เกิดิผลกระทบในัด้ิานัเน่ั�อหาและช่ื่องทางการส่ื�อสืาร กล่าวค่อ เกิดิช่ื่องทาง 
การส่ื�อสืารที�หลากหลายขึ�นัผ่านัการให้บริการเสีืยงและภาพผ่านัโครงข่ายอินัเทอร์เน็ัต่ 
(OTT) ซึึ่�งนัับเป็นัการสืร้างทางเล่อกและความสืะดิวกสืบายให้กับผ้่ชื่มที�สืามารถเอาชื่นัะ
ข้อจำากัดิทางด้ิานัพ่�นัที�และเวลาในัการเข้าถึงเน่ั�อหารายการ อีกทั�งความก้าวหน้ัาของ
เทคโนัโลยียังส่ืงผลให้คุณภาพของภาพและเสีืยงได้ิรับการพัฒินัา จนัสืามารถสืร้าง 
ความพึงพอใจให้กับผ้่ชื่มได้ิอย่างมาก อีกทั�งแพลต่ฟัอร์มดิิจิต่อลยังเอ่�อให้ผ้่รับสืารสืะท้อนั
ความคิดิเห็นัและข้อเสืนัอแนัะไปยงัผ้่ผลิต่ได้ิโดิยต่รง การเปลี�ยนัแปลงภ่มิทัศึน์ัของกิจการ
กระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ั ทำาให้เกิดิการหลอมรวมของส่ื�อที�ทำาให้ผ้่ผลิต่ต้่อง
วางแผนัและออกแบบเน่ั�อหาให้สือดิคล้องกับความต้่องการของผ้่ชื่มทั�งในัด้ิานัเน่ั�อหาและ
ความสืะดิวกสืบายในัการเข้าถึงเน่ั�อหาบนัแพลต่ฟัอร์มดิิจิต่อล พร้อมทั�งการสืร้างสืรรค์
เน่ั�อหาเพ่�อมุ่งเน้ันัการสืร้างปฏิสัืมพันัธ์กับผ้่ชื่มผ่านัส่ื�อสัืงคมออนัไลน์ั และช่ื่วยขยายฐานั 
ผ้่ชื่มให้กับผ้่สืร้างสืรรค์เน่ั�อหา 

6. ข้้อเสำนุอแนุะเชิงนุโยบาย

6.1 ข้้อเสำนุอแนุะเชิงเศุรษฐศุาสำติร์
โครงสืร้างต่ลาดิ (Market Structure) หร่อโครงสืร้างการแข่งขันัในักิจการโทรทัศึน์ั

ภายหลังการเปลี�ยนัผ่านัเป็นัระบบดิิจิต่อลนัั�นัเปลี�ยนัไปโดิยสิื�นัเชิื่ง จากที�มีลักษณะเป็นั
ต่ลาดิแข่งขันัน้ัอยราย โดิยกลุ่มผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัแบบดัิ�งเดิิมเพียงไม่กี�ช่ื่อง มาเป็นั
ต่ลาดิที�มีการแข่งขันัที�ส่ืงขึ�นั โดิยมีจำานัวนัช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลหลังการประม่ล 
ใบอนัุญาต่ช่ื่องประเภทธุรกิจจำานัวนั 24 ช่ื่อง และลดิลงเหล่อ 19 ช่ื่องในัปัจจุบันั  
ซึึ่�งจากการวิเคราะห์ทางเศึรษฐศึาสืต่ร์โดิยใช้ื่การวัดิผลิต่ภาพโดิยรวม (TFP) สืามารถที�จะ
ประมาณการได้ิว่า อาจจะมีจำานัวนัผ้่ประกอบกิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลลดิลงไปอีก
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ขณะเดีิยวกันัขอบเขต่ต่ลาดิ (Market Definition) ของกิจการโทรทัศึน์ัก็เปลี�ยนัแปลงไป
ด้ิวยเช่ื่นักันั โดิยมีการแข่งขันัจากแพลต่ฟัอร์ม (Platform) อ่�นั ได้ิแก่ การให้บริการเสีืยง
และภาพผ่านัโครงข่ายอินัเทอร์เน็ัต่ (Over The Top: OTT) ซึ่ึ�งทำาให้ผ้่ประกอบการ
โทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลประสืบกับการแข่งขันัจากผ้่ประกอบการหร่อผ้่เล่นัอ่�นัๆ  
จำานัวนัมาก นัอกจากนีั� การนัำาเสืนัอสืาระและรายการโดิยผ่านั OTT ยังมีต้่นัทุนัการออก
อากาศึที�ต่ำ�ากว่าโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลอีกด้ิวย

ดัิงนัั�นั นัโยบายของ กสืทชื่. ในัเร่�องของการให้ใบอนุัญาต่กับผ้่ประกอบกิจการ
โทรทัศึน์ัในัระบบดิิจติ่อลจึงเป็นัเร่�องที�สืำาคัญ เพราะขณะนีั�ได้ิมาถึงระยะเวลาครึ�งทางของ
การให้ใบอนุัญาต่แล้ว กสืทชื่. จะมีนัโยบายอย่างไรในัการให้ใบอนุัญาต่แก่ผ้่ประกอบการ
ในัครั�งต่่อไป โดิยคำานึังถึงโครงสืร้างต่ลาดิ (Market Structure) ที�มีการแข่งขันัส่ืงจาก
แพลต่ฟัอร์มอ่�นัๆ ที�มีภาระต้่นัทุนัการออกอากาศึต่ำ�ากว่า

 
นัอกจากนีั� ยังต้่องคำานึังด้ิวยว่า การทำาให้ผ้่ให้บริการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล

สืามารถอย่่ในัต่ลาดิได้ินัั�นัยงัมีความสืำาคัญสืำาหรับประเทศึไทยอย่่ เพราะจากการศึึกษาในั
โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562) นัั�นั พบว่า การรับชื่ม
รายการโทรทัศึน์ัมีลักษณะเป็นัสิืนัค้าด้ิอย (Inferior Goods) กล่าวค่อ เม่�อผ้่บริโภคมีรายได้ิ
ส่ืงขึ�นัจะบริโภคสิืนัค้านัั�นัลดิลง ในักรณีของประเทศึไทยที�ประชื่าชื่นัส่ืวนัใหญ่มีรายได้ิต่ำ�า
และความเหล่�อมลำ�าทางเทคโนัโลยีส่ืง การเข้าถึงบริการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัที�ให้บริการ
เป็นัการทั�วไป เพ่�อให้ประชื่าชื่นัมช่ีื่องทางในัการเข้าถึงข้อม่ลข่าวสืารไดิจึ้งเป็นัสิื�งที�จำาเปน็ั
ดัิงนัั�นั การให้โทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลสืามารถอย่่ในัต่ลาดิและแข่งขันักับ OTT ได้ิจึงยัง
เป็นัเร่�องสืำาคัญสืำาหรับคนัส่ืวนัใหญ่ในัประเทศึ รวมทั�งผ้่ส่ืงอายทีุ�ไม่คุ้นัเคยกับแพลต่ฟัอรม์
ใหม่ๆ ในัลักษณะของ OTT

ประเด็ินัสืำาคัญอีกประการหนึั�งก็ค่อ การกำากับด่ิแลการแข่งขันัของกิจการโทรทัศึน์ั
ภายใต้่ Market Definition ที�เปลี�ยนัแปลงไปในัลักษณะที�มีการแข่งขันัมากขึ�นั (Contestable 
Market) ซึึ่�งประเด็ินัสืำาคัญค่อการพิจารณานัโยบายให้มีความย่ดิหยุ่นั (Flexibility)  
เพิ�มขึ�นัหร่อไม่ ซึึ่�งความย่ดิหยุ่นันีั�หมายถึงความย่ดิหยุ่นัของการกำากับด่ิแลผ้่ประกอบ
กิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล ที�อาจจะอนุัญาต่ให้มีการเปลี�ยนัแปลงผ้่ถ่อใบอนุัญาต่ 
หร่ออาจจะกำาหนัดิให้มีการควบรวมกิจการโทรทัศึน์ัในับางสืถานัการณ์ เน่ั�องจากการ
แข่งขันัที�ส่ืงขึ�นัไดิ ้โดิยมีการคำานึังถึงผลดีิและผลเสืยีอยา่งชัื่ดิเจนั ซึ่ึ�งสืามารถทำาไดิโ้ดิยการ
ศึึกษากรณีศึึกษาจากประเทศึต่่างๆ เช่ื่นั ประเทศึญี�ปุ�นัที�เคยมีการอนุัญาต่ให้กิจการ
โทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลสืามารถควบรวมกิจการได้ิ (Merger and Acquisition: M & A) 
เน่ั�องจากหลังจากที�มีการเปลี�ยนัแปลงเป็นัระบบดิิจิต่อลแล้วทำาให้ผ้่ประกอบการไม่สืามารถ
อย่ร่อดิได้ิ (รายละเอียดิกรณีศึึกษาประเทศึญี�ปุ�นัโปรดิด่ิ สืถาบันัศึึกษาความร่วมม่อระหว่าง
ประเทศึ (2559) หน้ัา 3-17 ถึง 3-19) ซึึ่�งอาจนัำามาประกอบเป็นัแนัวทางในัการกำากับด่ิแล
การแข่งขันัในักิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลต่่อไป
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นัอกจากนีั� หากพิจารณาถึงด้ิานัผ้่บริโภค จากการวิเคราะห์ Cohort Analysis  
พบว่า ในัปัจจุบันัประชื่ากรเจเนัอเรชัื่นัที�มีอายุ 42 ป่ขึ�นัไป (ได้ิแก่ กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่ 
กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์ และกลุ่มเจเนัอเรชื่ันั จี.ไอ.) มีจำานัวนัเก่อบเท่ากับกลุ่มเจเนัอชื่ันั 
อายุ 41 ป่หร่อน้ัอยกว่า (กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ และ กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั วาย)  ค่อประมาณ
ร้อยละ 50 แต่่ในัอีก 10 - 15 ป่ข้างหน้ัา ประชื่ากรกลุ่มเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่ กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์ 
และกลุ่มเจเนัอเรชัื่นั จี.ไอ. เดิิม จะลดิจำานัวนัลงมาก (สัืดิส่ืวนัเหล่อประมาณร้อยละ 30 ถึง 
ร้อยละ 35) เน่ั�องจากเจเนัอเรชัื่นัต่่างๆ ในัปัจจุบันัจะขยับขึ�นัไปเป็นัเจเนัอเรชัื่นัที�ส่ืงอายุขึ�นั 
ทำาให้ในัอนัาคต่ผ้่บริโภคส่ืวนัใหญ่จะเป็นัเจเนัอเรชัื่นัที�มีการบริโภคส่ื�อผ่านัแพลต่ฟัอร์มอ่�นั
ที�ไม่ใช่ื่โทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลมากขึ�นั ซึึ่�งหมายความว่า จำานัวนัผ้่ใช้ื่บริการ
โทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลก็จะยิ�งลดิลงไปอีก ดัิงนัั�นั ความยด่ิหยุน่ั (Flexibility) 
ในัการแข่งขันัของผ้่ประกอบกิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลจะยิ�งทวีความสืำาคัญยิ�งขึ�นัไป
อีกในัอนัาคต่

6.2 ข้้อเสำนุอแนุะเชิงสัำงคมู
สืำาหรับพฤติ่กรรมของผ้่บริโภคนัั�นั จากการศึึกษาพบว่าในัปัจจุบันัเปลี�ยนัไปจาก

เดิิมมาก และมีความแต่กต่่างของพฤติ่กรรมระหว่างแต่่ละกลุ่มอายุอย่างชัื่ดิเจนั หร่ออาจ
เรียกว่า ความเหล่�อมลำ�าระหว่างเจเนัอเรชัื่นั (Generation Divide) ก็ได้ิ โดิยกลุ่มเจเนัอเรชัื่นั
เอกซึ่์ กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์ และกลุ่มเจเนัอเรชื่ันั จี.ไอ. ซึ่ึ�งเป็นักลุ่มที�มีอายุ 42 ป่ขึ�นัไป  
ส่ืวนัใหญ่ยังคงรับชื่มรายการโทรทัศึน์ัผ่านัทางแพลต่ฟัอร์มเดิิม ค่อโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในั
ระบบดิิจิต่อล แต่่กลุ่มที�มีอายุน้ัอย หร่อ Young Generation (ได้ิแก่ กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ
และ กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั วาย ที�มีอายุ 41 ป่หร่อน้ัอยกว่า) นัั�นั ใช้ื่โทรศัึพท์เคล่�อนัที�หร่อ 
อุปกรณ์อ่�นัๆ เพ่�อรับชื่มรายการผา่นับริการ OTT มากกวา่ ซึึ่�งพฤติ่กรรมนีั�มีลักษณะเดีิยวกันั
ทั�งภาพรวมทั�วประเทศึและในัทุกภ่มิภาค จะมีความแต่กต่่างกันับ้างในัแง่ของสัืดิส่ืวนัเพียง
เล็กน้ัอยเท่านัั�นั 

อย่างไรก็ต่าม การนัำาเสืนัอแนัวทางในัการแก้ไขปัญหาความเหล่�อมลำ�าระหว่าง 
เจเนัอเรชัื่นั จากการศึึกษาครั�งนีั�เป็นัไปได้ิยาก เน่ั�องจากไม่มีการรวบรวมข้อม่ลภาคสืนัาม
เพ่�อสืนัับสืนุันัเหตุ่ผลที�ว่า การที�คนัในัเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่ กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์ และกลุ่ม 
เจเนัอเรชัื่นั จี.ไอ. ยังคงรับชื่มรายการโทรทัศึน์ัผ่านัทางระบบโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั และมี
การเข้าถึงบริการ OTT ผ่านัโทรศึัพท์เคล่�อนัที�หร่ออุปกรณ์อ่�นัๆ น้ัอยกว่าคนักลุ่มอ่�นั  
อาจมีสืาเหตุ่มาจากการไม่กล้าใช้ื่เคร่�องม่อใหม่ๆ การขาดิความร้่ความเข้าใจและไม่ทราบ
ถึงประโยชื่น์ัจากแพลต่ฟัอร์มใหม่ๆ และเคร่�องม่อต่่างๆ การขาดิแคลนัอุปกรณ์ หร่อ 
การไม่สืามารถเข้าถึงอินัเทอร์เน็ัต่ ซึึ่�งประเด็ินัสืาเหตุ่เหล่านีั�ต้่องการการศึึกษาที�ชัื่ดิเจนั  
แต่่ข้อม่ลจากการสืำารวจภาคสืนัามในัโครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภค
ส่ื�อของไทยเม่�อป่ 2562 ไม่มีข้อม่ลในัส่ืวนันีั� ดัิงนัั�นั ข้อเสืนัอแนัะเชิื่งนัโยบายสืำาหรับการ
ศึึกษาครั�งนีั�ที�สืามารถทำาได้ิก็ค่อ กสืทชื่. ควรทำาการรณรงค์เร่�องการใช้ื่เคร่�องม่อต่่างๆ ต่ลอดิจนั
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การทำาให้ผ้่บริโภคสืามารถการเข้าถึง (Accessibility) ส่ื�อได้ิง่ายขึ�นั ทั�งในัเร่�องต้่นัทุนัและ
วิธีการ โดิยเฉพาะอย่างยิ�งคนัในักลุ่มเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่ กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์ และกลุ่ม 
เจเนัอเรชัื่นั จี.ไอ. เพ่�อให้คนักลุ่มนีั�กล้าที�จะเข้ามาใช้ื่และเรียนัร้่วิธีการใหม่ๆ เพ่�อให้ได้ิรับ
ประโยชื่น์ัจากช่ื่องทางการบริโภคส่ื�อที�หลากหลายมากยิ�งขึ�นั อย่างไรก็ต่าม ในัส่ืวนัของ
ความเหล่�อมลำ�าระหวา่งเจเนัอเรชื่นััมีอีกประเดิน็ัที�ควรคำานึังถึง กลา่วค่อ ในัอนัาคต่คาดิวา่
ความเหล่�อมลำ�าดัิงกล่าวจะลดินั้อยลงเร่�อยๆ เนั่�องจากลักษณะของการเปลี�ยนัแปลงของ
ประชื่ากรที�ในัอนัาคต่คนัในักลุ่มเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่ กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์ และกลุ่มเจเนัอเรชัื่นั
จี.ไอ. เดิิม จะมีจำานัวนัลดิลง และพยากรณ์ว่าในัอีก 15 ป่ข้างหน้ัา กว่าครึ�งหนึั�งของ
ประชื่ากรไทยจะเป็นักลุ่มเจเนัอเรชัื่นั วาย เจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ และน้ัอยกว่า ซึึ่�งประชื่ากร
กลุ่มนีั�มีการใช้ื่งานัอินัเทอร์เน็ัต่และอุปกรณ์ต่่างๆ ได้ิอย่างคล่องแคล่ว

ประเดิ็นัสืำาคัญอีกประการหนึั�งก็ค่อ การกำากับด่ิแลในัเร่�องของเน่ั�อหาสืาระ  
โดิยจากการสืำารวจพบว่า การบริโภคส่ื�อโทรทัศึน์ัไม่ว่าจะผ่านัแพลต่ฟัอร์มใดิ ทั�งโทรทัศึน์ั
ภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล และบริการ OTT จะเน้ันัเร่�องสืาระบันัเทิงเป็นัส่ืวนัใหญ่ 
สืำานัักงานั กสืทชื่. อาจมีบทบาทในัเร่�องที�เกี�ยวกับคุณภาพของรายการ ไม่ว่าจะเป็นั 
การติ่ดิต่ามต่รวจสือบ (Monitoring) หร่อการบังคับใช้ื่กฎหมาย (Enforcing) หร่อด้ิานั
การให้แรงจ่งใจ (Incentive) เพ่�อให้เกิดิรายการเชิื่งคุณภาพมากขึ�นั ในัส่ืวนัของรายการ
เชิื่งพาณิชื่ยห์ร่อรายการที�ไม่ถ่กกฏหมาย โดิยเฉพาะอย่างยิ�งในัเร่�องที�เป็นัโทษต่่อสุืขอนัามัย
ของประชื่าชื่นัก็ควรลดิน้ัอยลงด้ิวย อย่างไรก็ต่าม คณะผ้่วิจัยยังเห็นัความสืำาคัญของการ
มีมาต่รการส่ืงเสืริมและสืร้างแรงจ่งใจให้ภาคเอกชื่นั ให้มีการผลิต่และเผยแพร่ส่ื�อคุณภาพ
และการสืร้างแรงกดิดัินัเพ่�อลดิการเผยแพร่ส่ื�อด้ิอยคุณภาพให้น้ัอยลง มากกว่าการบังคับ
ใช้ื่ในัลักษณะของกฎหมายหร่อข้อห้ามต่่างๆ 

การทำาให้ส่ื�อโทรทัศึน์ัเป็นัต่ลาดิแห่งความคิดิ (Marketplace of Ideas)  
ที�มีเสืรีภาพในัการนัำาเสืนัอข้อม่ลก็เป็นัประเดิ็นัที�สืำาคัญเช่ื่นักันั โดิยเฉพาะอย่างยิ�งความ
หลากหลายของขอ้ม่ลข่าวสืารที�มีมากและเปน็ัสืากล ทั�งนีั�เพราะการรบัข้อม่ลข่าวสืารจาก
ส่ื�อผ่านั OTT จะมีจำานัวนัมากขึ�นัเร่�อยๆ ขณะที�ระบบในัปัจจุบันัที�มีการใช้ื่ปัญญาประดิิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI) จะทำาให้เกิดิปัญหาของการรับข้อม่ลข่าวสืารที�แคบลง 
เน่ั�องจากการเล่อกให้ของอัลกอริทึม (Algorithm) ของ AI ที�จะนัำาเสืนัอเฉพาะเร่�อง 
ที�ผ้่บริโภคชื่อบหร่อมีความเห็นัเอียงไปในัด้ิานัใดิด้ิานัหนึั�งมากเกินัไป หร่อเป็นัปัญหา 
ที�เรียกว่า ห้องเสีืยงสืะท้อนั (Digital Echo Chamber) ที�ถึงแม้ว่าข้อม่ลข่าวสืารจะมีมากมาย
หลากหลาย แต่่การรับร้่จะแคบลงหร่อมุมมองที�แต่กต่่างจะถ่กปิดิกั�นั ดัิงนัั�นั การรณรงค์
หร่อการสืร้างแรงจ่งใจให้ผ้่บริโภคมีความร้่ความเข้าใจ และเป็นัผ้่บริโภคที�ร้่เท่าทันัส่ื�อ 
(Media Literacy) จึงเป็นัอีกประเด็ินัหนึั�งที�จะช่ื่วยสืร้างภ่มิคุ้มกันัให้กับผ้่บริโภคได้ิ  
ซึึ่�งสืำานัักงานั กสืทชื่. สืามารถมีบทบาทในัการชื่่วยให้ผ้่บริโภคมีความร้่เท่าทันัส่ื�อมาก 
ยิ�งขึ�นัได้ิ
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หลักการและเหตุิผู้ล

กิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัไทยได้ิมีการเปลี�ยนัแปลงครั�งสืำาคัญตั่�งแต่่

ช่ื่วงเด่ิอนัเมษายนั พ.ศึ. 2557 เป็นัต้่นัมา โดิยประเทศึไทยได้ิมีการเปลี�ยนัผ่านัจากการรับส่ืง

สัืญญาณวิทยุโทรทัศึน์ัในัระบบแอนัะล็อกไปส่่ืระบบดิิจิต่อล ซึึ่�งการเปลี�ยนัผ่านัดัิงกล่าว 

ได้ิส่ืงผลให้โครงสืร้างของอุต่สืาหกรรมส่ื�อของไทยเปลี�ยนัแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นั

ช่ื่องรายการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล (Service Provider) ที�จากเดิิมมีเพียง  

6 ช่ื่องรายการ เพิ�มขึ�นัเป็นั 19 ช่ื่องรายการในัปัจจุบันั โดิยประกอบด้ิวยหมวดิหม่่ 

ช่ื่องสืาธารณะ จำานัวนั 4 ช่ื่อง และหมวดิหม่่ช่ื่องธุรกิจ จำานัวนั 15 ช่ื่อง รวมถึง 

การให้บริการโครงข่ายโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล (Network Provider)  

ที�ปัจจุบันัมีผ้่ให้บริการอย่่ 4 ราย จำานัวนั 5 โครงข่าย ซึึ่�งการเปลี�ยนัแปลงดิังกล่าว 

ส่ืงผลให้ผ้่บริโภคมีทางเล่อกในัการรับชื่มมากขึ�นั นัอกจากนีั� ที�ผ่านัมายังได้ิมีการเต่รียม

ความพร้อมของผ้่ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสีืยงให้เข้าส่่ืระบบใบอนุัญาต่ โดิยการ

พิจารณาออกใบอนุัญาต่ทดิลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสีืยง

อย่างไรก็ดีิ การให้บริการเสีืยงและภาพผ่านัอินัเทอร์เน็ัต่ (Over The Top: OTT) 

เช่ื่นั การให้บริการผ่านั YouTube Facebook และแอปพลิเคชัื่นัอ่�นัในัลักษณะเดีิยวกันั 

ถ่อเปน็ัการเปลี�ยนัแปลงทางเทคโนัโลย ี(Digital Disruption) สืำาหรบักิจการกระจายเสืยีง

และกิจการโทรทัศึน์ั โดิยบริการดัิงกล่าวได้ิรับความนิัยมจากผ้่คนัเป็นัจำานัวนัมากขึ�นั 

และเข้ามามีบทบาทในัชีื่วิต่ประจำาวันัของผ้่คนัในัหลากหลายด้ิานั ส่ืงผลต่่อพฤติ่กรรมของ

ผ้่บริโภคที�เปลี�ยนัแปลงไปจากวิถีดัิ�งเดิิม ประชื่าชื่นัสืามารถรับฟัังรับชื่มเน่ั�อหาได้ิ 

หลากหลายช่ื่องทาง ไมว่่าจะผ่านัอุปกรณ์พกพา เช่ื่นั สืมารท์โฟันั (Smart Phone) แทบ็เล็ต่

(Tablet) คอมพิวเต่อร์เคล่�อนัที� (Laptop) อุปกรณ์ประจำาที� เช่ื่นั Smart TV หร่ออุปกรณ์

เสืริมที�ทำาให้โทรทัศึน์ัธรรมดิาในัปัจจุบันัสืามารถรับชื่มรายการได้ิ เช่ื่นั Android Box หร่อ

เคร่�องเล่นัเกมที�สืามารถสืต่รีมมิ�งได้ิ ซึึ่�งกล่าวได้ิว่าการที�ผ้่บริโภคมีพฤติ่กรรมการบริโภค

ส่ื�อผ่านัช่ื่องทางอินัเทอร์เน็ัต่เพิ�มมากขึ�นั ผ้่ประกอบการในัอุต่สืาหกรรมกิจการกระจายเสีืยง

และกิจการโทรทัศึน์ัจึงต้่องมีการปรับตั่วและพัฒินัาแนัวทางการดิำาเนิันัธุรกิจเพ่�อให้ทันักับ

เทคโนัโลยีและสือดิรับกับกระแสืความท้าทายข้างต้่นั 

กล่าวได้ิว่าการเปลี�ยนัแปลงที�เกิดิขึ�นัในัอุต่สืาหกรรมกิจการกระจายเสีืยงและ

กิจการโทรทัศึน์ัข้างต้่นัได้ิส่ืงผลกระทบต่่อสัืงคมและเศึรษฐกิจของประเทศึในัทางใดิทางหนึั�ง
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ดัิงนัั�นั สืำานัักงานัคณะกรรมการกิจการกระจายเสีืยง กิจการโทรทัศึน์ั และกิจการ

โทรคมนัาคมแห่งชื่าติ่ (สืำานัักงานั กสืทชื่.) ในัฐานัะหน่ัวยงานักำากับด่ิแล จึงจำาเป็นัที�จะต้่อง

ติ่ดิต่ามการเปลี�ยนัแปลงและพัฒินัาการของอุต่สืาหกรรม รวมทั�งวิเคราะห์ผลกระทบ 

ที�เกิดิขึ�นัดัิงกล่าวที�จะมีต่่อเศึรษฐกิจโดิยรวมของประเทศึ เช่ื่นั ผลกระทบต่่อผลิต่ภัณฑ์์ 

มวลรวมภายในัประเทศึที�แท้จริง และการลงทุนัที�เกิดิขึ�นัภายในัประเทศึ เป็นัต้่นั นัอกจากนีั�

ยงัต้่องติ่ดิต่ามผลกระทบของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัที�มีต่่อผ้่บริโภคและ

สัืงคมโดิยรวมด้ิวย ทั�งนีั� การศึึกษาผลกระทบของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ั

ดัิงกล่าวจะทำาให้เข้าใจถึงผลกระทบของการประกอบกิจการกระจายเสีืยงและกิจการ

โทรทศัึน์ัที�มีต่่อสัืงคมและเศึรษฐกจิของประเทศึโดิยรวม ซึ่ึ�งข้อม่ลเชิื่งลึกและการวเิคราะห์

ดัิงกล่าวจะช่ื่วยให้สืามารถกำาหนัดิแนัวทางการส่ืงเสืริมกิจการกระจายเสีืยงและกิจการ

โทรทัศึน์ัในัอนัาคต่ ให้เหมาะสืมกับกลไกต่ลาดิและพฤติ่กรรมของผ้่บริโภค โดิยยึดิหลัก 

สืากลและประโยชื่น์ัสืาธารณะ (Public Interest)

วัิติถุุประสำงค์

2.1 เพ่�อศึึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ั 

  ต่่อสัืงคมและเศึรษฐกิจไทย

2.2  เพ่�อนัำาผลที�ได้ิจากการศึึกษามาวิเคราะห์และปรับใช้ื่ในัการพัฒินัาและส่ืงเสืริมกิจการ

กระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัของไทยในัอนัาคต่

ข้อบเข้ติและวิิธีุการศึุกษา

การวิเคราะห์ผลกระทบของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัต่่อสัืงคมและ

เศึรษฐกิจไทยภายหลังการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืระบบดิิจิต่อลจะแบ่งออกเป็นัสืองส่ืวนัที�สืำาคัญ 

โดิยสื่วนัแรกเป็นัการวิเคราะห์ผลกระทบต่่อเศึรษฐกิจ และส่ืวนัที�สืองเป็นัการวิเคราะห์

ผลกระทบต่่อสัืงคม โดิยในัส่ืวนัแรกนัั�นัจะใช้ื่แบบจำาลองทางเศึรษฐศึาสืต่ร์ที�เหมาะสืม  

เพ่�อประเมินัผลกระทบของกิจการกระจายเสืียงและกิจการโทรทัศึน์ัที�มีต่่อเศึรษฐกิจ  

โดิยมีการจำาลองผลกระทบภายใต้่อย่างน้ัอย 4 สืถานัการณ์สืำาคัญ ค่อ (1) สืถานัการณ์ 

ในัช่ื่วงเริ�มต้่นัของการประกอบกิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล (2) สืถานัการณ์

ในัช่ื่วงการยุติ่ระบบโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบแอนัะล็อกและการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืโทรทัศึน์ั

ภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลอย่างเต็่มร่ปแบบ (3) สืถานัการณ์ในัช่ื่วงการค่นัใบอนุัญาต่และ 
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ยุติ่การประกอบกิจการของผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลบางราย 

และ (4) สืถานัการณ์ในัช่ื่วงที�ผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลเผชิื่ญกับ

ความท้าทายด้ิานัเทคโนัโลยี หร่อ Disruptive Technology

ทั�งนีั� ในัเร่�องของการใช้ื่แบบจำาลองทางเศึรษฐศึาสืต่ร์ (Economic Model)  

เพ่�อประเมินัผลของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัที�มีต่่อเศึรษฐกิจนัั�นัต้่อง

ทำาความเข้าใจในัเบ่�องต้่นัก่อนัว่า แบบจำาลองทางเศึรษฐศึาสืต่ร์โดิยสืรุปแล้วมี 2 ลักษณะ

ที�สืำาคัญ ได้ิแก่

• แบบจัำาลองที�เป็นุแบบจัำาลองดุลยภาพัทั�วิไป (General Equilibrium Model) 

ซึึ่�งเป็นัการจำาลองเศึรษฐกิจทั�งระบบ เช่ื่นั Computable General Equilibrium Model 

(CGE Model) โดิย CGE Model นีั�เป็นัแบบจำาลองทางคณิต่ศึาสืต่ร์ซึึ่�งจำาลองเศึรษฐกิจ

ทั�งประเทศึที�ประกอบไปด้ิวยภาค (Sectors) ต่่างๆ อาทิ ภาคการผลิต่ การบริการ รัฐบาล

และการนัำาเข้าส่ืงออก ซึึ่�งอย่ใ่นัร่ปของสืมการจำานัวนัมากในัลักษณะเป็นัเมทริกซ์ึ่ (Matrix) 

ทั�งนีั� CGE ถ่กสืร้างมาจากต่ารางปัจจัยการผลิต่และผลผลิต่ (Input-Output Table หร่อ 

I-O Table) ของประเทศึ ซึึ่�งจะประกอบไปด้ิวยภาคต่่างๆ หลายภาค I-O Table นีั�สืะท้อนั

ถึงโครงสืร้างทางเศึรษฐกิจของประเทศึในัเวลานัั�นั ซึึ่�งประเทศึต่่างๆ จะทำา I-O Table  

ประมาณทุกๆ 5 ป่เพราะเป็นัที�เข้าใจกันัว่า โครงสืร้างเศึรษฐกิจของประเทศึนัั�นัจะมีการ

เปลี�ยนัแปลงทุกๆ 5 ป่ สืำาหรับประเทศึไทย หน่ัวยงานัที�รับผิดิชื่อบจัดิทำาและเผยแพร่  

I-O Table ได้ิแก่ สืำานัักงานัสืภาพัฒินัาการเศึรษฐกิจและสัืงคมแห่งชื่าติ่ (สืศึชื่.) โดิยล่าสุืดิ

เป็นั I-O Table ของ พ.ศึ. 2558 (ค.ศึ. 2015) ที�เผยแพร่ออกมาในั พ.ศึ. 2563  

ซึึ่�งการศึึกษาในัโครงการนีั�จะใช้ื่ I-O Table 2015 ที�เป็นัโครงสืร้างเศึรษฐกิจล่าสุืดิ 

ของประเทศึ

นัอกจากนีั� แบบจำาลอง CGE สืามารถใช้ื่ศึึกษาวิเคราะห์เชิื่งสืถิต่เปรียบเทียบ 

(Comparative Static Analysis) ซึึ่�งเป็นัการเปรียบเทียบผลกระทบก่อนัและหลังการ 

มีนัโยบาย/มาต่รการ โดิยประเมินัว่าผลกระทบจะเป็นัอย่างไรในัแต่่ละภาคทางเศึรษฐกิจ 

(เช่ื่นั ผลกระทบต่่อการลงทนุั และผลกระทบต่่อผลติ่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึ (Gross 

Domestic Product: GDP)) เม่�อมีการเปลี�ยนันัโยบายหร่อมาต่รการ เช่ื่นั เม่�อมีการเปลี�ยนั

ไปส่่ืโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล ซึึ่�งสืามารถนัำาเอาสืถานัการณ์ (Scenario) เหล่านีั�ไป shock 

ในัแบบจำาลองเศึรษฐกิจของประเทศึ (CGE) ได้ิ
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• แบบจัำาลองที�เป็นุดุลยภาพับางส่ำวินุ (Partial Equilibrium Model) อาทิ  

แบบจำาลองทางเศึรษฐมิติ่ (Econometric Model) ซึึ่�งเป็นัแบบจำาลองที�ศึึกษา 

ความสัืมพันัธ์เฉพาะเร่�อง เช่ื่นั อุปสืงค์ (Demand) เป็นัฟัังก์ชัื่นั (Function) ของราคา  

รายได้ิ รสืนิัยม ฯลฯ อย่างไรก็ต่าม แบบจำาลองทางเศึรษฐมิติ่นีั�ไม่สืามารถทำาการวิเคราะห์

การเปลี�ยนัแปลงในัลักษณะของผลกระทบต่่อเศึรษฐกิจในัภาคต่่างๆ ของประเทศึทั�งหมดิได้ิ 

เน่ั�องจากมีข้อจำากัดิของแบบจำาลองที�เป็นัดุิลยภาพบางสื่วนั สืำาหรับแบบจำาลองอ่�นัๆ  

ที�เป็นัลักษณะของแบบจำาลองที�เป็นัดุิลยภาพบางส่ืวนั เช่ื่นั Cohort Model และ 

การวิเคราะห์อนุักรมเวลา (Time Series) เป็นัต้่นั

โดิยสืรุปแล้ว แบบจำาลองทางเศึรษฐศึาสืต่ร์ทั�งสืองแบบนีั�มีความแต่กต่่างกันั  

และถ่กออกแบบให้ต่อบคำาถามหร่อโจทย์ทางเศึรษศึาสืต่ร์ที�ต่่างกันั ขึ�นักับวัต่ถุประสืงค์

ของการวจัิย สืำาหรบัการศึึกษานีั�จะใช้ื่แบบจำาลองในัหลายร่ปแบบเพ่�อต่อบโจทยที์�แต่กต่่าง

กันัและในับางกรณีก็จะเป็นัการใช้ื่ผสืมผสืานักันัระหว่างแบบจำาลองทั�ง 2 ประเภทเพ่�อ 

ให้ต่อบโจทย์ที�ต้่องการ

 ซึึ่�งการทำางาน์วิัจัยใน์ปัจจุบัน์อาจใช้้ทั�งสีองวิัธีีร่วัมกัน์ 

โดิยพิื่จารณาผลกระทบจากการวิัเคราะห์ดุิลยภาพื่บางส่ีวัน์ 

(Partial Equilibrium) ก่อน์ และน์ำาเอาผลจากการศึึกษานั์�น์

เข้ามาใส่ีใน์ CGE Model เพ่ื่�อหาผลกระทบที�มีต่่อภาคเศึรษฐกิจ 

โดิยรวัมหร่อผลกระทบรายภาค (Sector) เป็น์ต้่น์

สืำาหรับในัส่ืวนัที�สือง การวิเคราะห์ผลกระทบของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการ

โทรทัศึน์ัต่่อสัืงคมไทยภายหลังการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืระบบดิิจิต่อลนัั�นัมีประเด็ินัที�สืำาคัญ 

อย่่สืองส่ืวนั กล่าวค่อ ในัส่ืวนัของผลกระทบอันัเกิดิจากพฤติ่กรรมผ้่บริโภค (Consumer 

Behavior) และในัส่ืวนัของผลกระทบต่่อส่ื�อ (Media Effects) ซึึ่�งส่ืวนันีั�เป็นัปัจจัย 

ที�มีผลกระทบต่่อสัืงคมในัวงกว้าง เพราะการเป็นัดิิจิต่อลนัั�นัทำาให้เกิดิผลกระทบต่่อส่ื�อ 

ในัด้ิานัต่่างๆ และส่ื�อก็มีอิทธิพลอย่างมากต่่อสัืงคมโดิยรวม ซึึ่�งในักรณีของผลกระทบต่่อ

สัืงคมนีั�จะใช้ื่การศึึกษาจากข้อม่ลทุติ่ยภ่มิเป็นัหลัก แล้วนัำามาวิเคราะห์ผลกระทบอีกชัื่�นัหนึั�ง 

นัอกจากนีั�จะใช้ื่ข้อม่ลพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อของไทย ซึึ่�งได้ิจากการสืำารวจ (Survey)  

ภายใต้่โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย ที�คณะที�ปรึกษา 

ได้ิดิำาเนิันัการและเสืนัอต่่อสืำานัักงานัคณะกรรมการกิจการกระจายเสีืยง กิจการโทรทัศึน์ั

และกิจการโทรคมนัาคมแห่งชื่าติ่เม่�อ พ.ศึ. 2562 มาประกอบการศึึกษาในัส่ืวนันีั�ด้ิวย
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การศึกษาและวิเคราะหผลกระทบ
ของกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน

ตอสังคมและเศรษฐกิจไทยโดยรวม

วรรณกรรมปริทัศนแบบจำลอง
ทางเศรษฐศาสตรตางๆ ที่ใชในการประเมิน

ขอเสนอแนะในการพัฒนาและสงเสริมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนของไทย

ผลกระทบตอสื่อ
(Media Effects)

ผลกระทบอันเกิดจาก
พฤติกรรมของผูบริโภค

ประเมินผลกระทบภายใต 4 สถานการณ

สถานการณในชวงเริ่มตนของประกอบ
กิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

สถานการณในชวงที่ผูประกอบการ
โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
เผชิญกับความทาทายดานเทคโนโลยี 
หรือ Disruptive Technology

สถานการณในชวงการคืนใบอนุญาตและ
ยุติการประกอบกิจการของผูประกอบการ
โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบางราย

สถานการณในชวงการยุติระบบโทรทัศน
ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกและการ
เปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลอยางเต็มรูปแบบANALOG DIGITAL

APP

ผลกระทบตอเศรษฐกิจ ผลกระทบตอสังคม

ภาพัที� 1.1   ข้อบเข้ติการศึุกษา
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การศึกษาและวิเคราะหผลกระทบ
ของกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน

ตอสังคมและเศรษฐกิจไทยโดยรวม

วรรณกรรมปริทัศนแบบจำลอง
ทางเศรษฐศาสตรตางๆ ที่ใชในการประเมิน

ขอเสนอแนะในการพัฒนาและสงเสริมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนของไทย

ผลกระทบตอสื่อ
(Media Effects)

ผลกระทบอันเกิดจาก
พฤติกรรมของผูบริโภค

ประเมินผลกระทบภายใต 4 สถานการณ

สถานการณในชวงเริ่มตนของประกอบ
กิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

สถานการณในชวงที่ผูประกอบการ
โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
เผชิญกับความทาทายดานเทคโนโลยี 
หรือ Disruptive Technology

สถานการณในชวงการคืนใบอนุญาตและ
ยุติการประกอบกิจการของผูประกอบการ
โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบางราย

สถานการณในชวงการยุติระบบโทรทัศน
ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกและการ
เปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลอยางเต็มรูปแบบANALOG DIGITAL

APP

ผลกระทบตอเศรษฐกิจ ผลกระทบตอสังคม บทที่ 2
การวิเคราะหผลกระทบของกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนตอเศรษฐกิจไทย
โดยใชแบบจำลองดุลยภาพท่ัวไป

(Computable General Equilibrium Model : CGE Model)
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ในับทนีั�จะนัำาเสืนัอเกี�ยวกับแบบจำาลองดุิลยภาพทั�วไป (Computable General 

Equilibrium Model: CGE Model) ซึึ่�งจะประกอบไปด้ิวยการทบทวนัวรรณกรรม 

ที�เกี�ยวข้องของแบบจำาลอง รวมทั�งคำาอธิบายและกรอบทฤษฎีของแบบจำาลองโดิยสัืงเขป 

โดิยกรอบทฤษฎีของแบบจำาลอง (Theoretical Framework) ที�ใช้ื่ในัการศึึกษาครั�งนีั� 

มี The Centre of Policy Studies (CoPS), Victoria University ประเทศึออสืเต่รเลีย 

เป็นัผ้่ร่วมพัฒินัา นัอกจากนีั� ในับทนีั�มีการนัำาเสืนัอการทบทวนัสืถานัการณ์ของการ

ประกอบกิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลในั 4 สืถานัการณ์ (Scenario) รวมทั�ง

ผลการจำาลองผล (Simulation) โดิยใช้ื่แบบจำาลอง CGE 

วิรรณกรรมูที�เกี�ยวิข้้อง

งานัศึึกษาด้ิวยวิธีแบบจำาลองดุิลยภาพทั�วไป หร่อแบบจำาลอง CGE นัั�นัเป็นัการ

ศึึกษาที�มุ่งเน้ันัการอธิบายผลกระทบทั�งต่่อภาพรวมของระบบเศึรษฐกิจ และผลกระทบ

ต่่อรายอุต่สืาหกรรม ว่าภาคอุต่สืาหกรรมที�ต้่องการศึึกษาส่ืงผลต่่อภาคอุต่สืาหกรรมอ่�นัๆ 

เท่าใดิ ซึึ่�งการประยุกต์่ใช้ื่แบบจำาลอง CGE เพ่�อศึึกษาผลกระทบของภาคเทคโนัโลยี

สืารสืนัเทศึและการส่ื�อสืาร (ICT) มีอย่่มากมาย เช่ื่นั งานัศึึกษาของ Khorshid (2012)  

ที�ต้่องการศึึกษาผลกระทบของ ICT ต่่อภาคอุต่สืาหกรรมอ่�นัๆ ของประเทศึอียิปต์่ เพ่�อให้

ง่ายต่่อการศึึกษา งานัศึึกษานีั�จึงกำาหนัดิให้มีเพียง 2 ภาคเศึรษฐกิจ (Sector) เท่านัั�นั ค่อ 

ภาคเทคโนัโลยีสืารสืนัเทศึและการสื่�อสืาร (ICT Sector) กับภาคที�ไม่ใช่ื่เทคโนัโลยี

สืารสืนัเทศึและการส่ื�อสืาร (Non-ICT Sector) โดิยที�การกำาหนัดิข้อสืมมติ่ของแบบจำาลอง 

CGE นัั�นั แบ่งผลกระทบออกเป็นั 3 ระดัิบ ค่อ ระดัิบที�หนึั�ง เป็นัผลกระทบทางต่รง เช่ื่นั 

ผลต่่อการลงทุนั และประสิืทธิภาพในัการผลิต่ ผลกระทบระดัิบที�สือง เป็นัผลกระทบ 

ทางอ้อม เช่ื่นั การจ้างงานัในัอุต่สืาหกรรมอ่�นัๆ และผลกระทบระดัิบที�สืาม เป็นัผลกระทบ

โดิยรวมต่่อระบบเศึรษฐกิจทั�งหมดิ ทั�งนีั� ผลการศึึกษาพบว่าภาค ICT ส่ืงผลต่่อการเจริญ

เติ่บโต่ทางเศึรษฐกิจคิดิเป็นัประมาณร้อยละ 24.1 ในัขณะที�การเติ่บโต่ของภาค ICT  

ส่ืงผลต่่อภาคเศึรษฐกิจอ่�นัๆ ในัทางต่รง เช่ื่นั ทำาให้ประสืิทธิภาพของแรงงานัเพิ�มขึ�นั  

คิดิเป็นัประมาณร้อยละ 1.3 และส่ืงผลกระทบทางอ้อมประมาณร้อยละ 2.2 นัอกจากนีั� 

GSMA (2014) ศึึกษาผลกระทบของกิจการโทรคมนัาคมต่่อภาคส่ืวนัอ่�นัๆ พบว่า การเติ่บโต่

ของกิจการโทรคมนัาคมจะส่ืงผลกระทบทางต่รงต่่อรายได้ิประชื่าชื่าติ่รวมประมาณ 

ร้อยละ 3.8 ซึึ่�งเป็นัผลกระทบที�เกิดิขึ�นัโดิยต่รงประมาณร้อยละ 2.2 เช่ื่นั ส่ืงผลต่่อผ้่ให้

บริการโครงข่ายและผ้่ผลิต่อุปกรณ์ในัการรับ-ส่ืงสัืญญาณ เป็นัต้่นั และส่ืงผลกระทบทางอ้อม

ประมาณร้อยละ 1.6 ได้ิแก่ การเพิ�มประสิืทธิภาพของแรงงานั ในัส่ืวนัของการจ้างงานัพบว่า 

การเติ่บโต่ของกิจการโทรคมนัาคมจะส่ืงผลทำาให้การจ้างงานัทั�วโลกในักิจการโทรคมนัาคม

เพิ�มขึ�นัประมาณ 11.8 ล้านัต่ำาแหน่ัง และทำาให้การจ้างงานัในัอุต่สืาหกรรมอ่�นัๆ เพิ�มขึ�นั

ประมาณ 24.6 ล้านัต่ำาแหน่ัง

1
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การศึึกษาด้ิวยวิธีแบบจำาลองดุิลยภาพทั�วไป พบว่ามีประโยชื่น์ัในักรณีที�ต้่องการ

พิจารณาผลกระทบทั�งที�เกิดิขึ�นัโดิยรวมและผลกระทบรายอุต่สืาหกรรม ดัิงนัั�นัในัการศึึกษา

ครั�งนีั�จึงเล่อกวิธีการศึึกษาด้ิวยวิธีแบบจำาลองดุิลยภาพทั�วไป เพราะสืามารถอธิบาย 

ผลกระทบของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัต่่อเศึรษฐกิจโดิยรวม และ 

ต่่ออุต่สืาหกรรมอ่�นัๆ นัอกจากนีั� ยังสืามารถอธิบายผลกระทบที�มีต่่อปัจจัยต่่างๆ ที�อาจ 

ให้ความสืนัใจเพิ�มเติ่มได้ิ เช่ื่นั ระดัิบการลงทุนัที�เกิดิขึ�นั การจ้างงานั และประสืิทธิภาพ 

ของแรงงานั (Productivity) เป็นัต้่นั ทั�งนีั�รายละเอียดิของวิธีการศึึกษาโดิยใช้ื่แบบจำาลอง

ดุิลยภาพทั�วไปจะแสืดิงในัหัวข้อต่่อไป

โครงสำร้างแบบจัำาลองดุลยภาพัทั�วิไป

แบบจำาลองดิุลยภาพทั�วไป หร่อแบบจำาลอง CGE เป็นัการนัำาแนัวความคิดิ 

ดุิลยภาพทั�วไปของระบบเศึรษฐกิจมาจำาลองเป็นัแบบย่อ โดิยการกำาหนัดิข้อสืมมต่ิต่่างๆ 

ในัแบบจำาลอง ซึ่ึ�งการกำาหนัดิข้อสืมมต่ินัั�นัขึ�นัอย่่กับวัต่ถุประสืงค์ที�ต้่องการศึึกษา เช่ื่นั  

การกำาหนัดิให้อัต่ราค่าจ้างคงที�หากต้่องการศึึกษาผลกระทบที�เกิดิขึ�นัในัระยะสัื�นั เป็นัต้่นั

ทั�งนีั� แบบจำาลอง ORANI-G เป็นัแบบจำาลองประเภทหนึั�งของแบบจำาลอง CGE  

2

แบบจำาลองดุิลยภาพื่ทั�วัไป (CGE Model) 
เป็น์แบบจำาลองทางคณิต่ศึาสีต่ร์ ซึึ่�งจำาลองเศึรษฐกิจ
ทั�งประเทศึที�ประกอบด้ิวัยภาค (Sectors) ต่่างๆ และ
สีามารถุอธิีบายผลกระทบทั�งต่่อภาพื่รวัมของระบบ

เศึรษฐกิจ และผลกระทบต่่อรายอุต่สีาหกรรม 
ว่ัาภาคอุต่สีาหกรรมที�ต้่องการศึึกษา

ส่ีงผลต่่อภาคอุต่สีาหกรรมอ่�น์ๆ เท่าใดิ

การกำาหนัดิแบบจำาลอง CGE กรณีที�ต้่องการวิเคราะห์แบบจำาลองเศึรษฐกิจ 

ในัระดัิบมหภาคนัั�นัสืามารถสืร้างแบบจำาลองขึ�นัได้ิ โดิยต้่องมีการสืร้างตั่วแปรการไหลเวียนั

ของระบบเศึรษฐกิจขึ�นัมาก่อนั ดัิงแสืดิงให้เห็นัในัภาพที� 2.1 นัั�นัค่อ ผ้่ผลิต่จะจ้างแรงงานั

(Labour) และทุนั (Capital) เพ่�อผลิต่สิืนัค้า (Domestic Commodities) จากนัั�นั 

จะกระจายสิืนัค้าไปส่่ืความต้่องการซ่ึ่�อ (Demand) ในัส่ืวนัต่่างๆ เช่ื่นั ครัวเร่อนั  

(Households) นัักลงทุนั (Investors) รัฐบาล (Government) ส่ืงออก (Export)  

และสิืนัค้าที�ผลิต่บางส่ืวนัยังถ่กนัำากลับไปที�ผ้่ผลิต่เพ่�อใช้ื่ผลิต่สิืนัค้าขั�นัต่่อไป นัอกจากนีั�  

ยังมีสืินัค้าที�มาจากการนัำาเข้า (Imported Commodities) ที�ถ่กส่ืงไปยังส่ืวนัต่่างๆ  

ของระบบเศึรษฐกิจเช่ื่นักันั ได้ิแก่ ผ้่ผลิต่ ครัวเร่อนั นัักลงทุนั และรัฐบาล แต่่สิืนัค้าที� 

นัำาเข้ามาจะกำาหนัดิขอ้สืมมต่ใิห้ไม่ถ่กใช้ื่เพ่�อการสืง่ออกอกีครั�ง เพ่�อให้ง่ายต่่อการวเิคราะห์
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เม่�อมีการกำาหนัดิการไหลเวียนัของระบบเศึรษฐกิจขึ�นัมาแล้ว ลำาดัิบถัดิมาจะต้่อง

นัำาข้อม่ลเข้ามาแทนัค่าในัแบบจำาลองเพ่�อประมาณค่าในัลำาดัิบต่่อไป เช่ื่นั ข้อม่ลการใช้ื่

ปัจจัยการผลิต่ ปริมาณการนัำาเข้า และปริมาณการส่ืงออก เป็นัต้่นั ข้อม่ลที�ใช้ื่ในัการคำานัวณ

จะนัำามาจากต่ารางปัจจัยการผลิต่และผลผลิต่ (Input-Output Table หร่อ I-O Table) 

ซึึ่�งเป็นัต่ารางแสืดิงการใช้ื่ปัจจัยการผลิต่ของระบบเศึรษฐกิจ โดิยจากต่ารางที� 2.1  

ในัแนัวตั่�งของต่ารางจะเป็นัอุปสืงค์ของสิืนัค้า และแนัวนัอนั ค่อ การกระจายสิืนัค้าไปยัง

อุปสืงค์ต่่างๆ ในัระบบเศึรษฐกิจ ได้ิแก่ ผ้่ผลิต่ ผ้่บริโภค รัฐบาล และการส่ืงออก โดิยข้อม่ล

ในัแนัวนัอนันีั�จะสืะท้อนัว่า สิืนัค้าแต่่ละชื่นิัดิจะถ่กส่ืงไปยังหน่ัวยเศึรษฐกิจต่่างๆ  

เป็นัจำานัวนัเท่าใดิ ทั�งนีั� ผลรวมของข้อม่ลในัแนัวนัอนันีั�จะได้ิอุปสืงค์ความต้่องการสิืนัค้า

ทั�งหมดิในัระบบเศึรษฐกิจ สิื�งสืำาคัญอีกประการหนึั�งที�ต้่องทำาความเข้าใจ ค่อ ปริมาณความ

ต้่องการสิืนัค้าในัแต่่ละช่ื่องของต่ารางที� 2.1 นัั�นั เป็นัข้อม่ลที�เป็นั Vector กล่าวค่อ สิืนัค้า

หร่อผลิต่ภัณฑ์์หนึั�งจะมีความหลากหลายของสิืนัค้า c แบบ และมีชื่นิัดิของผลิต่ภัณฑ์์  

i ชื่นิัดิ โดิยที�ทุกๆ ช่ื่องต่ารางจะมีสืมการทางคณิต่ศึาสืต่ร์อธิบายเสืมอ 

ผลรวมต่ามแนัวตั่�งและแนัวนัอนัในัต่ารางที� 2.1 สืามารถอธิบายได้ิดิังนีั� ผลรวม 

ในัแนัวนัอนั (Total Demand) หมายถึง จำานัวนัการกระจายสิืนัค้าไปยังอุปสืงค์ในัส่ืวนัต่่างๆ

ซึึ่�งผลรวมในัแนัวนัอนันีั�จะต้่องเท่ากับผลรวมในัแนัวตั่�ง (Production Cost หร่อ Total 

Cost) โดิยผลรวมในัแนัวตั่�งจะทำาให้ทราบว่าในัอุต่สืาหกรรมนัั�นัๆ ใช้ื่สิืนัค้าแต่่ละชื่นิัดิ 

เป็นัจำานัวนัเท่าใดิ 

ภาพัที� 2.1   การกำาหนุดเป็นุแบบจัำาลองเศุรษฐกิจัในุระดับมูหภาคข้องแบบจัำาลอง CGE

Produced	inputs

Producers

households

investors

government

export

imported
commodities

domestic
commodities

capital,
labour

Non-Produced	inputsDemanders
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ในัแต่่ละช่ื่อง (Cell) จะมีสืมการเพ่�อหาค่าแต่่ละค่าที�แต่กต่่างกันั และต้่องกำาหนัดิ

ข้อสืมมติ่ต่่างๆ เพิ�มเติ่มต่ามทฤษฎเีพ่�อให้ง่ายแก่การหาค่า เช่ื่นั การกำาหนัดิใหบ้ริษัท (Firm) 

มีกำาไรปกติ่ (Normal Profit)1 เท่ากับศ่ึนัย์ (ซึึ่�งในับางอุต่สืาหกรรมอาจไม่เป็นัจริง)  

การกำาหนัดิให้ Market Clearing ค่อ การกำาหนัดิให้อุปสืงค์เท่ากับอุปทานั ทั�งการผลิต่ 

ในัประเทศึและการนัำาเข้า โดิยที�ไม่มีอุปสืงค์ส่ืวนัเกินั (Excess Demand) และอุปทานั 

ส่ืวนัเกินั (Excess Supply) เป็นัต้่นั ซึึ่�งข้อสืมมติ่ 2 ข้อข้างต้่นันีั�จะทำาให้ทราบราคา (P) 

และปริมาณ (Q) นัอกจากนีั� ในัการคำานัวณยังมีเง่�อนัไขที�สืำาคัญ ค่อ จำานัวนัสืมการ 

ต้่องเท่ากับจำานัวนัตั่วแปรที�ใช้ื่ในัการศึึกษา หากเง่�อนัไขดัิงกล่าวไม่เป็นัจริงจะทำาให้การหาค่า

ในัแบบจำาลองไม่สืามารถทำาได้ิ

ติารางที� 2.1   ติารางปัจัจััยการผู้ลิติและผู้ลผู้ลิติ (I-O Table)

ข้อดีิของแบบจำาลองนีั�ค่อ เป็นัการคำานัวณโดิยใช้ื่ข้อม่ลจริงจาก I-O Table ทำาให้

ได้ิรับความนิัยม และยังดีิสืำาหรับการวิเคราะห์นัโยบายที�มีผลกระทบต่่อแต่่ละภาคเศึรษฐกิจ 

(Sector) ที�แต่กต่่างกันั เช่ื่นั นัโยบายจำานัำาข้าวส่ืงผลดิีต่่อผ้่ผลิต่ แต่่อาจสื่งผลเสืียต่่อ

อุต่สืาหกรรมอ่�นั การใช้ื่แบบจำาลองนีั�จะช่ื่วยให้มองเห็นัผลกระทบต่่อภาคเศึรษฐกิจอ่�นัและ

ภาพรวมของระบบเศึรษฐกิจได้ิ เน่ั�องจากมีสืมการในัการอธิบายหน่ัวยเศึรษฐกิจต่่างๆ  

ทุกภาคเศึรษฐกิจ ทั�งนีั� แบบจำาลอง CGE เป็นัการวิเคราะห์ผลกระทบที�เกิดิขึ�นัในัระบบ

เศึรษฐกิจในัเชิื่งสืถิต่ (Static) กล่าวค่อ เป็นัผลที�เกิดิขึ�นัในัช่ื่วงเวลาใดิเวลาหนึั�งเท่านัั�นั  

ไม่ได้ิเป็นัแบบจำาลองในัเชิื่งพลวัต่ (Dynamic) หร่อแบบจำาลองที�มีตั่วแปรเร่�องเวลาเข้ามา

เกี�ยวข้อง อย่างไรก็ดีิ แบบจำาลอง CGE สืามารถนัำาผลกระทบที�เกิดิขึ�นัในั 2 ช่ื่วงเวลา 

มาเปรียบเทียบผลกระทบเพ่�อหาความแต่กต่่างกันัได้ิ

1 หมายถึง กำาไรทางเศึรษฐศึาสืต่ร์ ซึึ่�งต่่างจากกำาไรทางบัญชีื่

โดยที�  i  ค้อ จัำานุวินุอุติสำาหกรรมู มีูประมูาณ 59 ภาคเศุรษฐกิจั (Sector)

 Absorption ค้อ หนุ่วิยเศุรษฐกิจัที�นุำาสิำนุค้าไปบริโภคเลย

 c  ค้อ จัำานุวินุข้องสิำนุค้า (ในุที�นีุ�จัะกำาหนุดให้จัำานุวินุ i = c)

 Primary factor  ค้อ แรงงานุและทุนุ

Total Cost
Of Above

sum (left)

Producer i

....

....

....
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Export Total Demand
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แบบจำาลอง CGE เป็นัระบบสืมการที�อธิบายความสัืมพันัธ์ของภาคเศึรษฐกิจต่่างๆ

ในัภาพรวม โดิยใช้ื่ข้อม่ลโครงสืร้างของระบบเศึรษฐกิจจาก I-O Table เป็นัฐานัในัการ

วิเคราะห์ นัอกจากนีั� I-O Table ยังถ่กใช้ื่ในัการคำานัวณหาค่าพารามิเต่อร์ (Parameters) 

ของสืมการต่่างๆ เช่ื่นั ค่าสัืดิส่ืวนัและความย่ดิหยุ่นัต่่างๆ ในัแบบจำาลอง CGE อีกด้ิวย 

เพ่�อให้เห็นัภาพของความเช่ื่�อมโยงระหว่างแบบจำาลองและข้อม่ลที�ใช้ื่ ยกตั่วอย่าง

 สืมการแสืดิงอุปสืงค์สืำาหรับแรงงานัในัแบบจำาลอง CGE ได้ิแก่

  V1LAB_I * x1lab__i=∑iV1LABi * x1labi 

สืมการนีั�แสืดิงการเปลี�ยนัแปลงในัร่ปแบบร้อยละ (Percentage Change) ของ

อุปสืงค์แรงงานั (x1lab_i) ซึึ่�งขึ�นัอย่่กับอัต่ราการเปลี�ยนัแปลงของอุปสืงค์แรงงานั 

ของแต่่ละอุต่สืาหกรรม (x1labi) ซึึ่�งเป็นัตั่วแปรที�จะต้่องถ่กกำาหนัดิในัแบบจำาลอง  

แต่่ในัสืมการแสืดิงความสัืมพันัธ์นีั�ยังมีค่าพารามิเต่อร์อ่�นัๆ อย่่ด้ิวย ได้ิแก่ V1LAB_I  
ซึึ่�งได้ิแก่ ม่ลค่าการจ้างงานัรวมของทุกอุต่สืาหกรรม (Total Compensation to Labor) 

และ V1LABi ซึึ่�งได้ิแก่ ม่ลค่าการจ้างงานัรวมในัแต่่ละอุต่สืาหกรรม i (Sectoral  

Compensation of Labor) ซึ่ึ�งเพ่�อให้สืมการนีั�สืะท้อนัลักษณะทางอุต่สืาหกรรมของไทย

และสืามารถใช้ื่งานัในัแบบจำาลอง CGE ได้ิ เราจำาเป็นัต้่องทราบค่า V1LAB_I และ 

V1LABi ซึึ่�งค่าดัิงกล่าวสืามารถนัำามาจาก I-O Table ได้ิ สืมการอ่�นัๆ ในัลักษณะนีั� เช่ื่นั 

สืมการแสืดิงการลงทุนัมวลรวม

  V2TOT_I * x2tot__i=∑iV2TOTi * x1toti 

เช่ื่นัเดีิยวกันั ข้อม่ลที�ดึิงมาใช้ื่จาก I-O Table ได้ิแก่ ม่ลค่าการลงทุนัมวลรวม 

(V2TOT_I) และม่ลค่าการลงทุนัรวมในัแต่่ละอุต่สืาหกรรม (V2TOTi)

นัอกจากนีั�ยังมีค่าพารามิเต่อร์อีกประเภทหนึั�งที�ไม่ได้ิมาจาก I-O Table ซึึ่�งค่า

พารามิเต่อร์เหล่านีั� ได้ิแก่ ค่าความย่ดิหยุ่นัต่่างๆ ยกตั่วอย่างเช่ื่นั ในัสืมการอุปสืงค์ของ

สิืนัค้านัำาเข้าของผ้่บริโภค

x3(i,m)-a3(i,m)=x3(i)-SIGMA3(i)*[p3(i,m)+a3(i,m)-p3(i)]

โดิยตั่วแปรที�จะต้่องอธิบายในัแบบจำาลองจะเขียนัเป็นัตั่วพิมพ์เล็ก ได้ิแก่ x3(i,m) 
ซึึ่�งแสืดิงอุปสืงค์สิืนัค้า i จากการนัำาเข้าจากต่่างประเทศึ a3(i,m) ค่อ Taste Shock  
p3(i,m) ค่อ ราคาสิืนัค้านัำาเข้า ในัขณะที� x3(i) และ p3(i) ค่อ ความต้่องการบริโภค 



39

และราคาสิืนัค้า i ทั�งหมดิ (รวมการผลิต่ในัประเทศึและการนัำาเข้า) ต่ามลำาดัิบ ซึึ่�งตั่วแปร

เหล่านีั�ถ่กกำาหนัดิโดิยแบบจำาลอง แต่่สืมการนีั�ยังมีค่าพารามิเต่อร์อีกค่าหนึั�ง ค่อ  

SIGMA3(i) ซึึ่�งค่อค่าความย่ดิหยุ่นัของการทดิแทนักันัของการบริโภคระหว่างสิืนัค้า 

ที�ผลิต่ในัประเทศึกับสิืนัค้านัำาเข้า หร่อ Household’s Armington Elasticities ซึึ่�งค่า

ความย่ดิหยุ่นันีั�เป็นัค่าที�สืะท้อนัพฤติ่กรรมการบริโภคของครัวเร่อนัว่าจะเปลี�ยนัแปลง

อย่างไร เม่�อความแต่กต่่างของราคาระหว่างสิืนัค้านัำาเข้าและสิืนัค้าที�ผลิต่ในัประเทศึ 

มีการเปลี�ยนัแปลง 2

คำาถามที�ใช้ื่ในัแบบจำาลองจะเป็นัคำาถามประเภท “What-if” เช่ื่นั จะเกิดิอะไรขึ�นั

ต่่อรายได้ิประชื่าชื่าติ่หากประสิืทธิภาพในัการผลิต่เพิ�มขึ�นัในัอัต่ราร้อยละ 1 เป็นัต้่นั  

โดิยปัจจัยสืำาคัญที�ต้่องกำาหนัดิเข้าไปในัแบบจำาลองเพ่�อด่ิผลกระทบ ค่อ ตั่วแปรผลกระทบ

(Shock) โดิยที�ตั่วแปรผลกระทบอาจเป็นัตั่วแปรใดิก็ได้ิ แต่่ต้่องเป็นัตั่วแปรที�มีความ 

เกี�ยวเน่ั�องต่่อตั่วแปรที�สืนัใจศึึกษาถึงการเปลี�ยนัแปลง เช่ื่นั หากต้่องการด่ิผลการเปลี�ยนัแปลง

ของการลงทุนัในักิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัต่่อการเจริญเติ่บโต่ทางเศึรษฐกิจ

ก็กำาหนัดิให้เกิดิการเปลี�ยนัแปลงในัต่ัวแปรการลงทุนัในักิจการกระจายเสืียงและกิจการ

โทรทัศึน์ัแล้วพิจารณาผลการเปลี�ยนัแปลงการเจริญเติ่บโต่ทางเศึรษฐกิจที�เกิดิขึ�นัต่ามมา

2 ค่าพารามิเต่อร์ลักษณะนีั�ไม่สืามารถนัำามาจาก I-O Table ได้ิ แต่่ต้่องนัำามาจากงานัศึึกษาที�เป็นัวิชื่าการ

ด้ิวยวิธีการทางเศึรษฐมติิ่ ซึึ่�งไม่อย่ใ่นัขอบเขต่ของงานัศึึกษาชิื่�นันีั� โดิยในัแบบจำาลองนีั�ใช้ื่ค่าตั่�งต้่นั (Default) 

เท่ากับ 0.5 ซึ่ึ�งเป็นัค่ามาต่รฐานัที�ใช้ื่อย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ดีิ ค่าความย่ดิหยุ่นัเหล่านีั�สืามารถ

เปลี�ยนัแปลงได้ิหากมีงานัศึึกษาที�ประมาณค่าที�เหมาะสืมสืำาหรับระบบเศึรษฐกิจไทย

ภาพัที� 2.2   การวิิเคราะห์แบบจัำาลอง CGE เชิงสำถิุติเปรียบเทียบ
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ตั่วอยา่งการวิเคราะห์แบบจำาลอง CGE แบบเชิื่งสืถิต่เปรยีบเทียบ (Comparative 

Static Analysis) ซึึ่�งเป็นัการเปรียบเทียบผลกระทบก่อนัและหลังการมีนัโยบาย ดัิงภาพที� 

2.2 จุดิ B ค่อ การจ้างงานัก่อนัมีนัโยบายของภาครัฐ และจุดิ C ค่อ การจ้างงานัหลังจาก

มีนัโยบายของภาครัฐ ซึึ่�งกรณีนีั� นัโยบายของภาครัฐเป็นัตั่วแปรผลกระทบ (Shock)  

จะเห็นัได้ิว่า ช่ื่วงที�เปลี�ยนัแปลงจาก B ไป C (Change) ที�เกิดิขึ�นันัั�นัเป็นัผลที�เกิดิขึ�นั 

จากการเปลี�ยนัแปลงนัโยบาย ไม่ใช่ื่ผลที�เกิดิขึ�นัทั�งหมดิ เช่ื่นั สืมมติ่ให้จาก B ไป C เพิ�มขึ�นั

ร้อยละ 5 หมายถึง การจ้างงานัเพิ�มขึ�นัจากก่อนัที�จะมีนัโยบายร้อยละ 5 ไม่ใช่ื่ทั�งระบบ

เศึรษฐกิจมีการจ้างงานัร้อยละ 5 

ลำาดัิบถัดิมาจะเป็นัการอธิบายรายละเอียดิหร่อการกำาหนัดิข้อสืมมติ่ต่่างๆ  

ในัแบบจำาลอง CGE โดิยเริ�มจากทางด้ิานัอุปทานั (Supply) หร่อด้ิานัของผ้่ผลิต่สิืนัค้า 

ซึึ่�งเป็นักระบวนัการแรกสุืดิในัระบบเศึรษฐกิจ (Top Nests) กระบวนัการในัการผลิต่สิืนัค้า 

Activity Level ใช้ื่ฟัังก์ชัื่นัการผลิต่แบบ Leontief ค่อ Fixed Proportion หร่อไม่มี 

การทดิแทนักันัของส่ืวนัประกอบสิืนัค้า กล่าวค่อ หากต้่องการผลิต่คอมพิวเต่อร์เคร่�องหนึั�ง

ต้่องใช้ื่วัต่ถุดิิบเป็นัจอแสืดิงผล 1 เคร่�องและแป้นัพิมพ์ 1 อันั ไม่สืามารถใช้ื่จอแสืดิงผล  

2 เคร่�องเพ่�อทดิแทนัแป้นัพิมพ์ 1 อันัได้ินัั�นัเอง แต่่ในัสิืนัค้าที�เป็นัส่ืวนัประกอบ Goods 1 

ถึง Goods G จะมข้ีอสืมมต่เิกี�ยวกับการเล่อกปัจจัยการผลติ่แบบ CES ค่อ สืามารถทดิแทนั

กันัได้ิระหว่างสิืนัค้าที�ผลิต่ในัประเทศึและสิืนัค้าที�นัำาเข้าได้ิ นัั�นัค่อ การเล่อกใช้ื่จอแสืดิงผล

อาจใช้ื่ที�ผลิต่ภายในัประเทศึหร่อนัำาเข้าสิืนัค้ามาจากต่่างประเทศึ โดิยใช้ื่ราคาโดิยเปรียบเทียบ

(Relative Price) เป็นัตั่วกำาหนัดิในัการเล่อกใช้ื่ปัจจัยการผลิต่ และในัส่ืวนัของ Primary 

Factor ก็เช่ื่นัเดีิยวกันัค่อ สืามารถทดิแทนักันัได้ิระหว่าง แรงงานั ที�ดิินั และทุนั ดัิงภาพที� 

2.3 นัอกจากนีั�ในัส่ืวนัของแรงงานัยังสืามารถทดิแทนักันัได้ิระหว่างแรงงานัมีฝ่ีม่อ  

(Skilled Labour) และแรงงานัไร้ฝ่ีม่อ (Unskilled Labour) ได้ิอีกด้ิวย ถ้ามีการ

เปลี�ยนัแปลงของ Relative Price จะส่ืงผลให้สัืดิส่ืวนัการผลิต่เปลี�ยนัแปลงไป เช่ื่นั ค่าจ้าง

ของแรงงานัมีฝ่ีม่อเพิ�มขึ�นั จะทำาให้ผ้่ประกอบการเปลี�ยนัไปจ้างแรงงานัไร้ฝ่ีม่อมากขึ�นั 

ทดิแทนัการจ้างแรงงานัมีฝ่ีม่อที�ลดิลง 

ตั่วอย่างประกอบคำาอธิบายข้างต้่นั สืามารถอธิบายการผลิต่สิืนัค้าชื่นิัดิหนึั�งได้ิค่อ 

การผลิต่คอมพิวเต่อร์ 1 เคร่�อง Activity Level ต้่องใช้ื่หน้ัาจอ คีย์บอร์ดิ เมาส์ื อย่างละ 

1 ชิื่�นั มาประกอบรวมกันัเป็นัคอมพิวเต่อร์ ไม่สืามารถทดิแทนักันัได้ิ แต่่ปัจจัยต่่างๆ  

ที�นัำามาใช้ื่เหล่านีั� เช่ื่นั หน้ัาจอสืามารถใช้ื่หน้ัาจอที�ผลิต่ในัประเทศึหร่อนัำาเข้าก็ได้ิ กรณีนีั�

สืมมติ่ให้ราคาหน้ัาจอจากต่่างประเทศึมีราคาถ่กกว่า ดัิงนัั�นั จึงใช้ื่หน้ัาจอที�นัำาเข้ามาจาก

ต่่างประเทศึ สืำาหรับการผลิต่คอมพิวเต่อร์นัั�นัต้่องมีการใช้ื่ทุนั ที�ดิินั และแรงงานั และ

เน่ั�องจากเป็นัสิืนัค้าที�ใช้ื่ทุนัมาก สัืดิส่ืวนัการใช้ื่ทุนัจึงส่ืงกว่าปัจจัยอ่�นัๆ เป็นัต้่นั 
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ลำาดัิบถัดิมาจากผ้่ผลิต่สิืนัค้าซึึ่�งเป็นักระบวนัการแรกสุืดิในัระบบเศึรษฐกิจ (Top 

Nests) ค่อ ด้ิานัของความต้่องการสิืนัค้า (Demand) โดิยเม่�อสิืนัค้าถ่กผลิต่แล้ว  

ปัจจัยที�เป็นัตั่วกำาหนัดิวา่การกระจายสิืนัค้าจะกระจายไปยงัผ้่บริโภคกลุ่มใดิ ค่อ ราคาโดิย

เปรียบเทียบ (Relative Price) ซึึ่�งจะเป็นัตั่วกำาหนัดิว่าจะขายสิืนัค้าแต่่ละชื่นิัดิในัจำานัวนั

เท่าใดิ เม่�อเล่อกจำานัวนัสิืนัค้าที�ผลิต่ได้ิแล้ว Relative Price ก็จะเป็นัตั่วกำาหนัดิสืถานัที�

ขายสิืนัค้าว่าจะขายใหใ้ครระหวา่งผ้่บริโภคภายในัประเทศึ (Local Market) หร่อผ้่บริโภค

จากต่่างประเทศึ (Export Market) โดิยข้อสืมมติ่ที�ใช้ื่ในัด้ิานัความต้่องการซ่ึ่�อก็มีลักษณะ

คล้ายกันักับทางด้ิานัผ้่ผลิต่ แต่่อาจมีลักษณะแต่กต่่างกันับางประการ อธิบายได้ิดิังนีั�  

ในัส่ืวนัของความต้่องการในัด้ิานัการลงทุนั (Investment) การเล่อกจะเหม่อนักันักับทาง

ด้ิานัผ้่ผลิต่ นัั�นัค่อ ระดัิบ Activity Level จะเป็นัแบบ Leontief ค่อ Fixed Proportion 

หร่อไมมี่การทดิแทนักนััของส่ืวนัประกอบสืนิัค้าและระดิบัการผลติ่สิืนัค้าสืามารถเล่อกได้ิ

ว่าใช้ื่สิืนัค้าภายในัประเทศึหร่อนัำาเข้าจากต่่างประเทศึ แต่่ข้อสืมมติ่ความต้่องการสิืนัค้า

ของผ้่บริโภคจะไม่ได้ิเป็นัแบบ Leontief โดิยผ้่บริโภคจะมีฟัังก์ชัื่นัอรรถประโยชื่น์ั 

ภาพัที� 2.3   ตัิวิอย่างกระบวินุการผู้ลิติสิำนุค้าในุแบบจัำาลอง CGE
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เป็นัตั่วกำาหนัดิการต่ัดิสิืนัใจบริโภค โดิยในัสื่วนัดัิงกล่าวจะใช้ื่ฟัังก์ชัื่นัอรรถประโยชื่น์ัแบบ 

Klein-Rubin ซึึ่�งฟัังก์ชื่นััดัิงกล่าวมักจะใช้ื่ในัแบบจำาลองที�ต่อ้งการเน้ันัพฤติ่กรรมการบริโภค

ที�ผ้่บริโภคต้่องการบริโภคสิืนัค้าในัระดัิบจำาเป็นัต่่อการยังชีื่พ (Subsistence Level of 

Consumption) เป็นัอย่างน้ัอย นัั�นัค่อระดัิบการบริโภคที�น้ัอยที�สุืดิที�ผ้่บริโภคต้่องการ  

โดิยไม่ขึ�นัอย่่กับระดัิบราคาของสิืนัค้าและระดัิบรายได้ิของผ้่บริโภค ในัเชิื่งเทคนิัคของ 

แบบจำาลองฟัังก์ชัื่นัอรรถประโยชื่น์ัในัลักษณะนีั�จะช่ื่วยให้สิืนัค้าและบริการทุกชื่นิัดิ 

ถ่กเล่อกบริโภคในัแบบจำาลอง3  ในัส่ืวนันีั�สืามารถอธิบายได้ิว่า เน่ั�องจากผ้่บริโภคแต่่ละราย

มีรสืนิัยมที�แต่กต่่างกันั ดัิงนัั�นั การกำาหนัดิให้ต้่องบริโภคในัสืัดิส่ืวนัเดิียวกันัทุกคนัจึง 

ไม่สืมเหตุ่สืมผลในัทางปฏิบัติ่

เม่�อพิจารณาถึงส่ืวนัต่่างๆ ในัแบบจำาลองแล้ว ลำาดัิบถัดิมา ค่อ การกำาหนัดิข้อสืมมติ่

เข้าไปในัแบบจำาลอง โดิยการกำาหนัดิข้อสืมมติ่ต่่างๆ จะขึ�นัอย่กั่บว่าแบบจำาลองที�ต้่องการ

วิเคราะห์นัั�นัพิจารณาผลกระทบระยะสัื�นัหร่อระยะยาว เน่ั�องจากข้อสืมมติ่ที�กำาหนัดิ 

จะแต่กต่่างกันัไปต่ามวัต่ถุประสืงค์ของแบบจำาลอง ทั�งนีั� ตั่วแปรที�อย่่ในัแบบจำาลอง CGE 

จะประกอบด้ิวย ตั่วแปรภายในั (Endogenous Variable) และตั่วแปรภายนัอก  

(Exogenous Variable) ตั่วอย่างการกำาหนัดิข้อสืมมติ่ในัแบบจำาลองสืามารถอธิบายได้ิ

ดัิงนีั� ค่อ หากต้่องการพิจารณาผลกระทบระยะสัื�นั ก็จะกำาหนัดิข้อสืมมติ่ให้ราคาค่าจ้างคงที� 

เน่ั�องจากในัระยะสัื�นัค่าจ้างจะไม่เปลี�ยนัแปลงไปมากซึึ่�งเป็นัไปต่ามทฤษฎีทางเศึรษฐศึาสืต่ร์

นัั�นัค่อค่าจ้างเป็นัตั่วแปรภายนัอกในัแบบจำาลองนีั� และกำาหนัดิให้อัต่ราการว่างงานัสืามารถ

เปลี�ยนัแปลงไปได้ิหร่อเป็นัตั่วแปรภายในัที�อย่่ในัแบบจำาลองนัั�นัเอง แต่่หากต้่องการ

พิจารณาผลกระทบในัระยะยาว ก็จะกำาหนัดิให้อัต่ราการว่างงานัคงที� เน่ั�องจากในัระยะยาว

อัต่ราการว่างงานัจะมีความสือดิคล้องกับระดัิบการจ้างงานัต่ามธรรมชื่าต่ิเสืมอ นัั�นัค่อ 

อัต่ราการว่างงานัเป็นัตั่วแปรภายนัอก ในัขณะที�ค่าจ้างในัระยะยาวนัั�นัสืามารถเปลี�ยนัแปลง

ได้ิหร่อเป็นัตั่วแปรภายในัที�อย่่ในัแบบจำาลองที�ต้่องการพิจารณาผลกระทบในัระยะยาว

จากที�กล่าวมาข้างต้่นัทั�งหมดิ ค่อ การกำาหนัดิขึ�นัเป็นัแบบจำาลอง CGE  

โดิยมีการสืร้างแบบจำาลองการไหลเวียนัของระบบเศึรษฐกิจ พิจารณาการตั่ดิสิืนัใจเล่อก

และการกระจายสิืนัค้าในัแต่่ละหนั่วยเศึรษฐกิจ ทั�งด้ิานัผ้่ผลิต่และดิ้านัผ้่บริโภค  

โดิยมีข้อสืมมติ่ต่่างๆ ที�กำาหนัดิขึ�นัต่ามวัต่ถุประสืงค์ของงานัศึึกษานัั�นัๆ โดิยแสืดิง 

การกำาหนัดิผ่านัสืมการทางคณิต่ศึาสืต่ร์ ซึึ่�งจะเป็นัตั่วกำากับการตั่ดิสิืนัใจที�เกิดิขึ�นั 

ในัแบบจำาลอง  

3 อรรถประโยชื่น์ัแบบ Kline-Rubin ใช้ื่ Natural Logarithm ฟัังก์ชัื่นัในัการสืร้างฟัังก์ชัื่นัอรรถประโยชื่น์ั

                                                  โดิยผลรวมของสัืดิส่ืวนัการบริโภคต้่องเท่ากับ 1 และค่า

การบริโภคในัระดัิบยังชีื่พของสิืนัค้า A และ B ค่อ     และ
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การพััฒนุาแบบจัำาลองดุลยภาพัทั�วิไปสำำาหรับการศึุกษาผู้ลกระทบข้องกิจัการกระจัายเสีำยง

และกิจัการโทรทัศุน์ุต่ิอเศุรษฐกิจัไทย ภายหลังการเปลี�ยนุผู่้านุไปสู่ำระบบดิจิัติอล

ในังานัศึึกษานีั� คณะผ้่วิจัยจะพัฒินัาแบบจำาลอง CGE อย่างง่ายเพ่�อศึึกษา 

ผลกระทบของกิจกรรมทางเศึรษฐกิจในักิจการกระจายเสีืยงและโทรทัศึน์ัที�มีต่่อระบบ

เศึรษฐกิจโดิยรวมผ่านัการเช่ื่�อมโยงกันัทั�งในัแนัวราบและแนัวดิิ�งในัระดัิบมหภาค  

การพัฒินัาแบบจำาลอง CGE ที�มีความซัึ่บซ้ึ่อนันัั�นัมีต้่นัทุนัในัการดิำาเนิันัการส่ืง ทั�งยงัยาก

ต่่อการใช้ื่งานั ในัขณะที�ผลได้ิส่ืวนัเพิ�มอาจจะไม่ส่ืงนััก คณะผ้่วิจัยจะพัฒินัาแบบจำาลอง 

ที�ไม่มีความซัึ่บซ้ึ่อนัมากเกินัไป แต่่ยังสืามารถให้ผลลัพธ์ที�ต้่องการ 

เน่ั�องจากแบบจำาลอง CGE เป็นัแบบจำาลองดุิลยภาพทั�วไปจึงสืามารถวัดิ 

ความเช่ื่�อมโยงในัแนัวดิิ�งของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัได้ิ ซึึ่�งความสัืมพันัธ์

ดัิงกล่าวสืะท้อนัจากความสืัมพันัธ์จากต่ารางปัจจัยการผลิต่และผลผลิต่ (I-O Table)  

ซึึ่�งจะทำาให้เราทราบว่า กิจการกระจายเสืียงและกิจการโทรทัศึน์ัมีสัืดิส่ืวนัการใช้ื่สิืนัค้า

จากอุต่สืาหกรรมใดิเป็นัปัจจัยการผลิต่ (Input) รวมทั�งปัจจัยขั�นัต้่นั เช่ื่นั แรงงานั ทุนั 

มากน้ัอยเพียงใดิ และผลผลิต่ถ่กใช้ื่เพ่�อเป็นัปัจจัยการผลิต่ภายในัอุต่สืาหกรรมเท่าใดิ  

(การเช่ื่�อมโยงกันัแนัวราบในัระดัิบมหภาค) และถ่กใช้ื่ในัการบริโภคของครัวเร่อนัและ 

ภาครัฐเท่าใดิ ทั�งนีั� ความสืัมพันัธ์ของการใช้ื่และการกระจายปัจจัยการผลิต่ของ

อุต่สืาหกรรมเป็นัหัวใจสืำาคัญของแบบจำาลอง CGE ซึึ่�งช่ื่วยให้ทราบถึงบทบาทของกิจการ

กระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัในัระดัิบมหภาค

 

3

 ทั�งนี์�แบบจำาลองดุิลยภาพื่ที�คณะผ้่วิัจัยจะพัื่ฒน์าขึ�น์จะเป็น์แบบจำาลอง CGE  
ที�มีพ่ื่�น์ฐาน์มาจากแบบจำาลอง ORANI-G Model ซึึ่�งพัื่ฒน์าแรกเริ�มโดิย The 
Centre of Policy Studies (CoPS), Victoria University และเป็น์แบบจำาลอง CGE 
ที�หลายประเทศึเล่อกใช้้สีำาหรับวิัเคราะห์ดุิลยภาพื่ทั�วัไป เช่้น์ ออสีเต่รเลีย 
ใช้้แบบจำาลอง ORANI-G Model ใน์การวิัเคราะห์ผลกระทบทางเศึรษฐกิจ 
อัน์เน่์�องมาจากการเปลี�ยน์แปลงน์โยบาย เป็น์ต้่น์ โดิยคณะผ้่วิัจัยจะทำาการจัดิกลุ่ม
ภาคธุีรกิจให้ลงใน์รายละเอียดิ ซึึ่�งจะช่้วัยให้การวิัเคราะห์ผลกระทบของน์โยบาย 
เปลี�ยน์ผ่าน์ไปส่่ีระบบดิิจิต่อลต่่อระบบเศึรษฐกิจรายสีาขาเป็น์ไปด้ิวัยควัามละเอียดิ
และชั้ดิเจน์ยิ�งขึ�น์ทั�งผลกระทบแน์วัตั่�ง (Vertical Impact) และผลกระทบแน์วัน์อน์ 
(Horizontal Impact) โดิยฐาน์ข้อม่ลที�ใช้้ใน์การแบ่งภาคธุีรกิจจะใช้้ข้อม่ลจากต่าราง
ปัจจัยการผลิต่และผลผลิต่ (I-O Table) ปี 2558 (ค.ศึ. 2015) ซึึ่�งเผยแพื่ร่จาก
สีำานั์กงาน์สีภาพัื่ฒน์าการเศึรษฐกิจและสัีงคมแห่งช้าติ่ โดิยคณะผ้่วิัจัยจะจำาแน์ก
ภาคธุีรกิจของกิจการกระจายเสีียงและกิจการโทรทัศึน์์ออกมาให้ชั้ดิเจน์
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ในัการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืระบบดิิจิต่อล ในัเบ่�องต้่นั 
คณะผ้่วิจัยจะศึึกษาผลกระทบในั 2 แนัวทาง ดัิงต่่อไปนีั�

ผลกระทบจากนัโยบายและการตั่ดิสิืนัใจของ กสืทชื่. ด้ิานักิจการกระจายเสีืยงและ
กิจการโทรทัศึน์ัที�สืำาคัญ เช่ื่นั

ผลกระทบจากนัโยบายเยียวยาการค่นัใบอนัุญาต่โทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล 
และการยุติ่การออกอากาศึ ซึ่ึ�งจะมีผลต่่อการจ้างงานั และลงทุนัทั�งในัส่ืวนั
โครงสืร้างทางกายภาพและการผลิต่ ซึึ่�งผลกระทบจากการเปลี�ยนัแปลงระดัิบ
การลงทุนั การจ้างงานั และจำานัวนัช่ื่องให้บริการที�น้ัอยลง ต่่อระบบเศึรษฐกิจ
โดิยรวมและรายสืาขาสืามารถประเมินัได้ิด้ิวยแบบจำาลองดุิลยภาพทั�วไป 

ผลกระทบจากนัโยบายการใช้ื่ประโยชื่น์ัคล่�นัความถี�ภายหลังการเปลี�ยนัผ่านั
ไปส่่ืระบบดิิจติ่อล เช่ื่นั การนัำาคล่�นัความถี�มาจัดิสืรรและใช้ื่ประโยชื่น์ัใหม่ หร่อ
การนัำาไปใช้ื่ประโยชื่น์ัในักิจการโทรคมนัาคม ซึึ่�งจะส่ืงผลต่่อคุณภาพการให้
บริการในักิจการโทรคมนัาคม เพิ�มความรวดิเร็วในัการสื่งผ่านัข้อม่ล มีการ
ประยุกต์่ใช้ื่เทคโนัโลยีการส่ื�อสืารใหม่เพ่�อเพิ�มผลิต่ภาพการผลิต่ การเกิดิขึ�นั
ของกิจกรรมทางเศึรษฐกิจและบริการประเภทใหม่ๆ ในัลักษณะของ Over 
the Top การเพิ�มการลงทุนัในักิจการโทรคมนัาคม และภาคบริการอ่�นัๆ  
ซึึ่�งแบบจำาลองดุิลยภาพทั�วไปที�พัฒินัาขึ�นัจะมีส่ืวนัช่ื่วยประเมินัผลกระทบ 
ของปรากฏการณ์เหล่านีั� ผ่านัการ Shock ตั่วแปรในัแบบจำาลอง เช่ื่นั  
การลงทุนัรายสืาขา (Sectoral Investment) ความก้าวหน้ัาทางเทคโนัโลยี 
(Technological Progress) การจ้างงานั (Sectoral Employment)  
และผลผลิต่ในัแต่่ละสืาขา (Sectoral Output) เป็นัต้่นั ทั�งนีั�ผลกระทบ 
จะขึ�นัอย่่กับข้อสืมมต่ิฐานับางข้อ ซึึ่�งแบบจำาลองจะชื่่วยประเมินัผลกระทบ 
ภายใต้่ข้อสืมมติ่ฐานัที�เปลี�ยนัแปลงไป จากสืถานัการณ์ที�ดีิที�สุืดิ (Best Case 
Scenario) ไปส่่ืสืถานัการณ์ที�แย่ ที� สุืดิ (Worst Case Scenario)  
ซึึ่�งการวิเคราะห์ความอ่อนัไหว (Sensitivity Analysis) ของแบบจำาลอง 
จากการเปลี�ยนัแปลงข้อสืมมติ่ฐานั จะช่ื่วยชีื่�ให้เห็นัถึงปัจจัยหร่อตั่วแปรที�เป็นั
ตั่วแปรหร่อปัจจัยหลักของผลกระทบได้ิชัื่ดิเจนัยิ�งขึ�นั

การวิเคราะห์ผลกระทบเช่ื่�อมโยงทั�งแนัวตั่�งและแนัวนัอนัผ่านัค่าตั่วค่ณ (Multiplier) 
ซึึ่�งค่าตั่วค่ณจะบอกถึงผลกระทบของการเปลี�ยนัแปลงตั่วแปรที�สืนัใจ เช่ื่นั  
การลงทุนั การบริโภค หร่อตั่วแปรเชิื่งนัโยบายอ่�นัๆ เช่ื่นั การอุดิหนุันัจากภาครัฐ 
ว่าจะส่ืงผลต่่อต่วัแปรผลลพัธ์ที�สืนัใจ เช่ื่นั การขยายตั่วของภาคธรุกิจ การจา้งงานั
และการขยายตั่วโดิยรวมของเศึรษฐกิจอย่างไร ซึึ่�งจะช่ื่วยให้เห็นัถึงความเช่ื่�อมโยง
ในัแนัวดิิ�งและแนัวนัอนัระหว่างภาคเศึรษฐกิจต่่างๆ 
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ขั�นัต่อนัสืำาคัญของการประเมินัผลกระทบค่อการกำาหนัดิข้อสืมมติ่ฐานั (Assumptions) 

และสืถานัการณส์ืมมติ่ (Scenario) ของผลกระทบ คณะผ้่วจัิยจะทำาการทบทวนัวรรณกรรม

และงานัศึึกษาที�เกี�ยวข้องเกี�ยวกับผลกระทบของการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืระบบดิิจิต่อลในัอดีิต่

และประสืบการณจ์ากต่่างประเทศึ เพ่�อช่ื่วยในัการกำาหนัดิข้อสืมมติ่และสืถานัการณ์สืมมติ่

ที�ใกล้เคียงกับความน่ัาจะเป็นัที�เกิดิขึ�นัจริง ทั�งนีั�ยังจะใช้ื่ประโยชื่น์ัจากผลการศึึกษาของ กสืทชื่. 

ในัอดีิต่ เช่ื่นั แนัวโน้ัมการเปลี�ยนัแปลงพฤติ่กรรมจากการสืำารวจพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อ

ของครัวเร่อนัในัป่ 2562 มาร่วมกำาหนัดิสืถานัการณ์สืมมติ่เพ่�อให้ได้ิข้อสืมมติ่ที�สือดิคล้อง

กับสืถานัการณ์ของประเทศึไทยมากที�สุืดิ โดิยมีรายละเอียดิดัิงแสืดิงในัหัวข้อต่่อไป

การทบทวินุสำถุานุการณ์ข้องการประกอบกิจัการโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอล 

และการจัำาลองผู้ล (Simulation) โดยใช้แบบจัำาลอง CGE

ในัส่ืวนันีั�จะเป็นัการทบทวนัเหตุ่การณ์ และมาต่รการของรัฐที�สืำาคัญที�เกิดิขึ�นั 

ในัช่ื่วงต่่างๆ ของการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล และทำาการ

กำาหนัดิสืถานัการณ์สืมมติ่ (Scenario) และต่ัวแปรในัแบบจำาลอง CGE รวมทั�งทำาการ 

จำาลองผลหร่อ Simulation เพ่�อวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุ่การณ์ หร่อมาต่รการเหล่านัั�นั

ต่่อระบบเศึรษฐกิจโดิยรวม ภายใต้่ 4 สืถานัการณ์สืำาคัญ ค่อ สืถานัการณ์ในัช่ื่วงเริ�มต้่นั

ของการประกอบกิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล สืถานัการณ์ในัช่ื่วงการยุติ่

ระบบโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบแอนัะล็อกและการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั

ในัระบบดิิจิต่อลอยา่งเต็่มร่ปแบบ สืถานัการณใ์นัช่ื่วงการค่นัใบอนัญุาต่และยติุ่การประกอบ

กิจการของผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลบางราย และ สืถานัการณ์

ในัช่ื่วงที�ผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลเผชื่ิญกับความท้าทาย 

ด้ิานัเทคโนัโลยี หร่อ Disruptive Technology

4.1  สำถุานุการณ์ในุช่วิงเริ�มูต้ินุข้องการประกอบกิจัการโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบ

ดิจิัติอล (สำถุานุการณ์ที� 1)

ในัสืว่นัของการจำาลองผล (Simulation) สืถานัการณช่์ื่วงเริ�มต้่นัของการประกอบ

กิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลนัั�นั จะสืรุปผลกระทบที�เป็นัสืาระสืำาคัญ 

ของเหตุ่การณ์ตั่�งแต่่การประม่ลคล่�นัความถี�เพ่�อให้บริการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล หร่อ 

การประม่ลทีวีดิิจิต่อล เม่�อวันัที� 26 ธันัวาคม 2556 (ช่ื่องรายการทั�วไป ความคมชัื่ดิส่ืง 

และช่ื่องรายการทั�วไป ความคมชัื่ดิปกติ่) และ 27 ธันัวาคม 2556 (ช่ื่องข่าวสืารและ 

สืาระ และช่ื่องเด็ิก เยาวชื่นั และครอบครัว) และการเต่รียมพร้อมของผ้่ได้ิรับใบอนุัญาต่

ก่อนัเริ�มการทดิลองออกอากาศึช่ื่องสืถานีัโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลในัช่ื่วงเด่ิอนั

เมษายนั 2557 และการออกอากาศึจริงระหว่างวันัที� 25 เมษายนั ถึงวันัที� 25 พฤษภาคม 2557

4
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ในัชื่่วงวันัที� 26 - 27 ธันัวาคม 2556 กสืทชื่. เปิดิประม่ลคล่�นัความถี�โทรทัศึน์ั 

ภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลทั�งหมดิ 24 ช่ื่องธุรกิจ โดิยมีเป้าหมายเพ่�อพัฒินัาเทคโนัโลยี 

ให้เท่าทันัประเทศึอ่�นัๆ ทั�วโลก จากการเปลี�ยนัผ่านัเทคโนัโลยีโทรทัศึน์ัจากระบบแอนัะล็อก

ส่่ืระบบดิิจิต่อล โดิยผลการประม่ลนัั�นัมีผ้่ชื่นัะที�ได้ิรับใบอนุัญาต่ทั�งหมดิ 17 ราย และภาครัฐ

ได้ิยอดิการประม่ลรวมทั�งสิื�นั 50,862 ล้านับาท และมกีารกำาหนัดิใหผ้่้ประกอบการดิำาเนิันั

กิจการภายใต้่โครงข่ายทั�งหมดิ 5 โครงข่าย ได้ิแก่ กรมประชื่าสัืมพันัธ์ (MUX 1) สืถานีั

วิทยุโทรทัศึน์ักองทัพบก (MUX 2 และ MUX 5) บริษัท อสืมท จำากัดิ (มหาชื่นั) (MUX 3) 

และองค์การกระจายเสืียงและแพร่ภาพสืาธารณะแห่งประเทศึไทย (สื.สื.ท.) (MUX 4)  

ด้ิวย กสืทชื่. ต้่องการส่ืงเสืริมการเปลี�ยนัผ่านัจากโทรทัศึน์ัในัระบบแอนัะล็อก 

ส่่ืระบบดิิจิต่อลให้สืำาเร็จ จึงอนุัมัติ่ให้มีการแจกค่ปองทดิแทนัเงินัสืดิราคา 690 บาท  

เพ่�อให้แต่่ละครัวเร่อนัใช้ื่แลกซ่ึ่�อเคร่�องรับโทรทัศึน์ัแบบดิิจิต่อลหร่อกล่องแปลงสัืญญาณ

เพ่�อรับชื่มโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล ซึึ่�งในัช่ื่วงป่ 2557-2562 กสืทชื่. ไดิ้แจกค่ปอง 

รวมทั�งสิื�นักว่า 16 ล้านัใบ ดัิงต่ารางที� 2.2

จากข้อม่ลการแจกและการแลกค่ปองดัิงกล่าวนีั� มีค่ปองที�แจกไปในัระยะที� 1  

ทั�งสิื�นัจำานัวนั 13,571,296 ใบ และประชื่าชื่นันัำาค่ปองดิังกล่าวมาแลกใช้ื่ จำานัวนั 

8,779,790 ใบ และมีการแจกค่ปองในัระยะที� 2 (มีนัาคม 2560 – กันัยายนั 2562)  

เพิ�มเติ่มอีก 2,977,364 ใบ ประชื่าชื่นัใช้ื่สิืทธิ�แลก 2,011,874 ครัวเร่อนั รวมการใช้ื่สิืทธิ�

ค่ปองจำานัวนั 10,791,664 ใบ หร่อคิดิเป็นัจำานัวนัเงินัประมาณ 7,446 ล้านับาท

จากข้อม่ลข้างต้่นั ครัวเร่อนัที�ไม่ได้ิใช้ื่สิืทธิ�ค่ปองมีจำานัวนั 5,756,996 ใบ  

คณะผ้่วิจัยคาดิว่า ในัจำานัวนันีั�มีผ้่ซ่ึ่�ออุปกรณ์รับสัืญญาณโดิยมิได้ิทำาการใช้ื่ค่ปอง 

อย่่จำานัวนัหนึั�ง ขณะเดีิยวกันัยังมีบางครัวเร่อนัที�ซ่ึ่�ออุปกรณ์ที�มีม่ลค่ามากกว่าม่ลค่า 

ของค่ปอง เช่ื่นั ใช้ื่ค่ปองเพ่�อซ่ึ่�อเคร่�องรับโทรทัศึน์ัหร่อกล่องรับสัืญญาณโทรทัศึน์ัในัระบบ

ติารางที� 2.2  สำรุปการแจักคูปองแลกซ้ื้�อเคร้�องรับสัำญญาณโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุในุระบบดิจิัติอล

ที�มา: สืำานัักงานั กสืทชื่.

ช่วิงเวิลาที�แจักคูปองระยะที�

รวิมูจัำานุวินุคูปองทุกระยะ

จัำานุวินุคูปองที�แจัก 
(ใบ)

จัำานุวินุคูปองที�ประชาชนุ
ใช้สิำทธิุแลก (ใบ)

1

2

ต่.ค. 2557 - ม.ค. 2559

มี.ค. 2560 – ก.ย. 2562

13,571,296

2,977,364

16,548,660

8,779,790

2,011,874

10,791,664
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ดิิจิต่อลที�มีม่ลค่าส่ืงกว่า นัอกจากนีั� ข้อม่ลจากการสืำารวจการมีอุปกรณ์รับชื่มรายการ

โทรทัศึน์ัในัครัวเร่อนั จัดิทำาโดิยสืำานัักงานัสืถิติ่แห่งชื่าติ่พบว่า ระหว่างไต่รมาสื 1 ป่ 2560 

ถึง ไต่รมาสื 4 ป่ 2562 มีครัวเร่อนัที�เปลี�ยนัจากเคร่�องรับโทรทัศึน์ัแบบแอนัะล็อก  

(ทีวีจอแก้วหร่อทีวีต้่่ปลา) เป็นัเคร่�องรับโทรทัศึน์ัแบบดิิจิต่อลหร่อทีวีจอแบนัทั�งสิื�นั

ประมาณ 3.35 ล้านัครัวเร่อนั นัอกจากนีั�ยังพบว่า ครัวเร่อนัร้อยละ 44.9 รับชื่มโทรทัศึน์ั

ผ่านัโครงข่ายภาคพ่�นัดิินั คณะผ้่วิจัยจึงประเมินัว่าจำานัวนัทีวีจอแบนัที�เพิ�มขึ�นั 1.5 ล้านั

ครัวเร่อนั เป็นัการเพิ�มขึ�นัเพ่�อรับชื่มโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล นัอกเหน่ัอจาก

การใช้ื่ค่ปอง และสืมมติ่ว่าราคาทีวีจอแบนัมีม่ลค่า 8,400 บาท (โดิยใช้ื่ค่ากลางอ้างอิงจาก

บัญชีื่ราคามาต่รฐานัครุภัณฑ์์ เด่ิอนัธันัวาคม ป่ 2561 โดิยสืำานัักงบประมาณ ของโทรทัศึน์ั

จอแบนัขนัาดิ 32 นิั�ว ซึึ่�งมีราคาอ้างอิงระหว่าง 7,300 – 9,500 บาท) ดัิงนัั�นั ในัการจำาลอง

ผลคณะผ้่วิจัยจะสืมมติ่ว่า ม่ลค่าการซ่ึ่�ออุปกรณ์รับสัืญญาณโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบ

ดิิจิต่อลเพิ�มเติ่มนัอกเหน่ัอจากการใช้ื่ค่ปองมีม่ลค่าอีกอย่างน้ัอย 12,600 ล้านับาท  

รวมม่ลค่าการใช้ื่จ่ายซ่ึ่�ออุปกรณ์ทั�งสิื�นั 20,046 ล้านับาท

โดิยการจำาลองผลอาจจำาแนักผลกระทบของนัโยบายเปลี�ยนัผ่านัส่่ืโทรทัศึน์ั 

ในัระบบดิิจิต่อลหลักๆ ในัช่ื่วงนีั�ออกได้ิดัิงนีั�

4.1.1 ผู้ลกระทบข้องนุโยบายการแจักคูปองเพ้ั�อแลกซ้ื้�อเคร้�องรับสัำญญาณ 

โทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอล

ในัการจำาลองผลของสืถานัการณ์นีั� คณะผ้่วิจัยทำาการ Shock แบบจำาลอง 

โดิยสืมมติ่ให้ค่าใช้ื่จ่ายเพ่�อการบริโภคสิืนัค้าในัสืาขาชิื่�นัส่ืวนัอิเล็กทรอนิักส์ื หร่อ  

“ElectronicEq” ของผ้่บริโภคเพิ�มขึ�นั 20,046 ล้านับาท ในัขณะที�ได้ิรับการอุดิหนุันั 

จากรัฐบาลทำาให้ราคาและค่าใช้ื่จ่ายลดิลง ซึึ่�งม่ลค่ารวมของค่าใช้ื่จ่ายที�ลดิลงค่อ  

7,446 ล้านับาท นัอกจากนีั� การปิดิแบบจำาลอง (Model Closure) จะใช้ื่ข้อสืมมติ่ของ

ผลกระทบในัระยะสัื�นั (Short-run Closure)4 

4.1.2 การลงทุนุโครงข่้ายโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอล (Multiplex: 

MUX) และการลงทุนุข้องผูู้้รับใบอนุุญาติ (ช่องรายการ)

การลงทุนัต่่างๆ ในักิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ั เช่ื่นั การลงทุนัสืร้าง

โครงข่ายสืถานีัส่ืงสัืญญาณภาคพ่�นั (Multiplex) หร่อการสืร้างอาคารสืำานัักงานัของช่ื่อง

4 Short-run Closure ค่อการเล่อกข้อสืมมติ่เกี�ยวกับผลกระทบของมาต่รการในัแบบจำาลองว่าจะมี 

ผลกระทบในัระยะสัื�นั ภายใต้่ข้อสืมมติ่ดัิงกล่าว อัต่ราค่าจ้างที�แท้จริง (Real Wage) และปริมาณปัจจัย

ทุนัของระบบเศึรษฐกิจ (Capital Stock) จะถ่กกำาหนัดิไว้คงที�
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รายการ ให้ผลการวิเคราะห์ที�ไม่แต่กต่่างกันัในัแบบจำาลองดุิลยภาพทั�วไป เนั่�องจาก 

การลงทุนัทั�งสืองเป็นัการลงทุนัในักิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ั ซึึ่�งเป็นั 

ภาคเศึรษฐกิจหนึั�งในัแบบจำาลอง 

จากขอ้ม่ลการลงทนุัโครงขา่ยโทรทศัึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลพบวา่ ผ้่ประกอบ

การโครงข่าย (MUX) ทั�ง 5 ราย ได้ิลงทุนัโดิยรวมเป็นัม่ลค่า 4,319,138,357 บาท  

คณะผ้่วิจัยจะทำาการ shock แบบจำาลองโดิยเพิ�มตั่วแปรการลงทุนัของกิจการโทรทัศึน์ั

และผ้่ประกอบการ MUX ที�เกิดิขึ�นัในัช่ื่วงนีั� 

 นัอกจากนีั� การลงทุนัในัส่ืวนันีั�ส่ืงผลต่่อการสืะสืมทุนัของกิจการกระจายเสีืยง

และกิจการโทรทัศึน์ั ซึึ่�งการลงทุนัที�เพิ�มขึ�นัส่ืงผลให้ผลต่อบแทนัปัจจัยทุนัเพิ�มขึ�นั ซึึ่�งคณะ

ผ้่วิจัยจะใช้ื่ข้อม่ลค่าเช่ื่า MUX เพ่�อทำาการจำาลองผล ซึึ่�งมีข้อดีิค่อค่าเช่ื่าจะสืะท้อนัการใช้ื่

ปัจจัยทุนัที�แท้จริง โดิยอัต่ราค่าเช่ื่าเดิิมอย่ที่� 4.60 - 4.72 ล้านับาทต่่อเด่ิอนัต่่อช่ื่องสืำาหรับ

ช่ื่อง SD และ 13.00 - 14.16 ล้านับาทต่่อเด่ิอนัต่่อช่ื่องสืำาหรับช่ื่อง HD อย่างไรก็ดีิ  

ในัภายหลังอัต่ราค่าเช่ื่ามีการปรับลดิ โดิยอัต่ราค่าเช่ื่าใหม่อย่ที่� 3.5 - 3.6 ล้านับาทต่่อเด่ิอนั

ต่่อช่ื่องสืำาหรับช่ื่อง SD และ 10.5 - 10.8 ล้านับาทต่่อเด่ิอนัต่่อช่ื่องสืำาหรับช่ื่อง HD  

ดัิงแสืดิงในัต่ารางที� 2.3 ซึึ่�งในัการจำาลองผลจะใช้ื่อัต่ราค่าเช่ื่าที�ต่ำ�าที�สุืดิในัแต่่ละประเภท

ความคมชื่ดัิในัการประเมนิัผลต่อบแทนัปจัจัยทุนั ดัิงนัั�นัจะใช้ื่อัต่รา 3.5 ล้านับาทต่่อเด่ิอนั

ต่่อช่ื่องสืำาหรับช่ื่อง SD และ 10.5 ล้านับาทต่่อเด่ิอนัต่่อช่ื่องสืำาหรับช่ื่อง HD โดิยในัช่ื่วง

แรกเริ�มของการให้บริการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลมีช่ื่อง HD จำานัวนั 7 ช่ื่อง และช่ื่อง SD 

ติารางที� 2.3  อัติราการปรับลดค่าเช่าโครงข่้ายโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอล (MUX)

ที�มา: รายงานัสืภาพการแข่งขันัและพฤติ่กรรมในัอุต่สืาหกรรมกิจการโทรทัศึน์ั ประจำาป่ 2562- 2563 โดิยสืำานัักงานั กสืทชื่.

ผูู้้ให้บริการโครงข่้ายโทรทัศุน์ุ 

ภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอล 

(MUX) 

ช่อง SD 

(ล้านุบาท/เด้อนุ/ช่อง)

ช่อง HD

(ล้านุบาท/เด้อนุ/ช่อง)

อัติราเดิมู 
(ปี 2557 - 2561)

อัติราใหมู่ 
(1 มิู.ย. 2561 ถึุง  
31 พั.ค. 2563)

อัติราเดิมู 
(ปี 2557 - 2561) 

อัติราใหมู่ 
(1 มิู.ย. 2561 ถึุง  
31 พั.ค. 2563)

สืถานีัโทรทัศึน์ักองทัพบก

ไทยพีบีเอสื

บริษัท อสืมท จำากัดิ (มหาชื่นั)

กรมประชื่าสัืมพันัธ์

4.72

4.60

4.65

4.76

3.50

3.60

3.60

3.60

14.16

13.80

13.95

13.00

10.50

10.80

10.80

10.80
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จำานัวนั 17 ช่ื่อง รวมม่ลค่าค่าเช่ื่า MUX ที�ประเมินั 133 ล้านับาทต่่อเด่ิอนั หร่อ 1,596 ล้านับาท

ต่่อป่ อย่างไรก็ดีิ ม่ลค่าดัิงกล่าวยังไม่ใช่ื่ผลต่อบแทนัปัจจัยทุนัของโครงข่าย MUX เน่ั�องจาก

ได้ิรวมผลต่อบแทนัปัจจัยการผลิต่อ่�นัๆ ที�ต้่องใช้ื่เพ่�อให้บริการ MUX อย่่ด้ิวย ดัิงนัั�นัเพ่�อคำานัวณ

ผลต่อบแทนัปัจจัยทุนั คณะผ้่วิจัยจะใช้ื่ค่าสัืดิส่ืวนัผลต่อบแทนัทุนั (Capital Share)  

จากแบบจำาลอง ORANI-G ที�คำานัวณจากต่ารางปัจจัยการผลิต่และผลผลิต่ (I-O Tables)  

ซึึ่�งมีค่าเท่ากับ 0.67 ดัิงนัั�นัผลต่อบแทนัปัจจัยทุนัจากการให้บริการ MUX มีม่ลค่า 

1,069.32 ล้านับาทต่่อป่ ซึึ่�งจะใช้ื่ม่ลค่าดัิงกล่าวในัการจำาลองผลแบบจำาลอง โดิยให้ผล

ต่อบแทนัปัจจัยทุนัในักิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัเพิ�มขึ�นั 1,069.32 ล้านับาท

การ shock การลงทุนัในักิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัม่ลค่า 4,319.14 
ล้านับาท และการเพิ�มขึ�นัของผลต่อบแทนัปัจจัยทุนัจากการให้บริการ MUX ม่ลค่า 
1,069.32 ล้านับาทต่่อป่ ส่ืงผลต่่อตั่วแปรเศึรษฐกิจมหภาคหลักที�สืำาคัญดัิงนีั�

ผลกระทบของนัโยบายการแจกค่ปองเพ่�อแลกซ่ึ่�อเคร่�องรับสัืญญาณโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั 
ในัระบบดิิจิต่อล

(1)

(2)

การ shock การบริโภคสิืนัค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิักส์ืม่ลค่า 20,046 ล้านับาท และ
การเพิ�มเงินัอุดิหนันุัการบรโิภคอปุกรณอิ์เล็กทรอนักิส์ืม่ลค่า 7,446 ล้านับาท ส่ืงผลต่่อต่วัแปร
เศึรษฐกิจมหภาคหลักที�สืำาคัญดัิงนีั�

มููลค่าผู้ลิติภัณฑ์์มูวิลรวิมูภายในุประเทศุ (Gross Domestic Product: GDP)  
ข้ยายตัิวิร้อยละ 0.02 หร้อคิดเป็นุมููลค่าผู้ลผู้ลิติที�เพิั�มูขึ้�นุประมูาณ 2,646 ล้านุบาท*

ผู้ลผู้ลิติข้องกิจัการกระจัายเสีำยงและกิจัการโทรทัศุน์ุข้ยายตัิวิร้อยละ 0.11

ผู้ลผู้ลิติข้องอุติสำาหกรรมูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิุกส์ำข้ยายตัิวิร้อยละ 0.16

การนุำาเข้้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิุกส์ำ และการนุำาเข้้ารวิมู ข้ยายตัิวิร้อยละ 1.08  
และร้อยละ 0.12 ติามูลำาดับ

การลงทุนัโครงข่าย MUX

4.1.3 ผู้ลการจัำาลองผู้ล (สำถุานุการณ์ที� 1)

มููลค่าผู้ลิติภัณฑ์์มูวิลรวิมูภายในุประเทศุ (GDP) ข้ยายตัิวิร้อยละ 0.02 หร้อ
คิดเป็นุมููลค่าผู้ลผู้ลิติที�เพิั�มูขึ้�นุประมูาณ 2,381 ล้านุบาท*

การลงทุนุมูวิลรวิมูเพิั�มูขึ้�นุร้อยละ 0.15

ผู้ลผู้ลิติข้องกิจัการกระจัายเสีำยงและกิจัการโทรทัศุน์ุข้ยายตัิวิร้อยละ 0.17

การลงทุนุในุกิจัการกระจัายเสีำยงและกิจัการโทรทัศุน์ุเพิั�มูขึ้�นุร้อยละ 19.91

*เกิดจัากการปัดเศุษทศุนิุยมูหลายติำาแหนุ่ง
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4.2  สำถุานุการณ์ในุช่วิงการยุติิระบบโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบแอนุะล็อกและ 
การเปลี�ยนุผู่้านุไปสู่ำโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอลอย่างเต็ิมูรูปแบบ  
(สำถุานุการณ์ที� 2)

ประเทศึไทยยุติ่การออกอากาศึโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบแอนัะล็อกและเปลี�ยนัผ่านั
ไปส่่ืโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล โดิยใช้ื่วิธีการทยอยยุต่ิการรับส่ืงสัืญญาณตั่�งแต่่
ป่ 2558 ถึงป่ 2561 (ยกเว้นักรณีช่ื่อง 3 ที�ดิำาเนิันัการยุติ่การออกอากาศึภายหลังสิื�นัสุืดิ
สัืญญาสืัมปทานัในัป่ 2563) โดิยสืถานีัแรกที�ยุติ่การออกอากาศึระบบแอนัะล็อกอย่าง
สืมบ่รณ์ ได้ิแก่ สืถานีัโทรทัศึน์ัไทยพีบีเอสื (Thai PBS) และชื่อ่ง 7 ซึึ่�งได้ิยติุ่การออกอากาศึ
ระบบแอนัะลอ็กอยา่งสืมบ่รณ์เม่�อวันัที� 16 มิถุนัายนั 2561 ถัดิมา ไดิแ้ก่ สืถานัวิีทยโุทรทัศึน์ั
กองทัพบก (ททบ.5) ยุติ่การออกอากาศึระบบแอนัะล็อกอย่างสืมบ่รณ์เม่�อวันัที� 21 
มิถุนัายนั 2561 และสืถานีัวิทยโุทรทัศึน์ัแห่งประเทศึไทย กรมประชื่าสัืมพันัธ์ (สืทท.) และ
สืถานีัโทรทัศึน์ัโมเดิิรน์ัไนัน์ัทวี ี(ช่ื่อง 9 MCOT) ยตุ่กิารออกอากาศึในัระบบแอนัะล็อกอยา่ง
สืมบ่รณ์เม่�อวันัที� 16 กรกฎาคม 2561 ทั�งนีั� สืำาหรับช่ื่อง 3 นัั�นั ได้ิยุติ่การส่ืงสัืญญาณ
โทรทัศึน์ัในัระบบแอนัะล็อกอย่างสืมบ่รณ์เม่�อวันัที� 25 มีนัาคม 2563

โดิยการจำาลองผลอาจจำาแนักผลกระทบของการเปลี�ยนัผ่านัส่่ืโทรทัศึน์ัในัระบบ
ดิิจิต่อลเต็่มร่ปในัช่ื่วงนีั� จนัถึงช่ื่วงเวลาก่อนัมาต่รการค่นัใบอนุัญาต่ และยุติ่การประกอบ
กิจการ ซึึ่�งจะทำาการจำาลองผลดัิงนีั�

4.2.1 ผู้ลจัากการประกอบกิจัการข้องผูู้้ประกอบการ

การวิเคราะห์ในัส่ืวนันีั�จะต่รวจสือบผล (Contributions) ของกิจการโทรทัศึน์ั 
ในัระบบดิิจิต่อลที�มีต่่อระบบเศึรษฐกิจ โดิยการวิเคราะห์จะเน้ันัผลต่่อระดัิบผลิต่ภัณฑ์์ 
มวลรวมภายในัประเทศึที�แท้จริง (Real GDP) เป็นัหลัก อย่างไรก็ดีิ การวิเคราะห์ผลต่่อ
ตั่วแปรเศึรษฐกิจอ่�นัๆ ก็สืามารถทำาได้ิในัลักษณะเดีิยวกันั 

การประเมินัผลผลิต่ของอุต่สืาหกรรมนัั�นัทำาได้ิโดิยการประมาณการรายรับของ
อุต่สืาหกรรม เน่ั�องจากกิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัหร่อฟัรีทีวีนัั�นัมีรายรับหลักมาจากการ
โฆษณา5 โดิยการประเมินัผลประโยชื่น์ัทางเศึรษฐกิจจากกิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั 
ในัระบบดิิจิต่อล จำาเป็นัจะต้่องวิเคราะห์ม่ลค่าเพิ�มที�เกิดิขึ�นัจากการมีโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั
ในัระบบดิิจิต่อลเทียบกับกรณีที�ไม่มี โดิยคณะผ้่วิจัยจะทำาการประเมินัม่ลค่าผลผลิต่ 
ที�เพิ�มขึ�นัจากการมีโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล และนัำาม่ลค่าผลผลิต่ส่ืวนัเพิ�ม 
ดัิงกล่าวเป็นั Input ในัการจำาลองผลแบบจำาลองเพ่�อหาผลกระทบทางเศึรษฐกิจต่่อไป

5 ผ้่ประกอบการโทรทศัึน์ัภาคพ่�นัดิินัอาจมรีายได้ิจากทางอ่�นั เช่ื่นั การขายลิขสิืทธิ� รายไดิจ้ากแพลต่ฟัอรม์

การรับชื่มอ่�นัๆ และรายได้ิจากการรับจ้างผลิต่รายการ เป็นัต้่นั

ม่ลค่าโฆษณาโทรทัศึน์ั  
ภาคพ่�นัดิินั

ม่ลค่าโฆษณาทั�งหมดิ  
(ไม่รวมส่ื�อออนัไลน์ั 
และอินัเทอร์เน็ัต่)

%
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หากพิจารณาม่ลค่าโฆษณาในักิจการโทรทัศึน์ั ทั�งในัช่ื่วงเวลาออกอากาศึในัระบบ

แอนัะล็อก (ป่ 2552 - 2556) และช่ื่วงการออกอากาศึในัระบบดิิจิต่อล (ป่ 2557 - 2563) 

ในัช่ื่วงเวลา 12 ป่ล่าสุืดิ ดัิงแสืดิงในัต่ารางที� 2.4 จะเหน็ัว่าม่ลค่าโฆษณาทางโทรทศัึน์ัมีการ

เปลี�ยนัแปลงต่ามสืภาพเศึรษฐกิจ และต่ามม่ลค่าโฆษณารวมทั�งหมดิที�เกิดิขึ�นัในัระบบ 

อย่างไรก็ดีิ หากพิจารณาสัืดิส่ืวนัของม่ลค่าโฆษณาทางโทรทัศึน์ัต่่อม่ลค่าโฆษณาทั�งหมดิ

จะพบว่า ค่าเฉลี�ยของสัืดิส่ืวนัดัิงกล่าวมีความแต่กต่่างกันัต่ามระบบการออกอากาศึ กล่าวค่อ  

ค่าเฉลี�ยสัืดิส่ืวนัโฆษณาโทรทัศึน์ัในัช่ื่วงของการออกอากาศึระบบแอนัะล็อกค่อร้อยละ 60.1 

ในัขณะที�ช่ื่วงการออกอากาศึในัระบบดิิจิต่อลมสัีืดิส่ืวนัโฆษณาโดิยเฉลี�ยเท่ากับร้อยละ 67.2 

ซึึ่�งบ่งชีื่�ว่า การเปลี�ยนัผ่านัส่่ืระบบดิิจิต่อลสืร้างผลผลิต่และม่ลค่าเพิ�มในักิจการโทรทัศึน์ั

ภาคพ่�นัดิินัมากขึ�นั โดิยมีสัืดิส่ืวนัส่ืวนัแบ่งค่าโฆษณาที�ส่ืงขึ�นั

ติารางที� 2.4  มููลค่าโฆษณาในุกิจัการโทรทัศุน์ุ ปี 2552 – 2563

คณะผ้่วิจัยใช้ื่ข้อม่ลข้างต้่นัเพ่�อประเมินัม่ลค่าเพิ�มจากการออกอากาศึโทรทัศึน์ั 

ภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล โดิยใช้ื่ค่าเฉลี�ยสัืดิส่ืวนัม่ลค่าโฆษณารวมในัโทรทัศึน์ัระบบ 

แอนัะล็อก (ร้อยละ 60.1 ของม่ลค่าโฆษณารวม) เพ่�อสืร้าง “สืถานัการณ์สืมมติ่” หร่อ 

Counterfactual ในักรณีที�ไม่มีการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืระบบดิิจิต่อล และหาส่ืวนัต่่าง 

ของม่ลค่าโฆษณา เพ่�อใช้ื่เป็นัค่าตั่�งต้่นัในัการจำาลองผล ซึึ่�งแสืดิงในัต่ารางที� 2.5

ที�มา: AGB Nielsen Media Research

ปี

ช่วิงเวิลาออกอากาศุโทรทัศุน์ุ 
ในุระบบแอนุะล็อก

ค่าเฉลี�ย TV ADEX Share ช่วิง Analog = 60.1%

ช่วิงเวิลาออกอากาศุโทรทัศุน์ุ 
ในุระบบดิจิัติอล

ค่าเฉลี�ย TV ADEX Share ช่วิง Digital = 67.2%

ม่ลค่าโฆษณาโทรทัศึน์ั  
ภาคพ่�นัดิินั

ม่ลค่าโฆษณาทั�งหมดิ  
(ไม่รวมส่ื�อออนัไลน์ั 
และอินัเทอร์เน็ัต่)

%

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 52,935 60,766 62,238 68,105 69,249 73,044 78,343 67,545 62,874 67,948 68,044 61,662 

 90,082 100,742 104,278 113,379 112,220 110,883 115,060 102,739 97,055 101,523 101,871 85,129 
  

 58.8 60.3 59.7 60.1 61.7 65.9 68.1 65.7 64.8 66.9 66.8 72.4

หน่ัวย: ล้านับาท
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จากต่ารางที� 2.5 ม่ลค่าเพิ�มของกิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัที�เกิดิจากการเปลี�ยนัผ่านั
ไปส่่ืระบบดิิจิต่อลเต่็มร่ปแบบ (ระหว่างป่ 2557 - 2562) มีม่ลค่า 39,691 ล้านับาท  
ซึึ่�งจะเป็นั Input ในัการจำาลองผลสืำาหรับผลกระทบในัช่ื่วงการเปลี�ยนัผ่านัเต็่มร่ปแบบ 
ไปจนัถึงก่อนัช่ื่วงค่นัใบอนุัญาต่ต่่อไป อย่างไรก็ดีิ คณะผ้่วิจัยได้ิทำาการประเมินัม่ลค่าเพิ�ม
ของกิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัที�เกิดิจากการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืระบบดิิจิต่อลต่ลอดิช่ื่วง 
ใบอนุัญาต่ (ป่ 2557 - 2572) ภายใต้่ข้อสืมมติ่ว่า สัืดิส่ืวนัค่าโฆษณาโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั 
ต่่อโฆษณารวมยังอย่่คงที� (ร้อยละ 60.1 สืำาหรับโทรทัศึน์ัในัระบบแอนัะล็อก และร้อยละ 
67.2 สืำาหรับโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล) และสืมมติ่ว่า ในัป่ 2564 ม่ลค่าโฆษณารวมทุกส่ื�อ
มีการขยายตั่วร้อยละ 3.0 เม่�อเทียบกับป่ 2563 และในัป่ 2565 ขยายตั่วร้อยละ 4.7  
เม่�อเทียบกับป่ 2564 ต่ามประมาณการอัต่ราการขยายตั่วทางเศึรษฐกิจของธนัาคาร 
แห่งประเทศึไทย  และร้อยละ 3.5 ต่่อป่ในัทุกๆ ป่หลังจากนัั�นั ดัิงต่ารางที� 2.6  
ซึึ่�งผลการประมาณค่าพบว่า การเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลสืร้างม่ลค่าเพิ�ม
เพิ�มเติ่มจากระบบแอนัะล็อกต่ลอดิอายุใบอนุัญาต่ 15 ป่ มีม่ลค่ารวม 111,098 ล้านับาท
ดัิงแสืดิงในัต่ารางที� 2.7

ติารางที� 2.5  การประเมิูนุมููลค่าโฆษณาโทรทัศุน์ุ

ที�มา: AGB Nielsen Media Research และ ค่าประมาณการคำานัวณโดิยคณะผ้่วิจัย

ปี

ช่วิงเวิลาออกอากาศุโทรทัศุน์ุ 

ในุระบบแอนุะล็อก

ช่วิงเวิลาออกอากาศุโทรทัศุน์ุ 

ในุระบบดิจิัติอล

ม่ลค่าโฆษณาโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั  
(ค่าจริง)

ม่ลค่าโฆษณาโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั 
ถ้าไม่มีโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล  

(ค่าประมูาณการ)

ส่ืวนัต่่างม่ลค่าเพิ�มระหว่าง  
โทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล กับ  
โทรทัศึน์ัในัระบบแอนัะล็อก

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 52,935 60,766 62,238 68,105 69,249 73,044 78,343 67,545 62,874 67,948 68,044 61,662 

 52,935 60,766 62,238 68,105 69,249 66,641 69,151 61,746 58,330 61,015 61,224  

      6,403 9,192 5,799 4,544 6,933 6,820 

หน่ัวย: ล้านับาท

รวิมูมููลค่าเพิั�มูจัากโทรทัศุน์ุดิจิัติอลระหว่ิางปี 2557-2562 = 39,691 ล้านุบาท
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 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572

 87,683 91,804 95,017 98,342 101,784 105,347 109,034 112,850 116,800

ติารางที� 2.6  ค่าประมูาณการมููลค่าโฆษณารวิมูข้องส้ำ�อ ปี 2564 – 2572

ติารางที� 2.7   ประมูาณการมููลค่าโฆษณาข้องโทรทัศุน์ุในุระบบดิจิัติอล 

      และโทรทัศุน์ุในุระบบแอนุะล็อก ปี 2557-2572

* เน่ั�องจากป่ 2563 เป็นัป่ที�มีสืถานัการณ์โควิดิ-19 ส่ืงผลให้ม่ลค่าโฆษณารวมถ่กบิดิเบ่อนัไปจากป่ก่อนัหน้ัา 
ค่อนัข้างมาก โดิยเฉพาะอย่างยิ�งม่ลค่าโฆษณาผ่านัส่ื�อในัโรงภาพยนัต่ร์ และส่ื�อภายนัอกอาคาร/ยานัพาหนัะ  
ที�ปรับตั่วลดิลงค่อนัข้างมาก ทำาให้ม่ลค่าโฆษณารวมลดิลง ดัิงนัั�นั ถ้าประมาณม่ลค่าโฆษณาในัระบบแอนัะล็อก 
(Analog ADEX) ของป่ 2563 โดิยใช้ื่ม่ลค่าโฆษณาทั�งหมดิซึึ่�งไม่รวมส่ื�อออนัไลน์ัและอินัเทอร์เน็ัต่ (Total ADEX) 
ค่ณกับสัืดิส่ืวนัร้อยละ 60.1 จะได้ิค่าที�ต่ำ�าเกินัจริง เพราะการลดิลงของ Total ADEX ในัป่ 2563 ส่ืวนัใหญ่ไม่ได้ิ
เกิดิจากโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั และเน่ั�องจากป่ 2563 มีค่าจริงของ TV ADEX อย่่ จึงเห็นัว่าการประมาณค่า Analog 
ADEX ของป่ 2563 โดิยใช้ื่สัืดิส่ืวนั Analog ADEX / Digital ADEX ของป่ก่อนัหน้ัาจะสืะท้อนัได้ิดีิกว่า กล่าวค่อ 
ในัป่ 2562 ค่า Analog ADEX

2562
 / Digital ADEX

2562
 = 61,224 / 68,044 = 0.8997 หร่อ Analog ADEX  

คิดิเป็นัร้อยละ 89.97 ของ Digital ADEX ในัป่ 2562 ดัิงนัั�นัจึงสืมมติ่ให้คงสัืดิส่ืวนั Analog ADEX / Digital ADEX 
ของป่ 2563 ให้เท่ากับป่ 2562 เพ่�อหลีกเลี�ยงปัญหาการประมาณค่า Analog ADEX ของป่ 2563 ไม่ให้ต่ำ�าเกินัไป

ที�มา: AGB Nielsen Media Research และ ค่าประมาณการคำานัวณโดิยคณะผ้่วิจัย

หมายเหตุ่:  ตัิวิเลข้สีำแดง แสดงค่�ประม�ณก�ร 

ที�มา: ค่าประมาณการคำานัวณโดิยคณะผ้่วิจัย

หมูายเหตุิ: ไมู่รวิมูส้ำ�อออนุไลน์ุและอินุเทอร์เน็ุติ

ปี

ม่ลค่าโฆษณา 
โทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั 

(TV ADEX = 67.2%)

ม่ลค่าโฆษณาโทรทัศึน์ั 
ภาคพ่�นัดิินั ถ้าไม่มี 

โทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล 
(TV ADEX = 60.1%) 

ส่ืวนัต่่างม่ลค่าเพิ�มระหว่าง  
โทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล กับ  
โทรทัศึน์ัในัระบบแอนัะล็อก

ค่าประมูาณการ 
มููลค่าโฆษณา  
(ล้านุบาท)

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

 73,044 78,343 67,545 62,874 67,948 68,044 61,662 58,923 61,692 63,851 66,086 68,399 70,793 73,271 75,835 78,490 

 66,641 69,151 61,746 58,330 61,015 61,224 55,481* 52,697 55,174 57,105 59,104 61,172 63,313 65,529 67,823 70,197 

 6,403 9,192 5,799 4,544 6,933 6,820 6,181 6,226 6,518 6,746 6,982 7,227 7,480 7,742 8,012 8,293

หน่ัวย: ล้านับาท

รวิมูมููลค่าเพิั�มูจัากโทรทัศุน์ุดิจิัติอลระหว่ิางปี 2557-2572 = 111,098 ล้านุบาท
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แต่่เน่ั�องจากม่ลค่าเพิ�มที�กิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลสืร้าง
มีจำานัวนั 39,691 ล้านับาทในัชื่่วงเวลา 6 ป่ (ป่ 2557 - 2562) ของการ 
เปลี�ยนัผ่านัเต็่มร่ปแบบ ส่ืงผลต่่อระบบเศึรษฐกิจโดิยรวมดัิงต่่อไปนีั�

ในัขณะที�ค่าประมาณม่ลค่าเพิ�มที�กิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบ
ดิิจิต่อลสืร้างขึ�นัได้ิต่ลอดิช่ื่วงใบอนุัญาต่ 15 ป่ มีม่ลค่า 111,098 ล้านับาท  
ม่ลค่าเพิ�มจำานัวนันีั�ที�สืร้างขึ�นัส่ืงผลต่่อระบบเศึรษฐกิจโดิยรวมดัิงต่่อไปนีั�

การจำาลองผลโดิยการคำานัวณตั่วค่ณ หร่อ Multiplier พบว่า ทุกๆ 

1,000 ล้านับาทของม่ลค่าโฆษณาที�เพิ�มขึ�นัจะส่ืงผลให้

มููลค่าผู้ลิติภัณฑ์์มูวิลรวิมูภายในุประเทศุ (GDP) ข้ยายตัิวิร้อยละ 0.008

การลงทุนุมูวิลรวิมูเพิั�มูขึ้�นุร้อยละ 0.003

ผู้ลผู้ลิติข้องกิจัการกระจัายเสีำยงและกิจัการโทรทัศุน์ุข้ยายตัิวิร้อยละ 0.044

4.2.2 ผู้ลการจัำาลองผู้ล  (สำถุานุการณ์ที� 2)

มููลค่าผู้ลิติภัณฑ์์มูวิลรวิมูภายในุประเทศุ (GDP) ข้ยายตัิวิร้อยละ 0.32 หร้อ
คิดเป็นุมููลค่า 42,014.1 ล้านุบาท ติลอดระยะเวิลา 6 ปี หร้อเฉลี�ยปีละ 
7,002.3 ล้านุบาท

การลงทุนุมูวิลรวิมูเพิั�มูขึ้�นุร้อยละ 0.11

ผู้ลผู้ลิติข้องกิจัการกระจัายเสีำยงและกิจัการโทรทัศุน์ุข้ยายตัิวิร้อยละ 1.74

มููลค่าผู้ลิติภัณฑ์์มูวิลรวิมูภายในุประเทศุ (GDP) ข้ยายตัิวิร้อยละ 0.9 หร้อ
คิดเป็นุมููลค่า 117,587.3 ล้านุบาท ติลอดระยะเวิลา 15 ปี หร้อเฉลี�ยปีละ 
7,839.2 ล้านุบาท

การลงทุนุมูวิลรวิมูเพิั�มูขึ้�นุร้อยละ 0.34

ผู้ลผู้ลิติข้องกิจัการกระจัายเสีำยงและกิจัการโทรทัศุน์ุข้ยายตัิวิร้อยละ 4.88

4.3  สำถุานุการณ์ในุช่วิงการค้นุใบอนุุญาติและยุติิการประกอบกิจัการข้องผูู้้ประกอบการ

โทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอลบางราย (สำถุานุการณ์ที� 3) 

4.3.1 สำรุปสำาระสำำาคัญข้องมูาติรการช่วิยเหล้อช่วิงค้นุใบอนุุญาติ และตัิวิแปร 
 สำำาหรับการจัำาลองผู้ล 

เม่�อวันัที� 11 เมษายนั 2562 คสืชื่. มีคำาสัื�งหัวหน้ัาคณะรักษาความสืงบแห่งชื่าติ่ 
ฉบับที� 4/2562 เร่�องมาต่รการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศึน์ัและกิจการ
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โทรคมนัาคม ประกาศึเรียกค่นัคล่�นัความถี�ย่านั 700 MHz จากผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัในัระบบ
ดิิจิต่อลที�ใช้ื่งานัคล่�นัความถี� 700 MHz (ราชื่กิจจานุัเบกษา, 2561) โดิยในัคำาสัื�งนีั� ระบุ 
เน่ั�อความเร่�องการเรียกค่นัคล่�นัความถี�ไว้ ในัส่ืวนัที� 3 ข้อที� 10 ว่า “ผู้้�รับัใบัอำนุญ�ต 
ให�ใช�คล่ั�นคว�มถ่�เพ่ื่�อำให�บัริก�รโทรทัศึน์ภ�คพ่ื่�นดินในระบับัดิจิิตอำลัร�ยใดประสงค์ 
จิะค่นใบัอำนุญ�ตท่�ได�รับัต�มประก�ศึ ให�แจิ�งเป็นหนังส่อำไปยังสำ�นักง�น กสทช. ภ�ยใน
ส�มสิบัวันนับัแต่วันท่�คำ�สั�งน่�ม่ผู้ลัใช�บัังคับั แลัะให�สำ�นักง�น กสทช. พิื่จิ�รณ�กำ�หนด 
ค่�ชดเชย ให�แก่ผู้้�รับัใบัอำนุญ�ตดังกล่ั�ว โดยคำ�นึงถึงผู้ลัประโยชน์ท่�ผู้้�รับัใบัอำนุญ�ตได�รับั
ในระหว่�งท่�ได�ม่ก�รประกอำบักิจิก�ร แลัะค่�ธรรมเน่ยมใบัอำนุญ�ตให�ใช�คล่ั�นคว�มถ่� 
ท่�ได�ม่ก�รชำ�ระแลั�ว” 

สืำาหรับผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลที�ไม่ประสืงค์จะค่นัคล่�นัความถี� 
ดัิงกล่าว ในัคำาสัื�ง ฉบับที� 4/2562 นีั�ระบุรายละเอียดิไว้ในัส่ืวนัที� 3 ข้อ 11 ว่า “ให�สำ�นักง�น
กสทช. พิื่จิ�รณ�เร่ยกค่นคล่ั�นคว�มถ่�ย่�น 700 MHz ในช่วง 674-790 MHz จิ�กผู้้�รับั 
ใบัอำนุญ�ตให�ใช�คล่ั�นคว�มถ่�เพ่ื่�อำให�บัริก�รโทรทัศึน์ภ�คพ่ื่�นดินในระบับัดิจิิตอำลัอ่ำ�นนอำกจิ�ก
ผู้้�รับัใบัอำนุญ�ตให�ใช�คล่ั�นคว�มถ่�เพ่ื่�อำให�บัริก�รโทรทัศึน์ภ�คพ่ื่�นดินในระบับัดิจิิตอำลั 
ท่�ประสงค์จิะค่นใบัอำนญุ�ตต�มข้�อำ 10 เพ่ื่�อำนำ�ไปจัิดสรรใหม่สำ�หรับักิจิก�รโทรคมน�คม... 
แลัะให�สำ�นักง�น กสทช. พิื่จิ�รณ�กำ�หนดก�รทดแทน ชดใช� หร่อำจ่ิ�ยค่�ตอำบัแทนให�กับั
ผู้้�ถ้กเร่ยกค่นคล่ั�นคว�มถ่�ดังกล่ั�ว”

จากประกาศึนีั� ทำาให้มีผ้่ประกอบการกิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลย่�นัหนัังส่ือ
ขอค่นัคล่�นัความถี� จำานัวนัทั�งสิื�นั 6 บริษัท 7 ช่ื่องรายการ ได้ิแก่

 บริษัท ไบรท์ ทีวี จำากัดิ ผ้่ให้บริการช่ื่อง Bright TV หมายเลขช่ื่อง 20 
 บริษัท วอยซ์ึ่ ทีวี จำากัดิ ผ้่ให้บริการช่ื่องวอยซ์ึ่ทีวี หมายเลขช่ื่อง 21 
 บริษัท อสืมท จำากัดิ (มหาชื่นั) ผ้่ให้บริการช่ื่อง MCOT Family หมายเลขช่ื่อง 14 
 บริษัท สืปริงนิัวส์ื เทเลวิชัื่�นั จำากัดิ ผ้่ให้บริการช่ื่องสืปริงนิัวส์ื หมายเลขช่ื่อง 19 
 บริษัท สืปริง 26 จำากัดิ ผ้่ให้บริการช่ื่อง SPRING 26 หมายเลขช่ื่อง 26 
 บริษัท บีอีซีึ่ มัลติ่มีเดีิย จำากัดิ ผ้่ให้บริการช่ื่อง 3 Family หมายเลขช่ื่อง 13
 บริษัท บีอีซีึ่ มัลติ่มีเดีิย จำากัดิ ผ้่ให้บริการช่ื่อง 3SD หมายเลขช่ื่อง 28

ทั�งนีั� การทดิแทนั ชื่ดิใช้ื่ หร่อจ่ายค่าต่อบแทนันัั�นั สืำานััก กสืทชื่. ต้่องคำานึังถึง 
ผลประโยชื่น์ัที�ผ้่รับใบอนุัญาต่ได้ิรบัในัระหว่างที�ได้ิมกีารประกอบกิจการ และค่าธรรมเนีัยม
ใบอนุัญาต่ให้ใช้ื่คล่�นัความถี�ที�ได้ิมีการชื่ำาระแล้วในัวิธีการคำานัวณด้ิวย 

สืำาหรับผ้่ประกอบการที�ไม่ได้ิย่�นัหนัังส่ือขอค่นัคล่�นัความถี�ดัิงกล่าวนัั�นั ให้สืำานัักงานั 
กสืทชื่. ทำาหน้ัาที�เรียกค่นัคล่�นัความถี�ดัิงกล่าว และพิจารณาหลักการ วิธีการ การทดิแทนั
ชื่ดิใช้ื่ หร่อจ่ายค่าต่อบแทนัแก่ผ้่ประกอบการดัิงกล่าวต่่อไป
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เน่ั�อหามาต่รการช่ื่วยเหล่อต่ามคำาสัื�งหัวหน้ัาคณะรักษาความสืงบแห่งชื่าติ่ ที� 4/2562 

เร่�องมาต่รการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศึน์ัและกิจการโทรคมนัาคมนัั�นั  

ยกอำานัาจให้สืำานัักงานั กสืทชื่. พิจารณากำาหนัดิหลักเกณฑ์์ วิธีการ และเง่�อนัไข การทดิแทนั

ชื่ดิใช้ื่ หร่อจ่ายค่าต่อบแทนัให้กับผ้่ที�ได้ิรับผลกระทบจากการเรียกค่นัคล่�นัความถี� โดิยมี

ขอบเขต่ระบุไว้ในัคำาสัื�งว่า ให้ยกเว้นัค่าธรรมเนีัยมใบอนุัญาต่ให้ใช้ื่คล่�นัความถี�เพ่�อให้บริการ

โทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล ประกอบด้ิวย

(1) ค่าธรรมเนีัยมใบอนุัญาต่ให้ใช้ื่คล่�นัความถี�ที�ต้่องชื่ำาระงวดิสุืดิท้ายของราคา 

ขั�นัต่ำ�าหร่อราคาเริ�มต้่นั และสืองงวดิสุืดิท้ายของราคาที�เกินักว่าราคาขั�นัต่ำ�า 

หร่อราคาเริ�มต้่นัต่ามใบประกาศึ

(2) ค่าใช้ื่จ่ายในัการเช่ื่าใช้ื่โครงข่ายโทรทัศึน์ัประเภทที�ใช้ื่คล่�นัความถี�ภาคพ่�นัดิินั 

ในัระบบดิิจิต่อล (MUX) ต่ลอดิระยะเวลาการไดิ้รับอนุัญาต่การให้บริการ

โทรทัศึน์ัดิิจิต่อลที�เหล่ออย่่

เม่�อวันัที� 2 พฤษภาคม 2562 สืำานัักงานั กสืทชื่. จึงออกประกาศึ เร่�องหลักเกณฑ์์

วิธีการ และเง่�อนัไขการจ่ายค่าชื่ดิเชื่ยอันัเนั่�องมาจากการค่นัใบอนัุญาต่ให้ใช้ื่คล่�นัความถี� 

ที�ใช้ื่ให้บริการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล โดิยข้อที� 4 ระบุว่า ผ้่รับใบอนุัญาต่ที�แจ้งความ

ประสืงค์ขอค่นัใบอนุัญาต่ให้ใช้ื่คล่�นัความถี�เพ่�อให้บริการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบ

ดิิจิต่อล ให้ถ่อว่าเป็นัการขอยกเลิกใบอนุัญาต่ให้ประกอบกิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั 

ในัระบบดิิจิต่อลด้ิวย และต้่องปฏิบัติ่ต่ามเง่�อนัไขการเยียวยาผ้่ใช้ื่บริการก่อนั โดิยผ้่ประกอบ

กิจการดัิงกล่าวต้่องชื่ำาระค่าธรรมเนีัยมใบอนุัญาต่ใช้ื่คล่�นัความถี�จนัถึงงวดิที� 4 ต่ามประกาศึ

ของ กสืทชื่. เร่�องหลักเกณฑ์์ วิธีการ และเง่�อนัไขการประม่ลคล่�นัความถี�เพ่�อให้การบริการ

โทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล ประเภทบริการทางธุรกิจระดัิบชื่าติ่ พ.ศึ. 2556 ให้ครบถ้วนั

ในัประกาศึ กสืทชื่. ดัิงกล่าว ได้ิระบุวิธีการคำานัวณค่าชื่ดิเชื่ยไว้ในัข้อ 5 ความว่า 

“ก�รกำ�หนดค่�ชดเชยให�แก่ผู้้�รับัใบัอำนุญ�ตท่�แจิ�งคว�มประสงค์ข้อำค่นใบัอำนุญ�ต

ให�ใช�คล่ั�นคว�มถ่�เพ่ื่�อำให�บัริก�รโทรทัศึน์ภ�คพ่ื่�นดินในระบับัดิจิิตอำลัให�ดำ�เนินก�ร ดังน่�

ข้�อำท่� 5.1 นำ�ค่�ธรรมเน่ยมใบัอำนุญ�ตให�ใช�คล่ั�นคว�มถ่�ท่�ผู้้�รับัใบัอำนุญ�ตได�ม่ก�ร

ชำ�ระแลั�ว (จินถึงงวดท่� 4) ม�คำ�นวณ ดังน่�

(ค่าธรรมเนีัยมใบอนุัญาต่ที�ชื่ำาระแล้ว × อายุใบอนุัญาต่ในัส่ืวนัที�ไม่ได้ิใช้ื่งานัคล่�นัความถี�)

อายุใบอนุัญาต่
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ข้�อำท่� 5.2 ให�คำ�นวณผู้ลัประโยชน์ท่�ผู้้�รับัใบัอำนุญ�ตได�รับัในระหว่�งก�รประกอำบั

กิจิก�ร ได�แก่ 

(1) เงินท่�ได�รับัก�รสนับัสนุนค่�ใช�จ่ิ�ยในก�รเช่�ใช�โครงข่้�ยโทรทัศึน์ประเภทท่�ใช�

คล่ั�นคว�มถ่�ภ�คพ่ื่�นดินในระบับัดิจิิตอำลั (MUX) ต�มคำ�สั�งคณะรักษ�คว�มสงบัแห่งช�ติ 

ท่� 9/2561 เร่�อำงม�ตรก�รบัรรเท�ผู้ลักระทบัต่อำผู้้�ประกอำบักิจิก�รวิทยุกระจิ�ยเส่ยง วิทยุ

โทรทัศึน์ แลัะกิจิก�รกระจิ�ยเส่ยงแลัะกิจิก�รโทรทัศึน์ ลังวันท่� 23 พื่ฤษภ�คม พื่.ศึ. 2561 

แลัะค่�ใช�จ่ิ�ยในก�รส่งสัญญ�ณโทรทัศึน์ท่�ให�บัริก�รเป็นก�รทั�วไปผู่้�นด�วเท่ยมต�ม 

คำ�สั�งคณะรักษ�คว�มสงบัแห่งช�ติ ท่� 76/2559 เร่�อำง ม�ตรก�รส่งเสริมก�รประกอำบั

กิจิก�รวิทยุกระจิ�ยเส่ยง วิทยโุทรทัศึน์ แลัะกิจิก�รโทรคมน�คม เพ่ื่�อำประโยชน์ส�ธ�รณะ

ลังวันท่� 20 ธันว�คม พื่.ศึ. 2559 (ร�ชกิจิจิ�นุเบักษ�, 2559) ตลัอำดระยะเวลั�ท่�ได�รับั

สนับัสนุนจินถึงวันท่�ยุติก�รให�บัริก�รต�มท่� กสทช. กำ�หนด

(2) ผู้ลัประกอำบักิจิก�รข้อำงผู้้�รับัใบัอำนุญ�ตท่�เกิดขึ้�นจิ�กก�รประกอำบักิจิก�รต�ม

ใบัอำนุญ�ตในแต่ลัะปีตลัอำดระยะเวลั�ท่�ได�ม่ก�รประกอำบักิจิก�รจินถึงวันท่� 11 เมษ�ยน 

พื่.ศึ. 2562 โดยให�คำ�นวณเฉพื่�ะผู้ลัประกอำบัก�รท่�ม่กำ�ไรสุทธิ

ข้�อำ 5.3 ค่�ชดเชยอัำนเน่�อำงม�จิ�กก�รค่นใบัอำนุญ�ตให�นำ�ผู้ลัก�รคำ�นวณ 

ผู้ลัประโยชน์ท่�ผู้้�รับัใบัอำนุญ�ตต�มข้�อำ 5.2 ม�หักอำอำกจิ�กผู้ลัก�รคำ�นวณต�มข้�อำ 5.1 

กรณ่ท่�ผู้้�รับัใบัอำนุญ�ตไม่ได�ชำ�ระค่�ธรรมเน่ยมใบัอำนุญ�ตต�มข้�อำ 4 โดยครบัถ�วน 

ให�สำ�นักง�น กสทช. พิื่จิ�รณ�หกัส่วนท่�ยงัค��งชำ�ระข้อำงค�่ธรรมเน่ยมใบัอำนุญ�ต อำอำกจิ�ก

ค่�ชดเชยอัำนเน่�อำงม�จิ�กก�รค่นใบัอำนุญ�ตท่�ผู้้�รับัใบัอำนุญ�ตจิะได�รับั”

ทั�งนีั� มีระบุไว้ในัข้อ 7 ด้ิวยว่า “ให�สำ�นักง�น กสทช. จ่ิ�ยค่�ชดเชยอัำนเน่�อำงม�จิ�ก

ก�รค่นใบัอำนุญ�ตให�แก่ผู้้�รับัใบัอำนุญ�ตภ�ยใน 60 วัน นับัแต่วันท่�ยุติก�รให�บัริก�รต�มท่� 

กสทช. กำ�หนด”

และเม่�อวันัที� 18 กันัยายนั 2562 กสืทชื่. ประกาศึ เร่�องหลักเกณฑ์์ วิธีการ และ

เง่�อนัไขการทดิแทนั ชื่ดิใช้ื่ หร่อจ่ายค่าต่อบแทนัผ้่ได้ิรับผลกระทบจากการเรียกค่นัคล่�นั

ความถี�ย่านั 700 MHz ในักรณีของผ้่รับใบอนุัญาต่ให้บริการโครงข่ายและผ้่รับใบอนุัญาต่

ให้บริการสิื�งอำานัวยความสืะดิวกเพ่�อให้บริการโทรทศัึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล (MUX) 

ทั�งนีั�มีมาต่รการการเยียวยาผ้่ได้ิรับผลกระทบ โดิยให้ผ้่รับใบอนุัญาต่ที�ได้ิรับผลกระทบ 

ย่�นัหนัังส่ือขอรับการทดิแทนั ชื่ดิใช้ื่ หร่อจ่ายค่าต่อบแทนั พร้อมแนับเอกสืารที�ระบุรายละเอียดิ
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ข้อม่ลค่าใช้ื่จ่ายที�จะเกิดิขึ�นัจากการปรับปรุงหร่อปรับเปลี�ยนัอุปกรณ์ หร่อค่าใช้ื่จ่ายต่่างๆ

ที�เป็นัผลกระทบทางต่รงจากการเรียกค่นัคล่�นัดัิงกล่าว สืำาหรับผ้่ที�ไม่ได้ิย่�นัหนัังส่ือเพ่�อ 

ขอรับการทดิแทนั หร่อไม่ดิำาเนิันัการแก้ไขปรับปรุง หร่อไม่จัดิส่ืงข้อม่ลเพิ�มเติ่มต่ามมา

ภายในัระยะเวลาที�สืำานัักงานั กสืทชื่. กำาหนัดิ ให้ถ่อว่าผ้่รับใบอนุัญาต่รายนัั�นั ไม่ประสืงค์

จะขอรับการทดิแทนั ชื่ดิใช้ื่ หร่อจ่ายค่าต่อบแทนัดัิงกล่าวจากสืำานัักงานั กสืทชื่.

ประกาศึดิังกล่าว ไดิ้ระบุหมวดิหม่่ของค่าใช้ื่จ่ายที�เกิดิขึ�นัจากการเรียกค่นั 

คล่�นัความถี�ย่านั 700 MHz ของผ้่ให้บริการโครงข่ายที�สืำานัักงานั กสืทชื่. ต้่องจ่ายเงินั

เยียวยาให้ในัข้อที� 5 โดิยแบ่งออกเป็นั 3 หมวดิหม่่ ดัิงนีั� หมวดิที�หนึั�ง เร่�องค่าใช้ื่จ่าย 

ในัการดิำาเนิันัการจัดิซ่ึ่�อจัดิจ้างเพ่�อดิำาเนิันัการปรับปรุงหร่อปรับเปลี�ยนัอุปกรณ์ หมวดิที�สือง

เร่�องค่าใช้ื่จ่ายด้ิานับุคลากรของผ้่รับใบอนุัญาต่ หมวดิที�สืาม เร่�องค่าใช้ื่จ่ายอ่�นัๆ  

โดิยค่าใช้ื่จ่ายทั�ง 3 หมวดิต่ามนีั� ต้่องเป็นัค่าใช้ื่จ่ายที�จะเกิดิขึ�นัจริงและไม่สืามารถ 

ถัวเฉลี�ยข้ามหมวดิได้ิ โดิยหลังจากรวบรวมเอกสืารทุกอย่างครบถ้วนัแล้ว กสืทชื่. ก็จะนัำา

เร่�องเข้าคณะอนัุกรรมการกำาหนัดิวิธีการและเง่�อนัไขการชื่ดิเชื่ย ต่ามคำาสัื�งหัวหน้ัาคณะ 

รักษาความสืงบแหง่ชื่าติ่ที� 4/2562 พิจารณาและใหค้วามเห็นัชื่อบกรอบวงเงนิัการทดิแทนั

ชื่ดิใช้ื่ หร่อจ่ายค่าต่อบแทนัในัการพิจารณาต่่อไป

อีกทั�ง ผ้่รับใบอนุัญาต่ให้บริการโครงข่ายต้่องทำาการปรับปรุงหร่อปรับเปลี�ยนั

อุปกรณ์ต่ามแผนัการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลจากเดิิม 

บนัคล่�นัความถี�ย่านั 510 – 790 MHz เปลี�ยนัเป็นั 470 – 694 MHz เพ่�อรองรับระบบ

โทรคมนัาคมเคล่�อนัที�สืากล (International Mobile Telecommunications: IMT) หร่อ

เทคโนัโลยี 4G และ 5G ที�จะนัำาไปจัดิสืรรต่่อให้กิจการโทรคมนัาคม ให้เสืร็จสิื�นัภายในั 

วันัที� 30 กันัยายนั 2563 โดิยค่าใช้ื่จ่ายในัการดิำาเนิันัการทั�งหมดิให้ผ้่รับใบอนุัญาต่เพ่�อ 

ให้บริการโครงข่ายเบิกกับทางสืำานัักงานั กสืทชื่. ได้ิทั�งหมดิ 

คณะอนุักรรมการฯ มีมติ่เห็นัชื่อบกรอบวงเงินัค่าทดิแทนั ชื่ดิใช้ื่ หร่อจ่ายค่าต่อบแทนั

ผ้่รับใบอนุัญาต่ให้บริการโครงข่ายโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล หร่อ MUX  

ที�ได้ิรับผลกระทบโดิยต่รงจากการเรียกค่นัคล่�นัความถี� จำานัวนั 4 ราย (5 ใบอนัญุาต่) ไดิแ้ก่

กองทัพบก 2 โครงข่าย ได้ิรับเงินัค่าเยียวยาจำานัวนัรวมทั�งสิื�นั 159,284,487 บาท  

ไทยพีบีเอสื 1 โครงข่าย ได้ิรับเงินัค่าเยียวยาจำานัวนัรวมทั�งสิื�นั 254,076,774 บาท  

บริษัท อสืมท. จำากัดิ (มหาชื่นั) 1 โครงข่าย ได้ิรับเงินัค่าเยียวยาจำานัวนัรวมทั�งสิื�นั 

219,918,752 บาท และกรมประชื่าสัืมพันัธ์อีก 1 โครงข่าย ได้ิรับเงินัค่าเยียวยาจำานัวนั

รวมทั�งสิื�นั 128,140,110 บาท รวมเป็นัเงินัทั�งหมดิจำานัวนั 761,420,123 บาท  

และให้ผ้่รับใบอนัุญาต่ให้บริการโครงข่ายเหล่านีั�มีหนัังสื่อเรียกเก็บค่าใช้ื่จ่ายที�เกิดิขึ�นัจาก

ค่าปรับเปลี�ยนัอุปกรณ์ฯ มาทางสืำานัักงานั กสืทชื่. (กสืทชื่., 2562)
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มาต่รการที�ต้่องพิจารณาในัการจำาลองผลในัสืถานัการณ์นีั�อาจจำาแนักได้ิเป็นั 5 ส่ืวนั ค่อ

(1) การชื่ดิเชื่ยอันัเน่ั�องมาจากการค่นัใบอนุัญาต่ให้ใช้ื่คล่�นัความถี�เพ่�อให้บริการ

โทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล สืำาหรับผ้่รับใบอนุัญาต่ที�ขอค่นัใบอนุัญาต่ฯ ต่ามข้อ 10  

ของคำาสัื�งหัวหน้ัา คสืชื่. ที� 4/2562 จำานัวนั 7 ใบอนุัญาต่ (7 ช่ื่องรายการ) เป็นัเงินัจำานัวนั 

2,932.68 ล้านับาท ดัิงแสืดิงในัต่ารางที� 2.8 ซึึ่�งถ่อเป็นัรายรับที�ลดิลงของรัฐในัแบบจำาลอง

(2) การช่ื่วยเหล่อยกเว้นัค่าธรรมเนีัยมใบอนุัญาต่ให้ใช้ื่คล่�นัความถี�เพ่�อให้บริการ

โทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล งวดิที� 5 และงวดิที� 6 ให้กับผ้่รับใบอนุัญาต่ฯ จำานัวนั 13,622.4 

ล้านับาท ซึึ่�งในัส่ืวนันีั�คณะผ้่วิจัยเห็นัว่าเป็นัการยกเลิกค่าธรรมเนีัยมที�ยังไม่มีการ 

จัดิเก็บจริง ดัิงนัั�นั การยกเลิกในัส่ืวนันีั�จึงไม่มีผลกระทบ

(3) ค่าเช่ื่าใช้ื่โครงข่ายโทรทศัึน์ัประเภทที�ใช้ื่คล่�นัความถี�ภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล

(MUX) ต่ลอดิระยะเวลาการได้ิรับอนุัญาต่ที�เหล่ออย่่ ตั่�งแต่่เด่ิอนัมิถุนัายนั 2563 เป็นัต้่นัไป 

ต่ามจำานัวนัที�เกิดิขึ�นัจริง ที�ค่่สืัญญาต่กลงกันั ต่ามคำาสัื�งหัวหน้ัา คสืชื่. ที� 4/2562  

เป็นัเงินัจำานัวนั 16,453.6 ล้านับาท 

(4) ค่าทดิแทนั ชื่ดิใช้ื่ หร่อค่าต่อบแทนัในัการปรับปรุงหร่อปรับเปลี�ยนัอุปกรณ์

โครงข่ายโทรทัศึน์ั (MUX) ของผ้่รับใบอนุัญาต่ให้บริการโครงข่ายและผ้่รับใบอนุัญาต่ 

ให้บริการสิื�งอำานัวยความสืะดิวกเพ่�อให้บริการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล จำานัวนั 5 โครงข่าย

มีม่ลค่าเท่ากับ 761,420,123.00 บาท (ต่ารางที� 2.9)

ติารางที� 2.8  สำรุปค่าชดเชยการเรียกค้นุคล้�นุควิามูถีุ�ข้องผูู้้ให้บริการโทรทัศุน์ุในุระบบดิจิัติอล

ผูู้้รับใบอนุุญาติ        ช่องรายการ        กรอบวิงเงินุค่าชดเชย (บาท)

SPRING 26

19 สืปริงนิัวส์ื

Bright TV

VOICE TV

MCOT Kids & Family

3 SD

3 FAMILY

รวิมู 7 ใบอนุุญาติ

675,764,580.43

500,951,978.91

371,983,430.95

378,054,170.42

163,298,367.32

680,083,695.45

162,543,837.27

2,932,680,060.75

1. บริษัท สำปริง 26 จัำากัด

2. บริษัท สำปริงนิุวิส์ำ เทเลวิิชั�นุ จัำากัด

3. บริษัท ไบรท์ ทีวีิ จัำากัด

4. บริษัท วิอยซ์ื้ ทีวีิ จัำากัด

5. บริษัท อสำมูท จัำากัด (มูหาชนุ)

6. บริษัท บีอีซีื้ – มัูลติิมีูเดีย จัำากัด

7. บริษัท บีอีซีื้ – มัูลติิมีูเดีย จัำากัด
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 (5) การเปลี�ยนัแปลงหลักเกณฑ์์และวิธีการนัำาส่ืงเงินัรายป่เข้ากองทุนัวิจัยและ

พัฒินัากิจการกระจายเสีืยง กิจการโทรทัศึน์ั และกิจการโทรคมนัาคมเพ่�อประโยชื่น์ั

สืาธารณะ (กองทุนั กทปสื.) ของผ้่รับใบอนุัญาต่ประกอบกิจการกระจายเสีืยงหร่อกิจการ

โทรทัศึน์ั ซึึ่�งมีผลลดิอัต่ราการนัำาส่ืงเงินัรายป่เข้ากองทุนัจากเดิิมร้อยละ 0.5 - 2 เป็นัร้อยละ 

0.125 - 1.5 และปรับช่ื่วงขั�นัรายได้ิของการจัดิเก็บให้ละเอียดิมากยิ�งขึ�นั ตั่�งแต่่ป่ 2563 

ซึึ่�งในัส่ืวนันีั� คณะผ้่วิจัยประเมินัว่า การปรับเปลี�ยนัดัิงกล่าวเป็นัการปรับเปลี�ยนัอัต่รา 

ในัอนัาคต่ที�จะจัดิเก็บ และการเปลี�ยนัแปลงมีสัืดิส่ืวนัที�ค่อนัข้างน้ัอย ซึึ่�งจะไม่ส่ืงผลกระทบ

ต่่อระบบเศึรษฐกิจในัภาพรวม

ติารางที� 2.9   สำรุปค่าชดเชยการเรียกค้นุคล้�นุควิามูถีุ�ข้องผูู้้รับใบอนุุญาติให้บริการโครงข่้าย

 เพ้ั�อให้บริการโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอล หร้อ MUX

ที�มา: มติ่ที�ประชุื่มคณะอนุักรรมการกำาหนัดิวิธีการและเง่�อนัไขการชื่ดิเชื่ยต่ามคำาสัื�งหัวหน้ัาคณะรักษาความสืงบแห่งชื่าติ่

ที� 4/2562 ครั�งที� 13/2562 เม่�อวันัอังคารที� 29 ตุ่ลาคม 2562

ค่าใช้จ่ัาย

761,420,123

กองทัพับก ไทยพีับีเอสำ บมูจั. อสำมูท
กรมู

ประชาสัำมูพัันุธ์ุ

หมูวิด 1 ค่าใช้จ่ัายจััดซ้ื้�อจััดจ้ัางเพ้ั�อดำาเนิุนุการ
ปรับเปลี�ยนุอุปกรณ์ (บาท)

หมูวิด 2 ค่าใช้จ่ัายด้านุบุคลากรข้องผูู้้รับ 
ใบอนุุญาติ (บาท)

หมูวิด 3 ค่าใช้จ่ัายอ้�นุ ๆ (บาท)

รวิมูค่าใช้จ่ัาย (บาท)

รวิมูทั�งสิำ�นุ (บาท)

151,255,200 

2,526,400 

5,502,887 

159,284,487

244,244,620 

1,236,810 

8,595,344 

254,076,774

210,171,112 

607,200 

9,140,440 

219,918,752

117,964,290 

0 

10,175,820 

128,140,110

ดัิงนัั�นั มาต่รการที�จะนัำามาใช้ื่ในัการจำาลองผลค่อ ข้อ (1) (3) และ (4) รวมม่ลค่า

ความช่ื่วยเหล่อ 20,147.7 ล้านับาท ซึึ่�งการช่ื่วยเหล่อเหล่านีั�ค่อเงินัโอนัที�จะส่ืงไปให้กิจการ

กระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ั และอีกตั่วแปรที�ได้ิรับผลกระทบค่อ การใช้ื่จ่ายของ

รัฐบาลที�จำาเป็นัต้่องลดิลงในัจำานัวนัเดีิยวกันั
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4.4  สำถุานุการณ์ในุช่วิงที�ผูู้้ประกอบการโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอลเผู้ชิญกับ
ควิามูท้าทายด้านุเทคโนุโลยี หร้อ Disruptive Technology (สำถุานุการณ์ที� 4)

4.4.1 กรอบการประเมิูนุผู้ลกระทบจัากควิามูท้าทายด้านุเทคโนุโลยีต่ิอกิจัการ 

 โทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอล

ความท้าทายด้ิานัเทคโนัโลยีที�อาจเกิดิขึ�นัมีหลายลักษณะ ทั�งทางด้ิานัพฤติ่กรรม
การบริโภคส่ื�อของผ้่บริโภค เช่ื่นั การรับชื่มส่ื�อในัร่ปแบบสืต่รีมมิ�ง (Streaming) และร่ปแบบ
เทคโนัโลยีที�เปลี�ยนัแปลง เช่ื่นั การมาถึงของเทคโนัโลยีการส่ื�อสืารในัระบบ 5G การประเมินั
ผลกระทบในัส่ืวนันีั� คณะผ้่วิจัยจะศึึกษาผลกระทบของ Technology Disruption ในั
กิจการโทรทัศึน์ั โดิยวางกรอบเวลาการวิเคราะห์ค่อในัช่ื่วง 5 ป่ต่่อจากนีั�

จากการสืำารวจพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อของสืำานัักงานั กสืทชื่. โดิยสืถาบันัอาณา
บริเวณศึึกษา (2562) พบว่า พฤติ่กรรมการรับชื่มส่ื�อโทรทัศึน์ัของประชื่ากรไทย 
มีการเปลี�ยนัแปลง ทั�งในัด้ิานัความแต่กต่่างระหวา่งช่ื่วงอายขุองผ้่ชื่มที�พบว่า ผ้่ชื่มอายนุ้ัอย
มีแนัวโนั้มรับชื่มส่ื�อภาพเคล่�อนัไหวในัหลากหลายช่ื่องทาง ผ่านัแพลต่ฟัอร์มและบริการ
ต่่างๆ ไม่เฉพาะแต่่โทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั ซึึ่�งการสืำารวจและการวิเคราะห์ Cohort Analysis 

4.3.2 ผู้ลการจัำาลองผู้ล  (สำถุานุการณ์ที� 3)

ผลกระทบจากมาต่รการชื่ว่ยเหล่อรวมม่ลค่า 20,147.7 ล้านับาท ใหกั้บผ้่ประกอบการโทรทศัึน์ั

ในัระบบดิิจิต่อล และผ้่ประกอบการ MUX ส่ืงผลต่่อตั่วแปรเศึรษฐกิจมหภาคที�สืำาคัญดัิงต่่อไปนีั�

มููลค่าผู้ลิติภัณฑ์์มูวิลรวิมูภายในุประเทศุ (GDP) หดตัิวิร้อยละ 0.093 หร้อคิดเป็นุมููลค่า 

15,695 ล้านุบาท

การลงทุนุมูวิลรวิมูลดลงร้อยละ 0.004

ผู้ลผู้ลิติข้องกิจัการกระจัายเสีำยงและกิจัการโทรทัศุน์ุข้ยายตัิวิร้อยละ 0.04

อย่างไรก็ดีิ แม้ว่ามาต่รการนีั�ในัด้ิานัหนึั�งจะส่ืงผลให้ม่ลค่าผลผลิต่มวลรวมภายในัประเทศึลดิลง 

อันัเน่ั�องมาจากจำานัวนัผ้่ผลิต่ที�ลดิลง และการช่ื่วยเหล่อส่ืงผลต่่องบประมาณของรัฐ แต่่ในัอีกด้ิานัหนึั�ง

มาต่รการนีั�เปรียบเสืม่อนัการปลดิล็อกให้ผ้่ประกอบการที�ไม่สืามารถแข่งขันัได้ิให้ออกจากต่ลาดิไป  

ซึึ่�งช่ื่วยลดิการใช้ื่ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิืทธิภาพ เนั่�องจากผ้่ประกอบการที�ออกไปใช้ื่ปัจจัยการผลิต่

ในัม่ลค่าที�ส่ืงโดิยเปรียบเทียบ แต่่สืร้างม่ลค่าเพิ�มค่อนัข้างน้ัอยหากวัดิจากส่ืวนัแบ่งรายได้ิจากการโฆษณา 

ซึึ่�งผลส่ืวนันีั�ส่ืงผลต่่อระดัิบการผลิต่ในัระยะยาว อย่างไรก็ดีิ แบบจำาลองไม่ได้ิประเมินัผลกระทบในัส่ืวนันีั�



62

ติารางที� 2.10   มููลค่าโฆษณาในุส้ำ�อประเภทต่ิางๆ ปี 2558 - 2563

ที�มา: AGB Nielsen Media Research

2558 2559 2560 2561 2562 2563

พบว่า ในัอีก 5 ป่ข้างหน้ัา พฤติ่กรรมการรับชื่มโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัจะมีแนัวโน้ัมลดิลง  
โดิยชีื่�ให้เห็นัว่าจำานัวนัการรับชื่มจะลดิลงร้อยละ 11 - 21 (ต่ามสืมมติ่ฐานัที�แต่กต่่างกันั)

นัอกจากนีั� ความสืำาคัญของส่ื�อออนัไลน์ัที�มากขึ�นั จะส่ืงผลให้การโฆษณาในัส่ื�อ
ออนัไลนั์ส่ืงผลกระทบต่่อค่าใช้ื่จ่ายในัการโฆษณาของสื่�ออ่�นัๆ รวมทั�งส่ื�อโทรทัศึน์ัด้ิวย 
อย่างไรก็ดีิ จากการวิเคราะห์ข้อม่ลม่ลค่าโฆษณาพบว่า ในัรอบ 6 ป่ที�ผ่านัมา สัืดิส่ืวนั 
(Share) ของโฆษณาในัโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัต่่อม่ลค่าโฆษณาทั�งหมดิไม่ได้ิมีแนัวโน้ัมลดิลง
แต่่กลับเพิ�มขึ�นัเล็กน้ัอย แม้ว่าม่ลค่าจะลดิลงประมาณ 17,000 ล้านับาท ระหว่างป่  
2558-2563 ในัขณะที�สัืดิส่ืวนัของโฆษณาในัส่ื�อออนัไลน์ัเพิ�มขึ�นัถึงร้อยละ 6.5 โดิยมี 
ม่ลค่าเพิ�มขึ�นัร้อยละ 544 ระหว่างป่ 2558 - 2563 (ต่ารางที� 2.11) กระนัั�นัก็ต่าม โฆษณา
โทรทัศึน์ัยังไม่ได้ิรับผลกระทบจากการขยายตั่วอย่างรวดิเร็วของส่ื�อออนัไลน์ัที�ชัื่ดิเจนันััก 
ส่ืวนัหนึั�งเป็นัเพราะว่า สัืดิส่ืวนัการรับชื่มโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัแม้จะมีแนัวโน้ัมลดิลง แต่่ก็
ไม่ได้ิรวดิเร็วนััก และปรมิาณเงินัที�โฆษณาในัสื่�อโทรทัศึน์ัก็มีการปรับตั่วในัทิศึทางเดิยีวกันั
กับการขยายตั่วของระบบเศึรษฐกิจ นัอกจากนีั� ส่ื�อที�ได้ิรับผลกระทบจากการเติ่บโต่ 
ของส่ื�อออนัไลน์ัอย่างแท้จริงค่อส่ื�อสิื�งพิมพ์ ที�ม่ลค่าโฆษณาลดิลงกว่าร้อยละ 76 จาก 
16,590 ล้านับาทในัป่ 2558 เหล่อเพียง 3,833 ล้านับาทในัป่ 2563 ดัิงที�แสืดิง 
ในัภาพที� 2.4

ดัิงนัั�นั ในัส่ืวนันีั�จะทำาการจำาลองผลการบริโภคส่ื�อโทรทัศึน์ัที�ลดิลงในัอีก 5 ป่ 

ข้างหน้ัาในัจำานัวนัร้อยละ 11 ถึง ร้อยละ 21 โดิยตั่วแปรที�จะทำาการ shock ค่อ ตั่วแปร

รสืนิัยมการบริโภค (Consumers’ Taste Variable)

ส้ำ�อโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุ

ส้ำ�อวิิทยุ

ส้ำ�อสิำ�งพิัมูพ์ั

ส้ำ�อในุโรงภาพัยนุติร์

ส้ำ�อภายนุอกอาคาร/ยานุพัาหนุะ

ส้ำ�อในุร้านุค้า

ส้ำ�อดิจิัติอลและอินุเทอร์เน็ุติ

รวิมู

หน่ัวย: ล้านับาท

 78,343 

 5,675 

 16,590 

 5,133 

 8,674 

 645 

 1,058 

 116,118 

 67,545 

 5,263 

 12,782 

 5,445 

 11,002 

 702 

 1,731 

 104,470 

 62,874 

 4,476 

 9,684 

 6,816 

 12,259 

 946 

 1,513 

 98,568 

 68,044 

 4,741 

 5,689 

 8,838 

 13,520 

 1,039 

 1,582 

 103,453 

 67,948 

 4,802 

 7,416 

 7,383 

 12,915 

 1,059 

 1,605 

 103,128 

 61,662 

 3,602 

 3,833 

 4,317 

 11,041 

 674 

 6,815 

 91,944 
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4.4.2 ผู้ลการจัำาลองผู้ล (สำถุานุการณ์ที� 4)

การจำาลองผลการบริโภคที�ลดิลงร้อยละ 11 - 21 ในัระยะเวลา 5 ป่ข้างหน้ัา พบว่า

 ผู้ลิติภัณฑ์์มูวิลรวิมูภายในุประเทศุ (GDP) ลดลงร้อยละ 0.005 ถึุง 0.009  
 คิดเป็นุมููลค่าระหว่ิาง 801.1 – 1,529.3 ล้านุบาท

 ผู้ลผู้ลิติในุกิจัการกระจัายเสีำยงและกิจัการโทรทัศุน์ุลดลงร้อยละ 0.75 ถึุง 1.43

แนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อโทรทัศึน์ัที�ลดิลงดัิงกล่าว ส่ืงผลให้ผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในั
ประเทศึลดิลง 801.1 – 1,529.3 ล้านับาทในัระยะเวลา 5 ป่ข้างหน้ัา หร่อเฉลี�ยส่ืงสุืดิป่ละ
ประมาณ 306 ล้านับาท ขณะที�ผลผลิต่ในักิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัลดิลง 
1,314.8 ล้านับาท หร่อเฉลี�ยป่ละ 263 ล้านับาท คิดิเป็นัร้อยละ 4.3 ของม่ลค่าเพิ�มของ
กิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล อย่างไรก็ดีิ การจำาลองผลนีั�สืะท้อนัผลของ 
การ Disruption ในัส่ืวนัของการรับชื่มโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัที�ลดิลงเท่านัั�นั โดิยสืมมติ่ว่า
ม่ลค่าโฆษณาไม่ได้ิมีการเปลี�ยนัแปลงลดิลงอย่างมีนััยสืำาคัญ และถึงแม้ว่าสัืดิส่ืวนัของ 
การโฆษณาในักิจการโทรทัศึน์ัต่่อการใช้ื่จ่ายโฆษณาทั�งหมดิมีแนัวโน้ัมลดิลงเล็กน้ัอย  
แต่่การลดิลงนีั�มีแนัวโน้ัมถ่กชื่ดิเชื่ยด้ิวยม่ลค่าการใช้ื่จ่ายโฆษณาที�จะเพิ�มขึ�นัในัระยะยาว
ต่ามอัต่ราการขยายตั่วทางเศึรษฐกิจของประเทศึ ซึึ่�งคณะผ้่วิจัยประเมินัว่า ในัรอบ 5 ป่
ข้างหน้ัา ผลจากการเปลี�ยนัแปลงม่ลค่าโฆษณาจะยังไม่ส่ืงผลชัื่ดิเจนันััก

ติารางที� 2.11  มููลค่าโฆษณากิจัการโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุ และส้ำ�อออนุไลน์ุ

ที�มา: AGB Nielsen Media Research

ปี

ม่ลค่าโฆษณาโทรทัศึน์ั  
ภาคพ่�นัดิินั

ม่ลค่าโฆษณา 
ส่ื�อออนัไลน์ั  

(อินัเทอร์เน็ัต่และดิิจิต่อล)

ม่ลค่าโฆษณารวมทั�งหมดิ

 52,935 60,766 62,238 68,105 69,249 73,044 78,343 67,545 62,874 67,948 68,044 61,662 

 259 290 470 573 877 950 1,058 1,731 1,513 1,605 1,582 6,815 

 90,341 101,032 104,748 113,952 113,097 111,833 116,118 104,470 98,568 103,128 103,453 91,944

หน่ัวย: ล้านับาท

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
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สำรุปการวิิเคราะห์ผู้ลกระทบข้องกิจัการกระจัายเสีำยงและกิจัการโทรทัศุน์ุต่ิอเศุรษฐกิจัไทย

ภายหลังการเปลี�ยนุผู่้านุไปสู่ำระบบดิจิัติอล

การวิเคราะห์ผลกระทบของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัต่่อเศึรษฐกิจไทย

ในัส่ืวนันีั�ใช้ื่แบบจำาลองดุิลยภาพทั�วไป ORANI-G ซึึ่�งคณะผ้่วิจัยจากมหาวิทยาลัย

ธรรมศึาสืต่ร์พัฒินัาร่วมกับ The Centre of Policy Studies (CoPS), Victoria University 

ประเทศึออสืเต่รเลีย แบบจำาลองที�พัฒินัานีั�มีทั�งสิื�นั 59 สืาขาเศึรษฐกิจ รวมทั�งสืาขากิจการ

กระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ั และสืาขากิจการโทรคมนัาคม โดิยใช้ื่ข้อม่ลจากต่าราง

ปัจจัยการผลิต่และผลผลิต่ (I-O Tables) ในัป่ 2558 (ค.ศึ. 2015) ซึึ่�งเป็นัข้อม่ลล่าสุืดิ  

โดิยกำาหนัดิสืถานัการณ์สืมมติ่ (Scenarios) สืำาหรับการจำาลองผล (Simulation) ออกเป็นั  

4 สืถานัการณ์ ได้ิแก่ สืถานัการณ์ในัช่ื่วงเริ�มต้่นัของการประกอบกิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั

ในัระบบดิิจิต่อล สืถานัการณ์ในัช่ื่วงการยุติ่ระบบโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบแอนัะล็อก

และการเปลี�ยนัผ่านัไปสื่โ่ทรทศัึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลอยา่งเต่ม็ร่ปแบบ สืถานัการณ์

ในัช่ื่วงการค่นัใบอนุัญาต่และยุติ่การประกอบกิจการของผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นั

ดิินัในัระบบดิิจิต่อลบางราย และ สืถานัการณ์ในัช่ื่วงที�ผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั

ในัระบบดิิจิต่อลเผชิื่ญกับความท้าทายด้ิานัเทคโนัโลยี หร่อ Disruptive Technology

การจัำาลองผู้ล (Simulation) สำถุานุการณ์ช่วิงเริ�มูต้ินุข้องการประกอบกิจัการ

โทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอล (สำถุานุการณ์ที� 1) ทำาการศึึกษาผลกระทบของ

เหตุ่การณ์สืำาคัญ ซึึ่�งได้ิแก่ การแจกค่ปองแลกซ่ึ่�อเคร่�องรับสัืญญาณโทรทัศึน์ัภาคพ่�นั 

ในัระบบดิิจิต่อล และการลงทุนัในัโครงข่ายโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล (MUX) 

โดิยในัส่ืวนัของการแจกค่ปองพบว่ามีม่ลค่าการใช้ื่ค่ปอง 7,446 ล้านับาท และการประเมินั

ค่าใช้ื่จ่ายนัอกเหน่ัอค่ปองอีก 12,600 ล้านับาท การจำาลองผลพบว่า มาต่รการดัิงกล่าว 

ส่ืงผลให้ผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึ (GDP) เพิ�มขึ�นัร้อยละ 0.02 คิดิเป็นัม่ลค่า 2,646 

ล้านับาท ในัขณะที�ผลผลิต่ของกิจการกระจายเสืียงและกิจการโทรทัศึน์ัขยายตั่วร้อยละ 

0.11 และการนัำาเข้าขยายตั่วร้อยละ 0.12 นัอกจากนีั� ในัส่ืวนัของการลงทุนัในั MUX พบว่า

การลงทุนัของผ้่ประกอบการโครงข่ายทั�ง 5 รายมีม่ลค่า 4,319.14 ล้านับาท และสืร้าง 

ผลต่อบแทนัปัจจัยทุนัของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัเพิ�มขึ�นัประมาณ 1,069.32 

ล้านับาทต่่อป่ การจำาลองผลกระทบจากการลงทุนัในั MUX พบว่า ช่ื่วยให้ผลิต่ภัณฑ์์ 

มวลรวมภายในัประเทศึขยายตั่วร้อยละ 0.02 หร่อคิดิเป็นัม่ลค่า 2,381 ล้านับาท ผลผลิต่

ของกจิการกระจายเสืยีงขยายตั่วร้อยละ 0.17 ในัขณะที�การลงทนุัมวลรวม และการลงทนุั

ของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัขยายต่วัร้อยละ 0.15 และ 19.91 ต่ามลำาดัิบ

5
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การจัำาลองผู้ลสำถุานุการณ์ในุช่วิงการยุติิระบบโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบ 
แอนุะลอ็กและการเปลี�ยนุผู่้านุไปสู่ำโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอลอยา่งเต็ิมูรูปแบบ
(สำถุานุการณ์ที� 2) โดิยกำาหนัดิให้ม่ลค่าโฆษณาในักิจการโทรทัศึน์ัแสืดิงถึงม่ลค่าผลผลิต่
ของการประกอบธุรกิจโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล คณะผ้่วิจัยทำาการเปรียบเทียบ
ความแต่กต่่างระหว่างม่ลค่าโฆษณาในักิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลกับม่ลค่าโฆษณา
ในักิจการโทรทัศึน์ัในัสืถานัการณ์สืมมติ่ถ้าไม่มีการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล
โดิยพบว่าระหว่างป่ 2557 - 2562 กิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลสืร้างม่ลค่าเพิ�มกว่า 
39,691 ล้านับาท หร่อกว่า 111,098 ล้านับาทต่ลอดิช่ื่วงระยะเวลาใบอนุัญาต่ นัอกจากนีั� 
การจำาลองผลจากแบบจำาลอง CGE พบว่า ม่ลค่าเพิ�มที�สืร้างขึ�นัในัช่ื่วงระยะเวลา 6 ป่
ระหว่างการยุติ่การออกอากาศึในัระบบแอนัะล็อกและการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั
ในัระบบดิิจิต่อลเต่็มร่ปแบบ ส่ืงผลให้ผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึขยายตั่วร้อยละ 
0.32 คิดิเป็นัม่ลค่าผลผลิต่ที�เพิ�มขึ�นัเฉลี�ยป่ละกว่า 7,002 ล้านับาท ในัขณะที�การจำาลอง
ผลกระทบต่ลอดิระยะเวลาใบอนุัญาต่พบว่า กิจการโทรทัศึน์ัทำาให้ผลิต่ภัณฑ์์มวลรวม
ภายในัประเทศึเพิ�มขึ�นักว่า 117,587 ล้านับาทต่ลอดิระยะเวลา 15 ป่ หร่อคิดิเป็นัร้อยละ 
0.9 ของ GDP

การจัำาลองผู้ลสำถุานุการณ์ในุช่วิงการค้นุใบอนุุญาติและยุติิการประกอบกิจัการ

ข้องผูู้้ประกอบการโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอลบางราย (สำถุานุการณ์ที� 3) 
พิจารณาผลกระทบจากมาต่รการช่ื่วยเหล่อของรัฐและการยุติ่การประกอบกิจการของ 
ผ้่ประกอบการบางราย ตั่�งแต่่ช่ื่วงหลังเด่ิอนัเมษายนั 2562 โดิยมาต่รการช่ื่วยเหล่อ 
ที�พิจารณาประกอบด้ิวย 5 มาต่รการ ได้ิแก่ (1) การชื่ดิเชื่ยจากการค่นัใบอนุัญาต่ 7 ช่ื่องรายการ
ม่ลค่า 2,932.68 ล้านับาท (2) การช่ื่วยเหล่อยกเว้นัค่าธรรมเนีัยมใบอนุัญาต่งวดิที� 5 และ 6 
จำานัวนั 13,622.4 ล้านับาท (3) การช่ื่วยเหล่อค่าเช่ื่าใช้ื่โครงข่าย MUX ต่ลอดิระยะเวลา
ใบอนุัญาต่ที�เหล่ออย่่ม่ลค่า 16,453.6 ล้านับาท (4) ค่าทดิแทนั ชื่ดิใช้ื่ หร่อต่อบแทนัในั
การปรับเปลี�ยนัอุปกรณ์โครงข่าย MUX ให้กับผ้่ประกอบการ MUX 5 ราย จำานัวนั 761.42 
ล้านับาท และ (5) การเปลี�ยนัแปลงอัต่ราการนัำาส่ืงเงินัเข้ากองทุนั กทปสื. ซึึ่�งมีผลลดิอัต่รา
การนัำาส่ืงเงินัรายป่เข้ากองทุนัจากเดิิมร้อยละ 0.5 - 2 เป็นั ร้อยละ 0.125 - 1.5 และปรับช่ื่วง
ขั�นัรายได้ิของการจัดิเก็บให้ละเอียดิมากยิ�งขึ�นัตั่�งแต่่ป่ 2563 เป็นัต้่นัไป โดิยคณะผ้่วิจัยเห็นัว่า 
การช่ื่วยเหล่อข้อ (2) และ (5) เป็นัการลดิการจัดิเก็บในัอนัาคต่ และยังไม่มีการจัดิเก็บใดิๆ 
ดัิงนัั�นัจึงยังไม่มีธุรกรรมจริง ซึึ่�งจะไม่มีผลกระทบที�ชัื่ดิเจนั ดัิงนัั�นัจะคงเหล่อมาต่รการ 
ช่ื่วยเหล่อที�นัำามาใช้ื่จำาลองผลเพียงข้อ (1) (3) และ (4) รวมม่ลค่า 20,147.7  
ล้านับาท โดิยการจำาลองผลพบว่า ความช่ื่วยเหล่อดัิงกล่าวส่ืงผลให้รายรับและการใช้ื่จ่าย
ของรัฐบาลลดิลง เป็นัผลให้ผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึ และการลงทุนัมวลรวม 
ลดิลงร้อยละ 0.093 และ 0.004 ต่ามลำาดัิบ อย่างไรก็ดีิ แม้ว่ามาต่รการนีั�ในัด้ิานัหนึั�ง 
จะส่ืงผลให้ม่ลค่าผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึลดิลงอันัเน่ั�องมาจากจำานัวนัผ้่ผลิต่ 
ที�ลดิลงและการช่ื่วยเหล่อส่ืงผลต่่องบประมาณของรัฐ แต่่ในัอีกด้ิานัหนึั�ง มาต่รการนีั� 
เปรียบเสืม่อนัการปลดิล็อกให้ผ้่ประกอบการที�ไม่สืามารถแข่งขันัไดิ้ให้ออกจากต่ลาดิไป 
ซึึ่�งช่ื่วยลดิการใช้ื่ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิืทธิภาพ เนั่�องจากผ้่ประกอบการที�ออกไปใช้ื่
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ปัจจัยการผลิต่ในัม่ลค่าที�ส่ืงโดิยเปรียบเทียบ แต่่สืร้างม่ลค่าเพิ�มค่อนัข้างน้ัอยหากวัดิจาก
ส่ืวนัแบ่งรายได้ิจากการโฆษณา ซึึ่�งผลส่ืวนันีั�ส่ืงผลต่่อระดัิบการผลิต่ในัระยะยาว อย่างไรก็ดีิ 
แบบจำาลองไม่ได้ิประเมินัผลกระทบในัส่ืวนันีั�

การจัำาลองผู้ลสำถุานุการณ์ในุช่วิงที� ผูู้้ประกอบการโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุ 
ในุระบบดิจิัติอลเผู้ชิญกับควิามูท้าทายด้านุเทคโนุโลยี หร้อ Disruptive Technology  

(สำถุานุการณ์ที� 4) ทำาการประเมินัผลกระทบผ่านัการเปลี�ยนัแปลงพฤติ่กรรมการรับชื่ม
ของผ้่บริโภคในัระยะเวลา 5 ป่ข้างหน้ัา โดิยจากการสืำารวจพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อ 
ของสืำานัักงานั กสืทชื่. โดิยสืถาบันัอาณาบริเวณศึึกษา (2562) จำานัวนั 10,000 ตั่วอย่าง  
พบว่า ในัอีก 5 ป่ข้างหนั้าพฤต่ิกรรมการรับชื่มโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัจะมีแนัวโนั้มลดิลง  
โดิยชีื่�ให้เห็นัว่าจำานัวนัการรับชื่มจะลดิลงร้อยละ 11 - 21 ซึึ่�งการจำาลองผลพบว่า พฤติ่กรรม
ที�เปลี�ยนัแปลงไปดิังกล่าวส่ืงผลให้ผลผลิต่ในักิจการกระจายเสืียงลดิลงร้อยละ 0.75 ถึง 
1.43 และผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึลดิลงร้อยละ 0.005 – 0.009 คิดิเป็นัม่ลค่า 
801.1 – 1,529.3 ล้านับาท หร่อเฉลี�ยส่ืงสุืดิป่ละ 306 ล้านับาท อย่างไรก็ดีิ Disruption  
ทางเทคโนัโลยีที�เกิดิขึ�นัส่ืงผลให้ม่ลค่าโฆษณาในัส่ื�อออนัไลน์ัมีแนัวโน้ัมเพิ�มขึ�นัอย่างรวดิเร็ว
โดิยสัืดิส่ืวนัของโฆษณาในัส่ื�อออนัไลน์ัเพิ�มขึ�นัถึงร้อยละ 6.5 ของม่ลค่าโฆษณาทั�งหมดิ และ
มีม่ลค่าเพิ�มขึ�นัถึงร้อยละ 544 ระหว่างป่ 2558 – 2563 ดัิงนัั�นั การเปลี�ยนัแปลงทาง
เทคโนัโลยียังถ่อว่าเป็นัโอกาสืของผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลในัการปรับตั่ว
ไปนัำาเสืนัอคอนัเทนัต์่ (Content) ไปส่่ืแพลต่ฟัอร์มที�หลากหลายมากขึ�นั

บทที่ 3
การวิเคราะหผลิตภาพของธุรกิจ
โทรทัศนในระบบดิจิตอลและ

แนวโนมการรับชมโทรทัศนในระบบดิจิตอล
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	 การวิิเคราะห์์ข้้างต้้นช้ี้�ให้์เห็์นว่ิา	โทรทัศน์ภาคพ้ื้�นดิินระบบดิิจิิต้อลไม่่เพ้ื้ยงแต่้
จิะสร้างมู่ลค่าเพิื้�ม่ให้์กับกิจิการโทรทัศน์และกิจิการกระจิายเส้ยงม่ากกว่ิา	111,098	
ล้านบาท	 ต้ลอดิระยะเวิลาใบอนุญาต้	 (พื้.ศ.	 2557-2572)	 (ต้ารางท้�	 2.7)	 
แต่้ม่าต้รการต้่างๆ	 ท้�เกิดิข้้�นในช่ี้วิงระห์วิ่างการเปล้�ยนผ่่านจิากระบบโทรทัศน์ 
ภาคพ้ื้�นดิินแบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิิจิิต้อลยังส่งผ่ลต้่อระบบเศรษฐกิจิไทย 
ในภาพื้รวิม่ในห์ลายช่ี้องทาง	ซ้ึ่�งแบบจิำาลอง	CGE	ช่ี้วิยให้์สาม่ารถประเมิ่นผ่ลกระทบ
เชิี้งปริม่าณในภาพื้รวิม่ระดัิบประเทศ	

	 การจิำาลองสถานการณ์ทั�ง	4	สถานการณ์ในงานศ้กษาน้�ม้่ทั�งการจิำาลอง
ผ่ลเพ้ื้�อช้ี้�วัิดิผ่ลกระทบต้่อนโยบายที�เกิดิขึ�น์แล้วั	 (พื้.ศ.	 2557-2562)	 อันได้ิแก่	
สถานการณ์ท้�	 1	 ถ้ง	 สถานการณ์ท้�	 3	 ซ้ึ่�งอาจิสรุปได้ิว่ิาโทรทัศน์ภาคพ้ื้�นดิิน 
ในระบบดิิจิิต้อลส่งผ่ลบวิกต่้อระบบเศรษฐกิจิในภาพื้รวิม่	 โดิยผ่ลผ่ลิต้ม่วิลรวิม่
ภายในประเทศเพิื้�ม่ข้้�นคิดิเปน็มู่ลค่ากว่ิา	106,919.3	ลา้นบาท	(รวิม่ผ่ลกระทบข้อง
สถานการณ์ท้�	1	(2,646	ล้านบาท	+	2,381	ล้านบาท),	สถานการณ์ท้�	2	(117,587.3	
ล้านบาท)		สถานการณ์ท้�	3	(-15,695	ล้านบาท))	ในข้ณะท้�สถานการณ์ท้�	4	เป็นการ
ประเมิ่นผ่ลกระทบที�อาจจะเกิดิขึ�น์ใน์ระยะเวัลา 5 ปีข้างหน้์า	 เม้่�อผู้่ประกอบการ
เผ่ชิี้ญกับควิาม่ท้าทายด้ิานเทคโนโลย้	ซ้ึ่�งพื้บว่ิาการบริโภคส้�อโทรทัศน์ภาคพ้ื้�นดิิน
จิะม้่แนวิโน้ม่ลดิลงร้อยละ	 11-21	 อันจิะส่งผ่ลต้่อมู่ลค่าผ่ลผ่ลิต้ม่วิลรวิม่ภายใน
ประเทศลดิลงประม่าณ	801.1-1,529.3	ล้านบาท
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บทท่� 3 

ก�รุวิิเคำรุ�ะหผ์ู้ลิิตภ�พของธุรุุกิจ
โทรุทัศนิใ์นิรุะบบดิิจติอลิ 
แลิะแนิวิโนิ�มก�รุรุบัชมโทรุทัศนิใ์นิ
รุะบบดิิจติอลิ
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ในั พ.ศึ. 2557 สืำานัักงานัคณะกรรมการกิจการกระจายเสีืยง กิจการโทรทัศึน์ั และ

กิจการโทรคมนัาคมแห่งชื่าติ่ (กสืทชื่.) เปิดิประม่ลใบอนุัญาต่ในัการใช้ื่คล่�นัความถี�เพ่�อให้

บริการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล โดิยมีผ้่ชื่นัะการประม่ลช่ื่องประเภทธุรกิจจำานัวนั 24 ช่ื่อง

แบ่งประเภทชื่่องที�ประม่ลเป็นั 4 หมวดิหม่่ ได้ิแก่ หมวดิเดิ็ก เยาวชื่นั และ ครอบครัว 

จำานัวนั 3 ช่ื่อง หมวดิข่าวสืารและสืาระ จำานัวนั 7 ช่ื่อง หมวดิทั�วไปแบบความคมชัื่ดิปกติ่

(SD) จำานัวนั 7 ช่ื่อง และหมวดิทั�วไปแบบความคมชัื่ดิส่ืง (HD) จำานัวนั 7 ช่ื่อง นัอกจากนีั�แล้ว

ยงัมีหมวดิช่ื่องสืาธารณะจำานัวนั 4 ช่ื่อง ดัิงนัั�นั ในัช่ื่วงแรกของยุคโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล

นัั�นั มีจำานัวนัช่ื่องที�นัำาเสืนัอเน่ั�อหาทั�งหมดิจำานัวนั 28 ช่ื่อง

อย่างไรก็ดีิ ในั พ.ศึ. 2562 ผ้่ประกอบกิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลหลายราย

ตั่ดิสิืนัใจยติุ่การประกอบกจิการและขอค่นัใบอนัญุาต่ฯ ส่ืงผลให้เหล่อช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบ

ดิิจิต่อลทั�งหมดิเพียง 19 ช่ื่อง แบ่งเป็นัหมวดิข่าวสืารและสืาระ จำานัวนั 3 ช่ื่อง หมวดิทั�วไป

แบบความคมชัื่ดิปกติ่ (SD) จำานัวนั 5 ช่ื่อง หมวดิทั�วไปแบบความคมชัื่ดิส่ืง (HD) จำานัวนั 

7 ช่ื่อง และหมวดิชื่่องสืาธารณะจำานัวนั 4 ช่ื่อง ทั�งนีั� ไม่เหล่อช่ื่องที�อย่่ในัประเภท 

หมวดิหม่่ เด็ิก เยาวชื่นั และครอบครัว เลย

เน่ั�อหาในับทนีั�จะวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลิต่ภาพของผ้่ประกอบการช่ื่อง

โทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลในัช่ื่วง 5 ป่แรกของกิจการ (ช่ื่วง พ.ศึ. 2557 - 2561) เพ่�อเพิ�ม

ความเข้าใจเกี�ยวกับแนัวโนั้มของผลประกอบการ และแนัวโนั้มของผลิต่ภาพในัธุรกิจนีั� 

นัอกจากนีั� ในัส่ืวนัท้ายของบทจะเป็นัการวิเคราะห์แนัวโน้ัมการรับชื่มส่ื�อของประชื่ากร

ไทยในัช่ื่วง 15 ป่ข้างหน้ัา เพ่�อเป็นัประโยชื่น์ัต่่อการกำาหนัดินัโยบายกำากับด่ิแลธุรกิจส่ื�อ 

และเพ่�อเป็นัประโยชื่น์ัแก่ผ้่ประกอบธุรกิจที�เกี�ยวข้องต่่อไป

วิรรณกรรมูที�เกี�ยวิข้้อง

ผลิต่ภาพ (Productivity) หมายถึง สัืดิส่ืวนัของผลผลิต่ต่่อปัจจัยการผลิต่ ซึึ่�งในัที�นีั�

ปัจจัยการผลิต่อาจหมายถึง แรงงานั ทุนั และวัต่ถุดิิบ โดิยหากเริ�มต้่นัการผลิต่จากปริมาณ

ปัจจัยการผลิต่ที�เท่ากันั ระบบการผลิต่ใดิที�สืามารถให้ผลผลิต่ได้ิมากกว่าก็จะถ่อว่าเป็นั

ระบบที�มีผลิต่ภาพมากกว่า (Sickles and Zelenyuk, 2019) อย่างไรก็ดีิ เน่ั�องจากการ

ผลิต่สิืนัค้าและบริการแต่่ละชื่นิัดิอาจจะมีการใช้ื่วัต่ถุดิิบในัลักษณะที�แต่กต่่างกันั และใช้ื่

สัืดิส่ืวนัของวัต่ถุดิิบแต่่ละชื่นิัดิไม่เท่ากันั ตั่วอย่างเช่ื่นั บางบริษัทอาจจะเน้ันัหนัักในัการใช้ื่

แรงงานัมากกว่าเคร่�องจักร ในัขณะที�บางบริษัทอาจจะเนั้นัหนัักในัการใช้ื่เคร่�องจักร

มากกว่าแรงงานั จึงอาจทำาให้การเปรียบเทียบผลิต่ภาพ (ซึึ่�งก็ค่อสัืดิส่ืวนัผลผลิต่ต่่อปัจจัย

การผลิต่) นัั�นัเป็นัไปได้ิยาก นัักเศึรษฐศึาสืต่ร์จึงเสืนัอวิธีการวัดิผลิต่ภาพที�เกิดิจากการใช้ื่

ปัจจัยที�หลากหลาย โดิยวิธีนีั�จะช่ื่วยให้สืามารถเปรียบเทียบผลิต่ภาพระหว่างระบบ 

1
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การผลิต่ที�มีลักษณะการใช้ื่ปัจจัยการผลิต่ที�แต่กต่่างกันัได้ิ วิธีการวัดิผลิต่ภาพนีั�เรียกว่า 

Total Factor Productivity (TFP) 

เน่ั�องจากผลิต่ภาพเป็นัเร่�องสืำาคัญและความร้่เกี�ยวกับผลิต่ภาพอาจช่ื่วยให้ 

ผ้่กำาหนัดินัโยบายทำาการตั่ดิสิืนัใจเกี�ยวกับนัโยบายด้ิานัเศึรษฐกิจได้ิดีิขึ�นั วิธี TFP จึงถ่กใช้ื่

เพ่�อวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลิต่ภาพของการผลิต่ในัหลายบริบท งานัศึึกษาโดิย  

Syverson (2004a) พบว่าผลิต่ภาพของแต่่ละบริษัทมีความแต่กต่่างกันัอย่างมาก  

ไม่ว่าอย่่ในัอุต่สืาหกรรมเดีิยวกันั หร่ออย่่ต่่างอุต่สืาหกรรมกันัก็ต่าม นัอกจากนีั� Syverson 

(2011) ได้ิประมวลว่าปัจจัยหลักๆ ที�ทำาให้ผลิต่ภาพมีความแต่กต่่างกันัก็ค่อความเข้มข้นั

ของการใช้ื่เทคโนัโลยี ระดัิบการแข่งขันัหร่อระดัิบการผ่กขาดิของผ้่เล่นัในัต่ลาดิ (Syverson, 

2004b; Schmitz, 2005) คุณภาพของแรงงานั (พนัักงานั) (Abowd et al., 1999; Fox 

and Smeets, 2011) ความสืามารถในัการบริหารงานัของผ้่บริหาร การลงทุนัในัการวิจัย

และพัฒินัา การเรียนัร้่ควบค่่ไปกับการปฏิบัติ่ (Learning by Doing) การมีนัวัต่กรรมใหม่ๆ

และโครงสืร้างการบริการจัดิการภายในัของบริษัท ส่ืวนัปัจจัยภายนัอกนัั�นัอาจประกอบ

ไปด้ิวย การส่ืงออก-นัำาเข้า (Eaton and Kortum, 2002; Melitz, 2003) การได้ิรับ

ประโยชื่น์ัจากการพัฒินัาเทคโนัโลยีของบริษัทอ่�นั ความเข้มข้นัของการแข่งขันัระหว่าง

บริษัท ความเหมาะสืมของการกำากับด่ิแลธุรกิจนัั�นัๆ โดิยภาครัฐ และความยากง่ายในัการ

จัดิหาวัต่ถุดิิบ

Total Factor Productivity (TFP) 
ค่อ วิัธีีการวััดิผลิต่ภาพื่ที�เกิดิจากการใช้้ปัจจัยที�หลากหลาย 

โดิยวิัธีีนี์�จะช่้วัยให้สีามารถุเปรียบเทียบผลิต่ภาพื่ระหว่ัางระบบ
การผลิต่ที�มีลักษณะการใช้้ปัจจัยการผลิต่ที�แต่กต่่างกัน์ได้ิ

ในัทางทฤษฎีนัั�นั เราสืามารถวิเคราะห์ TFP ผ่านัฟัังก์ชื่ันัการผลิต่อย่างง่าย  

ซึึ่�งประกอบไปด้ิวยปัจจัยทุนั แรงงานัและวัต่ถุดิิบ กล่าวค่อ Yt = At F(Kt, Lt, Mt) โดิย Yt 

ใช้ื่แทนัผลผลิต่ และ  F(Kt, Lt, Mt) ค่อฟัังก์ชัื่นัของปัจจัยการผลิต่ ซึึ่�งประกอบไปด้ิวยปัจจัย

ทุนั (Kt) แรงงานั (Lt) และวัต่ถุดิิบอ่�นัๆ (Mt) ส่ืวนั At นัั�นัใช้ื่แทนัระดัิบของผลิต่ภาพ  

แต่่ปัญหาสืำาคัญที�พบในัเชิื่งปฏิบัติ่ ค่อ การวัดิปริมาณของผลผลิต่ ทุนั แรงงานั และวัต่ถุดิิบ

ซึึ่�งหน่ัวยธุรกิจส่ืวนัใหญ่นัั�นัมีผลผลิต่มากกว่าหนึั�งชื่นิัดิ มีการใช้ื่ทุนัหลากหลายร่ปแบบ และ

ใช้ื่แรงงานัที�มีคุณภาพแต่กต่่างกันัในัปริมาณ (ระยะเวลาการทำางานั) ที�แต่กต่่างกันั 
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อย่างไรก็ดีิ Syverson (2011) ซึึ่�งได้ิทำาการประมวลงานัศึึกษาเกี�ยวกับ TFP  

เป็นัจำานัวนัมากพบว่า งานัศึึกษาเกี�ยวกับ TFP ส่ืวนัใหญ่ใช้ื่รายได้ิรวมมาเป็นัตั่ววัดิผลผลิต่

และ Syverson (2011) ได้ิวิจารณ์ว่า รายได้ิรวมจะสืามารถใช้ื่วัดิผลผลิต่อย่างเหมาะสืม 

ในักรณีที�สิืนัค้าและระดัิบราคาของแต่่ละบรษัิทไม่แต่กต่่างกันัมาก หากระดัิบราคามีความ

แต่กต่่างกันัมากก็อาจทำาให้การวัดิผลผลิต่เกิดิความคลาดิเคล่�อนั เช่ื่นั อาจทำาให้สิืนัค้า 

ที�ราคาส่ืง (รายได้ิส่ืง) ด่ิเหม่อนัจะมีผลผลิต่ส่ืงไปด้ิวย สืำาหรับการวัดิปริมาณแรงงานันัั�นั 

ก็มีปัญหาด้ิานัการนัับปริมาณการทำางานัว่าควรจะนัับเป็นัจำานัวนัคนัหร่อปริมาณชัื่�วโมง

ทำางานั และควรจะปรับคุณภาพของแรงงานัอยา่งไร ส่ืวนัในัด้ิานัของทุนั (Capital) มีปัญหา

เช่ื่นักันัว่าควรใช้ื่ม่ลค่าของบริษัท (Book Value) หร่อใช้ื่ม่ลค่าการลงทุนัในัแต่่ละช่ื่วงเวลา

หร่อใช้ื่ทั�งม่ลค่าของบริษัท (ที�มีการแบ่งทอนัให้เป็นัสัืดิเป็นัส่ืวนักับระยะเวลาการใช้ื่จริง) 

และม่ลค่าการลงทุนัในัแต่่ละช่ื่วงเวลามาประกอบกันั

สืำาหรับการศึึกษาเกี�ยวกับ Total Factor Productivity ของอุต่สืาหกรรม 

ในัประเทศึไทยพบว่าได้ิมีการศึึกษาอย่่บ้าง โดิยนัอกเหน่ัอจากการวิเคราะห์ผลิต่ภาพ 

ในัภาพรวมที�จัดิทำาเป็นัประจำาทุกป่ของสืำานัักงานัสืภาพัฒินัาการเศึรษฐกิจและสัืงคม 

แห่งชื่าติ่แล้ว (ด่ิตั่วอย่าง NESDC, 2019 และ NESDC, 2018) Tinakorn และ Sussangkarn 

(1994) ศึึกษาปัจจัยที�มีผลต่่อผลิต่ภาพของประเทศึไทย ระหว่างป่ 2521-2533 เอาไว้  

โดิยใช้ื่ขอ้ม่ลมหภาครายอุต่สืาหกรรม งานัศึึกษานีั�พบว่า ปัจจัยที�มผีลเป็นับวกต่่อผลิต่ภาพ

ของประเทศึประกอบไปดิ้วยความเร็วในัการสืะสืมทุนั การมีส่ืวนัร่วมกับการค้าขายในั

ต่ลาดิโลก รวมถึงการปรับย้ายแรงงานัไปยังภาคอุต่สืาหกรรมที�มีผลิต่ภาพส่ืง นัอกจากนีั� 

Chancharoenchai et al. (2008) ได้ิใช้ื่ข้อม่ลมหภาคในัการศึึกษาปัจจัยที�มีผลต่่อ 

การเติ่บโต่ทางเศึรษฐกิจของประเทศึไทย และพบว่าการลงทุนัซ่ึ่�อเคร่�องจักรและนัำาเข้า

เทคโนัโลยีจากต่่างประเทศึส่ืงผลเป็นับวกต่่อการเติ่บโต่ทางเศึรษฐกิจ ในัขณะที�คุณภาพ

ของปัจจัยการผลิต่ (แรงงานั และวัต่ถุดิิบ) ไม่มีผลต่่อการเติ่บโต่ทางเศึรษฐกิจ และการ

ลงทุนัจากต่่างประเทศึ (Foreign Direct Investment: FDI) มีแนัวโน้ัมจะส่ืงผลลบต่่อ 

การเติ่บโต่ทางเศึรษฐกิจของไทย 

งานัศึึกษาที�ใกล้เคียงกับการศึึกษาครั�งนีั�ค่อการวิเคราะห์ผลิต่ภาพในัภาคบริการ 

ซึึ่�งจัดิทำาโดิยความร่วมม่อระหว่างสืำานัักงานัสืภาพัฒินัาการเศึรษฐกิจและสัืงคมแห่งชื่าติ่

และธนัาคารโลก (NESDB and World Bank, 2007) ในังานันีั�ได้ิมีการศึึกษาผลิต่ภาพของ

ธุรกิจโทรคมนัาคมในัช่ื่วง พ.ศึ. 2536-2549 โดิยวิเคราะห์ถึงภาพรวมทั�งอุต่สืาหกรรม  

ไม่ได้ิแยกศึึกษาเป็นัรายบริษัท โดิยผ้่วิจัยใช้ื่ “จำานัวนัผ้่ใช้ื่ หร่อ Subscribers” มาเป็นั

ตั่วแทนัของผลผลิต่ และพบว่าปัจจัยหลักที�ส่ืงผลต่่อการเพิ�มขึ�นัของผลิต่ภาพในัธุรกิจนีั� 

ค่อปัจจัยทุนัมากกว่าปัจจัยด้ิานัแรงงานัหร่อคุณภาพของแรงงานั อย่างไรก็ดีิ งานันีั�ไม่ได้ิมี
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การวเิคราะห์ผลิต่ภาพเป็นัรายบริษัทเน่ั�องด้ิวยข้อจำากัดิทางดิา้นัข้อม่ล ซึึ่�งคณะผ้่จัดิทำางานั

วิจยั (NESDB and World Bank, 2007) ได้ิให้ความเห็นัในัรายงานัไว้วา่ หน่ัวยงานัที�กำากับ

ด่ิแลธุรกิจโทรคมนัาคมของประเทศึไทยควรเร่งปรับปรุงการจัดิเก็บข้อม่ลด้ิานัการลงทุนั

และการให้บริการของธุรกิจนีั�ให้ครบถ้วนั เพ่�อที�จะเป็นัประโยชื่น์ัต่่อการทำาการวิเคราะห์

เชิื่งนัโยบายต่่อไป

 สืำาหรับงานัที�ศึึกษาผลิต่ภาพโดิยใช้ื่ข้อม่ลรายบริษัทหร่อข้อม่ลทางบัญชีื่นัั�นั 

พบว่า มีอย่่บ้าง เช่ื่นั Olley และ Pakes (1996) ทำาการวิเคราะห์การเปลี�ยนัแปลง 

ผลิต่ภาพของธุรกิจโทรคมนัาคมในัสืหรัฐอเมริการะหว่างช่ื่วงที�มีการลดิความเข้มข้นั 

ของการกำากับด่ิแลธุรกิจ ผ้่เขียนัใช้ื่ข้อม่ลรายบริษัทจากสืำามะโนัอุต่สืาหกรรมระหว่าง 

ค.ศึ. 1963-1987 และพบว่า ผลิต่ภาพของบริษัทในัธุรกิจโทรคมนัาคมนัั�นัเพิ�มขึ�นั 

หลังจากมีการลดิความเข้มข้นัในัการกำากับด่ิแล นัอกจากนีั� Prior et al. (2016) ได้ิศึึกษา

ผลิต่ภาพของธนัาคารและสืถาบันัการเงินัในัประเทศึสืเปนัโดิยใช้ื่ข้อม่ลทางบัญชีื่มา

วิเคราะห์ งานัศึึกษานีั�พบว่า ในัช่ื่วงก่อนัวิกฤติ่เศึรษฐกิจ ค.ศึ. 2008-2009 ผลิต่ภาพของ

ธนัาคารพาณชิื่ยใ์นัสืเปนันัั�นัอย่ใ่นัระดิบัที�ส่ืงกว่าธนัาคารเพ่�อการออมทรัพย์ (ตั่วอย่างเช่ื่นั

ธนัาคารออมสืินัในัประเทศึไทย) และเครดิิต่ย่เนีัยนั อย่างไรก็ต่าม ความแต่กต่่างของ 

ผลิต่ภาพดัิงกล่าวได้ิลดิลงในัช่ื่วงวิกฤติ่เศึรษฐกิจ

นัอกจากนีั� Bosch-Badia (2010) ได้ิแสืดิงให้เห็นัว่าการคำานัวณสัืดิส่ืวนัทางบัญชีื่

จากข้อม่ลงบการเงินันัั�นัมีความเกี�ยวโยงกับผลิต่ภาพไดิ้เช่ื่นักันั ในังานัศึึกษาชิื่�นันีั�ผ้่เขียนั

ได้ิแสืดิงความเกี�ยวโยงระหว่าง Return on Operating Assets (ROOA) กับผลิต่ภาพ 

โดิยพิส่ืจน์ัให้เห็นัว่า Return on Operating Assets (ROOA) นัั�นัสืามารถเขียนัออกมา

ในัร่ปของฟัังก์ชัื่นัระหว่างผลิต่ภาพกับการเปลี�ยนัแปลงของราคาและรายได้ิ สืำาหรับงานั

ชิื่�นันีั� คณะวิจัยจะประยุกต์่ใช้ื่วิธีการคำานัวณผลิต่ภาพจากงานัของ Prior et al. (2016) 

และ Bosch-Badia (2010) 

อย่างไรก็ดีิ การวิเคราะห์ผลิต่ภาพโดิยใช้ื่ข้อม่ลทางบัญชีื่นัั�นัมีข้อจำากัดิ เพราะถึงแม้

ข้อม่ลทางบัญชีื่จะเป็นัข้อม่ลที�รวบรวมไดิ้ง่ายเม่�อเทียบกับข้อม่ลอ่�นัๆ ของบริษัทที�มักจะ

ถ่กเก็บอย่างไม่เป็นัระบบหร่อถ่กเก็บเป็นัความลับ แต่่ข้อม่ลทางบัญชีื่มักถ่กวิจารณ์ว่ามี

ความไม่ต่รงไปต่รงมา สืาเหตุ่หลักเป็นัเพราะบรษัิทส่ืวนัใหญ่มีแรงจ่งใจในัการลดิม่ลค่าภาษี

ที�จะต้่องจ่าย (Balakrishnan et al., 2019; Beck et al., 2014; Breuer et al., 2018) 

ทั�งนีั� Barrios et al. (2019) พบว่า คุณภาพและความไม่ต่รงไปต่รงมาของการทำาบัญชีื่ 

มีผลต่่อความคลาดิเคล่�อนัในัการคำานัวณผลิต่ภาพประมาณร้อยละ 10-20 
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คณะผ้่วิจัยได้ิต่ระหนัักถึงข้อจำากัดิข้างต้่นั อย่างไรก็ดีิ คณะผ้่วิจัยเห็นัว่าหากการ

บันัทึกข้อม่ลทางบัญชีื่ของทุกบริษัทมีระดัิบคุณภาพที�ใกล้เคียงกันั และหลักปฏิบัติ่ 

ของกลุ่มบริษัทที�นัำามาศึึกษามีความคล้ายคลึงกันั ค่าของผลิต่ภาพที�คำานัวณมาจาก 

ข้อม่ลทางบัญชีื่นัั�นัถึงแม้จะไม่แม่นัยำาในัเชิื่งปริมาณ แต่่อาจจะยังสืามารถใช้ื่ศึึกษา 

เชิื่งเปรียบเทียบแนัวโน้ัมหร่อเชิื่งเปรียบเทียบระหว่างบริษัทได้ิ 

ลักษณะติลาดและการแข่้งขั้นุทางธุุรกิจัข้องช่องโทรทัศุน์ุในุระบบดิจิัติอล

 ก่อนัที�จะวิเคราะห์ผลิต่ภาพของผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล ในัส่ืวนันีั�

จะกล่าวถึงลักษณะการประกอบธุรกิจช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล ซึึ่�งความเข้าใจลักษณะ

ของการประกอบธุรกิจโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลจะช่ื่วยให้ผ้่อ่านัสืามารถเข้าใจถึงการ

ประเมินัความสืำาเร็จ และการประเมินัผลิต่ภาพของธุรกิจนีั�ได้ิดีิขึ�นั ทั�งนีั� เน่ั�องด้ิวยข้อจำากัดิ

ทางด้ิานัข้อม่ล การวิเคราะห์ความสืำาเร็จและผลิต่ภาพจะไม่ครอบคลุมถึงช่ื่องโทรทัศึน์ั

สืาธารณะที�ไม่ได้ิประกอบการเพ่�อจุดิประสืงค์ทางธุรกิจ กล่าวค่อ ไม่ครอบคลุมถึง 

ช่ื่องไทยพีบีเอสื ช่ื่อง NBT ช่ื่อง 5 และช่ื่องโทรทัศึน์ัรัฐสืภา

ต่ลาดิโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลเป็นัต่ลาดิสืองด้ิานั โดิยมีผ้่ใช้ื่บริการหลักๆ 2 กลุ่ม

กล่าวค่อ 1) ผ้่ซ่ึ่�อเวลาเพ่�อโฆษณา และ 2) ผ้่ชื่ม โดิยในัต่ลาดินีั�ผ้่ใช้ื่บริการหลักทั�งสืองฝี�าย

ไม่ได้ิมีการติ่ดิต่่อแลกเปลี�ยนัปัจจัยทางธุรกิจใดิๆ กันัโดิยต่รง หากแต่่ผ้่ซ่ึ่�อเวลาเพ่�อ 

การโฆษณามีความคาดิหวังจะให้ผ้่ชื่มรายการโทรทัศึน์ันัั�นัได้ิเห็นัโฆษณาของต่นัผ่านั 

ช่ื่องโทรทัศึน์ั และสุืดิท้ายมีการต่อบสืนัองต่ามจุดิประสืงค์ของโฆษณา เช่ื่นั รับร้่ข้อม่ล 

ที�ถ่ายทอดิจากโฆษณาและซ่ึ่�อสิืนัค้าต่ามโฆษณา เป็นัต้่นั (ภาพที� 3.1)

จากลักษณะการประกอบธุรกิจข้างต้่นั ตั่วชีื่�วัดิความสืำาเร็จในัการประกอบธุรกิจ

จากมุมมองของช่ื่องโทรทัศึน์ัจึงประกอบไปด้ิวยสืองส่ืวนั ส่ืวนัแรกค่อ รายได้ิหร่อกำาไรจาก

ค่าให้บริการเวลาโฆษณา และส่ืวนัที�สืองค่อ เรต่ติ่�งจากการรับชื่มรายการโทรทัศึน์ัของ 

ผ้่ชื่ม สืำาหรับด้ิานัผ้่ชื่มนัั�นัถึงแม้จะไม่ได้ิจ่ายค่าบริการให้กับช่ื่องโดิยต่รง แต่่ความสืำาเร็จ

จากการมีผ้่รับชื่มรายการจำานัวนัมากจะส่ืงผลให้ช่ื่องมีเรต่ติ่�งที�ส่ืง และสืามารถทำารายได้ิ

จากการโฆษณาไดิม้ากขึ�นัด้ิวย ดัิงนัั�นั ผ้่ประกอบการชื่อ่งโทรทศัึน์ัในัระบบดิิจิต่อลประเภท

ธุรกิจจึงจำาเป็นัจะต้่องใช้ื่ความพยายามในัการดึิงด่ิดิผ้่ชื่มเพ่�อสืร้างเรต่ติ่�งและรายได้ิ 

ให้กับช่ื่อง

การประเมนิัผลติ่ภาพและประสืทิธิภาพจะชื่ว่ยเพิ�มความเข้าใจถึงแนัวโนัม้ของผล

ประกอบการธุรกิจช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลในัช่ื่วงที�ผ่านัมา ในัส่ืวนัถัดิไปจะกล่าวถึง

วิธีการและผลการประเมินัและเปรียบเทียบประสิืทธิภาพของช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล

แบบธุรกิจในัช่ื่วง 5 ป่แรกของการมีธุรกิจช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล

2
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วิิธีุการวิิเคราะห์ประสิำทธิุภาพัและผู้ลิติภาพั (Productivity) โดยใช้ข้้อมููลทางบัญชี

การวิเคราะห์ผลิต่ภาพส่ืวนัใหญ่นัั�นัจะเริ�มจากสืมการผลผลิต่ ซึึ่�งแสืดิงให้ผลผลิต่

นัั�นัอย่ใ่นัร่ปของผลิต่ภาพ ปัจจัยการผลิต่ประเภททุนั ปัจจัยการผลิต่ประเภทแรงงานั และ

วัต่ถุดิิบ

   Yit = Ait F ( Kit ,Lit ,Mit )

3

ภาพัที� 3.1  ลักษณะและโครงสำร้างการแข่้งขั้นุข้องผูู้้เล่นุในุติลาดโทรทัศุน์ุในุระบบดิจิัติอล

โดิยกำาหนัดิให้

Yit   แทนัผลผลิต่ของบริษัท i ณ เวลา t 

F(Kit ,Lit ,Mit )  แทนัฟัังก์ชัื่นัของปัจจัยการผลิต่ที�บริษัท i ใช้ื่ ณ เวลา t  

  ซึึ่�งประกอบไปด้ิวยปัจจัยทุนั (Kit) แรงงานั (Lit)  

  และวัต่ถุดิิบอ่�นัๆ ( Mit ) 
Ait   แทนัระดัิบของผลิต่ภาพของบริษัท i ณ เวลา t

สืำาหรับในัการศึึกษาเชิื่งประจักษ์ส่ืวนัใหญ่นัั�นัมักจะกำาหนัดิใหฟั้ังก์ชัื่นัการผลิต่ F(∙) 
เป็นัฟัังก์ชัื่นัระบบการผลิต่ประเภท Cobb-Douglas ทั�งนีั�เป็นัเพราะฟัังก์ชัื่นัการผลิต่แบบ 

Cobb-Douglas สืามารถแปลงร่ปมาเป็นัฟัังก์ชัื่นัอย่างง่ายเพ่�อการวิเคราะห์ทางเศึรษฐมิติ่

ได้ิและยงัสืามารถปรับระดัิบของการประหยดัิต่่อขนัาดิให้สืะท้อนัความเป็นัจริงได้ิพอสืมควร

ฟัังก์ชัื่นัการผลิต่แบบ Cobb-Douglas สืามารถแสืดิงได้ิดัิงนีั�

               Yit = Ait ∙ Kit
α ∙ Lit

β ∙ Mit
γ

โดิยกำาหนัดิให้พารามิเต่อร์ α แทนัค่าความย่ดิหยุ่นัของปัจจัยทุนัต่่อผลผลิต่  

β แทนัค่าความย่ดิหยุ่นัของปัจจัยแรงงานัต่่อผลผลิต่ และ γ แทนัค่าความย่ดิหยุ่นัของ

วัต่ถุดิิบต่่อผลผลิต่ และเม่�อจัดิร่ปใหม่จะสืามารถแสืดิงเป็นัสืมการของผลิต่ภาพได้ิดัิงนีั�
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กล่าวค่อ ผลิต่ภาพเท่ากับสัืดิส่ืวนัของผลผลิต่ต่่อปัจจัยการผลิต่ที�ใช้ื่ในัการผลิต่นัั�นัเอง

ในัการศึึกษาครั�งนีั� เน่ั�องจากข้อม่ลที�นัำามาวิเคราะห์นัั�นัเป็นัข้อม่ลทางบัญชีื่ 

รายบริษัท ซึึ่�งไม่ได้ิแยกรายละเอียดิไปถึงปริมาณของผลผลิต่และปัจจัยการผลิต่แต่่ละ

ปัจจัยมีเพียงม่ลค่าของผลผลิต่ (รายได้ิจากการให้บริการ) และม่ลค่ารวมของปัจจัยการผลิต่  

(ต้่นัทุนัในัการให้บริการ) ดัิงนัั�นังานัศึึกษาครั�งนีั�จะใช้ื่ส่ืต่รการคำานัวณผลิต่ภาพ Total 

Factor Productivity (TFP) ต่ามงานัของ Bosch-Badia (2010) ซึึ่�งเสืนัอวิธีการคำานัวณ 

TFP จากข้อม่ลทางบัญชีื่ของบริษัทดัิงนีั�

Yit   Ait= =
K it

α ∙ L it
β ∙ Mit

γ 
ผลผลิต่

ปัจจัยการผลิต่

∑n
j =1 pj1∙qjtTFPt1= =

∑m
i=1 pi1∙qit 

ผลผลิต่

ปัจจัยการผลิต่

โดิย t แทนัช่ื่วงเวลา (ป่ พ.ศึ. ), j แทนัประเภทของผลผลิต่ที�บริษัทผลิต่ (ตั่วอย่างเช่ื่นั j=1 

แทนัการให้บริการเช่ื่าเวลาเพ่�อโฆษณา, j=2 แทนัการขายบัต่รคอนัเสิืร์ต่ เป็นัต้่นั),  

i แทนัปัจจัยการผลิต่ที�บริษัทใช้ื่ (ตั่วอย่างเช่ื่นั i=1 แทนัค่าลิขสิืทธิ�, i=2 แทนัค่าเคร่�องม่อ

/อุปกรณ์, i=3 ค่าจ้างแรงงานั เป็นัต้่นั), ส่ืวนั pj1 ใช้ื่แทนัราคาของผลผลิต่ที� j ณ ช่ื่วงเวลา

ที� 1, pi1 ใช้ื่แทนัราคาของปัจจัยการผลิต่ที� i ณ ช่ื่วงเวลาที� 1, qjt ใช้ื่แทนัปริมาณผลผลิต่

ที� j ณ ช่ื่วงเวลาที� t และ qit ใช้ื่แทนัปริมาณปัจจัยการผลิต่ที� i ณ ช่ื่วงเวลาที� t  

 สืำาหรับข้อม่ลที�จะใช้ื่คำานัวณค่า TFP ต่ามข้างต้่นั คณะผ้่วิจัยจะนัำาข้อม่ลทาง

บัญชีื่ที�ได้ิจากงบการเงินัของแต่่ละบริษัท โดิยส่ืวนัใหญ่จะไม่ได้ิแยกย่อยถึงปริมาณและ

ราคาของผลผลิต่และปัจจัยการผลิต่แต่่ละชื่นิัดิ คณะผ้่วิจัยจึงไม่สืามารถใช้ื่ส่ืต่รการคำานัวณ

ต่ามสืมการที� (1) ไดิ้โดิยต่รง แต่่จะใช้ื่รายไดิ้จากการบริการ ซึ่ึ�งสืะท้อนัม่ลค่าผลผลิต่ 

โดิยรวม มาแทนัค่า ∑n
j =1 pj1∙qjt และใช้ื่ต้่นัทุนัในัการให้บริการ ซึึ่�งสืะท้อนัม่ลค่าของ

ปัจจัยการผลิต่โดิยรวม มาแทนัค่า ∑m
i=1 pi1∙qit  ในัสืมการที� (1) ดัิงต่ารางที� 3.1

(1)
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ผลรวมของรายได้ิในัป่นัั�นัๆที�เกิดิจากการประกอบกิจการโทรทัศึน์ั 

เช่ื่นั รายได้ิค่าเช่ื่าเวลา ค่าโฆษณา ค่าให้เช่ื่าสืถานัที� ค่าเช่ื่าอุปกรณ์ 

เป็นัต้่นั (ไม่รวมรายได้ิจากเงินัปันัผล หร่อ จากการลงทุนัที�ไม่เกี�ยวข้อง

กับกิจการโทรทัศึน์ั

ผลรวมของค่าใช้ื่จ่ายที�ใช้ื่ในัการผลิต่ในัป่นัั�นัๆ โดิยรวมสื่วนัของ 

ค่าใช้ื่จ่ายที�เป็นัค่าจ้าง ค่าใช้ื่จ่ายที�เป็นัวัต่ถุดิิบต่่างๆ และ ค่าใช้ื่จ่าย 

ที�เป็นัทุนัต่่างๆ เช่ื่นั ค่าลิขสิืทธิ� ค่าเส่ื�อมของอุปกรณ์

เน่ั�องจากแต่่ละบริษัทที�ประกอบกิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลมีการแจกแจง

รายการของผลผลิต่และปัจจัยการผลิต่ที�แต่กต่่างกันั เช่ื่นั งบการเงินัของบริษัทที� x  
ในัป่ 2562 มีการแจกแจงรายได้ิออกเป็นั 11 รายการ ประกอบด้ิวย 1) รายได้ิค่าเช่ื่าเวลา

และโฆษณาดิิจิต่อล 2) รายได้ิค่าบริการออนัไลน์ั 3) รายได้ิค่าบริการเทคนิัคและบริการ

อ่�นัดิิจิต่อล 4) รายได้ิค่าเช่ื่าสืถานัที�และอุปกรณ์ 5) รายได้ิค่าบริการอ่�นัๆ 6) เงินัปันัผล 

จากการลงทุนั 7) ดิอกเบี�ยรับ 8) ผลประโยชื่น์ัพนัักงานัลดิลง 9) กำาไรจากอัต่ราแลกเปลี�ยนั

เงินัต่ราต่่างประเทศึ 10) กำาไรจากการขายหลักทรัพย์ 11) รายได้ิอ่�นั ส่ืวนังบการเงินั 

ของบรษัิทที� Y  ไม่มีการแจกแจงประเภทของรายไดิ ้โดิยแสืดิงแต่่รายไดิร้วมภายใต้่รายการ

รายได้ิค่าบริการออกอากาศึเท่านัั�นั ดัิงนัั�นั ในัการคำานัวณค่าผลิต่ภาพ คณะผ้่วิจัยจึงต้่อง

พิจารณาการดิงึข้อม่ลเป็นัรายบริษัทเพ่�อให้ตั่วเลขที�ใช้ื่ในัการคำานัวณสืะทอ้นัถึงสิื�งเดีิยวกันั

และสืามารถนัำามาเปรียบเทียบกันัได้ิ โดิยรายละเอียดิเพิ�มเติ่มต่ามต่ารางที� 3.2

 

∑n
j =1 pj1∙qjt

∑m
i=1 pi1∙qit 

ติารางที� 3.1  ข้้อมููลทางบัญชีที�ใช้แทนุตัิวิแปรผู้ลผู้ลิติและปัจัจััยการผู้ลิติ

ตัิวิแปร        ข้้อมููลจัากงบการเงินุที�ใช้แทนุตัิวิแปร

(ผลผลิต่)

(ปัจจัยการผลติ่)
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ติารางที� 3.2  ข้้อมููลทางบัญชีที�ใช้แทนุตัิวิแปรผู้ลผู้ลิติและปัจัจััยการผู้ลิติข้องแต่ิละบริษัท

บริษัท

(ช่อง)

บริษัทที� 1 

บริษัทที� 2 

บริษัทที� 3 

บริษัทที� 4 

บริษัทที� 5 

บริษัทที� 6 

บริษัทที� 7 

บริษัทที� 8

รายได้ิค่าเช่ื่าเวลาและโฆษณาดิิจิต่อล  
รายได้ิค่าโฆษณาและบริการออนัไลน์ั  
รายได้ิค่าบริการเทคนิัคและบริการอ่�นัดิิจิต่อล  
รายได้ิค่าเช่ื่าสืถานัที�และอุปกรณ์  
รายได้ิค่าบริการอ่�นัๆ

รายได้ิจากการขายเวลาโฆษณา  
รายได้ิค่าชื่ดิเชื่ยในัการนัำาสัืญญาณรายการช่ื่องแอนัะล็อก
มาออกอากาศึค่่ขนัานัในัระบบดิิจิต่อล  
รายได้ิจากการให้เช่ื่าและบริการอ่�นั  
รายได้ิจากการให้เช่ื่าสัืญญาณถ่ายทอดิสืดิ

รายได้ิจากการให้บริการ 

รายได้ิจากการให้บริการ  
รายได้ิจากรายการโทรทัศึน์ั  
รายได้ิจากคอนัเสิืร์ต่  
รายได้ิจากการรับจ้างจัดิงานั

รายได้ิธุรกิจส่ื�อโทรทัศึน์ั  
รายได้ิธุรกิจรับจ้างและผลิต่กิจกรรม  
รายได้ิธุรกิจบริการและสืนัับสืนุันั  
รายได้ิจากการขายและบริการ  
รายได้ิจากการขาย  
รายได้ิจากการให้บริการ

รายได้ิจากการให้บริการ 

รายได้ิจากการให้บริการ 

รายได้ิจากการให้บริการ

ต้่นัทุนัการผลิต่และให้บริการ  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการขาย  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริหาร 

ต้่นัทุนัขาย/ต้่นัทุนัการขายเวลาโฆษณา  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการขาย  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริหาร 

ต้่นัทุนัการให้บริการ  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการให้บริการ  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริหาร

ต้่นัทุนัจากการให้บริการ  
ต้่นัทุนัรายการโทรทัศึน์ั  
ต้่นัทุนัคอนัเสิืร์ต่  
ต้่นัทุนัรับจ้างจัดิงานั

ต้่นัทุนัขายและบริการ 
ต้่นัทุนัขาย  
ต้่นัทุนัการให้บริการ 

ต้่นัทุนัการบริการ  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการขาย  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริหาร

ต้่นัทุนัการบริการ  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการขาย  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริหาร

ต้่นัทุนัการให้บริการ  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการขาย  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริหาร (ต้่นัทุนัการผลิต่
และบริการ การเปลี�ยนัแปลงในัสิืนัค้า
สืำาเร็จร่ปและงานัระหว่างทำา ค่าใช้ื่จ่าย
ผลประโยชื่น์ัของพนัักงานั ค่าเส่ื�อมราคา
และตั่ดิจำาหน่ัาย ค่าบริการโครงข่ายส่ืง
สัืญญาณ ค่าสืาธารณ่ปโภค อ่�นัๆ)

มููลค่าผู้ลผู้ลิติ 

(ในุงานุนีุ�จัะใช้รายได้จัากการบริการ) 

ค้อผู้ลรวิมูข้องตัิวิแปรดังต่ิอไปนีุ�

มููลค่าปัจัจััยการผู้ลิติ

ค้อผู้ลรวิมูข้องตัิวิแปรดังต่ิอไปนีุ�
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บริษัท

(ช่อง)

บริษัทที� 9 

บริษัทที� 10 

บริษัทที� 11 

บริษัทที� 12 

บริษัทที� 13 

บริษัทที� 14 

บริษัทที� 15 

บริษัทที� 16 

บริษัทที� 17 

บริษัทที� 18 

บริษัทที� 19

รายได้ิจากการดิำาเนิันังานัโทรทัศึน์ัและวิทยุ

รายได้ิจากการให้บริการ 

รายได้ิจากการขายเวลาโฆษณา  
รายได้ิจากการให้ใช้ื่ลิขสิืทธิ�และบริการอ่�นั 

รายได้ิค่าโฆษณา  
รายได้ิค่าสืนัับสืนุันัรายการโทรทัศึน์ั 

รายได้ิจากการให้บริการ  
รายได้ิค่าลิขสิืทธิ�  
รายได้ิค่าบริการศิึลปินั

รายได้ิจากการให้บริการ 

รายได้ิจากการให้บริการ 

รายได้ิจากการให้บริการ 

รายได้ิจากการให้บริการ  
รายได้ิเงินัสืนัับสืนุันัจาก กสืทชื่.  
กำาไรจากการค่นัและการยกเลิกใบอนุัญาต่ฯ 

รายได้ิจากค่าสืนัับสืนุันัรายการโทรทัศึน์ั  
รายได้ิค่าโฆษณา 

รายได้ิจากการให้บริการ

มููลค่าผู้ลผู้ลิติ 

(ในุงานุนีุ�จัะใช้รายได้จัากการบริการ) 

ค้อผู้ลรวิมูข้องตัิวิแปรดังต่ิอไปนีุ�

มููลค่าปัจัจััยการผู้ลิติ

ค้อผู้ลรวิมูข้องตัิวิแปรดังต่ิอไปนีุ�

ค่าใช้ื่จ่ายในัการดิำาเนิันังานัโทรทัศึน์ัและวิทยุ 
ค่าใช้ื่จ่ายในัการขาย  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริหาร  
ค่าต่อบแทนัผ้่บริหาร

ต้่นัทุนัจากการให้บริการ  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการขาย  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริหาร

ต้่นัทุนัจากการให้บริการ  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการขาย  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริหาร

ต้่นัทุนัการบริการ  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการขาย  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริหาร

ต้่นัทุนับริการ  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริการ  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริหาร

ต้่นัทุนัการให้บริการ  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการขาย  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริหาร

ต้่นัทุนัจากการให้บริการ  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการขาย  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริหาร

ต้่นัทุนัการบริการ  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการขาย  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริหาร

ต้่นัทุนัจากการให้บริการ  
ค่าใบอนุัญาต่ให้ใช้ื่คล่�นัความถี�และ 
ประกอบกิจการโทรทัศึน์ั  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการขาย  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริหาร

ต้่นัทุนัการให้บริการ  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริหาร 

ต้่นัทุนัการให้บริการ  
ค่าใช้ื่จ่ายในัการบริหาร  
(ไม่มีแยกรายการค่าใช้ื่จ่ายในัการขาย)



78

การเปรียบเทียบค่าควิามูนิุยมูเฉลี�ย (เรติติิ�ง) ข้องบริษัทในุธุุรกิจัช่องโทรทัศุน์ุในุระบบ

ดิจิัติอล

เรต่ติ่�ง ค่อ ตั่วแปรที�ใช้ื่วัดิระดัิบความนิัยมของผ้่ชื่มโทรทัศึน์ั โดิยสืำาหรับด้ิานัผ้่ชื่มนัั�นั

ถึงแม้จะไม่ได้ิจ่ายค่าบริการให้กับช่ื่องโดิยต่รง แต่่ความสืำาเร็จจากการมีผ้่รับชื่มรายการ

จำานัวนัมากจะส่ืงผลให้ช่ื่องมีเรต่ติ่�งที� ส่ืง และสืามารถทำารายได้ิจากการโฆษณา 

ได้ิมากขึ�นัด้ิวย จากการวิเคราะห์ค่าสืหสืัมพันัธ์ (Correlation) ระหว่างเรต่ติ่�งกับรายไดิ้

จากการบรกิารในัธุรกิจช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลของไทยพบว่า ในัช่ื่วงป่ 2559-2561 

ตั่วแปรทั�งสืองมีค่าความสืหสัืมพันัธ์ระหว่าง 0.82-0.88 ซึึ่�งอย่่ในัเกณฑ์์ที�ส่ืง และค่า 

สืหสัืมพันัธ์มีแนัวโน้ัมส่ืงขึ�นัต่ามระดัิบความสืมบ่รณ์ของการเปลี�ยนัผ่านัเข้าส่่ืระบบดิิจิต่อล

ผลการคำานัวณนีั�ไม่เป็นัที�น่ัาแปลกใจ เนั่�องจากเรต่ติ่�งเป็นัตั่วแปรดึิงด่ิดิผ้่ต้่องการใช้ื่บริการ

โฆษณา และเป็นัตั่วแปรที�ธุรกิจช่ื่องโทรทัศึน์ัใช้ื่ในัการกำาหนัดิอัต่ราค่าโฆษณาด้ิวย

ติารางที� 3.3  ค่าสำหสัำมูพัันุธ์ุระหว่ิางเรติติิ�งกับรายได้จัากการบริการ (พั.ศุ. 2558-2561)

4

อยา่งไรก็ดีิ การพัฒินัาทางเทคโนัโลยแีละการเข้าถึงอินัเทอร์เน็ัต่ของประชื่ากรไทย

ทำาให้การแข่งขันัในัต่ลาดิส่ื�อมีความเข้มข้นัขึ�นั จากข้อม่ลที�รวบรวมโดิยบริษัท AGB  

Nielsen Media Research พบว่าเรต่ติ่�งเฉลี�ยของช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลมีแนัวโน้ัม

ทรงตั่ว หร่อค่อนัไปในัทิศึทางที�ลดิลง (ภาพที� 3.2)

ใน์ปี 2561 ค่าเฉลี�ยของเรต่ติ่�งอย่่ที� 0.294 ซึึ่�งจากทั�งหมดิ 25 ช่้องรายการ 
(ไม่รวัมช่้องโทรทัศึน์์รัฐสีภา) มี 9 ช่้องที�มีเรต่ติ่�งส่ีงกว่ัาค่าเฉลี�ย 
ได้ิแก่ ช่้อง 7HD ช่้อง 3HD ช่้อง 3SD ช่้องเวิัร์คพื่อยท์ ทีวีั ช่้อง 8  
ช่้องโมโน์ 29 ช่้อง One ช่้องไทยรัฐ ทีวีั และช่้อง Amarin TV HD 

โดิยช่้อง 7HD และ ช่้อง 3HD นั์�น์ถึุงแม้จะมีเรต่ติ่�งเฉลี�ย
ที�ส่ีงกว่ัาช่้องอ่�น์หลายเท่าตั่วั แต่่แน์วัโน้์มเรต่ติ่�งของสีองช่้องใหญ่นี์�

มีแน์วัโน้์มลดิลงมาต่ลอดิ 5 ปีที�ผ่าน์มา (ภาพื่ที� 3.3) 

2558

2559

2560

2561

หมายเหตุ่: ค่าสืหสัืมพันัธ์ในัป่ 2558 ไม่ส่ืงเท่าของป่อ่�นัๆ เน่ั�องจากยังอย่่ในัช่ื่วงแรก 
ของการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืการถ่ายทอดิสัืญญาณโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล

0.6084

0.8182

0.8366

0.8832

ค่าสำหสัำมูพัันุธ์ุระหว่ิางเรติติิ�งกับรายได้จัากการบริการ ปี
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ภาพัที� 3.2   เรติติิ�งเฉลี�ยข้องช่องโทรทัศุน์ุในุระบบดิจิัติอล (พั.ศุ. 2557-2563)

เรติติิ�งเฉลี�ย

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

0.31

0.30

0.29

0.28

0.27

0.26

7HD

CH8

WORKPOINT TV

THAIRATH TV HD

3SD

3HD

ONE

MONO 29

AMARIN TV HD

ค่าเฉลี�ยเรติติิ�ง

ที�มา: คณะผ้่วิจัยรวบรวมข้อม่ลจาก กสืทชื่.

ภาพัที� 3.3   เรติติิ�งข้องช่องที�มีูเรติติิ�งสูำงกว่ิาค่าเฉลี�ยในุปี 2561

ที�มา: กสืทชื่. (2561)
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ภาพัที� 3.4   เรติติิ�งข้องช่องที�มีูเรติติิ�งติำ�ากว่ิาค่าเฉลี�ยในุปี 2561

5

สีำาหรับอีก 16 ช่้องที�เหล่อนั์�น์ มีเรต่ติ่�งต่ำ�ากว่ัาค่าเฉลี�ยใน์ปี 2561 
โดิยช่้อง 9 MCOT HD และ ช่้อง 5 นั์�น์ถึุงแม้จะมีเรต่ติ่�งส่ีงกว่ัาค่าเฉลี�ยใน์ปีแรกของ

การดิำาเนิ์น์กิจการโทรทัศึน์์ใน์ระบบดิิจิต่อล (ปี 2557) แต่่เรต่ติ่�งก็ลดิลงมาเป็น์ลำาดัิบ
ใน์ปีถัุดิไป สีำาหรับช่้องที�เหล่อนั์�น์ ถึุงแม้จะมีบางช่้องที�แน์วัโน้์มเรต่ติ่�งเป็น์ขาขึ�น์ 

ใน์ช่้วังปี 2557-2561 อย่่บ้าง (เช่้น์ ช่้องสีปริงนิ์วัส์ี ช่้อง SPRING 26 และ  
ช่้อง GMM25) แต่่ค่าของเรต่ติ่�งนั์�น์ก็ยังต่ำ�ากว่ัาค่าเฉลี�ยอย่่มาก (ภาพื่ที� 3.4)

2557	 					2558	 											2559	 2560	 							2561
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การเปรียบเทียบผู้ลิติภาพัข้องบริษัทในุธุุรกิจัช่องโทรทัศุน์ุในุระบบดิจิัติอล

ผลิต่ภาพหมายถึงสัืดิส่ืวนัของผลผลิต่ต่่อปัจจัยการผลิต่ โดิยการใช้ื่ตั่วชีื่�วัดิของ

ผลผลิต่และปัจจัยการผลิต่นัั�นัแต่กต่่างกันัไปในัแต่่ละธุรกิจและอุต่สืาหกรรม สืำาหรับธุรกิจ

ช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลนัั�นัอาจใช้ื่ตั่วแปรเรต่ติ่�งหร่อรายได้ิจากการบริการมาวัดิ 

ผลผลิต่ และใช้ื่ต้่นัทุนัจากการบริการ การขายและการบริหาร มาวัดิปัจจัยการผลิต่  

อย่างไรก็ต่าม เน่ั�องจากค่าสืหสัืมพันัธ์ระหว่างเรต่ติ่�งกับรายได้ิจากการบริการในัธุรกิจ 

ช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลนัั�นัค่อนัข้างส่ืง (ต่ารางที� 3.3) การเล่อกตั่วแปรตั่วใดิตั่วหนึั�ง

มาใช้ื่จึงไม่น่ัาจะกระทบผลการวิเคราะห์อย่างมีนััยสืำาคัญ 

ที�มา: กสืทชื่. (2561)
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สืำาหรับข้อม่ลรายได้ิจากการให้บริการและต้่นัทุนัของแต่่ละบริษัทนัั�นั คณะผ้่วิจัย

ได้ิรวบรวมจากงบการเงนิัของบรษัิท ซึึ่�งแต่่ละบรษัิทอาจจะมกีารแสืดิงรายการที�แยกยอ่ย

ต่่างกันั (ด่ิรายละเอียดิการแจกแจงรายไดิ้และต่้นัทุนัของแต่่ละบริษัทได้ิในัต่ารางที� 3.2) 

อยา่งไรก็ต่าม การวิิเคราะห์ผู้ลิติภาพัในุการศึุกษานีุ�จัะเป็นุการวิิเคราะห์รายบริษัท ไมู่ใช่

รายช่อง เนุ้�องจัากบริษัทที�ประกอบกิจัการมูากกว่ิา 1 ช่องไมู่ได้ทำาการแจักแจังบัญชี 

แยกช่อง ตั่วอยา่งเช่ื่นั บริษัท บีอีซีึ่ มัลติ่มีเดีิย จำากัดิ ประกอบกิจการ 3 ช่ื่องรายการ ได้ิแก่

ช่ื่อง 3HD ช่ื่อง 3SD และ ช่ื่อง 3 Family ดัิงนัั�นั การวิเคราะห์ผลิต่ภาพจะวิเคราะห์ถึง

ผลิต่ภาพของบริษัท บีอีซีึ่ มัลติ่มีเดีิย จำากัดิ ซึึ่�งมีผลผลิต่ผ่านั 3 ช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล

โดิยรวม นัอกจากนีั� การวิเคราะห์ผลิต่ภาพในังานัศึึกษานีั�จะไม่ครอบคลุมถึงช่ื่องสืาธารณะ

เน่ั�องจากไม่มีข้อม่ลงบการเงินัของช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลประเภทนีั� 

5.1 ผู้ลิติภาพั (คำานุวิณแบบที� 1): ใช้สัำดส่ำวินุรายได้ต่ิอต้ินุทุนุ 

ในังานัศึึกษานีั�คณะผ้่วิจัยใช้ื่รายได้ิจากการบริการต่่อต้่นัทุนัของบริษัทมาเป็นั 

ตั่วชีื่�วัดิผลิต่ภาพ โดิยจะใช้ื่ส่ืต่รการคำานัวณผลิต่ภาพ Total Factor Productivity (TFP) 

ต่ามงานัของ Bosch-Badia (2010) ซึ่ึ�งเสืนัอวิธีการคำานัวณ TFP จากข้อม่ลทางบัญชีื่ 

ของบริษัทดัิงนีั�

โดิยข้อม่ลที�นัำามาคำานัวณนัั�นัได้ิมาจากงบการเงนิัของแต่่ละบรษัิท ซึึ่�งแต่่ละบรษัิท

มีการแจกแจงรายละเอียดิด้ิานัรายได้ิและค่าใช้ื่จ่ายที�แต่กต่่างกันั คณะผ้่วิจัยจึงแยก

พิจารณาการคำานัวณผลิต่ภาพเป็นัรายบริษัทไป ทั�งนีั�เพ่�อให้สัืดิส่ืวนัรายได้ิต่่อต้่นัทุนันัั�นั 

มีความคงเส้ืนัคงวาและสืามารถนัำามาเปรียบเทียบระหว่างบริษัทได้ิ

จากผลการคำานัวณพบว่า ค่าของสัืดิส่ืวนัรายได้ิต่่อต้่นัทุนั (ค่า TFP) มีแนัวโน้ัม 
เพิ�มขึ�นัเร่�อยมา โดิยในัป่ 2557 ค่าเฉลี�ยของรายได้ิจากการให้บริการต่่อต้่นัทุนั (ซึึ่�งรวม
ต้่นัทุนัการให้บริการ การขายและการบริหาร) นัั�นัอย่่ที�เพียง 0.48 เท่า ซึึ่�งหมายความว่า 
รายได้ิของช่ื่องคิดิเป็นัเพียงครึ�งหนึั�งของต้่นัทุนัและได้ิเพิ�มขึ�นัเร่�อยๆ จนัประทั�งในัป่ 2561 
ค่าเฉลี�ยของรายได้ิจากการให้บริการต่่อต้่นัทุนัของทุกบริษัทอย่่ที� 0.83 เท่า ถึงแม้ว่า 
การเพิ�มขึ�นันีั�นัับเป็นัการพัฒินัาผลิต่ภาพที�ดีิ แต่่ค่าของสัืดิส่ืวนัยังไม่เกินั 1 หมายความว่า 
โดิยเฉลี�ยแล้วธุรกิจช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลยังไม่สืามารถผลิต่สิืนัค้า (หร่อบริการ)  

ที�มีม่ลค่าต่ลาดิมากกว่าต้่นัทุนัได้ิ

∑n
j =1 pj1∙qjtTFPt1= =

∑m
i=1 pi1∙qit 

ผลผลิต่

ปัจจัยการผลิต่
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ภาพัที� 3.5   สัำดส่ำวินุรายได้ต่ิอต้ินุทุนุข้องช่องที�มีูสัำดส่ำวินุรายได้ต่ิอต้ินุทุนุสูำงกว่ิาค่าเฉลี�ยในุปี 2561

ใน์ปี 2561 มีบริษัทช่้องโทรทัศึน์์ใน์ระบบดิิจิต่อล จำาน์วัน์ 11 บริษัท
ที�มีสัีดิส่ีวัน์รายได้ิต่่อต้่น์ทุน์ส่ีงกว่ัาค่าเฉลี�ย ใน์จำาน์วัน์นี์�มีเพีื่ยง

 7 บริษัทเท่านั์�น์ ที�มีสัีดิส่ีวัน์รายได้ิต่่อต้่น์ทุน์ส่ีงกว่ัา 1 หร่อมีม่ลค่า
ผลผลิต่ที�มากกว่ัาต้่น์ทุน์ ได้ิแก่ บริษัท บีอีซีึ่ มัลติ่มีเดีิย จำากัดิ 

(ประกอบกิจการ ช่้อง 3HD ช่้อง 3SD และ ช่้อง 3 Family)  
และบริษัทผ้่ประกอบกิจการช่้องเวิัร์คพื่อยท์ ทีวีั ช่้อง 7HD ช่้อง 8 
ช่้อง โมโน์ 29 ช่้อง One และช่้องสีปริงนิ์วัส์ี ช่้องเหล่านี์�ส่ีวัน์ใหญ่

จะเป็น์ช่้องที�ได้ิรับควัามนิ์ยม และมีเรต่ติ่�งส่ีงกว่ัาค่าเฉลี�ยด้ิวัย (ภาพื่ที� 3.5)

สีำาหรับช่้องสีปริงนิ์วัส์ีนั์�น์เป็น์ข้อยกเว้ัน์เพื่ราะมีค่าเรต่ติ่�ง

ที�ต่ำ�ากว่ัาช่้องอ่�น์ๆ ใน์กลุ่มนี์�มาก แต่่เน่์�องจากช่้องสีปริงนิ์วัส์ี

มีต้่น์ทุน์ที�ต่ำ�า จึงทำาให้สัีดิส่ีวัน์ของรายได้ิต่่อต้่น์ทุน์ค่อน์ข้างส่ีง
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สัำดส่ำวินุรายได้: ต้ินุทุนุ (1:1)
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ที�มา: คณะผ้่วิจัยคำานัวณจากข้อม่ลในังบการเงินัของแต่่ละบริษัท
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5.2 ผู้ลิติภาพั (คำานุวิณแบบที� 2): ใช้สัำดส่ำวินุเรติติิ�งต่ิอต้ินุทุนุ 

เรต่ติ่�งเป็นัอีกหนึั�งตั่วแปรในัการวัดิผลสืำาเร็จของการประกอบธุรกิจช่ื่องโทรทัศึน์ั

ในัระบบดิิจิต่อล การได้ิความนิัยมจากผ้่ชื่มมากๆ จะส่ืงผลทำาให้เรต่ติ่�งชื่องช่ื่องส่ืงและเพิ�ม

ศัึกยภาพในัการทำารายได้ิของช่ื่อง อย่างไรก็ดีิ หากเรต่ติ่�งนัั�นัแลกมาด้ิวยต้่นัทุนัที�ส่ืงก็อาจ

ไม่คุ้มค่าในัแง่ของธุรกิจเช่ื่นักันั ดัิงนัั�นั ในัส่ืวนันีั�จึงจะคำานัวณผลิต่ภาพจากการเปรยีบเทียบ

เรต่ติ่�งกับต้่นัทุนัของช่ื่อง เน่ั�องจากหน่ัวยของเรต่ติ่�งและหน่ัวยของต้่นัทุนันัั�นัมีความ 

แต่กต่่างกันัมาก คณะผ้่วิจัยจึงใช้ื่ส่ืต่รคำานัวณต่ามดิ้านัล่างเพ่�อปรับให้ค่าของเรต่ติ่�งและ

ต้่นัทุนัสืามารถนัำามาเปรียบเทียบกันัได้ิ

ภาพัที� 3.6   สัำดส่ำวินุรายได้ต่ิอต้ินุทุนุข้องช่องที�มีูสัำดส่ำวินุรายได้ต่ิอต้ินุทุนุติำ�ากว่ิาค่าเฉลี�ยในุปี 2561

rating
สัืดิส่ืวนัเรต่ติ่�งต่่อต้่นัทุนั = =

∑m
i=1 pi1∙qit /1,000,000,000

เรต่ติ่�ง
ปัจจัยการผลิต่ (หน่ัวยเป็นัพันัล้านับาท)

(ภาพื่ที� 3.6) แสีดิงสัีดิส่ีวัน์ของรายได้ิต่่อต้่น์ทุน์ของช่้องโทรทัศึน์์

ใน์ระบบดิิจิต่อลที�มีสัีดิส่ีวัน์รายได้ิต่่อต้่น์ทุน์

ต่ำ�ากว่ัาค่าเฉลี�ยใน์ปี 2561 ซึึ่�งทุกช่้องดัิงกล่าวันั์�น์

มีสัีดิส่ีวัน์รายได้ิต่่อต้่น์ทุน์ที�ต่ำ�ากว่ัา 1 

และโดิยรวัมยังไม่สีามารถุเห็น์แน์วัโน้์ม

การเพิื่�มขึ�น์อย่างรวัดิเร็วัของช่้องใดิ
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ที�มา: คณะผ้่วิจัยคำานัวณจากข้อม่ลในังบการเงินัของแต่่ละบริษัท
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อย่างไรก็ต่าม การวิเคราะห์สัืดิส่ืวนัเรต่ติ่�งต่่อต้่นัทุนัของบริษัท บีอีซีึ่ มัลติ่มีเดีิย 

จำากัดิ (ประกอบกิจการ 3 ช่ื่องรายการ ได้ิแก่ ช่ื่อง 3HD ช่ื่อง 3SD และ ช่ื่อง 3 Family) 

และบริษัท อสืมท จำากัดิ (มหาชื่นั) (ประกอบกิจการ 2 ช่ื่องรายการ ได้ิแก่ ช่ื่อง 9 MCOT HD 

และ ช่ื่อง MCOT Family) จะเป็นัการวิเคราะห์รายบริษัท ไม่ใช่ื่รายช่ื่อง เน่ั�องจากสืองบริษัทนีั�

ไม่ได้ิทำาการแจกแจงบัญชีื่แยกช่ื่องรายการ ดัิงนัั�นั การคำานัวณสัืดิส่ืวนัเรต่ติ่�งต่่อต้่นัทุนั 

จึงคำานัวณโดิยนัำาผลรวมของเรต่ติ่�งทุกช่ื่องในับริษัทมาหารด้ิวยต้่นัทุนัรวมของบริษัท  

ซึึ่�งการคำานัวณลักษณะนีั�จะทำาให้ได้ิค่าเฉลี�ยถ่วงนัำ�าหนัักของสัืดิส่ืวนัเรต่ติ่�งต่่อต้่นัทุนัของ

ทุกช่ื่องที�บริษัทประกอบกิจการอย่่ และสืามารถนัำามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับช่ื่องอ่�นัๆ ได้ิ

ภาพัที� 3.7   สัำดส่ำวินุเรติติิ�งต่ิอต้ินุทุนุข้องช่องที�มีูสัำดส่ำวินุเรติติิ�งต่ิอต้ินุทุนุสูำงกว่ิาค่าเฉลี�ยในุปี 2561

ใน์ปี 2561 มีบริษัทช่้องโทรทัศึน์์ใน์ระบบดิิจิต่อลจำาน์วัน์ 7 บริษัท/ช่้อง

ที�มีสัีดิส่ีวัน์เรต่ติ่�งต่่อต้่น์ทุน์ส่ีงกว่ัาค่าเฉลี�ย ประกอบไปด้ิวัยช่้องเวิัร์คพื่อยท์ ทีวีั 

ช่้อง 7HD ช่้อง 8 ช่้องโมโน์ 29 ช่้อง SPRING 26 ช่้องสีปริงนิ์วัส์ี และช่้องเน์ชั้�น์ทีวีั 

ช่้องเหล่านี์�แบ่งเป็น์ 2 กลุ่มค่อกลุ่มที�มีเรต่ติ่�งส่ีง ได้ิแก่ 

ช่้อง 7HD ช่้องเวิัร์คพื่อยท์ ทีวีั ช่้อง 8 และช่้องโมโน์ 29 และกลุ่มที�มีต้่น์ทุน์ต่ำ�า 

ได้ิแก่ ช่้อง SPRING 26 ช่้องสีปริงนิ์วัส์ี และช่้องเน์ชั้�น์ทีวีั  (ภาพื่ที� 3.7)   

อย่างไรก็ดีิ ช่้อง SPRING 26 และช่้องสีปริงนิ์วัส์ี ได้ิค่น์ใบอนุ์ญาต่

และยุติ่การออกอากาศึแล้วัตั่�งแต่่ปี 2562

2557	 											2558	 									2559	 2560	 							2561
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ที�มา: คณะผ้่วิจัยคำานัวณจากข้อม่ลในังบการเงินัของแต่่ละบริษัท
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ควิามูสำามูารถุในุการอยู่รอดเชิงธุุรกิจั

ความสืามารถในัการทำารายได้ิให้มากกว่าต้่นัทุนัเป็นัปัจจัยสืำาคัญที�จะทำาให้ธุรกิจอย่่รอดิ 
ธุรกิจช่ื่องโทรทัศึน์ัไม่ว่าจะเป็นัในัประเทศึไทยหร่อต่่างประเทศึต่่างต่อ้งเผชิื่ญกับการแข่งขันัจากส่ื�อ
ในัโลกออนัไลนั์ที�เข้ามาปรับทั�งรสืนิัยมและพฤติ่กรรมของผ้่บริโภคส่ื�อ การแข่งขันัอย่างเข้มข้นันีั�
ทำาให้ช่ื่องโทรทัศึน์ัเผชิื่ญความท้าทายในัการดึิงความนิัยมของผ้่ชื่มเพ่�อสืร้างเรต่ติ่�งและสืร้างรายได้ิ

ถึงแม้สัืดิส่ืวนัรายได้ิต่่อต้่นัทุนัของช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล (ซึึ่�งในังานันีั�ใช้ื่เป็นัตั่วแปร
เพ่�อวัดิผลิต่ภาพ) จะมีแนัวโน้ัมเพิ�มขึ�นัอย่างช้ื่าๆ ในัช่ื่วง 5 ป่แรกของการประกอบกิจการ แต่่อย่างไรก็ดีิ 
มีช่ื่องเพียงส่ืวนัน้ัอยเท่านัั�นัที�สืามารถทำารายได้ิส่ืงกว่าต้่นัทุนัได้ิ โดิยจากต่ารางที� 3.4 พบว่า ในัป่ 
2561 มีเพียงช่ื่อง 7HD กลุ่มช่ื่อง 3 ช่ื่องโมโนั 29 ช่ื่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ช่ื่อง 8 ช่ื่อง One และช่ื่อง 
Amarin TV HD ที�มีค่าผลิต่ภาพเกินั 1 หร่อมีรายได้ิจากการให้บริการพอที�จะครอบคลุมต้่นัทุนั 
ในัการให้บริการ ส่ืวนัช่ื่องสืปริงนิัวส์ื นัั�นัพบว่า ถึงแม้จะมีค่าผลิต่ภาพเกินั 1 แต่่ก็มีเรต่ติ่�งและ 
รายได้ิอย่่ในัอันัดัิบที�ต่ำ�ามาก ซึึ่�งช่ื่องสืปริงนิัวส์ืได้ิค่นัใบอนุัญาต่ในัป่ 2562 

สืำาหรับช่ื่องที�มีค่าผลิต่ภาพเกินั 1 นัั�นั ส่ืวนัใหญ่จะมีจุดิเด่ินั ค่อ ละครไทย (ช่ื่อง 7HD  
กลุ่มช่ื่อง 3 ช่ื่อง 8 และช่ื่อง One) ซีึ่รีส์ืต่่างประเทศึ (ช่ื่องโมโนั 29 และช่ื่อง 8) วาไรตี่� เกมโชื่ว์  
(ช่ื่องเวิร์คพอยท์ ทีวี) สืำาหรับช่ื่องที�เน้ันัทำาข่าวหร่อถ่ายทอดิสืดิกีฬานัั�นัไม่มีช่ื่องใดิที�มีผลิต่ภาพ 
เกินั 1 ในัป่ 2561 

ภาพัที� 3.8   สัำดส่ำวินุเรติติิ�งต่ิอต้ินุทุนุข้องช่องที�มีูสัำดส่ำวินุเรติติิ�งต่ิอต้ินุทุนุติำ�ากว่ิาค่าเฉลี�ยในุปี 2561

6

สีำาหรับช่้องที�เหล่อนั์�น์มีสัีดิส่ีวัน์เรต่ติ่�งต่่อต้่น์ทุน์ต่ำ�ากว่ัาค่าเฉลี�ย โดิยน์อกเหน่์อจาก
ช่้อง Amarin TV HD ช่้อง One ช่้องไทยรัฐทีวีั และบริษัท บีอีซีึ่ มัลติ่มีเดีิย จำากัดิ 

(ประกอบกิจการ ช่้อง 3HD ช่้อง 3SD และ ช่้อง 3 Family) แล้วั สัีดิส่ีวัน์เรต่ติ่�งต่่อ
ต้่น์ทุน์ของช่้องอ่�น์ๆ นั์�น์ต่ำ�ากว่ัาค่าเฉลี�ยค่อน์ข้างมาก หร่ออาจกล่าวัได้ิว่ัา

มีต้่น์ทุน์ต่่อหน่์วัยค่อน์ข้างส่ีงใน์การดึิงด่ิดิควัามนิ์ยมของผ้่ช้ม

2557												2558	 									2559	 2560	 							2561
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ที�มา: คณะผ้่วิจัยคำานัวณจากข้อม่ลในังบการเงินัของแต่่ละบริษัท

ค่าเฉลี�ย

บริษัท บีอีซีื้ มัูลติิมีูเดีย จัำากัด 
(3HD, 3SD, 3 FAMILY)

THAIRATH TV HD

ONE

AMARIN TV HD

VOICE TV

PPTV

TNN

BRIGHT TV

TRUE4U

GMM25

NEW 18

บริษัท อสำมูท จัำากัด 
(9 MCOT HD, MCOT FAMILY)



86

ติารางที� 3.4  เรติติิ�ง รายได้ และ ผู้ลิติภาพัข้องช่องโทรทัศุน์ุในุระบบดิจิัติอล (พั.ศุ. 2561)

ช่อง

7HD

3HD

MONO 29

WORKPOINT TV

CH8

ONE

THAIRATH TV HD

AMARIN TV HD

3SD

9 MCOT HD

SPRING 26

PPTV

TRUE4U

GMM25

NATION TV

THAI PBS

3 FAMILY

NEW 18

CH5

BRIGHT TV

VOICE TV

MCOT FAMILY

TNN

SPRING NEWS

NBT

1.827

1.331

0.853

0.810

0.530

0.527

0.410

0.313

0.309

0.189

0.175

0.164

0.142

0.125

0.121

0.081

0.075

0.042

0.041

0.035

0.031

0.029

0.024

0.020

0.019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

3

6

2

7

5

8

9

-

4

15

13

11

10

17

-

-

18

-

14

19

-

12

16

-

2

 5

6

1

4

7

15

8

-

12

16

18

14

13

9

-

-

17

-

10

19

-

11

3

-

1.20

1.14

1.04

1.49

1.16

1.03

0.66

1.00

-

0.73

0.54

0.18

0.70

0.72

0.95

-

-

0.29

-

0.91

0.11

-

0.87

1.18

-

เรติติิ�ง
อันุดับ

เรติติิ�ง

อันุดับ 

รายได้

ผู้ลิติภาพั

(รายได้ : ต้ินุทุนุ)
อันุดับ

ผู้ลิติภาพั

**

* *

หมูายเหตุิ: * เป็นุผู้ลิติภาพัข้องทั�งบริษัทซึื้�งประกอบกิจัการมูากกว่ิา 1 ช่องรายการ
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พัยากรณ์พัฤติิกรรมูการรับชมูโทรทัศุน์ุโดยวิิธีุ Cohort Analysis

 การพัฒินัาเทคโนัโลยีในัช่ื่วงทศึวรรษที�ผ่านัมาส่ืงผลให้พฤติ่กรรมบริโภคส่ื�อของ

ประชื่ากรไทยเปลี�ยนัแปลงไปอย่างมาก ช่ื่องทางการรับร้่ข่าวสืารและการบันัเทิงหลักๆ 

แบบดัิ�งเดิิม ไม่ว่าจะเป็นัโทรทัศึน์ั วิทย ุหนัังส่ือพิมพ์หร่อนิัต่ยสืาร ได้ิถ่กส่ื�อออนัไลน์ัเข้ามา

แบ่งความนิัยม โดิยแนัวโน้ัมการย้ายไปบริโภคส่ื�อทางออนัไลน์ันัั�นันัับวันัจะยิ�งส่ืงขึ�นั 

เน่ั�องด้ิวยเน่ั�อหาที�ต่รงใจผ้่บริโภคมากกว่า และด้ิวยความคุ้นัชิื่นักับการรับชื่มส่ื�อผ่านั

อินัเทอร์เน็ัต่ของผ้่บริโภคที�มากขึ�นั

ในัป่ 2564 ประชื่ากรเจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ หร่อน้ัอยกว่า มีสัืดิส่ืวนัเก่อบ 1 ในั 3  

ของประชื่ากรทั�งหมดิในัประเทศึไทย ประชื่ากรกลุ่มนีั�มีความคุ้นัชิื่นักับการใช้ื่เทคโนัโลยี

สืมัยใหม่และรับส่ื�อผ่านัทางอินัเทอร์เน็ัต่เป็นัส่ืวนัใหญ่ ส่ืวนัประชื่ากรกลุ่มอ่�นันัั�นั ถึงแม้ว่า

จะไม่ได้ิใช้ื่เวลากับอินัเทอร์เน็ัต่มากเท่าประชื่ากรอายุน้ัอย แต่่ก็มีการเรียนัร้่การเข้าถึงส่ื�อ

เพิ�มขึ�นัเร่�อยๆ ซึึ่�งจากการพยากรณ์พบว่าในัอีก 15 ป่ข้างหน้ัา จำานัวนัประชื่ากรเจเนัอเรชัื่นั 

แซึ่ดิ หร่อน้ัอยกว่า จะกลายมาเป็นักลุ่มประชื่ากรหลักของประเทศึไทย (ร้อยละ 44.6) 

และกว่าครึ�งหนึั�งของประชื่ากรไทยจะเป็นัเจเนัอเรชัื่นั วาย เจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ และน้ัอยกว่า

ซึึ่�งประชื่ากรกลุ่มนีั�จะใช้ื่อินัเทอร์เน็ัต่ได้ิอย่างคล่องแคล่ว 

ติารางที� 3.5  สัำดส่ำวินุประชากรแต่ิละเจัเนุอเรชันุในุประเทศุไทยในุปี 2564

ที�มา: คำานัวณจากข้อม่ลการพยากรณ์จำานัวนัประชื่ากรของสืำานัักงานัสืภาพัฒินัาการเศึรษฐกิจและสัืงคมแห่งชื่าติ่ (NESDB)

กลุ่มูประชากร
(เจัเนุอเรชันุ)

ปีเกิด (พั.ศุ.) ช่วิงอายุ (พั.ศุ. 2564)
ร้อยละต่ิอประชากรทั�งหมูด  

(โดยประมูาณ ณ พั.ศุ. 2564)

เจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ (Generation Z) 
หร่อน้ัอยกว่า

เจเนัอเรชัื่นั วาย (Generation Y)

เจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่ (Generation X)

เบบี�บ่มเมอร์ (Baby Boomer)

เจเนัอเรชัื่นั จี.ไอ. (Greatest 
Generation)

2539 เป็นัต้่นัไป 

2521 – 2538

2506 – 2520

2487 – 2505

ก่อนั 2487

25 ป่หร่อน้ัอยกว่า 

26 - 43 ป่

44 - 58 ป่

59 - 77 ป่

78 ป่ขึ�นัไป

31.1 

25.0

23.6

17.4

2.9

7
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ภาพที� 3.10 แสืดิงการพยากรณ์จำานัวนัชัื่�วโมงการใช้ื่บนัอินัเทอร์เน็ัต่ต่่อวันัของ

ประชื่ากรไทย ระหว่างป่ 2564-2579 โดิยการคำานัวณนีั�ได้ินัำาข้อม่ลจำานัวนัชัื่�วโมงที�ใช้ื่

อินัเทอร์เน็ัต่ของประชื่ากรแต่่ละชื่่วงอายุที�มาจากการเก็บแบบสือบถามพฤต่ิกรรมการ

บริโภคส่ื�อโดิยสืำานัักงานั กสืทชื่. เม่�อป่ 2562 จากนัั�นั นัำาจำานัวนัชัื่�วโมงที�สืำารวจได้ิมา 

คิดิเป็นัค่าเฉลี�ยถ่วงนัำ�าหนัักต่ามสัืดิส่ืวนัของประชื่ากรแต่่ละเจเนัอเรชัื่นัโดิยใช้ื่สัืดิส่ืวนัต่าม

ในัภาพที� 3.9 การคำานัวณนีั�ตั่�งอย่บ่นัสืมมติ่ฐานัที�ว่า ประชื่ากรแต่่ละเจเนัอเรชัื่นัจะใช้ื่เวลา

บนัอินัเทอร์เน็ัต่เฉลี�ยเท่าเดิิมไปเร่�อยๆ ต่ลอดิช่ื่วงชีื่วิต่ของต่นั โดิยจากผลการคำานัวณ 

พบว่า ในัป่ 2564 ประชื่ากรไทยใช้ื่เวลาบนัอินัเทอร์เน็ัต่ 4.93 ชัื่�วโมงต่่อวันัโดิยเฉลี�ย  

และมีแนัวโน้ัมเพิ�มขึ�นัไปเป็นัอย่างน้ัอย 5.65 ชัื่�วโมงต่่อวันัในัป่ 2579

ภาพัที� 3.9   พัยากรณ์ร้อยละข้องประชากรแต่ิละเจัเนุอเรชันุ (พั.ศุ. 2564-2579)
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2564	 											2569	 									2574	 2579

	 2.9%	 1.6%	 											0.7%	 0.3%

ที�มา: คำานัวณจากข้อม่ลที�รวบรวมผ่านัเว็บไซึ่ต์่ของสืำานัักงานัสืภาพัฒินัาการเศึรษฐกิจและ
สัืงคมแห่งชื่าติ่ (NESDB)

เจัเนุอเรชันุ จีั.ไอ.

เบบี�บูมูเมูอร์

เจัเนุอเรชันุ เอกซ์ื้

เจัเนุอเรชันุ วิาย

เจัเนุอเรชันุ แซื้ด เป็นุต้ินุไป

	17.4%	
	 15.1%	 										

	12.5%
	 9.5%

	 23.6%
	 22.8%	 										

	22.1%
	 21.0%

	25.0%
	 24.8%	 										

	24.6%
	 24.6%

	 31.1%
	 35.7%	 										

40.1%
	 44.6%
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ภาพัที� 3.10   พัยากรณ์จัำานุวินุชั�วิโมูงที�ใช้บนุอินุเทอร์เน็ุติต่ิอวัินุข้องประชากรไทย (พั.ศุ. 2564-2579)

ภาพัที� 3.11   พัยากรณ์อุปกรณ์หลักในุการรับชมูโทรทัศุน์ุ (สำถุานุการณ์สำมูมูติิที� 1)

5.80

5.60

5.40
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4.80
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100%
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40%

20%

0%

2564	 											2569	 									2574	 2579

2564	 											2569	 									2574	 2579

ที�มา: คำานัวณจากข้อม่ลที�รวบรวมผ่านัเว็บไซึ่ต์่ของสืำานัักงานัสืภาพัฒินัาการเศึรษฐกิจและสัืงคมแห่งชื่าติ่ 
(NESDB) และข้อม่ลพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อของสืำานัักงานั กสืทชื่. ที�จัดิทำาขึ�นัเม่�อป่ 2562

ที�มา: คำานัวณจากข้อม่ลที�รวบรวมผ่านัเว็บไซึ่ต์่ของสืำานัักงานัสืภาพัฒินัาการเศึรษฐกิจและสัืงคมแห่งชื่าติ่ 
(NESDB) และข้อม่ลพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อของสืำานัักงานั กสืทชื่. ที�จัดิทำาขึ�นัเม่�อป่ 2562

อุปกรณ์หลักที�ใช้ื่รับชื่มรายการโทรทัศึน์ั: โดิยสืมมติ่ให้พฤติ่กรรมการเล่อกช่ื่องทางรับชื่มโทรทัศึน์ั 
ของแต่่ละเจเนัอเรชัื่นัไม่เปลี�ยนัไปต่ลอดิช่ื่วงชีื่วิต่

4.93

5.17

5.41

5.65

แท็บเล็ติ/คอมูพิัวิเติอร์/โนุ้ติบุ�ก

โทรศัุพัท์เคล้�อนุที�

โทรทัศุน์ุทุกประเภท

ไมู่รับชมูโทรทัศุน์ุ

6.9 7.3 7.8		 8.2

22.4 23.8 25.1 26.5

55.8 53.5 51.2 48.9

14.9 15.4 15.9 16.4
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ภาพัที� 3.13   พัยากรณ์อุปกรณ์หลักในุการรับชมูโทรทัศุน์ุ (สำถุานุการณ์สำมูมูติิที� 3)

ที�มา: คำานัวณจากข้อม่ลที�รวบรวมผ่านัเว็บไซึ่ต์่ของสืำานัักงานัสืภาพัฒินัาการเศึรษฐกิจและสัืงคมแห่งชื่าติ่ 
(NESDB) และข้อม่ลพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อของสืำานัักงานั กสืทชื่. ที�จัดิทำาขึ�นัเม่�อป่ 2562

อุปกรณ์หลักที�ใช้ื่รับชื่มรายการโทรทัศึน์ั: โดิยสืมมติ่ให้การรับชื่มรายการโทรทัศึน์ั 
ผ่านัโทรทัศึน์ัลดิลงร้อยละ 20 ต่่อป่ โดิยครึ�งหนึั�งของกลุ่มผ้่ชื่มที�เลิกรับชื่มผ่านัโทรทัศึน์ั 

หันัมารับชื่มผ่านัโทรศัึพท์เคล่�อนัที� และอีกครึ�งหนึั�งหันัมารับชื่มผ่านัแท็บเล็ต่/คอมพิวเต่อร์/โน้ัต่บุ�ก

12.4 12.7 12.9 13.1

28.0 29.1 30.3 31.4

44.7
42.8

40.9 39.1

14.9 15.4 15.9 16.4

แท็บเล็ติ/คอมูพิัวิเติอร์/โนุ้ติบุ�ก

โทรศัุพัท์เคล้�อนุที�

โทรทัศุน์ุทุกประเภท

ไมู่รับชมูโทรทัศุน์ุ

ภาพัที� 3.12   พัยากรณ์อุปกรณ์หลักในุการรับชมูโทรทัศุน์ุ (สำถุานุการณ์สำมูมูติิที� 2)

2564	 											2569	 									2574	 2579

2564	 											2569	 									2574	 2579

ที�มา: คำานัวณจากข้อม่ลที�รวบรวมผ่านัเว็บไซึ่ต์่ของสืำานัักงานัสืภาพัฒินัาการเศึรษฐกิจและสัืงคมแห่งชื่าติ่ 
(NESDB) และข้อม่ลพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อของสืำานัักงานั กสืทชื่. ที�จัดิทำาขึ�นัเม่�อป่ 2562

อุปกรณ์หลักที�ใช้ื่รับชื่มรายการโทรทัศึน์ั: โดิยสืมมติ่ให้การรับชื่มรายการโทรทัศึน์ั 
ผ่านัโทรทัศึน์ัลดิลงร้อยละ 10 ต่่อป่ โดิยครึ�งหนึั�งของกลุ่มผ้่ชื่มที�เลิกรับชื่มผ่านัโทรทัศึน์ั 

หันัมารับชื่มผ่านัโทรศัึพท์เคล่�อนัที� และอีกครึ�งหนึั�งหันัมารับชื่มผ่านัแท็บเล็ต่/คอมพิวเต่อร์/โน้ัต่บุ�ก

9.6 10.0 10.3 10.6

25.2 26.5 27.7 29.0

50.3 48.1 46.1 44.0

14.9 15.4 15.9 16.4

แท็บเล็ติ/คอมูพิัวิเติอร์/โนุ้ติบุ�ก

โทรศัุพัท์เคล้�อนุที�

โทรทัศุน์ุทุกประเภท

ไมู่รับชมูโทรทัศุน์ุ

100%

80%

60%

40%

20%

0%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
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นัอกจากจำานัวนัชัื่�วโมงการใช้ื่อินัเทอร์เน็ัต่มีแนัวโน้ัมจะเพิ�มขึ�นัแล้ว ยังพบว่า 
ช่ื่องทางการรับชื่มโทรทัศึน์ัของประชื่ากรไทยก็มีแนัวโน้ัมจะเปลี�ยนัไปเป็นัการรับชื่มผ่านั
อินัเทอร์เน็ัต่ด้ิวยเช่ื่นักันั โดิยจากการนัำาข้อม่ลอุปกรณ์ที�ใช้ื่รับชื่มโทรทัศึน์ัของประชื่ากร
แต่่ละเจเนัอเรชัื่นั ซึึ่�งเก็บจากแบบสือบถามพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อโดิยสืำานัักงานั กสืทชื่. 
เม่�อป่ 2562 มาคิดิเป็นัค่าเฉลี�ยถ่วงนัำ�าหนัักต่ามสัืดิส่ืวนัของประชื่ากรแต่่ละเจเนัอเรชัื่นัโดิย
ใช้ื่สัืดิส่ืวนัต่ามในัภาพที� 3.9 และสืมมติ่ให้ประชื่ากรแต่่ละเจเนัอเรชัื่นัยังใช้ื่อุปกรณ์รับชื่ม
รายการโทรทัศึน์ัประเภทเดิิมไปต่ลอดิช่ื่วงชีื่วิต่ (สืถานัการณ์สืมมติ่ที� 1) จะพบว่าแนัวโน้ัม
การรับชื่มรายการโทรทัศึน์ัผ่านัเคร่�องโทรทัศึน์ันัั�นัมีแนัวโน้ัมลดิลงจากร้อยละ 55.8 ในัป่ 
2564 เหล่อเป็นัร้อยละ 48.9 ในัป่ 2579 ส่ืวนัแนัวโน้ัมการรับชื่มรายการโทรทัศึน์ัผ่านั
โทรศึัพท์เคล่�อนัที�นัั�นัมีแนัวโนั้มเพิ�มขึ�นัจากร้อยละ 22.4 ในัป่ 2564 เป็นัร้อยละ 26.5  
ในัป่ 2579 (ภาพที� 3.11)

เม่�อคำานึังถึงแนัวโน้ัมความก้าวหน้ัาทางเทคโนัโลยีแล้ว อาจด่ิสืมเหตุ่สืมผลมากขึ�นั
หากสืมมติ่ให้ประชื่ากรที�รับชื่มรายการโทรทัศึน์ับนัโทรทัศึน์ับางส่ืวนัหันัมารับชื่มบนั
โทรศัึพท์เคล่�อนัที�หร่ออุปกรณ์อ่�นัๆ เช่ื่นั แท็บเล็ต่ ในัอนัาคต่ ดัิงนัั�นั คณะผ้่วิจัยจึงทดิลอง
คำานัวณสัืดิส่ืวนัการใช้ื่อุปกรณ์หลักภายใต้่อีก 2 สืถานัการณ์สืมมติ่ ดัิงนีั�

สืถานัการณ์สืมมติ่ที� 2 - สืมมติ่ให้การรับชื่มรายการโทรทัศึน์ัผ่านัโทรทัศึน์ัลดิลง
ร้อยละ 10 ต่่อป่ โดิยครึ�งหนึั�งของกลุ่มผ้่ชื่มที�เลิกรับชื่มผ่านัโทรทัศึน์ัหันัมารับชื่มผ่านั
โทรศัึพท์เคล่�อนัที� และอีกครึ�งหนึั�งหันัมารับชื่มผ่านัแท็บเล็ต่หร่อคอมพิวเต่อร์ ซึึ่�งจาก
สืถานัการณ์นีั�จะพบว่า ในัป่ 2579 สัืดิส่ืวนัผ้่รับชื่มรายการโทรทัศึน์ัผ่านัโทรทัศึน์ัจะลดิลง
เหล่อร้อยละ 44.0 ในัขณะที�สัืดิส่ืวนัผ้่รับชื่มรายการโทรทัศึน์ัผ่านัโทรศัึพท์เคล่�อนัที�จะ 
เพิ�มขึ�นัเป็นัร้อยละ 29.0 (ภาพที� 3.12)

สืถานัการณ์สืมมติ่ที� 3 - สืมมติ่ให้การรับชื่มรายการโทรทัศึน์ัผ่านัโทรทัศึน์ัลดิลง
ร้อยละ 20 ต่่อป่ โดิยครึ�งหนึั�งของกลุ่มผ้่ชื่มที�เลิกรับชื่มผ่านัโทรทัศึน์ัหันัมารับชื่มผ่านั
โทรศัึพท์เคล่�อนัที� และอีกครึ�งหนึั�งหันัมารับชื่มผ่านัแท็บเล็ต่หร่อคอมพิวเต่อร์ ซึึ่�งจาก
สืถานัการณ์นีั�จะพบว่า ในัป่ 2579 สัืดิส่ืวนัผ้่รับชื่มรายการโทรทัศึน์ัผ่านัโทรทัศึน์ัจะลดิลง
เหล่อร้อยละ 39.1 ในัขณะที�สัืดิส่ืวนัผ้่รับชื่มรายการโทรทัศึน์ัผ่านัโทรศัึพท์เคล่�อนัที�จะ 
เพิ�มขึ�นัเป็นัร้อยละ 31.4 (ภาพที� 3.13)

สำรุป

อาจกล่าวได้ิว่าในัช่ื่วง 5 ป่ที�ผ่านัมาเป็นัยุคแห่งความท้าทายของธุรกิจส่ื�อ 
ทุกประเภท การพัฒินัาทางด้ิานัเทคโนัโลยีส่ืงผลให้พฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อของประชื่ากร
ไทยเปลี�ยนัแปลงไปอย่างรวดิเร็ว โดิยช่ื่องทางการรับร้่ข่าวสืารและความบันัเทิงหลักๆ  
แบบดัิ�งเดิิม ไม่ว่าจะเป็นัโทรทัศึน์ัวิทยุ หนัังส่ือพิมพ์ หร่อ นิัต่ยสืาร ได้ิถ่กส่ื�อออนัไลน์ั 
เข้ามาแบ่งความนิัยม ธุรกิจช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลเองต้่องรับม่อกับความท้าทาย 
ทั�งทางด้ิานัอุปสืงค์ (Demand) และอุปทานั (Supply) ซึึ่�งทางด้ิานัอุปสืงค์นัั�นั ผ้่บริโภค 
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ได้ิหันัมารับชื่มเน่ั�อหาผ่านัช่ื่องทางอินัเทอร์เน็ัต่ต่ามความต้่องการ หร่อแบบออนัดีิมานัด์ิ 
(On-demand) มากกว่าการรอชื่มรายการโทรทัศึน์ัต่ามต่ารางเวลา ส่ืวนัในัด้ิานัของ
อุปทานันัั�นั ค่่แข่งในัโลกออนัไลน์ัได้ิเข้ามาเปลี�ยนัร่ปแบบการแข่งขันัทางธุรกิจโดิยสิื�นัเชิื่ง 
จากเดิิมที�ต่ลาดิมีลักษณะเป็นัแบบผ้่ขายน้ัอยราย มาเป็นัต่ลาดิที�เข้าใกล้การแข่งขันัแบบ
สืมบ่รณ์มากยิ�งขึ�นั ดัิงนัั�นั ช่ื่องโทรทัศึน์ัจึงเลี�ยงไม่ได้ิที�จะต้่องปรับตั่วและเพิ�มประสิืทธิภาพ
เพ่�อให้อย่่รอดิภายใต้่บริบทของต่ลาดิร่ปแบบใหม่นีั�

 การวิัเคราะห์และเปรียบเทียบผลิต่ภาพื่ของผ้่ประกอบการช่้องโทรทัศึน์์
ใน์ระบบดิิจิต่อลอาจจะช้่วัยเพิื่�มควัามเข้าใจที�เป็น์ประโยช้น์์ต่่อการพื่ิจารณา 
แน์วัโน์้มทางธีุรกิจของผ้่ประกอบการ งาน์ศึึกษานี์�จึงวิัเคราะห์ถึุงผลิต่ภาพื่ของ
ช่้องโทรทัศึน์์ใน์ระบบดิิจิต่อลใน์ช่้วัง 5 ปีแรกของกิจการ (ช่้วัง พื่.ศึ. 2557 - 2561) 
โดิยน์ำาข้อม่ลทางบัญชี้มาใช้้เพ่ื่�อวิัเคราะห์ผลิต่ภาพื่ (สัีดิส่ีวัน์รายได้ิต่่อต้่น์ทุน์)  
ซึึ่�งพื่บว่ัา ที�ผ่าน์มามีเพีื่ยง 7 ช่้องที�มีตั่วัชี้�วััดิผลิต่ภาพื่ที�อย่่ใน์เกณฑ์ดีิ หร่อ 
มีสัีดิส่ีวัน์รายไดิ้ต่่อต้่น์ทุน์มากกวั่า 1 โดิยจุดิเดิ่น์ของช้่องเหล่านี์�ค่อละครไทย  
(ช่้อง 7HD กลุ่มช่้อง 3 ช่้อง 8 และช่้อง One) ซีึ่รีส์ีต่่างประเทศึ (ช่้องโมโน์ 29 และ
ช่้อง 8) และ วัาไรตี่�/เกมโช้ว์ั (ช่้องเวิัร์คพื่อยท์ ทีวีั) สีำาหรับช่้องที�มีจุดิเด่ิน์ด้ิาน์
รายการข่าวั สีารคดีิ รายการเด็ิกหร่อถุ่ายทอดิสีดิกีฬานั์�น์ ไม่มีช่้องใดิที�มีสัีดิส่ีวัน์
รายได้ิต่่อต้่น์ทุน์เกิน์ 1

ความท้าทายประการหนึั�งของการพัฒินัาผลิต่ภาพในักิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล
ค่อ การเพิ�มความนิัยมจากผ้่ชื่ม ทั�งนีั� จากข้อม่ลเรต่ติ่�งที�เก็บโดิยบริษัท AGB Nielsen 
Media Research ประเทศึไทย พบว่า เรต่ติ่�งเฉลี�ยของช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล 
มีแนัวโน้ัมลดิลงระหว่างป่ พ.ศึ. 2560 - 2562 และ เรต่ติ่�งของช่ื่องหลักๆ ก็มีแนัวโน้ัม 
ลดิลงในัช่ื่วงเวลาดัิงกล่าวเช่ื่นักันั ซึึ่�งหากนัำาข้อม่ลด้ิานัประชื่ากรศึาสืต่ร์ของไทยมาพิจารณา
ประกอบแล้ว ความนิัยมของช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลไม่น่ัาจะมีแนัวโน้ัมเพิ�มขึ�นั  
เน่ั�องจากเม่�อมองไปในัอนัาคต่ การเกิดิของประชื่ากรรุ่นัใหม่ (เจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ หร่อน้ัอยกว่า) 
จะค่อยๆ เข้ามาแทนัที�ประชื่ากรรุ่นัเก่า ถึงแม้ประชื่ากรกลุ่มนีั�จะเติ่บโต่ไปเป็นัผ้่ใหญ่ 
และผ้่ส่ืงอายุ ก็จะมีความคุ้นัชิื่นักับการใช้ื่เทคโนัโลยีสืมัยใหม่และจะนิัยมบริโภคส่ื�อ 
ผ่านัทางอินัเทอร์เน็ัต่มากกว่าทางโทรทัศึน์ั ทั�งนีั� จากการคำานัวณโดิยใช้ื่ข้อม่ลของสืำานัักงานั
สืภาพัฒินัาการเศึรษฐกิจและสัืงคมแห่งชื่าติ่พบว่า ในั พ.ศึ. 2574 ประเทศึไทยจะมี
ประชื่ากรเจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ (หร่อน้ัอยกว่า) ประมาณร้อยละ 40.1 และในั พ.ศึ. 2579 
สัืดิส่ืวนันีั�จะเพิ�มเป็นัร้อยละ 44.6 ซึึ่�งการเรียกความนิัยมจากประชื่ากรกลุ่มนีั�ถ่อว่าเป็นั 
สิื�งที�ยาก เน่ั�องจากพวกเขามีทางเล่อกในัการรับชื่มส่ื�อผ่านัหลายช่ื่องทาง โดิยเฉพาะส่ื�อ
ทางอินัเทอร์เน็ัต่ซึึ่�งนัำาเสืนัอรายการที�ทันัสืมัยและต่อบโจทย์ความต้่องการได้ิมากกว่า  
ดัิงนัั�นัการพัฒินัารายการที�มีเน่ั�อหาทันัสืมัยก้าวทันัโลก ประกอบกับการเพิ�มช่ื่องทาง 
การรับชื่มแบบ On-demand ผ่านัอินัเทอร์เน็ัต่ จึงเป็นัความท้าทายที�หลีกเลี�ยงไม่ได้ิสืำาหรับ
ช่ื่องโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลของไทย

บทที่ 4
ผลกระทบของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนตอสังคมไทย
อันเกิดจากพฤติกรรมผูบริโภค

ภายหลังการเปลี่ยนผานไปสูระบบดิจิตอล

ANALOG

NEWS
APP

Generations

DIGITAL

TV
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บทที่ 4
ผลกระทบของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนตอสังคมไทย
อันเกิดจากพฤติกรรมผูบริโภค

ภายหลังการเปลี่ยนผานไปสูระบบดิจิตอล

ANALOG

NEWS
APP

Generations

DIGITAL

TV
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ภาพัรวิมูการบริโภคส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิในุยุคดิจิัติอล

ในัส่ืวนันีั�จะเป็นัการวิเคราะห์ถึงพฤติ่กรรมในัการรับชื่มส่ื�อภาพเคล่�อนัไหวของ 

ผ้่บริโภคในัปัจจุบนััที�มีการเปลี�ยนัแปลงไปอันัเน่ั�องมาจากการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืระบบดิิจิต่อล

(Digitalization) และการเปลี�ยนัแปลงทางเทคโนัโลยี โดิยนัำาข้อม่ลมาจาก “โครงการ

สืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย” ที�นัำาเสืนัอสืำานัักงานัคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสีืยง กิจการโทรทัศึน์ั และกิจการโทรคมนัาคมแห่งชื่าติ่ เม่�อป่ 2562 ทั�งนีั�

จะวิเคราะห์พฤติ่กรรมทั�งในัส่ืวนัของช่ื่องทางในัการรับชื่มรายการ (เช่ื่นั ผ่านัสัืญญาณ

โทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล โทรทัศึน์ัในัระบบเคเบิล โทรทัศึน์ัในัระบบดิาวเทียม

และผ่านัสัืญญาณอินัเทอร์เน็ัต่ เป็นัต้่นั) อุปกรณ์ที�ใช้ื่ในัการรับชื่ม ประเภทเน่ั�อหารายการ

ช่ื่วงเวลา และพฤต่กิรรมการรบัชื่มวิดีิโอต่ามความต่อ้งการ หร่อวิดีิโอออนัดิมีานัด์ิ (Video 

on Demand)  ผ่านัเคร่อข่ายอินัเทอร์เน็ัต่ 

สืำาหรับการวิเคราะห์มีทั�งในัลักษณะภาพรวมทั�งประเทศึ เพ่�อให้เห็นัว่าในัปัจจุบันั

พฤติ่กรรมโดิยรวมของผ้่บริโภคในัประเทศึไทยเป็นัอย่างไร จากนัั�นัจะด่ิความแต่กต่่าง

ระหว่างภาค ได้ิแก่ ภาคกลาง ภาคเหน่ัอ ภาคต่ะวันัออกเฉียงเหน่ัอ ภาคใต้่ และกรุงเทพฯ

และปริมณฑ์ล ว่ามีความแต่กต่่างหร่อความเหล่�อมลำ�ากันัหร่อไม่ โดิยมีสืมมติ่ฐานัว่า 

กรุงเทพฯ และปริมณฑ์ล เป็นัพ่�นัที�ที�มีความก้าวหน้ัามากที�สุืดิ และน่ัาจะสืะท้อนัให้เห็นั

ถึงพฤติ่กรรมการบริโภคที�ทันัสืมัยเป็นัปัจจุบันั และเป็นัตั่วแทนัของการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืยคุ

ดิิจิต่อลที�มีความก้าวหน้ัาทางเทคโนัโลยีมากที�สุืดิ นัอกจากนีั� จะวิเคราะห์ความแต่กต่่าง

ของพฤติ่กรรมในัแต่่ละกลุ่มอายุ หร่อ เจเนัอเรชัื่นั (Generation)  ซึึ่�งในัส่ืวนันีั�นัอกจากจะ

ทำาใหเ้ห็นัถึงพฤติ่กรรมที�แต่กต่่างกนััในัปจัจุบันัแล้ว ยงัจะทำาใหเ้ห็นัภาพแนัวโนัม้ในัอนัาคต่

อีกด้ิวย

1.1 ช่องทางในุการรับชมูรายการส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิ

ในัภาพรวม ผ้่บริโภคส่ืวนัใหญ่ยังเล่อกรับชื่มรายการส่ื�อภาพเคล่�อนัไหวผ่านัทาง

โทรทัศึน์ัในัระบบเคเบิลและโทรทัศึน์ัในัระบบดิาวเทียมเป็นัหลัก ทั�งนีั� ผ้่บริโภคบางราย

เล่อกรับชื่มมากกว่า 1 ช่ื่องทาง (ต่ารางที� 4.1) และหากด่ิในัส่ืวนัของผ้่บริโภคที�เล่อก 

รับชื่มเพียง 1 ช่ื่องทาง ก็ยงัคงรับชื่มผ่านัทางโทรทัศึน์ัในัระบบเคเบิลและโทรทัศึน์ัในัระบบ

ดิาวเทียมมากที�สุืดิเช่ื่นักันั (ต่ารางที� 4.2) อย่างไรก็ต่าม หากพิจารณาแยกรายภาค  

มีจุดิที�น่ัาสืนัใจค่อ ผ้่บริโภคส่ืวนัใหญ่ในัทุกภาคเล่อกรับชื่มรายการผ่านัทางโทรทัศึน์ั 

ในัระบบเคเบลิและโทรทศัึน์ัในัระบบดิาวเทยีมเป็นัหลักเช่ื่นักันั ยกเว้นัผ้่บริโภคในักรงุเทพฯ

และปริมณฑ์ล ที�ส่ืวนัใหญ่รับชื่มผ่านัสัืญญาณอินัเทอร์เน็ัต่

1
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หากพิจารณาแยกต่ามกลุ่มอายุ หร่อเจเนัอเรชัื่นั (Generation) พบว่า กลุ่ม 

วัยกลางคนัและกลุ่มผ้่ส่ืงอายุ (ได้ิแก่ กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่ กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์ และกลุ่ม 

เจเนัอเรชัื่นั จี.ไอ.) ส่ืวนัใหญ่จะรับชื่มรายการสื่�อภาพเคล่�อนัไหวผ่านัทางโทรทศัึน์ัในัระบบ

เคเบิลและโทรทัศึน์ัในัระบบดิาวเทียมเป็นัหลัก ส่ืวนักลุ่มคนัอายุไม่เกินั 42 ป่  

(กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ และ กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั วาย) กลับรับชื่มผ่านัสัืญญาณอินัเทอร์เน็ัต่

เป็นัส่ืวนัใหญ่ (ต่ารางที� 4.3)

ติารางที� 4.1  ช่องทางในุการรับชมูรายการส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิ จัำาแนุกรายภาค 

 (ผูู้้ติอบแบบสำอบถุามู 1 คนุ สำามูารถุรับชมูได้มูากกว่ิา 1 ช่องทาง)

หน่ัวย: ร้อยละ

หน่ัวย: ร้อยละ

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

ช่องทางการรับชมูรายการ

ส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิ

ช่องทางการรับชมูรายการ
ส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิ

ทั�วิประเทศุ 

ทั�วิประเทศุ 

ภูมิูภาค

กรุงเทพัฯ 
และปริมูณฑ์ล กลาง เหนุ้อ

ติะวัินุออก
เฉียงเหนุ้อ ใต้ิ

(N = จิำ�นวนผู้้�รับัชม 
ส่�อำภ�พื่เคล่ั�อำนไหว)

โทรทัศึน์ัในัระบบเคเบิลและ
ในัระบบดิาวเทียม

ผ่านัสัืญญาณอินัเทอร์เน็ัต่

ผ่านัโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั

ไอพีทีวี

(N = จิำ�นวนผู้้�รับัชมส่�อำภ�พื่เคล่ั�อำนไหว)

รับชื่มเพียง 1 ช่ื่องทาง

โทรทัศึน์ัในัระบบเคเบิลและในัระบบดิาวเทียม

ผ่านัสัืญญาณอินัเทอร์เน็ัต่

ผ่านัโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั

ไอพีทีวี

(8,588) 

62.7 

57.7

17.1

3.9

(8,588)

63.1

30.5

25.3

6.5

0.8

(1,793) 

51.8 

67.4

21.1

3.0

(1,781) 

67.5 

58.1

8.6

2.3

(1,730) 

64.0 

49.1

13.9

7.7

(1,471) 

60.2 

58.4

15.6

2.0

(1,813) 

69.7 

55.3

25.6

4.1

ติารางที� 4.2  ช่องทางในุการรับชมูรายการส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิ เฉพัาะผูู้้ที�รับชมูเพีัยง 1 ช่องทาง



96

ในัส่ืวนัของพฤต่กิรรมของผ้่บริโภคที�รับชื่มรายการสื่�อภาพเคล่�อนัไหวผ่านัสัืญญาณ

อินัเทอร์เน็ัต่นัั�นั ส่ืวนัใหญ่จะรับชื่มผ่านัโซึ่เชีื่ยลมีเดีิย เช่ื่นั เฟัซึ่บุ�ก (Facebook) และในั 

ที�นีั�รวมถงึยท่่บ (YouTube) และ ไลนัที์วี (Line TV) ด้ิวย สืำาหรบัช่ื่องทางอ่�นัๆ นัั�นัมีสัืดิส่ืวนั

ที�น้ัอยกว่าทางโซึ่เชีื่ยลมีเดีิยค่อนัข้างมาก (ต่ารางที� 4.4) ทั�งนีั� ไม่มีความแต่กต่่างของ

พฤติ่กรรมระหว่างภาคและระหว่างกลุ่มอายุ อย่างไรก็ต่าม เป็นัที�น่ัาสัืงเกต่ว่า ในักลุ่ม 

ที�มีอายุน้ัอย (กลุ่มคนัอายุไม่เกินั 42 ป่) จะมีการรับชื่มผ่านัแอปพลิเคชัื่นัแบบบอกรับ

สืมาชื่ิกที�ต้่องเสีืยค่าใช้ื่จ่าย (เช่ื่นั Netflix Viu iflix Hooq) มากกว่ากลุ่มอ่�นัๆ  

(ต่ารางที� 4.5)

ติารางที� 4.3   ช่องทางในุการรับชมูรายการส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิ จัำาแนุกติามูกลุ่มูอายุ 

 (ผูู้้ติอบแบบสำอบถุามู 1 คนุ สำามูารถุรับชมูได้มูากกว่ิา 1 ช่องทาง)

 ผ้่ช้มอายุ 42 ปี ขึ�น์ไป – รับช้มผ่าน์โทรทัศึน์์เป็น์หลัก

ผ้่ช้มอายุต่ำ�ากว่ัา 42 ปี – รับช้มผ่าน์อิน์เทอร์เน็์ต่เป็น์หลัก

หน่ัวย: ร้อยละ

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

ผู่้านุโทรทัศุน์ุ
ภาคพ้ั�นุดินุ

โทรทัศุน์ุในุระบบเคเบิล
และในุระบบดาวิเทียมู

ไอพีัทีวีิ
ผู่้านุสัำญญาณ
อินุเทอร์เน็ุติ

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ  
(23 ป่หร่อน้ัอยกว่า)

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั วาย  
(24 – 41 ป่)

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่  
(42 – 56 ป่)

กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์  
(57 – 75 ป่)

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั จี.ไอ.  
(76 ป่ขึ�นัไป)

11.6 

15.2 

20.3 

25.6 

22.9

48.3 

58.5 

73.9 

76.8 

82.9

3.4 

3.8 

3.5 

5.6 

2.9

82.7 

69.3 

40.0 

15.7 

4.3
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หน่ัวย: ร้อยละ

หน่ัวย: ร้อยละ

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

ช่องทางการรับชมูรายการ

ส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิผู่้านุ

สัำญญาณอินุเทอร์เน็ุติ

กลุ่มูเจัเนุอเรชันุ

ทั�วิประเทศุ 

ภูมิูภาค

ช่องทางการรับชมูรายการส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิผู่้านุสัำญญาณอินุเทอร์เน็ุติ

กรุงเทพัฯ 
และปริมูณฑ์ล กลาง เหนุ้อ

ติะวัินุออก
เฉียงเหนุ้อ ใต้ิ

     (N = จิำ�นวนผู้้�รับัชม 
     ส่�อำภ�พื่เคล่ั�อำนไหวผู่้�น   
     สัญญ�ณอิำนเทอำร์เน็ต)

โซึ่เชีื่ยลมีเดีิย

แอปพลิเคชัื่นัของช่ื่องรายการ (ฟัรี) 

แอปพลิเคชัื่นัแบบบอกรับสืมาชิื่ก 
(เสีืยค่าใช้ื่จ่าย) 

เว็บไซึ่ต์่อ่�นัๆ

(4,953) 

84.4

35.3

22.3 

19.9

37.6 

34.2 

33.3 

41.6 

33.3

(1,208) 

79.4

41.2

22.8 

23.0

28.9 

22.0 

14.1 

12.7 

0.0

(1,035) 

81.2

33.9

20.9 

15.7

86.4 

84.8 

81.1 

77.1 

33.3

(849) 

87.4

30.0

26.7 

16.4

25.4 

17.9 

16.6 

18.7 

33.3

(859) 

85.2

33.8

27.7 

26.1

(1,002) 

90.3

35.1

14.8 

18.1

ติารางที� 4.4   พัฤติิกรรมูการรับชมูรายการส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิผู่้านุสัำญญาณอินุเทอร์เน็ุติ จัำาแนุกรายภาค 

 (ผูู้้ติอบแบบสำอบถุามู 1 คนุ สำามูารถุรับชมูได้มูากกว่ิา 1 ช่องทาง)

ติารางที� 4.5  พัฤติิกรรมูการรับชมูรายการส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิผู่้านุสัำญญาณอินุเทอร์เน็ุติ จัำาแนุกติามูกลุ่มูอายุ  

 (ผูู้้ติอบแบบสำอบถุามู 1 คนุ สำามูารถุรับชมูได้มูากกว่ิา 1 ช่องทาง)

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ  
(23 ป่หร่อน้ัอยกว่า)

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั วาย  
(24 – 41 ป่)

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่  
(42 – 56 ป่)

กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์  
(57 – 75 ป่)

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั จี.ไอ.  
(76 ป่ขึ�นัไป)

แอปพัลิเคชันุข้อง
ช่องรายการ (ฟรี) 

แอปพัลิเคชันุแบบบอกรับ
สำมูาชิก (เสีำยค่าใช้จ่ัาย) 

โซื้เชียลมีูเดีย เว็ิบไซื้ต์ิอ้�นุๆ
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1.2 อุปกรณ์หลักที�ใช้รับชมูรายการส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิ

สืำาหรับภาพรวมทั�งประเทศึ ผ้่บริโภคส่ืวนัใหญ่ใช้ื่เคร่�องรับโทรทัศึน์ัจอแบนั  

(แบบดิิจิต่อล) เป็นัอุปกรณ์หลักในัการรับชื่มรายการส่ื�อภาพเคล่�อนัไหว รองลงมาได้ิแก่ 

โทรศัึพท์เคล่�อนัที� อย่างไรก็ต่าม หากพิจารณาแยกรายภาคพบว่า ผ้่บริโภคส่ืวนัใหญ่ 

ในัทุกภาคใช้ื่เคร่�องรับโทรทัศึน์ัแบบดิิจิต่อลเป็นัหลัก ยกเว้นัผ้่บริโภคในักรุงเทพฯ และ

ปริมณฑ์ลที�ส่ืวนัใหญ่ใช้ื่โทรศัึพท์เคล่�อนัที�เป็นัอุปกรณ์หลัก (ต่ารางที� 4.6)

นัอกจากนีั� หากพิจารณาแยกต่ามเจเนัอเรชื่ันัพบว่า กลุ่มวัยกลางคนัและกลุ่ม 

ผ้่ส่ืงอายุ (กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่ กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์ และกลุ่มเจเนัอเรชัื่นั จี.ไอ.) ส่ืวนัใหญ่

จะใช้ื่เคร่�องรับโทรทัศึน์ัแบบดิิจิต่อลเป็นัอุปกรณ์หลัก ขณะที�กลุ่มคนัอายุไม่เกินั 42 ป่  

(กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ และ กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั วาย) กลับใช้ื่โทรศัึพท์เคล่�อนัที�เป็นัอุปกรณ์

หลักเป็นัส่ืวนัใหญ่ (ต่ารางที� 4.7)

ติารางที� 4.6  อุปกรณ์หลักที�ใช้รับชมูรายการส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิ จัำาแนุกรายภาค

หน่ัวย: ร้อยละ

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

อุปกรณ์หลักที�ใช้รับชมู

รายการส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิ
ทั�วิประเทศุ 

ภูมิูภาค

กรุงเทพัฯ 
และปริมูณฑ์ล กลาง เหนุ้อ

ติะวัินุออก
เฉียงเหนุ้อ ใต้ิ

     (N = จิำ�นวนผู้้�รับัชม 
     ส่�อำภ�พื่เคล่ั�อำนไหว)

เคร่�องรับโทรทัศึน์ัจอแบนั (แบบดิิจิต่อล)

โทรศัึพท์เคล่�อนัที�

เคร่�องรับโทรทัศึน์ัแบบจอแก้ว  
(โทรทัศึน์ัแบบแอนัะล็อก)

เคร่�องรับโทรทัศึน์ัจอแบนั (แบบสืมาร์ททีวี)

คอมพิวเต่อร์ตั่�งโต่�ะ/โน้ัต่บุ�ก/แล็ปท็อป/
คอมพิวเต่อร์พกพา

แท็บเล็ต่

(8,588) 

33.6

27.2

20.1 

11.1

6.0 

2.0

(1,793) 

29.5

31.9

14.9 

13.9

7.4 

2.4

(1,781) 

35.0

30.2

19.8 

8.6

5.3 

1.1

(1,730) 

37.3

25.3

22.5 

9.0

4.6 

1.3

(1,471) 

35.8

22.4

14.3 

16.2

9.4 

1.9

(1,813) 

31.1

25.2

28.2 

8.4

3.7 

3.4
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ติารางที� 4.7  อุปกรณ์หลักที�ใช้รับชมูรายการส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิ จัำาแนุกติามูกลุ่มูอายุ

1.3 ช่วิงเวิลาในุการรับชมูรายการส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิ ประเภทรายการที�รับชมู

 และการมีูรายการที�รับชมูเป็นุประจัำา

การเปลี�ยนัไปส่่ืโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลและการเปลี�ยนัแปลงทางเทคโนัโลยี 

ไม่ได้ิทำาให้ช่ื่วงเวลาที�บริโภคส่ื�อภาพเคล่�อนัไหวเปลี�ยนัแปลงไป กล่าวค่อ ส่ืวนัใหญ่ยังคง

รับชื่มรายการส่ื�อภาพเคล่�อนัไหวในัช่ื่วงเวลาไพรม์ไทม์ (18.00 - 22.00 นั.) และไม่มีความ

แต่กต่่างกันัระหว่างภาค (ต่ารางที� 4.8)

สืำาหรับประเภทรายการที�รับชื่มนัั�นั รายการข่าว เป็นัประเภทรายการที�มีผ้่รับชื่ม

มากที�สุืดิ และส่ืวนัใหญ่มีการรับชื่มเป็นัประจำาทุกวันั รองลงมาได้ิแก่รายการประเภท

รายการละคร/ซีึ่รีส์ื (ต่ารางที� 4.9) ทั�งนีั�เม่�อพิจารณาจำาแนักต่ามกลุ่มอายุพบว่า เก่อบทุก

กลุ่มมีการรับชื่มรายการประเภทข่าวมากที�สุืดิ ยกเว้นัในักลุ่มวัยรุ่นัที�มีสัืดิส่ืวนัการรับชื่ม

รายการละคร/ซีึ่รีส์ืมากที�สุืดิ (ต่ารางที� 4.10)

 น์อกจากนี์� เป็น์ที�น่์าสัีงเกต่ว่ัา ใน์ปัจจุบัน์ผ้่บริโภคส่ีวัน์ใหญ่

ไม่มีรายการที�รับช้มเป็น์ประจำา และเป็น์ไปลักษณะนี์�

ใน์ทุกภาคและทุกกลุ่มอายุ (ภาพื่ที� 4.1)

หน่ัวย: ร้อยละ

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

กลุ่มูเจัเนุอเรชันุ

11.2 

15.9 

26.6 

35.0 

44.3

20.9 

28.4 

43.0 

52.6 

51.4

6.0 

13.5 

13.3 

7.0 

2.9

12.4 

6.6 

2.4 

0.6 

0.0

2.4 

2.6 

1.2 

1.1 

0.0

47.1 

33.0 

13.5 

3.7 

1.4

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ  
(23 ป่หร่อน้ัอยกว่า)

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั วาย  
(24 – 41 ป่)

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่  
(42 – 56 ป่)

กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์  
(57 – 75 ป่)

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั จี.ไอ.  
(76 ป่ขึ�นัไป)

เคร้�องรับ
โทรทัศุน์ุ

แบบธุรรมูดา 

เคร้�องรับ
โทรทัศุน์ุ

แบบดิจิัติอล

เคร้�องรับ
โทรทัศุน์ุ

แบบสำมูาร์ททีวีิ

โทรศัุพัท์
เคล้�อนุที� แท็บเล็ติ

คอมูพิัวิเติอร์ตัิ�งโติ�ะ/ 
โนุ้ติบุ�ก / แล็ปท็อป / 
คอมูพิัวิเติอร์พักพัา



100

ติารางที� 4.9   ประเภทรายการ และควิามูถีุ�ในุการรับชมู 

 (ผูู้้ติอบแบบสำอบถุามู 1 คนุ สำามูารถุติอบได้มูากกว่ิา 1 ประเภทรายการ)

หน่ัวย: ร้อยละ

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

ช่วิงเวิลาในุการ

รับชมูรายการ

ส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิ
ทั�วิประเทศุ 

ภูมิูภาค

กรุงเทพัฯ 
และปริมูณฑ์ล กลาง เหนุ้อ

ติะวัินุออก
เฉียงเหนุ้อ ใต้ิ

     (N = จิำ�นวนผู้้�รับัชม 
     ส่�อำภ�พื่เคล่ั�อำนไหว)

06.01 - 10.00 นั.

10.01 - 14.00 นั.

14.01 - 18.00 นั.

18.01 - 22.00 นั.

22.01 - 02.00 นั.

02.01 - 06.00 นั.

(8,588) 

6.9

7.8

6.3

70.9

7.8

0.3

(1,793) 

7.6

7.6

7.1

65.9

11.4

0.4

(1,781) 

7.1

7.8

6.2

71.0

7.4

0.5

(1,730) 

8.0

6.9

5.3

72.9

6.6

0.3

(1,471) 

3.5

5.6

5.4

77.9

7.5

0.1

(1,813)

7.6

10.7

7.4

68.1

6.0

0.2

ติารางที� 4.8  ช่วิงเวิลาในุการรับชมูรายการส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิ จัำาแนุกรายภาค

หน่ัวย: ร้อยละ

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

ประเภทรายการ
ควิามูถีุ�ในุการรับชมู (วัินุต่ิอสัำปดาห์)

10.2

16.5

21.7

36.9

51.0

24.4

26.1

35.6

29.5

27.8

10.5

12.2

8.5

7.4

4.4

19.7

24.3

22.1

16.5

10.0

35.2

20.9

12.1

9.7

6.8

รายการข่าว

รายการละคร/ซีึ่รีส์ื

รายการวาไรตี่�

รายการภาพยนัต่ร์

รายการกีฬา

ไมู่ได้รับชมู 1 - 2 วัินุ/
สัำปดาห์

3 - 4 วัินุ/
สัำปดาห์

5 - 6 วัินุ/
สัำปดาห์

ทุกวัินุ
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ติารางที� 4.10  กลุ่มูอายุ กับประเภทรายการโทรทัศุน์ุที�รับชมู

หน่ัวย: ร้อยละ

หน่ัวย: ร้อยละ

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

ประเภทรายการ

กลุ่มูอายุ 

14.7

16.8

16.3

15.5

9.3

27.4

17.8

16.9

16.1

13.8

10.3

25.1

26.1

20.1

17.1

8.8

10.9

17.0

21.0

17.8

16.5

11.7

10.7

22.3

32.2

20.6

15.9

3.3

9.3

18.7

รายการข่าว

รายการละคร/ซีึ่รีส์ื

รายการวาไรตี่�

รายการภาพยนัต่ร์

รายการกีฬา

อ่�นัๆ

กลุ่มู
เจัเนุอเรชันุ 

แซื้ด 

กลุ่มู
เจัเนุอเรชันุ 

วิาย

กลุ่มู
เจัเนุอเรชันุ 

เอกซ์ื้ 

กลุ่มูเบบี�
บูมูเมูอร์

กลุ่มู
เจัเนุอเรชันุ 

จีั.ไอ. 

ภาพัที� 4.1   การมีูรายการส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิที�รับชมูเป็นุประจัำา จัำาแนุกรายภาค

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

24.4 75.6

23.4 76.6

29.1 70.9

31.9 68.1

14.6 85.4

21.8ภาคใต้่

ภาคต่ะวันัออกเฉียงเหน่ัอ

ภาคเหน่ัอ

ภาคกลาง

กรุงเทพฯ และปริมณฑ์ล

ทั�วประเทศึ

78.2

มีรายการส่ื�อภาพเคล่�อนัไหวที�รับชื่มประจำา ไม่มีรายการส่ื�อภาพเคล่�อนัไหวที�รับชื่มประจำา
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1.4 การรับชมูรายการย้อนุหลัง และ/หร้อรับชมูติามูควิามูต้ิองการแบบสำติรีมูมิู�ง

วิิดีโอออนุดีมูานุด์ (Video-on-demand Streaming Service) 

ในัปัจจุบันั ผ้่บริโภคครึ�งหนึั�งมีพฤติ่กรรมรับชื่มรายการย้อนัหลัง และ/หร่อรับชื่ม

ต่ามความต้่องการแบบสืต่รีมมิ�งวิดีิโอออนัดีิมานัด์ิ ขณะที�ผ้่บริโภคอีกครึ�งหนึั�งรับชื่มรายการ

สืดิต่ามต่ารางการออกอากาศึเพียงอย่างเดีิยว (ต่ารางที� 4.11) ทั�งนีั� หากพิจารณาจำาแนัก

ต่ามกลุ่มอายจุะพบว่า กลุ่มวัยกลางคนัและกลุ่มผ้่ส่ืงอายจุะมีพฤติ่กรรมการรบัชื่มรายการ

โทรทัศึน์ัสืดิต่ามต่ารางการออกอากาศึเพียงอย่างเดีิยวมากที�สุืดิ ขณะที�กลุ่มอายุไม่เกินั 42 ป่

จะมีการรับชื่มทั�งรายการโทรทัศึน์ัสืดิต่ามต่ารางการออกอากาศึ และรับชื่มรายการ 

On-demand ควบค่่กันัเป็นัส่ืวนัใหญ่

 น์อกจากนี์� กลุ่มเจเน์อเรชั้น์ วัาย และกลุ่มเจเน์อเรชั้น์ แซึ่ดิ 

มีสัีดิส่ีวัน์รับช้มย้อน์หลัง และ/หร่อรับช้มต่ามควัามต้่องการ

อย่างเดีิยวั มากกว่ัากลุ่มอายุอ่�น์ๆ ค่อน์ข้างมาก (ภาพื่ที� 4.2)

ติารางที� 4.11  การรับชมูรายการย้อนุหลัง และ/หร้อรับชมูติามูควิามูต้ิองการ จัำาแนุกรายภาค

หน่ัวย: ร้อยละ

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

การรับชมูรายการย้อนุหลัง 

และ/หร้อรับชมู

ติามูควิามูต้ิองการ 
ทั�วิประเทศุ 

ภูมิูภาค

กรุงเทพัฯ 
และปริมูณฑ์ล กลาง เหนุ้อ

ติะวัินุออก
เฉียงเหนุ้อ ใต้ิ

     (N = จิำ�นวนผู้้�รับัชม 
     ส่�อำภ�พื่เคล่ั�อำนไหว)

รับชมู

รับชื่มย้อนัหลัง และ/หร่อรับชื่ม
ต่ามความต้่องการ อย่างเดีิยว

รับชื่มย้อนัหลัง และ/หร่อรับชื่ม
ต่ามความต้่องการ ควบค่่กับ รับชื่ม
สืดิต่ามต่ารางการออกอากาศึ

ไมู่รับชมู  
(รับชื่มสืดิต่ามต่าราง 
การออกอากาศึอย่างเดีิยว)

(8,588) 

50.1

15.1 

35.0 

49.9

(1,793) 

56.2

18.8 

37.4 

43.8

(1,781) 

53.9

13.4 

40.5 

46.1

(1,730) 

42.7

15.1 

27.6 

57.3

(1,471) 

46.4

19.6 

26.8 

53.6

(1,813) 

50.4

9.7 

40.7 

49.6
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ภาพัที� 4.2   กลุ่มูอายุ กับการรับชมูรายการย้อนุหลัง และ/หร้อรับชมูติามูควิามูต้ิองการ 

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

1.4.1 อุปกรณ์หลัก และช่วิงเวิลาในุการรับชมูรายการย้อนุหลัง และ/หร้อรับ

ชมูติามูควิามูต้ิองการ

ผ้่รับชื่มรายการย้อนัหลัง และ/หร่อรับชื่มวิดีิโอออนัดีิมานัด์ิ ส่ืวนัใหญ่ใช้ื่โทรศัึพท์

เคล่�อนัที�เป็นัอุปกรณ์หลักในัการรับชื่ม โดิยไม่มีความแต่กต่่างในัแต่่ละภาคและในัแต่่ละ

กลุ่มอาย ุ(ภาพที� 4.3) สืำาหรับช่ื่วงเวลาในัการรับชื่มรายการย้อนัหลัง และ/หร่อรับชื่มวิดีิโอ

ออนัดีิมานัด์ินัั�นั ไม่แต่กต่่างจากการรับชื่มส่ื�อภาพคล่�อนัไหวโดิยรวม กล่าวค่อ ส่ืวนัใหญ่

รับชื่มในัช่ื่วงเวลาไพรม์ไทม์ (ต่ารางที� 4.12)

ภาพัที� 4.3   อุปกรณ์หลักที�ใช้ในุการรับชมูรายการย้อนุหลัง และ/หร้อรับชมูติามูควิามูต้ิองการ

97.1

73.6

11.1

9.0

4.8

1.1

0.4

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

85.3

65.6

41.0

25.8

0.0 1.9
6.7

17.9
28.5

2.9
12.8

27.7

41.1
45.7

กลุ่มูเจัเนุอเรชันุ จีั.ไอ.

รับชมูย้อนุหลังและ/หร้อ
ติามูควิามูต้ิองการเท่านัุ�นุ

รับชมูทั�งรายการสำดและ
รับชมูย้อนุหลังและ/หร้อ
ติามูควิามูต้ิองการเท่านัุ�นุ

กลุ่มูเบบี�บูมูเมูอร์ กลุ่มูเจัเนุอเรชันุ เอกซ์ื้ กลุ่มูเจัเนุอเรชันุ วิาย กลุ่มูเจัเนุอเรชันุ แซื้ด

รับชมูสำดติามูติาราง
ออกอากาศุเท่านัุ�นุ

คอมูพิัวิเติอร์ตัิ�งโติ�ะ/โนุ้ติบุ�ก/
แล็ปท็อป/คอมูพิัวิเติอร์ตัิ�งโติ�ะ

โทรศัุพัท์เคล้�อนุที�

เคร้�องรับโทรทัศุน์ุแบบสำมูาร์ททีวีิ

แท็บเล็ติ

เคร้�องรับโทรทัศุน์ุแบบดิจิัติอล

เคร้�องรับโทรทัศุน์ุแบบจัอแก้วิ  
(โทรทัศุน์ุแบบแอนุะล็อก)

หน่ัวย: ร้อยละ

หน่ัวย: ร้อยละ
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1.4.2 ประเภทรายการที�รับชมูรายการย้อนุหลัง และ/หร้อรับชมูติามูควิามู

ต้ิองการ

รายการละคร/ซึ่ีรีส์ื เป็นัประเภทรายการที�มีผ้่รับชื่มรายการย้อนัหลัง และ/หร่อ

รับชื่มต่ามความต้่องการมากที�สุืดิ รองลงมาได้ิแก่รายการประเภทวาไรตี่� ซึึ่�งแต่กต่่างจาก

การรับชื่มส่ื�อภาพเคล่�อนัไหวโดิยรวมที�ส่ืวนัใหญ่รับชื่มรายการขา่ว ทั�งนีั� ไม่มีความแต่กต่่าง

อย่างมีนััยสืำาคัญในัรายภาค (ต่ารางที� 4.13)

เม่�อพิจารณาจำาแนักต่ามกลุ่มอายุพบว่า ในักลุ่มอายุ 41 ป่หร่อน้ัอยกว่า จะรับชื่ม

รายการยอ้นัหลัง และ/หร่อรับชื่มวิดีิโอออนัดิมีานัด์ิ ประเภทรายการละคร/ซึ่รีีส์ื มากที�สุืดิ

แต่่ในักลุ่มอายุ 41 ป่ขึ�นัไปจะรับชื่มรายการข่าวมากที�สุืดิ อย่างไรก็ต่าม การรับชื่มรายการ

ประเภทละคร/ซึ่รีีส์ื ก็มีสัืดิส่ืวนัน้ัอยกว่าการรับชื่มรายการขา่วเพียงเล็กน้ัอยเท่านัั�นัสืำาหรับ

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่ และกลุ่มเบบี�บ่มเมอร์ (ต่ารางที� 4.14)

ติารางที� 4.12  ช่วิงเวิลาในุการรับชมูรายการย้อนุหลัง และ/หร้อรับชมูติามูควิามูต้ิองการ

หน่ัวย: ร้อยละ

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

ช่วิงเวิลาที�นิุยมูรับชมู ทั�วิประเทศุ 

ภูมิูภาค

กรุงเทพัฯ 
และปริมูณฑ์ล กลาง เหนุ้อ

ติะวัินุออก
เฉียงเหนุ้อ ใต้ิ

    (N = จิำ�นวนผู้้�รับัชม 
    ร�ยก�รย�อำนหลััง แลัะ/หร่อำ 
    รับัชมต�มคว�มต�อำงก�ร)

06.01 - 10.00 นั.

10.01 - 14.00 นั.

14.01 - 18.00 นั.

18.01 - 22.00 นั.

22.01 - 02.00 นั.

02.01 - 06.00 นั.

(4,303) 

3.5

8.8

8.5

67.4

11.3

0.5

(1,008) 

4.5

6.3

11.0

65.4

12.1

0.7

(960) 

4.2

6.1

8.9

67.5

12.7

0.6

(739) 

2.4

6.9

6.8

73.2

10.3

0.4

(683) 

2.3

5.1

7.3

73.8

11.1

0.4

(913) 

3.4

18.5

7.7

60.1

9.7

0.6
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ติารางที� 4.13 ประเภทรายการที�มีูการรับชมูย้อนุหลัง และ/หร้อรับชมูติามูควิามูต้ิองการ 

 (ผูู้้ติอบแบบสำอบถุามู 1 คนุ สำามูารถุติอบได้มูากกว่ิา 1 ประเภทรายการ)

หน่ัวย: ร้อยละ

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

ประเภทรายการ ทั�วิประเทศุ 

ภูมิูภาค

กรุงเทพัฯ 
และปริมูณฑ์ล กลาง เหนุ้อ

ติะวัินุออก
เฉียงเหนุ้อ ใต้ิ

    (N = จิำ�นวนผู้้�รับัชม 
    ร�ยก�รย�อำนหลััง แลัะ/หร่อำ 
    รับัชมต�มคว�มต�อำงก�ร)

รายการละคร/ซีึ่รีส์ื

รายการวาไรตี่�

รายการข่าว

รายการภาพยนัต่ร์

(4,303) 

74.4

53.1

46.8

40.3

(1,008) 

72.5

54.9

50.0

44.2

(960) 

74.9

47.7

45.9

42.7

(739) 

75.5

53.5

41.9

34.6

(683) 

76.0

57.4

44.1

45.8

(913) 

73.8

53.5

50.3

33.8

ติารางที� 4.14   กลุ่มูอายุ กับประเภทรายการที�มีูการรับชมูย้อนุหลัง และ/หร้อรับชมูติามูควิามูต้ิองการ

 (ผูู้้ติอบแบบสำอบถุามู 1 คนุ สำามูารถุติอบได้มูากกว่ิา 1 ประเภทรายการ)

หน่ัวย: ร้อยละ

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

33.3 

47.3 

64.7 

67.1 

50.0

79.5 

76.2 

63.2 

61.3 

0.0

56.5 

55.7 

42.9 

37.4 

0.0

47.1 

38.9 

35.7 

27.1 

0.0

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ  
(23 ป่หร่อน้ัอยกว่า)

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั วาย  
(24 – 41 ป่)

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่  
(42 – 56 ป่)

กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์  
(57 – 75 ป่)

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั จี.ไอ.  
(76 ป่ขึ�นัไป)

รายการข่้าวิ รายการละคร/ซีื้รีส์ำ รายการวิาไรตีิ� รายการภาพัยนุติร์
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1.5 การติิดตัิ�งอินุเทอร์เน็ุติควิามูเร็วิสูำงประจัำาที�ในุที�พัักอาศัุย กับการรับชมู

ส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิผู่้านุโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุ

ครัวเร่อนัที�มีการติ่ดิตั่�งอินัเทอร์เน็ัต่ความเร็วส่ืงประจำาที�ในัที�พักอาศัึย จะมีสัืดิส่ืวนั

รับชื่มส่ื�อภาพเคล่�อนัไหวผ่านัโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัน้ัอยมาก ค่อร้อยละ 12.8 เท่านัั�นั  

ที�เหล่อไม่รับชื่มส่ื�อภาพเคล่�อนัไหวผ่านัโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั ดัิงนัั�นั การมีอินัเทอร์เน็ัต่

ความเร็วส่ืงในัที�พักอาศัึยทำาให้ครัวเร่อนัมีทางเล่อกที�จะรับชื่มส่ื�อภาพเคล่�อนัไหวในัช่ื่อง

ทางอ่�นัๆ เช่ื่นั ผ่านัสัืญญาณอินัเทอร์เน็ัต่ หร่ออาจเป็นัไปได้ิว่าอินัเทอร์เน็ัต่ความเร็วส่ืง 

มีค่าบริการที�ส่ืง ครัวเร่อนัที�มีอินัเทอร์เน็ัต่ความเร็วส่ืงจึงเป็นัครัวเร่อนัที�มีรายได้ิค่อนัข้างมาก 

จึงอาจเล่อกรับชื่มผ่านัช่ื่องทางอ่�นัๆ ที�ต้่องมีค่าใช้ื่จ่าย เช่ื่นั รับชื่มผ่านัทางโทรทัศึน์ั 

ในัระบบเคเบิล (ภาพที� 4.4)

ภาพัที� 4.4   การติิดตัิ�งอินุเทอร์เน็ุติควิามูเร็วิสูำงประจัำาที�ในุที�พัักอาศัุย 

      กับการรับชมูส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิผู่้านุสัำญญาณภาคพ้ั�นุดินุ 

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

หน่ัวย: ร้อยละ

87.2

12.8

รับชมูส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิ

ผู่้านุสัำญญาณภาคพ้ั�นุดินุ

ไมู่รับชมูส้ำ�อภาพัเคล้�อนุไหวิ

ผู่้านุสัำญญาณภาคพ้ั�นุดินุ
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1.6 ช่องทางการติิดติามูข่้าวิสำาร จัำาแนุกติามูช่วิงอายุ

จากการสืำารวจพบว่า กลุ่มคนัรุ่นัใหม่ที�มีอายุน้ัอย (กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ ที�มีอายุ 

23 ป่หร่อน้ัอยกว่า) จะต่ิดิต่ามข้อม่ลข่าวสืารจากการแชื่ร์ของเพ่�อนัในัสื่�อสัืงคมออนัไลนั์

และจากการติ่ดิต่ามจากบัญชีื่นัักข่าวบนัทวิต่เต่อร์ เฟัซึ่บุ�ก หร่ออินัสืต่าแกรม เป็นัส่ืวนัใหญ่

ส่ืวนัผ้่ใหญ่ที�มีอายุ 24 ป่ขึ�นัไป จะติ่ดิต่ามข่าวสืารจากสืำานัักข่าวผ่านัโทรทัศึน์ั วิทยุ  

เว็บไซึ่ต์่ และหนัังส่ือพิมพ์ เป็นัหลัก ทั�งนีั� สัืดิส่ืวนัการติ่ดิต่ามข่าวสืารผ่านัช่ื่องทางนีั�จะมี 

แนัวโน้ัมเพิ�มขึ�นัต่ามอายุของผ้่บริโภคที�เพิ�มขึ�นั (ต่ารางที� 4.15)

ติารางที� 4.15  ช่องทางการติิดติามูข่้าวิสำาร จัำาแนุกติามูช่วิงอายุ

หน่ัวย: ร้อยละ

ที�มา: โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

16.5 

34.9 

67.5 

88.0 

94.9

13.0 

12.7 

8.9 

4.6 

3.8

34.1 

24.1 

10.2 

4.3 

1.3

29.0 

20.5 

6.0 

1.6 

0.0

7.4 

7.8 

7.4 

1.5 

0.0

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ  
(23 ป่หร่อน้ัอยกว่า)

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั วาย  
(24 – 41 ป่)

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่  
(42 – 56 ป่)

กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์  
(57 – 75 ป่)

กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั จี.ไอ.  
(76 ป่ขึ�นัไป)

สำำานัุกข่้าวิผู่้านุ
โทรทัศุน์ุ วิิทยุ 
เว็ิบไซื้ต์ิ และ
หนัุงส้ำอพิัมูพ์ั

ช่วิงอายุ

ติิดติามูจัาก
แอปพัลิเคชันุ/

เว็ิบไซื้ต์ิ
รวิมูข่้าวิ

การแชร์ข้อง
เพ้ั�อนุในุส้ำ�อสัำงคมู

ออนุไลน์ุ

ติิดติามูจัากบัญชี  
นัุกข่้าวิบนุทวิิติเติอร์ 

เฟซื้บุ�ก หร้อ
อินุสำติาแกรมู

ติิดติามูจัากการ
ส้ำบค้นุเองบนุ

อินุเทอร์เน็ุติโดย
โปรแกรมูค้นุหา

รวิมู



108

ส่ืวนัเร่�องของช่ื่วงเวลาในัการรับชื่มส่ื�อภาพเคล่�อนัไหวนัั�นั ทุกๆ เจเนัอเรชัื่นั 

ส่ืวนัใหญ่จะรับชื่มในัช่ื่วงเวลาเดีิยวกันั ค่อ 20.00 - 22.00 นั. สืำาหรับพฤติ่กรรมในัการ 

รับชื่มรายการย้อนัหลัง และ/หร่อรับชื่มต่ามความต้่องการก็มีความแต่กต่่างเช่ื่นัเดีิยวกันั 

กล่าวค่อ เจเนัอเรชัื่นัที�มีอายุ 42 ป่ขึ�นัไปจะมีการรับชื่มรายการย้อนัหลังหร่อรับชื่ม 

ต่ามความต้่องการแบบสืต่รีมมิ�งวิดีิโอออนัดีิมานัด์ิน้ัอยกว่าเจเนัอเรชัื่นัที�มีอายุน้ัอยกว่า  

42 ป่ ซึึ่�งพฤติ่กรรมความแต่กต่่างกันัระหว่างเจเนัอเรชัื่นัเหล่านีั�เป็นัเช่ื่นัเดีิยวกันั 

ในัทุกภ่มิภาคของประเทศึ ซึึ่�งแต่กต่่างกันับ้างในัแง่ของสัืดิส่ืวนัเท่านัั�นั แต่่โดิยทั�วไปแล้ว

สืามารถกล่าวได้ิว่า ความแต่กต่่างของพฤต่ิกรรมของแต่่ละเจเนัอเรชื่ันันัั�นัปรากฏชื่ัดิ 

ในัทุกภ่มิภาคของประเทศึ

โดิยสีรุปแล้วั การศึึกษาพื่ฤติ่กรรมของผ้่บริโภคที�เปลี�ยน์แปลงไป

ใน์ยุคเปลี�ยน์ผ่าน์ไปส่่ีระบบดิิจิต่อลพื่บว่ัา พื่ฤติ่กรรมของกลุ่มคน์

ใน์ช่้วังอายุต่่างกัน์มีควัามแต่กต่่างกัน์โดิยสิี�น์เชิ้ง โดิยมีเส้ีน์แบ่งอย่่ที� 

ประมาณอายุ 42 ปีขึ�น์ไป (ได้ิแก่ กลุ่มเจเน์อเรชั้น์ เอกซ์ึ่ กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์ 

และกลุ่มเจเน์อเรชั้น์ จี.ไอ.) ผ้่บริโภคกลุ่มนี์�จะมีพื่ฤติ่กรรมใน์ลักษณะเดิิม 

กล่าวัค่อ ยังคงรับช้มส่ี�อภาพื่เคล่�อน์ไหวัผ่าน์ทางเคร่�องรับโทรทัศึน์์เป็น์หลัก 

และรับข่าวัสีารทางโทรทัศึน์์เป็น์หลักเช่้น์กัน์ เป็น์ต้่น์ ใน์ขณะที�กลุ่มอายุ

ไม่เกิน์ 42 ปี (กลุ่มเจเน์อเรชั้น์ แซึ่ดิ และ กลุ่มเจเน์อเรชั้น์ วัาย) จะมีพื่ฤติ่กรรม

ใน์การรับช้มส่ี�อภาพื่เคล่�อน์ไหวัผ่าน์อุปกรณ์หลัก ค่อ โทรศัึพื่ท์เคล่�อน์ที� 

ซึึ่�งมีพื่ฤติ่กรรมใน์การรับช้มรายการย้อน์หลังและวิัดีิโอออน์ดีิมาน์ด์ิ 

รวัมทั�งติ่ดิต่ามข่าวัสีารผ่าน์แอปพื่ลิเคชั้น์ต่่างๆ

สำรุป2
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บทที่ 5
การใชแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร
ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

รายไดโดยเฉลี่ยของครัวเรือน
กับพฤติกรรมการบริโภคสื่อ

NEWS
APP
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ในับทนีั�ประกอบไปด้ิวยสืองส่ืวนัที�สืำาคัญ ค่อ การทบทวนัวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 
และการใช้ื่แบบจำาลองทางเศึรษฐศึาสืต่ร์ในัการวิเคราะห์พฤติ่กรรมของครัวเร่อนัที�แสืดิง
ถึงความสัืมพันัธ์ระหว่างรายได้ิของครัวเร่อนักับพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อ ซึึ่�งจะใช้ื่แบบ
จำาลองการถดิถอย โดิยในัส่ืวนันีั�จะนัำาเสืนัอแบบจำาลองที�จะใช้ื่ในัการวิเคราะห์สืมมติ่ฐานั 
การพัฒินัาดัิชื่นีัในัตั่วแปรบางตั่วเพ่�อใช้ื่ในัแบบจำาลอง และนัำาเสืนัอแนัวทางในัการใช้ื่
ประโยชื่น์ัจากการวิเคราะห์

วิรรณกรรมูที�เกี�ยวิข้้อง

ในัอดีิต่ที�ผ่านัมามีงานัวิจัยเป็นัจำานัวนัมากที�ทำาการวิเคราะห์ปัจจัยที�มีผลต่่อรายได้ิ
ของครัวเร่อนัโดิยเฉพาะปัจจัยในัด้ิานัเศึรษฐกิจและสัืงคม (Socioeconomic Factors) 
โดิยงานัในัระยะหลังส่ืวนัใหญ่มุ่งเน้ันัการศึึกษาของประเทศึที�กำาลังพัฒินัาทั�งในัเอเชีื่ย 
ต่ะวันัออก เช่ื่นั งานัของ Jin และ Xie (2017) ทำาการศึึกษารายได้ิครัวเร่อนัในัเขต่เม่อง
ของประเทศึจีนั งานัของ Nguyen และ Nguyen (2019) ที�ทำาการศึึกษารายได้ิของครัวเร่อนั
ในัเขต่ต่อนักลางของประเทศึเวียดินัาม หร่องานัของ Duasa และ Zainal (2020)  
ที�ทำาการศึึกษารายได้ิของครัวเร่อนัที�หัวหน้ัาครัวเร่อนัเป็นัสืต่รีในัประเทศึมาเลเซีึ่ย  
รวมถึงงานัศึึกษาถึงปัจจัยที�มีผลต่่อรายได้ิครัวเร่อนัในัประเทศึทางแอฟัริกา เช่ื่นั งานัของ 
Edoumiekumo, Karimo และ Tombofa (2013) ที�ศึึกษาปัจจัยที�มีผลต่่อรายได้ิของ 
ครัวเร่อนัในัประเทศึไนัจีเรีย นัอกจากนีั� ในักลุ่มประเทศึอเมริกาใต้่ก็มีงานัวิจัยที�เกี�ยวข้อง
อย่่เป็นัจำานัวนัมากเช่ื่นักันั เช่ื่นั งานัของ Bebczuk, et al. (2015) เป็นัต้่นั

งานัที�กล่าวมาข้างต้่นัเป็นัการวิจัยที�มีวิธีการวิจัยที�คล้ายคลึงกันั โดิยใช้ื่กระบวนัการ
วิเคราะห์ทางสืมการถดิถอย (Regression Analysis) และมีการเล่อกตั่วแปรทางสัืงคม
เศึรษฐกิจที�คล้ายคลึงกันั โดิยสืรุปแล้วปัจจัยที�มีผลต่่อรายได้ิของครัวเร่อนัประกอบด้ิวย

(1)  ทำาเลที�ตั่�งของครัวเร่อนั (Location) ซึึ่�งสืะท้อนัถึงความยากง่ายในัการเข้าถึง
บริการสืาธารณะ แหล่งข้อม่ลข่าวสืารและโอกาสืในัการมีงานัทำา

(2)  ความหลากหลายของแหล่งรายได้ิ (Multiple Income Sources) ที�สืะท้อนั
ถึงการกระจายความเสีื�ยงในัการได้ิมาซึึ่�งรายได้ิ

(3)  จำานัวนัผ้่มีรายได้ิในัครัวเร่อนั (Number of Earners) ซึึ่�งรวมทั�งการได้ิรับเงินั
ที�ส่ืงมาจากสืมาชิื่กที�ไปทำางานันัอกครัวเร่อนั (Remittance)

(4)  สุืขภาพของสืมาชิื่กครัวเร่อนั (Health Impacts) ที�มีผลต่่อความสืามารถในั
การสืร้างรายได้ิ เน่ั�องจากปัญหาสุืขภาพมีผลทำาให้จำานัวนัวันัทำางานัต่่อเด่ิอนั
ลดิน้ัอยลง โอกาสืในัการดิำารงต่ำาแหน่ังงานัเดิิม หร่อการเล่�อนัต่ำาแหน่ังงานั 
ลดิน้ัอยลง นัอกจากนัั�นัปัญหาสุืขภาพยังมีผลต่่อศัึกยภาพในัการได้ิงานัใหม่ 
ที�มีอัต่ราผลต่อบแทนัที�ส่ืงขึ�นัลดิลง

1
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นัอกจากนัั�นัแต่่ละงานัอาจมีปัจจัยที�แต่กต่่างกันั เช่ื่นั คุณลักษณะของหัวหน้ัา 

ครัวเร่อนั (เพศึ อายุ ระดัิบการศึึกษาและอาชีื่พ) และการถ่อครองทรัพย์สิืนัของครัวเร่อนั

เป็นัต้่นั จะเห็นัว่าปัจจัยด้ิานัการบริโภคส่ื�อที�เกิดิจากการเข้าถึงข้อม่ลข่าวสืารมีผลโดิยอ้อม

ต่่อรายได้ิครัวเร่อนั เช่ื่นั มีผลผ่านัการเกิดิความหลากหลายของแหล่งรายได้ิ ส่ืวนัการที�

สืมาชิื่กในัครัวเร่อนัมีสุืขภาพที�ดีิขึ�นั ไม่ใช่ื่ปัจจัยที�ได้ิรับการพิจารณามากนััก

การบริโภคส่ื�อ (Media Consumption หร่อ Media Diet) หมายถึง ปริมาณและ

คุณภาพของสื่�อด้ิานัข้อม่ลข่าวสืารและดิ้านับันัเทิงที�บุคคลหร่อกลุ่มบุคคลทำาการบริโภค 

ซึึ่�งรวมถงึการด่ิโทรทศัึน์ั และการฟัังวทิย ุบนัช่ื่องทางแบบดัิ�งเดิิมและบนัชื่อ่งทางออนัไลนั์

(Online) โดิยทั�วไปเช่ื่�อกันัว่าการบริโภคส่ื�อก่อให้เกิดิผลกระทบดิ้านับวก (Positive  

Effects) เช่ื่นั การที�เด็ิกด่ิรายการโทรทัศึน์ัที�ให้ความร้่จะส่ืงผลให้เด็ิกมีการพัฒินัาการ 

ด้ิานัภาษา คณิต่ศึาสืต่ร์ และการเข้าสัืงคมที�ดีิขึ�นั อินัเทอร์เน็ัต่ (Internet) ได้ิกลายเป็นั 

ห้องสืมุดิส่ืวนัตั่วของผ้่บริโภคในัการค้นัหาความร้่ใหม่ๆ สืำาหรับผ้่บริโภคทุกเพศึทุกวัย  

เกิดิเป็นัการแสืวงหาและได้ิมาซึึ่�งความร้่ที�มีต้่นัทุนัที�ต่ำ�า นัอกจากนีั� การบริโภคส่ื�อสืมัยใหม่

ยังก่อให้เกิดิผลของการสืร้างเคร่อข่ายของคนัที�มีความสืนัใจร่วมกันัมาแลกเปลี�ยนัข้อม่ล

ข่าวสืาร ความร้่ ก่อให้เกิดิการพัฒินัาอาชีื่พและสืร้างรายได้ิ (Pavlik and McIntosh, 2017)

ที�ผ่านัมางานัศึึกษาในัด้ิานัการบริโภคส่ื�อมุ่งเน้ันัในัการต่อบปัญหาสืองประการ  

ค่อ ศึึกษาถึงปัจจัยที�มีผลต่่อพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อ และการศึึกษาผลของการบริโภคส่ื�อ

ที�มีต่่อพฤติ่กรรมการบริโภค โดิยงานัส่ืวนัแรก เช่ื่นั รายงานัการศึึกษาของ Nielsen  

Global Media (2012) ที�ศึึกษาถึงระดัิบรายไดิ้ที�ต่่างกันัมีผลต่่อช่ื่องทางการบริโภคส่ื�อ 

ที�แต่กต่่างกันั หร่องานัของ Westcott, et al. (2018) ที�ศึึกษาถึงกลุ่มคนัในัช่ื่วงอายุ 

ที�แต่กต่่างกันัมีพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อที�แต่กต่่างกันั ส่ืวนังานัการศึึกษาด้ิานัผลของการ

บริโภคส่ื�อที�มีต่่อพฤติ่กรรมการบริโภค เช่ื่นั งานัของ Voramontri และ Klieb (2019)

1 โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562)

 ดัิงนั์�น์ งาน์นี์�จึงเป็น์การริเริ�มหาควัามสัีมพัื่น์ธ์ีระหว่ัางการบริโภคส่ี�อ  

ทั�งด้ิาน์ปริมาณและคุณภาพื่ ที�มีผลต่่อรายไดิ้ของครัวัเร่อน์ใน์ประเทศึไทย  

โดิยอาศัึยข้อม่ลจากการสีำารวัจ จำาน์วัน์ 10,000 ครัวัเร่อน์1 โดิยมีสีมมติ่ฐาน์ว่ัา 

การบริโภคส่ี�อจะทำาให้ผ้่บริโภคได้ิรับข้อม่ลข่าวัสีารที�มีประโยช้น์์ ส่ีงผลให้เกิดิการ

สีร้างงาน์และอาชี้พื่เสีริม (Multiple Income Sources) และเพิื่�มควัามเข้าใจใน์การ

ด่ิแลและรักษาสุีขภาพื่ (Health Impacts) อัน์มีผลทำาให้รายได้ิของครัวัเร่อน์ส่ีงขึ�น์
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วิิธีุการวิิเคราะห์ควิามูสำัมูพัันุธ์ุระหว่ิางรายได้โดยเฉลี�ยข้องครัวิเร้อนุกับพัฤติิกรรมูการ

บริโภคส้ำ�อ

2.1 แบบจัำาลอง

การวิเคราะห์ความสัืมพันัธ์ระหว่างรายได้ิโดิยเฉลี�ยของครัวเร่อนักับพฤติ่กรรมการ

บริโภคส่ื�อจะใช้ื่วิธีการทางสืถิติ่ที�ใช้ื่ศึึกษาความสัืมพันัธ์ระหว่างตั่วแปรอิสืระ (Independent 

Variables) ซึึ่�งในัที�นีั� ค่อ พฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อ กับตั่วแปรต่าม (Dependent Variable) 

ซึึ่�งในัที�นีั� ค่อ รายได้ิโดิยเฉลี�ยของครัวเร่อนั โดิยจะศึึกษาในัร่ปของการวิเคราะห์การถดิถอย

เชิื่งเส้ืนัพหุค่ณ (Multiple Linear Regression) อันัเป็นัร่ปแบบการวิเคราะห์ที�ใช้ื่กันั 

โดิยทั�วไปในัการศึึกษาความสืัมพันัธ์ระหว่างตั่วแปรอิสืระหลายตั่วกับตั่วแปรต่ามหนึั�งตั่ว  

ซึึ่�งสืามารถพจิารณาต่วัแปรอสิืระหลายตั่วได้ิพร้อมกันั ซึึ่�งต่่างกบัวิธีการทดิสือบท ี(T-test) 

ที�ใช้ื่ในัการทดิสือบสืมมติ่ฐานัเพ่�อเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยระหว่างกลุ่มตั่วอย่างเพียงสืองกลุ่ม

ที�อาจมีความสัืมพันัธ์กันัหร่อเป็นัอิสืระต่่อกันั

พฤต่ิกรรมการบริโภคส่ื�อจะพิจารณาการบริโภคส่ื�อทั�งในัร่ปวิทยุและโทรทัศึน์ั  

โดิยเฉพาะรายการที�เป็นัการให้ความร้่ข่าวสืารหร่อแม้แต่่รายการบันัเทิงและกีฬา จะทำาให้

ผ้่บริโภคได้ิรับข่าวสืารทั�งทางต่รงและทางอ้อมที�มีประโยชื่น์ัในัเชิื่งเศึรษฐกิจ เช่ื่นั การพัฒินัา

อาชีื่พ การเข้าถึงช่ื่องทางการต่ลาดิ การเข้าถึงแหล่งสิืนัเช่ื่�อและการสืร้างเคร่อข่าย  

โดิยระดัิบของการบริโภคส่ื�อจะพิจารณาทั�งในัด้ิานัคุณภาพ (เน่ั�อหาที�บริโภคและประเภท

ของรายการ) และปริมาณที�บริโภค (ความถี�และจำานัวนัเวลา) ดัิงนัั�นั การสืร้างความสัืมพันัธ์

จะอย่่ในัร่ปสืมการถดิถอยเชิื่งพหุค่ณ ดัิงนีั�

2

Y = f(xi)

โดิยที�  i  = 1,2,3,….

 Y  =  รายได้ิโดิยเฉลี�ยของครัวเร่อนัต่่อเด่ิอนั (บาท)

 X1  =  ดัิชื่นีัคุณภาพของการรับชื่มรายการผ่านัทางโทรทัศึน์ัในัทุกแพลต่ฟัอร์ม

 X2  =  ดัิชื่นีัปริมาณของการรับชื่มรายการผ่านัทางโทรทัศึน์ัในัทุกแพลต่ฟัอร์ม

 X3  =  ดัิชื่นีัคุณภาพของการรับฟัังรายการผ่านัทางวิทยุในัทุกแพลต่ฟัอร์ม

 X4  =  ดัิชื่นีัปริมาณของการรับฟัังรายการผ่านัทางวิทยุในัทุกแพลต่ฟัอร์ม

 X5  =  เวกเต่อร์ของปัจจัยลักษณะทางประชื่ากรศึาสืต่ร์อ่�นัๆ ที�เกี�ยวข้อง 

   เช่ื่นั สืถานัที�ตั่�งของบ้านั (ภาค และ ในั/นัอกเขต่เทศึบาล) อาชีื่พของ

   ผ้่ต่อบแบบสือบถาม ระดัิบการศึึกษาของผ้่ต่อบแบบสือบถาม เป็นัต้่นั
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2.2 การสำร้างเลข้ดัชนีุ

การศึึกษาจะทำาการแปลงข้อม่ลต่่างๆ ให้อย่่ในัร่ปของเชิื่งปริมาณ และทำาการหา

ค่าเฉลี�ยโดิยการถ่วงนัำ�าหนัักตั่วแปรแต่่ละตั่วต่ามความเห็นัของผ้่เชีื่�ยวชื่าญ

2.3 การคัดเล้อกตัิวิแปร

จะใช้ื่วิธีการ Backward Method โดิยเริ�มจากการสืร้างสืมการถดิถอยที�รวมเอา

ตั่วแปรอิสืระทุกตั่วเข้าส่่ืสืมการแรกก่อนั แล้วจึงคัดิตั่วแปรอิสืระออกทีละตั่ว โดิยพิจารณา

ตั่วแปรอิสืระที�มีความสัืมพันัธ์กับตั่วแปรต่ามน้ัอยที�สุืดิออกก่อนั โดิยอาจพิจารณาจากค่าของ 

P-value แล้วทำาการทดิสือบใหม่ จนักระทั�งเหล่อเฉพาะตั่วแปรอิสืระที�มีนััยสืำาคัญทางสืถิติ่

การพิจารณาความสัืมพันัธ์ระหว่างตั่วแปรอิสืระ (Multicollinearity) จะใช้ื่วิธีการ Variance 

Inflation Factor (VIF) โดิยอาจตั่ดิตั่วแปรที�มีค่า VIF เกินั 10 ออก

ส่ืวนัแบบจำาลองความสัืมพันัธ์นีั�จะอย่่ในัร่ปแบบใดิ เช่ื่นั เป็นัความสัืมพันัธ์เชิื่ง 

เส้ืนัต่รงทั�วไป (Linear Regression) หร่อ ความสัืมพันัธ์เชิื่งเส้ืนัต่รงในัร่ปเชิื่งล็อก (Log 

Linear Regression) หร่อเป็นัความสัืมพันัธ์เชิื่งเส้ืนัโค้ง (Non-linear Regression) ขึ�นักับ

ความเหมาะสืมต่ามผลการศึึกษาที�ร่ปแบบใดิจะอธิบายความสัืมพันัธ์ได้ิดีิที�สุืดิ

สำมูมูติิฐานุ 

(1)  ระดัิบรายได้ิโดิยเฉลี�ยของครัวเร่อนัมีความสัืมพันัธ์เชิื่งบวกกับระดัิบการบริโภคส่ื�อ

(2) คุณภาพของเน่ั�อหาที�บริโภคมีผลต่่อระดัิบรายได้ิโดิยเฉลี�ยของครัวเร่อนั

มากกว่าปริมาณการบริโภคส่ื�อ

การวิิเคราะห์แบบจัำาลองถุดถุอยระหว่ิางรายได้ข้องครัวิเร้อนุกับพัฤติิกรรมูการบริโภคส้ำ�อ

ดัิงที�กล่าวมาข้างต้่นั งานัศึึกษาครั�งนีั�จึงเป็นัการริเริ�มหาความสัืมพันัธ์ระหว่าง 

การบริโภคส่ื�อทั�งด้ิานัปริมาณและคุณภาพที�มีผลต่่อรายไดิ้ของครัวเร่อนัในัประเทศึไทย  

บนัพ่�นัฐานัของปัจจัยสีื�ประการ ซึ่ึ�งได้ิแก่ ทำาเลที�ตั่�งของครัวเร่อนั ความหลากหลายของ

แหล่งรายได้ิ จำานัวนัผ้่มีรายได้ิในัครัวเร่อนั และสุืขภาพของสืมาชิื่กครัวเร่อนั โดิยอาศัึย

ข้อม่ลจากการสืำารวจต่ามโครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย 

ป่ 2652 จำานัวนั 10,000 ครัวเร่อนั โดิยมีสืมมติ่ฐานัว่า การบริโภคส่ื�อจะทำาผ้่บริโภคได้ิรับ

ข้อม่ลข่าวสืารที�มีประโยชื่น์ั ปัจจัยที�นัำามาศึึกษาซึึ่�งนัำามาใช้ื่ในัการกำาหนัดิแบบจำาลอง 

จึงประกอบดิว้ยปัจจัยสืามด้ิานั ไดิแ้ก่ ปัจจัยด้ิานัประชื่ากรศึาสืต่รข์องครวัเร่อนั ปัจจัยด้ิานั

3

4
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ปริมาณการบริโภคส่ื�อ และปัจจัยด้ิานัคุณภาพของเน่ั�อหาส่ื�อที�บริโภค อยา่งไรก็ดีิ เน่ั�องจาก

ข้อจำากัดิที�เกิดิจากการใช้ื่ข้อม่ลจากการสืำารวจของโครงการอ่�นั ทำาให้ปัจจัยด้ิานัคุณภาพ

เน่ั�อหาของส่ื�อที�บริโภคเป็นัปัจจัยทางอ้อมที�สืะท้อนัปริมาณการบริโภคเน่ั�อหารายการที�

เป็นัการให้ข้อม่ลข่าวสืารที�เป็นัประโยชื่น์ัแทนั เช่ื่นั การบริโภครายการข่าว การวิเคราะห์

ข่าว และการบริโภครายการที�ให้ความร้่ ส่ืวนัจำานัวนัชัื่�วโมงรับชื่มโทรทัศึน์ั และจำานัวนั

ชัื่�วโมงรับฟัังรายการวิทยุ ถ่อเป็นัตั่วแทนัในัการบริโภคส่ื�อ

ดัิงนัั�นั ปัจจัยที�นัำามาใช้ื่ศึึกษาในัการกำาหนัดิแบบจำาลองรายได้ิเฉลี�ยของครัวเร่อนั

จึงประกอบด้ิวย (1) อายุ (2) วุฒิิการศึึกษา (3) จำานัวนัสืมาชิื่กในับ้านั (4) ที�ตั่�งของบ้านั 

(5) การมีอินัเทอร์เน็ัต่ความเร็วส่ืง (6) จำานัวนัเวลาเล่นัอินัเทอร์เน็ัต่ (7) จำานัวนัชัื่�วโมง 

รับชื่มโทรทัศึน์ัเฉลี�ยต่่อวันั (8) ความถี�ในัการรับชื่มรายการข่าว (9) ความถี�ในัการรับชื่มสืารคดีิ

(10) จำานัวนัชัื่�วโมงรับฟัังรายการวิทยุต่่อวันั (11) จำานัวนัวันัต่่อสัืปดิาห์ในัการฟัังข่าวผ่านั

วิทย ุ(12) จำานัวนัวันัต่่อสัืปดิาห์ในัการฟัังรายการสืาระผ่านัวิทย ุ(13) จำานัวนัวันัต่่อสัืปดิาห์

ในัการฟัังรายการชุื่มชื่นัผ่านัวิทยุ

จึงมีตั่วแปรในัการกำาหนัดิแบบจำาลองรายได้ิเฉลี�ยของครัวเร่อนัดัิงต่่อไปนีั�

 

Y  หร่อรายได้ิเฉลี�ยต่่อครัวเร่อนั มีหน่ัวยเป็นับาท

X1 หร่ออายุ มีหน่ัวยเป็นัป่

X2 หร่อวุฒิิการศึึกษา แบ่งเป็นั 2 กลุ่มค่อ 0 = ต่ำ�ากว่าปริญญาต่รี 1 = ตั่�งแต่่ปริญญาต่รีขึ�นัไป

X3 หร่อจำานัวนัสืมาชิื่กในับ้านั มีหน่ัวยเป็นัคนั

X4 หร่อที�ตั่�งของบ้านั แบ่งเป็นั 2 กลุ่มค่อ 0 = อย่่นัอกเขต่เม่อง 1 = อย่่ภายในัเขต่เม่อง 

และกรุงเทพฯ

X5 หร่อการมีอินัเทอร์เน็ัต่ความเร็วส่ืง แบ่งเป็นั 2 กลุ่มค่อ 0 = ไม่มี 1 = มี

X6 หร่อจำานัวนัเวลาเล่นัอินัเทอร์เน็ัต่ มีหน่ัวยเป็นัชัื่�วโมงต่่อวันั

X7 หร่อจำานัวนัชัื่�วโมงรับชื่มโทรทัศึน์ัเฉลี�ยต่่อวันั มีหน่ัวยเป็นัชัื่�วโมงต่่อวันั โดิยแบ่งเป็นั 5 กลุ่ม

X8 หร่อความถี�ในัการรับชื่มรายการข่าว มีหน่ัวยเป็นัจำานัวนัวันัต่่อสัืปดิาห์ โดิยแบ่งเป็นั  

5 กลุ่ม

X9 หร่อความถี�ในัการรับชื่มสืารคดีิ มีหน่ัวยเป็นัจำานัวนัวันัต่่อสัืปดิาห์ โดิยแบ่งเป็นั 5 กลุ่ม

X10 หร่อจำานัวนัชัื่�วโมงรับฟัังรายการวิทยุต่่อวันั มีหน่ัวยเป็นัชัื่�วโมงต่่อวันั โดิยแบ่งเป็นั 5 กลุ่ม

X11 หร่อจำานัวนัวันัต่่อสัืปดิาห์ในัการฟัังข่าวผ่านัวิทยุ มีหน่ัวยเป็นัจำานัวนัวันัต่่อสัืปดิาห์  

โดิยแบ่งเป็นั 5 กลุ่ม

X12 หร่อจำานัวนัวันัต่่อสัืปดิาห์ในัการฟัังรายการสืาระผ่านัวิทยุ มีหน่ัวยเป็นัจำานัวนัวันัต่่อสัืปดิาห์ 

โดิยแบ่งเป็นั 5 กลุ่ม

X13 หร่อจำานัวนัวันัต่่อสัืปดิาห์ในัการฟัังรายการชุื่มชื่นัผ่านัวิทยุ มีหน่ัวยเป็นัจำานัวนัวันัต่่อ

สัืปดิาห์ โดิยแบ่งเป็นั 5 กลุ่ม
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ตั่วแปรข้างต้่นัสืามารถสืรุปข้อม่ลได้ิดัิงนีั�

แบบจัำาลองเบ้�องต้ินุ

จากต่ัวแปรที�กำาหนัดิข้างต้่นันัั�นั จะแบ่งแบบจำาลองออกเป็นั 2 แบบจำาลองค่อ  

(1) แบบจำาลองพฤติ่กรรมการรับชื่มรายการโทรทัศึน์ั และ (2) แบบจำาลองพฤติ่กรรมการ

รับฟัังรายการวิทยุ เพ่�อวิเคราะห์ผลกระทบของสื่�อแต่่ละร่ปแบบว่าส่ืงผลต่่อรายไดิ้เฉลี�ย

ของครัวเร่อนัอยา่งไร โดิยที�แต่่ละแบบจำาลองจะอธิบายถึงพฤติ่กรรมในัการบริโภคส่ื�อต่่างๆ

ว่ามีผลต่่อรายได้ิเฉลี�ยของครัวเร่อนัอยา่งไร ซึึ่�งจำานัวนัของข้อม่ลตั่วอยา่ง  (Observations) 

ในัแต่่ละแบบจำาลองก็จะต่่างกันัไปต่ามจำานัวนัผ้่ที�บริโภคส่ื�อประเภทนัั�นัๆ ผ่านัการต่อบ

คำาถามจากแบบสือบถามในัแต่่ละสื่วนัของประเภทสื่�อที�กำาหนัดิมา โดิยแบบจำาลอง 

ที�จะวิเคราะห์นัั�นัจะอย่่ในัร่ปของ Log-level เพ่�อศึึกษาว่าการเปลี�ยนัแปลงของปัจจัย 

ที�สืนัใจ 1 หน่ัวย จะทำาให้รายได้ิเฉลี�ยของครัวเร่อนัเปลี�ยนัแปลงไปเป็นัร้อยละเท่าไรและ

เปลี�ยนัไปในัทิศึทางใดิ

5

ติารางที� 5.1  สำรุปข้้อมููลตัิวิแปรที�ใช้ในุการกำาหนุดแบบจัำาลองรายได้เฉลี�ยข้องครัวิเร้อนุ
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แบบจำาลองพฤติ่กรรมการรับชื่มรายการโทรทัศึน์ั (Log-level)

log(Y) =  β0 + β1 X1 + αX1
2 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 

                            + β7 X7+β8 X8 + β9 X9+μi

แบบจำาลองพฤติ่กรรมการรับฟัังรายการวิทยุ (Log-level)

log(Y) =  β0 + β1 X1 + αX1
2 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 

               + β10 X10 + β11 X11 + β12 X12 + β13 X13 + μi

ประโยชน์ุที�ได้จัากการศึุกษา

(1)  ทำาให้สืำานัักงานัคณะกรรมการกิจการกระจายเสีืยง กิจการโทรทัศึน์ั และ
กิจการโทรคมนัาคมแห่งชื่าติ่ (สืำานัักงานั กสืทชื่.) ได้ิทราบถึงผลของการบริโภค
ส่ื�อที�มีต่่อเศึรษฐกิจระดัิบครัวเร่อนั อันัจะทำาให้ได้ิเข้าใจถึงความสืำาคัญของการ
พัฒินัากิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ั

(2)  เพ่�อให้ทราบถึงอิทธิพลของการบริโภคส่ื�อที�ต่่างภาคกันัหร่อต่่างเขต่ปกครอง 
(ในัเขต่หร่อนัอกเขต่เทศึบาล) ที�อาจมีผลต่่อเศึรษฐกิจครัวเร่อนัที�แต่กต่่างกันั

(3) เพ่�อเป็นัประโยชื่น์ัแก่สืำานัักงานั กสืทชื่. ในัการกำาหนัดินัโยบายการพัฒินัา
กิจการกระจายเสีืยง และกิจการโทรทัศึน์ั

ผู้ลการศึุกษา

7.1 แบบจัำาลองพัฤติิกรรมูการรับชมูรายการโทรทัศุน์ุ (Log-level)

log(Y) = β0 + β1 X1 + αX1
2 + β2 X2 + β3 X3+ β4 X4 + β5 X5 + β6 X6+β7 X7 

                           + β8 X8 + β9 X9 + μi

โดิยสืามารถประมาณค่าสืมการถดิถอยจากแบบจำาลองไดิ้ ต่ามต่ารางที� 5.2   
ซึึ่�งถ้าพิจารณาเฉพาะตั่วแปรด้ิานัพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อที�มีผลต่่อรายได้ิเฉลี�ยของครัวเร่อนั
จะพบว่า ตั่วแปรด้ิานัพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อที�มีผลให้รายได้ิเฉลี�ยของครัวเร่อนั 
เพิ�มส่ืงขึ�นัอย่างมีนััยสืำาคัญ ประกอบด้ิวย จำานัวนัชัื่�วโมงในัการบริโภคอินัเทอร์เน็ัต่ต่่อวันั 
และ จำานัวนัวันัในัการรับชื่มรายการสืารคดีิต่่อสัืปดิาห์ ในัขณะที�จำานัวนัชัื่�วโมงในัการชื่ม
โทรทัศึน์ัเฉลี�ยต่่อวันักลับมีผลให้รายไดิ้เฉลี�ยของครัวเร่อนัลดิลงอย่างมีนััยสืำาคัญ สืำาหรับ
ตั่วแปรพฤติ่กรรมในัการบริโภคส่ื�ออ่�นัๆ นัั�นั พบว่าไม่มีผลต่่อการเปลี�ยนัแปลงในัรายไดิ้
เฉลี�ยของครัวเร่อนัอย่างมีนััยสืำาคัญ

6

7
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โดิยผลจากสืมการยังสืามารถแสืดิงออกมาในัร่ปของกราฟัได้ิดัิงต่่อไปนีั�

ติารางที� 5.2  การประมูาณค่าสำมูการถุดถุอยจัากแบบจัำาลองพัฤติิกรรมูการรับชมูรายการโทรทัศุน์ุ

ภาพัที� 5.1   ผู้ลการประมูาณค่าสำมูการถุดถุอยจัากแบบจัำาลองพัฤติิกรรมูการรับชมูรายการโทรทัศุน์ุ



118

7.1.1  การติรวิจัสำอบปัญหาที�เกิดขึ้�นุในุแบบจัำาลองพัฤติิกรรมูการรับชมูรายการ

โทรทัศุน์ุ

(1) การตรวจสอบปััญหา Multicollinearity2  โดยพิิจารณาจากค่่า Variance 

Inflation Factor (VIF) และค่่าสหสัมพัินธ์์ (Correlation)

   จากการต่รวจสือบปัญหา Multicollinearity พบว่า แบบจำาลองที�ใช้ื่

ไม่มีปัญหา Multicollinearity เน่ั�องจากหากมีปัญหาดัิงกล่าวจะมีค่า  

VIF > 10 หากแต่่แบบจำาลองดัิงกล่าว VIF = 7.25 < 10 จึงสืรุปได้ิว่าปัญหา 

Multicollinearity ไม่รุนัแรง (ต่ารางที� 5.3) หร่อสืามารถต่รวจสือบปัญหา 

Multicollinearity จากต่ารางค่าสืหสัืมพันัธ์ (Correlation) ระหว่างตั่วแปร

ในัแบบจำาลองได้ิดัิงต่ารางที� 5.4

2 ปัญหา Multicollinearity ค่อปัญหาที�ทำาให้ตั่วสืมการแบบจำาลองในัการอธิบายการเปลี�ยนัแปลงของ

รายได้ิเฉลี�ยของครัวเร่อนัมีค่าที�คลาดิเคล่�อนัไปจากที�ควรเป็นั ปัญหานีั�เกิดิจากการที�ตั่วแปรอิสืระที�กำาหนัดิ

ในัแบบจำาลองสืองตั่วขึ�นัไปมีความสัืมพันัธ์กันัเอง เช่ื่นั ตั่วแปรอิสืระ X1 มีค่าเพิ�มขึ�นัจะทำาให้ตั่วแปรอิสืระ 

X2 มีค่าเพิ�มขึ�นั (หร่อลดิลง) ไปด้ิวย ซึึ่�งจะทำาให้สืมการตั่วแบบจำาลองที�ใช้ื่ในัการพยากรณ์รายได้ิเฉลี�ย

ของครัวเร่อนัมีความคลาดิเคล่�อนั อาการของปัญหานีั�ค่อ จะไดิ้ค่า R Square ที�มีค่าส่ืงมาก แต่่มีค่า

ทดิสือบที (T-test) ที�ต่ำ�ามาก จนัทำาให้ผ้่ใช้ื่อาจแปลค่าได้ิว่าตั่วแปรอิสืระนัั�นัไม่มีความสัืมพันัธ์ทางสืถิติ่ 

ซึึ่�งเป็นัการสืรุปที�ผิดิพลาดิ

ติารางที� 5.3  การติรวิจัสำอบปัญหา Multicollinearity ในุแบบจัำาลองพัฤติิกรรมู

                 การรับชมูรายการโทรทัศุน์ุ จัากค่า VIF
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ติารางที� 5.4  ค่าสำหสัำมูพัันุธ์ุ (Correlation) ระหว่ิางตัิวิแปรในุแบบจัำาลองพัฤติิกรรมู

                 การรับชมูรายการโทรทัศุน์ุ

(2) การตรวจสอบปััญหา Heteroskedasticity3

   จากการต่รวจสือบปรากฏว่า ผลจากการทดิสือบทั�ง 2 วิธี ไม่ว่าจะเป็นั

วิธี Breusch-Pagan ทั�งการทดิสือบโดิย LM-test และ F-test (ภาพที� 5.2) 

และ วิธี White’s test (ภาพที� 5.3) ต่่างมี P-value < 0.05 แสืดิงว่าแบบ

จำาลองนีั�มีปัญหา Heteroskedasticity

ภาพัที� 5.2   การติรวิจัสำอบปัญหา Heteroskedasticity ในุแบบจัำาลองพัฤติิกรรมู    

                การรับชมูรายการโทรทัศุน์ุ ด้วิยวิิธีุ Breusch-Pagan 

3 ปัญหา Heteroskedasticity เกิดิขึ�นัเม่�อความแปรปรวนัของค่าความคลาดิเคล่�อนั (Disturbance 

Term) มีค่าไม่คงที� แม้ว่าจะไม่มีผลต่่อค่าของการพยากรณ์ แต่่ Heteroskedasticity จะส่ืงผลให้ส่ืวนั

เบี�ยงเบนัมาต่รฐานัถ่กประเมินัต่ำ�าเกินัไป และค่าสืถิติ่ที (T-test) จะส่ืงเกินัจริง ดัิงนัั�นัจะทำาให้ได้ิข้อสืรุป

ที�ผิดิว่า สืมการแบบจำาลองที�สืร้างขึ�นันีั�มีระดัิบนััยสืำาคัญที�ส่ืงจนัสืามารถอธิบายผลการพยากรณ์ได้ิ 

เป็นัอย่างดีิ ทั�งนีั� สืามารถต่รวจปัญหา Heteroskedasticity ได้ิด้ิวยการทดิสือบ Breusch-Pagan และ

การทดิสือบ White’s test
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   ดัิงนัั�นั จึงแก้ปัญหา Heteroskedasticity โดิยการประมาณคา่สืมการ

ถดิถอยจากแบบจำาลองโดิยใช้ื่ Robust Standard Error ซึึ่�งจะได้ิผล 

การประมาณค่าต่ามต่ารางที� 5.5

ภาพัที� 5.3   การติรวิจัสำอบปัญหา Heteroskedasticity ในุแบบจัำาลองพัฤติิกรรมู

   การรับชมูรายการโทรทัศุน์ุด้วิยวิิธีุ White’s Test 

ติารางที� 5.5  ผู้ลการประมูาณค่าสำมูการถุดถุอยจัากแบบจัำาลองพัฤติิกรรมู

    การรับชมูรายการโทรทัศุน์ุ โดยใช้ Robust Standard Error
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(3) การตรวจสอบปััญหา Specification Error4 ของแบบจำาลอง 

   จากการต่รวจสือบปัญหา Specification Error ของแบบจำาลอง  
ผลปรากฎว่าแบบจำาลองนีั�ยังขาดิตั่วแปรอิสืระหร่อปัจจัยบางอย่างที�สืำาคัญ  
ซึึ่�งจะส่ืงผลให้ค่าประมาณที�ได้ิโดิยวิธี OLS นัั�นัเกิดิความเอนัเอียง (Bias) และ
ความแปรปรวนัของค่าพารามิเต่อร์ที�ประมาณได้ิจะไม่เท่ากับความแปรปรวนั

ของตั่วประมาณค่าที�ไม่เอนัเอียง

 

4 ปัญหา Specification Error ค่อปัญหาของการสืร้างสืมการแบบจำาลองที�ผิดิ นัั�นัค่อมีการทำาการเล่อก

ตั่วแปรอิสืระที�ไม่มีผลต่่อการเปลี�ยนัแปลงของรายได้ิเฉลี�ยของครัวเร่อนัเข้ามาในัสืมการแบบจำาลอง หร่อ

ในัสืมการแบบจำาลองไม่มีการใส่ืตั่วแปรอิสืระที�สืำาคัญที�มีผลต่่อการเปลี�ยนัแปลงของรายได้ิเฉลี�ยของ 

ครัวเร่อนั หร่อที�เรียกว่ามีการ Omitted Variables ที�สืำาคัญออกไปจากสืมการ

ภาพัที� 5.4   การติรวิจัสำอบปัญหา Specification Error ในุแบบจัำาลองพัฤติิกรรมู

 การรับชมูรายการโทรทัศุน์ุ ด้วิย Ramsey RESET Test 

7.1.2 สำรุปผู้ลแบบจัำาลองพัฤติิกรรมูการรับชมูรายการโทรทัศุน์ุ

จากการประมาณค่าแบบจำาลองจากพฤติ่กรรมการรับชื่มรายการโทรทัศึน์ั 

โดิย Robust Standard Error กลับพบว่า 

หร่ออีกประเด็ินัหนึั�งค่อประเภทของรายการที�รับชื่ม เพราะจากผลการประมาณ
ค่ากลับพบว่า ปริมาณการรับสืารคดีิ (X9) กลับมีความสัืมพันัธ์ในัทิศึทางเดีิยวกันักับ 
รายได้ิเฉลี�ยของครัวเร่อนั แต่่ในัอีกทางหนึั�งการรับชื่มรายการโทรทัศึน์ัก็นัำามาซึึ่�งความ
บันัเทิงและการสืร้างความสืนุักสืนัานัอันันัำามาส่่ืความสุืข ซึึ่�งเป็นัสิื�งที�มนุัษย์ไม่สืามารถขาดิได้ิ

 

 จำาน์วัน์ชั้�วัโมงรบัช้มโทรทัศึน์์เฉลี�ยต่่อวััน์ (X7) มีควัามสัีมพัื่น์ธ์ีใน์ทิศึทาง

ต่รงกัน์ข้ามกับรายได้ิเฉลี�ยของครัวัเร่อน์ โดิยทางคณะผ้่วิัจัยมีควัามคิดิเห็น์ว่ัา  

ที�ผลการประมาณค่าออกมาเป็น์เช้่น์นี์�เพื่ราะข้อม่ลจำาน์วัน์ชั้�วัโมงรับช้มรายการ

โทรทัศึน์์ต่่อวััน์นั์�น์ ไม่ได้ิแสีดิงถึุงคุณภาพื่ของรายการโทรทัศึน์์ที�รับช้ม แต่่เพีื่ยง

แสีดิงถึุงปริมาณที�รับช้ม ทำาให้อาจเป็น์ไปได้ิว่ัา การที�คน์ใช้้เวัลาใน์การรับช้ม

รายการโทรทัศึน์์เพิื่�มขึ�น์นั์�น์ ทำาให้เกิดิต้่น์ทุน์ค่าเสีียโอกาสีใน์การทำาสิี�งอ่�น์ 

ที�เป็น์การพัื่ฒน์าควัามสีามารถุอัน์น์ำามาส่่ีการเพิื่�มขึ�น์ใน์รายได้ิ
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แต่่อย่างไรก็ต่าม แบบจำาลองนีั�มีปัญหา Omitted Variable ค่อ มีการไม่นัำาตั่วแปร

อิสืระที�มีความสืำาคัญต่่อการเปลี�ยนัแปลงของรายไดิ้เฉลี�ยของครัวเร่อนัเข้ามาในัสืมการ

แบบจำาลอง ทำาให้ค่าที�ได้ิจากการประมาณค่าเกิดิความเอนัเอียง

7.2 แบบจัำาลองพัฤติิกรรมูการรับฟังรายการวิิทยุ (Log-level)

ดัิงนั์�น์ การรับช้มรายการโทรทัศึน์์จึงควัรรับช้ม

แต่่ใน์ปริมาณที�พื่อเหมาะ และควัรจัดิสีรรเวัลาระหว่ัาง

การรับช้มรายการเพ่ื่�อควัามบัน์เทิงและรายการที�ให้ควัามร้่

ที�สีามารถุน์ำาไปใช้้ใน์ชี้วิัต่ประจำาวััน์และก่อให้เกิดิการพัื่ฒน์า

ใน์ต่น์เองและรายได้ิ เช่้น์ สีารคดีิ หร่อสุีขภาพื่ 

น์อกจากนี์� ควัรจัดิสีรรเวัลาไปทำากิจกรรมอย่างอ่�น์

ติารางที� 5.6  การประมูาณค่าสำมูการถุดถุอยจัากแบบจัำาลองพัฤติิกรรมู

               การรับฟังรายการวิิทยุ

log(Y ) = β0 + β1 X1 + αX1
2 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 + β10  X10  

   + β11 X11 + β12 X12 + β13 X13 + μi

โดิยสืามารถประมาณค่าสืมการถดิถอยจากแบบจำาลองได้ิต่ามต่ารางที� 5.6
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จากต่ารางที� 5.6  เห็นัได้ิว่า ตั่วแปรอิสืระที�สืนัใจ ได้ิแก่ ชัื่�วโมงรับฟัังรายการวิทยุ

ต่่อวันั (X10) กับจำานัวนัวันัต่่อสัืปดิาห์ในัการฟัังรายการสืาระผ่านัวิทยุ (X12) มีนััยสืำาคัญ

กับตั่วแปรต่ามที�ระดัิบนััยสืำาคัญ 0.1 แต่่จำานัวนัวนััต่่อสัืปดิาห์ในัการฟัังขา่วผ่านัวิทย ุ(X11) 

และจำานัวนัวันัต่่อสัืปดิาห์ในัการฟัังรายการชืุ่มชื่นัผ่านัวิทยุ (X13) อย่่ในัช่ื่วงที�เกินัระดิับ

นััยสืำาคัญ 0.1 จึงอาจกล่าวได้ิว่า ปัจจัยนีั�ไม่ส่ืงผลต่่อรายได้ิ ซึึ่�งผลปรากฎว่า ชัื่�วโมงรับฟััง

รายการวิทยุต่่อวันั (X10) มีความสืัมพันัธ์ในัทิศึทางต่รงกันัข้ามกับรายไดิ้เฉลี�ยของครัว

เร่อนัที�ระดัิบนััยสืำาคัญ 0.1 แต่่จำานัวนัวันัต่่อสัืปดิาห์ในัการฟัังรายการสืาระผ่านัวิทยุ (X12) 

กลับมีทิศึทางความสัืมพันัธ์ในัทิศึทางเดีิยวกันักับรายได้ิเฉลี�ยของครัวเร่อนั และแบบจำาลองนีั� 

อธิบายการเปลี�ยนัแปลงของรายได้ิเฉลี�ยครัวเร่อนัได้ิเพียงร้อยละ 31.94 โดิยด่ิได้ิจากค่า 

Adjust R-squared ทั�งนีั� สืามารถนัำาผลการประมาณค่าสืมการถดิถอยมาสืร้างกราฟั 

ได้ิดัิงต่่อไปนีั�

ภาพัที� 5.5   ผู้ลการประมูาณค่าสำมูการถุดถุอยจัากแบบจัำาลองพัฤติิกรรมูการรับฟังรายการวิิทยุ
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7.2.1 การติรวิจัสำอบปัญหาที�เกิดขึ้�นุในุแบบจัำาลองพัฤติิกรรมูการรับฟังรายการวิิทยุ

(1)  ก�รตรวจิสอำบัปัญห� Multicollinearity โดยพิื่จิ�รณ�จิ�กค่� Variance 

Inflation Factor (VIF) แลัะค่�สหสัมพัื่นธ์ (Correlation)

   แบบจำาลองที�ใช้ื่ไม่มีปัญหา Multicollinearity เนั่�องจากหากมปัีญหา

ดัิงกล่าวจะมี VIF > 10 แต่่แบบจำาลองดัิงกล่าวมีค่า VIF = 6.93 < 10 ดัิงนัั�นั

ปัญหา Multicollinearity จึงไม่รุนัแรงหร่อไม่มีปัญหา (ต่ารางที� 5.7)  

หร่อสืามารถต่รวจสือบปัญหา Multicollinearity จากต่ารางค่าสืหสัืมพันัธ์ 

(Correlation) ระหว่างตั่วแปรในัแบบจำาลองดัิงในัต่ารางที� 5.8

ติารางที� 5.7  การติรวิจัสำอบปัญหา Multicollinearity ในุแบบจัำาลองพัฤติิกรรมู

 การรับฟังรายการวิิทยุจัากค่า VIF

ติารางที� 5.8  ค่าสำหสัำมูพัันุธ์ุ (Correlation) ระหว่ิางตัิวิแปรในุแบบจัำาลองพัฤติิกรรมู

 การรับฟังรายการวิิทยุ
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(2) ก�รตรวจิสอำบัปัญห� Heteroskedasticity

   ปรากฏว่าผลจากการทดิสือบทั�ง 2 วิธี ไม่ว่าจะเป็นัวิธี Breusch-Pagan 

ทั�งการทดิสือบโดิย LM-test และ F-test (ภาพที� 5.6) และ วิธี White’s Test 

(ภาพที� 5.7) ต่่างมี P-value < 0.05 แสืดิงว่าแบบจำาลองนีั�มีปัญหา  

Heteroskedasticity

ภาพัที� 5.6   การติรวิจัสำอบปัญหา Heteroskedasticity ในุแบบจัำาลองพัฤติิกรรมู

 การรับฟังรายการวิิทยุ ด้วิยวิิธีุ Breusch-Pagan 

ภาพัที� 5.7   การติรวิจัสำอบปัญหา Heteroskedasticity ในุแบบจัำาลองพัฤติิกรรมู

 การรับฟังรายการวิิทยุ ด้วิยวิิธีุ White’s Test



126

   ดัิงนัั�นั จึงแก้ปัญหา Heteroskedasticity โดิยการประมาณคา่สืมการ

ถดิถอยจากแบบจำาลองโดิยใช้ื่ Robust Standard Error ซึึ่�งจะได้ิผล 

การประมาณค่าต่ามต่ารางที� 5.9

(3) ก�รตรวจิสอำบัปัญห� Specification Error ข้อำงแบับัจิำ�ลัอำง 

   จากการต่รวจสือบปัญหา Specification Error ของแบบจำาลอง  

ผลปรากฎว่าแบบจำาลองนีั�ยังขาดิตั่วแปรอิสืระหร่อปัจจัยบางอย่างที�สืำาคัญ  

ซึึ่�งจะส่ืงผลให้ค่าประมาณที�ได้ิโดิยวิธี OLS นัั�นัเกิดิความเอนัเอียง (Bias)  

และความแปรปรวนัของค่าพารามิเต่อร์ที�ประมาณได้ิจะไม่เท่ากับความ

แปรปรวนัของตั่วประมาณค่าที�ไม่เอนัเอียง

ติารางที� 5.9   ผู้ลการประมูาณค่าสำมูการถุดถุอยจัากแบบจัำาลองพัฤติิกรรมูการรับฟัง 

 รายการวิิทยุ โดยใช้ Robust Standard Error

ภาพัที� 5.8   การติรวิจัสำอบปัญหา Specification Error ในุแบบจัำาลองพัฤติิกรรมูการรับฟัง 

 รายการวิิทยุ ด้วิย Ramsey RESET Test
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7.2.2 สำรุปผู้ลแบบจัำาลองพัฤติิกรรมูการรับฟังรายการวิิทยุ

 จากการประมาณคา่แบบจำาลองจากพื่ฤต่กิรรมการรับฟัังรายการ

วิัทยุ โดิย Robust Standard Error กลบัพื่บวัา่ จำาน์วัน์ชั้�วัโมงรบัฟัังรายการ

วิัทยุต่่อวััน์ (X10) มีควัามสีัมพัื่น์ธ์ีใน์ทิศึทางต่รงกัน์ข้ามกับรายไดิ้เฉลี�ย 

ของครัวัเร่อน์ และจำาน์วัน์วััน์ต่่อสัีปดิาห์ใน์การฟัังรายการสีาระผ่าน์วิัทยุ 

(X12) กลบัมีควัามสัีมพัื่น์ธ์ีใน์ทิศึทางเดิยีวักัน์กับรายได้ิเฉลี�ยของครวััเร่อน์

ซึึ่�งควัามเห็น์ของคณะผ้่วิัจัยต่่อแบบจำาลองนี์�จะคล้ายกับแบบจำาลองแรก 

กล่าวัค่อ ปริมาณการรับฟัังรายการวิัทยุที�มากไปก่อให้เกิดิต้่น์ทุน์ค่า 

เสีียโอกาสีใน์การทำาอย่างอ่�น์ที�มีประโยช้น์์กวั่า แต่่ข้อม่ลจำาน์วัน์ชั้�วัโมง 

รับฟัังรายการวิัทยุต่่อวััน์ที�ใช้้นั์�น์ แสีดิงแค่ปริมาณการรับฟััง แต่่ไม่ได้ิแสีดิง

ถึุงคุณภาพื่ของรายการที�รับฟััง ซึึ่�งจากผลของแบบจำาลองก็พื่บว่ัา  

การรับฟัังรายการที�มีคุณภาพื่เช่้น์รายการสีาระก็มีควัามสัีมพัื่น์ธ์ีใน์

ทิศึทางเดีิยวักัน์กับรายได้ิ แต่่อย่างไรก็ต่าม แบบจำาลองนี์�มีปัญหา Omitted 

Variable ทำาให้ค่าที�ได้ิจากการประมาณค่าเกิดิควัามเอน์เอียง

8. สำรุปผู้ลการศึุกษา

เม่�อพิจารณาจากสืมมติ่ฐานัสืองข้อที�ตั่�งไว้ สืามารถสืรุปผลการศึึกษาได้ิดัิงนีั�

 

8.1 ลักษณะทางประชากรศุาสำติร์กับรายได้ครัวิเร้อนุ 

(1) อำ�ยุข้อำงกลุ่ัมตัวอำย่�งม่ผู้ลัท�งบัวกต่อำร�ยได�ครัวเร่อำน แต่ร�ยได�ท่�เพิื่�มขึ้�น 

ม่แนวโน�มท่�ลัดลังต�มอำ�ยุท่�เพิื่�มขึ้�น

(2)  วุฒิิก�รศึึกษ�ข้อำงกลุ่ัมตัวอำย่�งม่ผู้ลัท�งบัวกกับัร�ยได�ข้อำงครัวเร่อำน

(3)  จิำ�นวนสม�ชิกในครัวเร่อำนม่ผู้ลัท�งบัวกต่อำร�ยได�ข้อำงครัวเร่อำน

(4)  ครัวเร่อำนในเข้ตเทศึบั�ลัแลัะกรุงเทพื่ฯ ม่ร�ยได�ครัวเร่อำนส้งกว่�ครัวเร่อำน

นอำกเข้ตเทศึบั�ลั

(5) ครัวเร่อำนท่�ม่อิำนเทอำร์เน็ตคว�มเร็วส้งจิะม่ร�ยได�ครัวเร่อำนส้งกว่�ครัวเร่อำน 

ท่�ไม่ม่อิำนเทอำร์เน็ตคว�มเร็วส้ง

(6) จิำ�นวนเวลั�ในก�รเข้��อิำนเทอำร์เน็ตม่ผู้ลัท�งบัวกต่อำร�ยได�ครัวเร่อำน
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8.2 พัฤติิกรรมูการรับชมูรายการโทรทัศุน์ุ

(1)  จิำ�นวนชั�วโมงก�รรับัชมโทรทัศึน์ท่�ส้งขึ้�นม่ผู้ลัทำ�ให�ร�ยได�ครัวเร่อำนลัดลัง  
แสดงว่�ปริม�ณก�รบัริโภคโทรทัศึน์ม่ผู้ลัท�งลับัต่อำร�ยได�ข้อำงครัวเร่อำน

(2)  ก�รรับัชมร�ยก�รข่้�วแลัะร�ยก�รส�รคด่ม่ผู้ลัท�งบัวกต่อำร�ยได�ครัวเร่อำน 
แสดงว่�คุณภ�พื่ข้อำงก�รรับัชมร�ยก�รโทรทัศึน์ม่ผู้ลัต่อำก�รเพิื่�มขึ้�นข้อำงร�ยได�

8.3 พัฤติิกรรมูการรับฟังวิิทยุ

(1)  จิำ�นวนชั�วโมงก�รรับัฟัังวิทยุม่ผู้ลัตรงกันข้��มต่อำร�ยได�ครัวเร่อำน แสดงว่�
ปริม�ณก�รบัริโภคส่�อำม่ผู้ลัท�งลับัต่อำร�ยได�ครัวเร่อำน

(2)  จิำ�นวนวันต่อำสัปด�ห์ในก�รรับัฟัังร�ยก�รท่�ม่ส�ระยกเว�นร�ยก�รข่้�วม่ผู้ลั
ท�งบัวกต่อำร�ยได�ครัวเร่อำน

(3)  จิำ�นวนวันต่อำสัปด�ห์ในก�รรับัฟัังร�ยก�รข่้�วท่�เพิื่�มขึ้�นกลัับัม่ผู้ลัทำ�ให�ร�ยได�
ครัวเร่อำนลัดลัง อำย่�งไรก็ต�มตัวแปรน่�ไม่ม่นัยสำ�คัญท�งสถิติ

(4)  จิำ�นวนวันในก�รรับัฟัังวิทยุชุมชนท่�เพิื่�มขึ้�นม่ผู้ลัท�งลับัต่อำร�ยได�ครัวเร่อำน 
อำ�จิเป็นเพื่ร�ะกลุ่ัมตัวอำย่�งอำ�ศัึยอำย่้นอำกเข้ตเทศึบั�ลั อำย่�งไรก็ต�ม ตัวแปรน่� 
ไม่ม่นัยสำ�คัญท�งสถิติ

 จากผลลัพื่ธ์ีที�เกิดิขึ�น์ใน์ทั�งสีองแบบจำาลอง คณะผ้่วิัจัยมีควัามเห็น์ว่ัา 

น์อกจากพื่ฤต่ิกรรมการรับช้มสี่�อประเภทต่่างๆ จะสี่งผลต่่อรายไดิ้เฉลี�ย

ของครัวัเร่อน์แล้วั แต่่ใน์อีกทางหนึ์�งพื่ฤติ่กรรมการรับช้มส่ี�อของแต่่ละ

บุคคลก็อาจถุ่กกำาหน์ดิด้ิวัยปัจจัยอ่�น์ๆ รวัมถึุงรายได้ิเฉลี�ยของครัวัเร่อน์ด้ิวัย

จึงทำาให้ร่ปแบบควัามสัีมพัื่น์ธ์ีของตั่วัแปรอิสีระและตั่วัแปรต่ามมีลักษณะ 

ใน์แง่ของการส่ีงผลซึึ่�งกัน์และกัน์เอง (Reverse Causality) ทำาให้ค่า

ประมาณที�ได้ิจากแบบจำาลองอาจเกิดิการผิดิพื่ลาดิได้ิ

นัอกจากนีั� เน่ั�องจากการสืำารวจดัิงกล่าว (โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัม

การบริโภคส่ื�อของไทย, 2562) ไม่ได้ิออกแบบมาเพ่�อการวิเคราะห์ความสัืมพันัธ์ของ 

รายได้ิครัวเร่อนักับพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อโดิยต่รง ทำาให้ลักษณะของข้อม่ลที�ได้ิมา 

อาจไม่สือดิคล้องกับแบบจำาลอง (เช่ื่นั การจัดิกลุ่มข้อม่ลด้ิานัปริมาณการบริโภคส่ื�อ)  

หร่อข้อม่ลที�ต้่องการไม่ได้ิอย่่ในัแบบสือบถาม (เช่ื่นั การใช้ื่ประโยชื่น์ัจากข้อม่ลที�ได้ิจาก 

การบริโภคส่ื�อ) ทำาให้แบบจำาลองอาจไม่สืามารถพยากรณ์ความสัืมพันัธ์นีั�ได้ิอย่างแม่นัยำา
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บทที่ 6
ผลกระทบของกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนตอสื่อและสังคมไทย
ภายหลังการเปลี่ยนผานไปสูระบบดิจิตอล

18+
!!!
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ความก้าวหน้ัาทางเทคโนัโลยีด้ิานัการส่ื�อสืารและการเกิดิขึ�นัของอินัเทอร์เน็ัต่ 

ในัปัจจุบันั ทำาให้เส้ืนัแบ่งระหว่างพรมแดินัของส่ื�อต่่างๆ เล่อนัรางและหลอมรวมเข้าส่่ื 

ยุคแห่งการใช้ื่ส่ื�อที�หลากหลาย (Convergence Media) ต่ลอดิทศึวรรษที�ผ่านัมาภ่มิทัศึน์ั

ส่ื�อเปลี�ยนัแปลงไปอย่างสิื�นัเชิื่ง กิจการกระจายเสืียงและกิจการโทรทัศึน์ัถ่กท้าทายจาก

การเปลี�ยนัผา่นัไปส่่ืระบบดิิจิต่อล จึงทำาให้องค์กรส่ื�อมวลชื่นัในัฐานัะผ้่สืง่สืารมีการปรับตั่ว

ครั�งใหญ่ ทั�งด้ิานับริหารจัดิการ ด้ิานัเทคโนัโลย ีและการสืร้างสืรรค์เน่ั�อหาให้สือดิคล้องกับ

พฤติ่กรรมของผ้่รับสืารในัยุคดิิจิต่อลที�มีความต้่องการ ความสืนัใจ และร่ปแบบการดิำาเนิันั

ชีื่วิต่ที�แต่กต่่างกันั จากเดิิมที�องค์กรส่ื�อมวลชื่นัมีอิทธิพลในัการกำาหนัดิวาระสืำาคัญให้กับ

สัืงคม แต่่เทคโนัโลยีได้ิเพิ�มอำานัาจให้กับผ้่รับสืารสืามารถเล่อกช่ื่องทางในัการชื่มและมี

ปฏิสัืมพันัธ์แบบสืองทาง ทำาให้บทบาทของส่ื�อถ่กลดิทอนัลง จนักล่าวได้ิว่าในัยุคดิิจิต่อล

นัั�นัเป็นั “โลกของผ้่รับสืารอย่างแท้จริง”

ในัส่ืวนันีั�จะเป็นัการศึึกษาผลกระทบของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ั

ต่่อสัืงคมไทยในัยุคดิิจิต่อลโดิยใช้ื่กรอบทฤษฎีทางด้ิานัส่ื�อสืารมวลชื่นั และนัำาเสืนัอ 

ผลการวิเคราะห์ด้ิวยองค์ประกอบกระบวนัการส่ื�อสืาร S M C R (Sender – Message 

– Channel - Receiver) ต่ามแนัวคิดิของเดิวิดิ เค เบอร์โล (David K. Berlo) โดิยสืำาหรับ

การศึึกษาครั�งนีั�จะแบ่งการวิเคราะห์ผลกระทบของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการ

โทรทัศึน์ัต่่อสัืงคม เป็นั 3 ด้ิานั ได้ิแก่ 1) ผลกระทบด้ิานัผ้่ส่ืงสืาร (Sender) 2) ผลกระทบ

ด้ิานัเน่ั�อหา (Message) และชื่่องทาง (Channel) และ 3) ผลกระทบดิ้านัผ้่รับสืาร  

(Receiver)

จากการศึึกษาพบว่า การเปลี�ยนัผ่านัของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ั

ไปส่่ืระบบดิิจิต่อล ทำาให้องค์กรส่ื�อมวลชื่นัต้่องมีการปรับตั่วเชิื่งนัโยบายอย่างมาก  

ทั�งในัด้ิานัการเปลี�ยนัแปลงการทำางานัภายในัองค์กร การขยายความร่วมม่อและสืร้าง 

เคร่อข่ายในัการพัฒินัาแพลต่ฟัอร์ม (Platform) และเทคโนัโลยีต่่างๆ เพ่�อรองรับพฤติ่กรรม

ของผ้่ชื่มที�เปลี�ยนัแปลงไป และยงัเป็นัการเพิ�มช่ื่องทางการเผยแพรเ่น่ั�อหาไปสื่แ่พลต่ฟัอรม์

ออนัไลน์ั นัอกจากนีั�ยังพบว่า ผ้่ผลิต่ได้ิให้ความสืำาคัญกับความคิดิเห็นัของผ้่ชื่ม โดิยนัำามา

เป็นัส่ืวนัหนึั�งในัการปรับกลยุทธ์เน่ั�อหารายการต่่างๆ ให้สือดิคล้องกับความต้่องการและ

พฤติ่กรรมของผ้่ชื่ม นัอกจากการเปลี�ยนัแปลงขององค์กรส่ื�อที�ปรับตั่วอย่างสือดิคล้องกับ

ยุคดิิจิต่อลที�พัฒินัาไปอย่างรวดิเร็วแล้ว องค์กรส่ื�อมวลชื่นัยังดิำารงฐานัะเป็นัส่ื�อกลาง 

ในัภาวะวิกฤต่ของสัืงคม และยงัเปิดิโอกาสืให้ภาคประชื่าชื่นัได้ิใช้ื่พ่�นัที�สื่�อเป็นัเวทีสืาธารณะ

ในัการนัำาเสืนัอปัญหาของชุื่มชื่นั ส่ืงเสืริมให้เกิดิการมีส่ืวนัร่วมจากภาคประชื่าชื่นัในัฐานัะ

พลเม่องต่ามวิถีแห่งระบอบประชื่าธิปไต่ย ควบค่่ไปกับการรักษาจรรยาบรรณในัวิชื่าชีื่พ

และจริยธรรมในัการทำางานั
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นัอกจากนีั� การเปลี�ยนัผ่านักิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัไปส่่ืระบบดิิจิต่อล
ยังทำาให้เกิดิผลกระทบในัด้ิานัเน่ั�อหาและช่ื่องทางการส่ื�อสืาร กล่าวค่อ เกิดิช่ื่องทาง 
การส่ื�อสืารที�หลากหลายขึ�นัผ่านัการให้บริการเสีืยงและภาพผ่านัโครงข่ายอินัเทอร์เน็ัต่ 
(OTT) ซึึ่�งนัับเป็นัการสืร้างทางเล่อกและความสืะดิวกสืบายให้กับผ้่ชื่มที�สืามารถเอาชื่นัะ
ข้อจำากัดิทางด้ิานัพ่�นัที�และเวลาในัการเข้าถึงเน่ั�อหารายการ อีกทั�งความก้าวหน้ัาของ
เทคโนัโลยียังส่ืงผลให้คุณภาพของภาพและเสืียงได้ิรับการพัฒินัา จนัสืามารถสืร้างความ
พึงพอใจให้กับผ้่ชื่มได้ิอย่างมาก นัอกจากนีั� แพลต่ฟัอร์มดิิจิต่อลยังเอ่�อให้ผ้่รับสืารสืะท้อนั
ความคิดิเห็นัและข้อเสืนัอแนัะไปยงัผ้่ผลิต่ได้ิโดิยต่รง การเปลี�ยนัแปลงภ่มิทัศึน์ัของกิจการ
กระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ั ทำาให้เกิดิการหลอมรวมของส่ื�อที�ทำาให้ผ้่ผลิต่ต้่อง
วางแผนัและออกแบบเน่ั�อหาให้สือดิคล้องกับความต้่องการของผ้่ชื่ม ทั�งในัด้ิานัเน่ั�อหาและ
ความสืะดิวกสืบายในัการเข้าถึงเน่ั�อหาบนัแพลต่ฟัอร์มดิิจิต่อล พร้อมทั�งการสืร้างสืรรค์
เน่ั�อหาเพ่�อมุ่งเน้ันัการสืร้างปฏิสัืมพันัธ์กับผ้่ชื่มผ่านัส่ื�อสัืงคมออนัไลนั์ เพ่�อช่ื่วยขยายฐานั 
ผ้่ชื่มให้กับผ้่สืร้างสืรรค์เน่ั�อหา 

ด้ิานัสัืดิส่ืวนัเน่ั�อหาที�หลากหลาย นัับเป็นัอีกผลกระทบหนึั�งจากการเปลี�ยนัผ่านั
ของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัไปส่่ืระบบดิิจิต่อล โดิยในัช่ื่วงที�มีผ้่ชื่มส่ืงสุืดิ 
(Prime Time) ส่ื�อมวลชื่นัให้ความสืำาคัญกับการนัำาเสืนัอเน่ั�อหารายการข่าวและละคร
โทรทัศึน์ัมากกว่ารายการประเภทอ่�นัๆ ส่ืวนัรายการเด็ิกและรายการสืำาหรับผ้่ส่ืงอายุ 
พบว่าไม่ปรากฏการนัำาเสืนัอในัช่ื่วงเวลาดัิงกล่าว ทั�งนีั� สืำาหรับเน่ั�อหารายการที�มีความ
หลากหลายนัั�นั ไม่เพียงจะสืร้างความบันัเทิงให้กับผ้่ชื่มเฉพาะในัประเทศึไทยเท่านัั�นั  
แต่่ยงัได้ิรับความนัยิมในัประเทศึเพ่�อนับ้านัอีกด้ิวย เน่ั�องจากการมเีทคโนัโลยอิีนัเทอรเ์น็ัต่
ทำาให้ผ้่รับสืารในัต่่างประเทศึสืามารถเข้าถึงเน่ั�อหาได้ิสืะดิวกรวดิเร็ว อีกทั�งการทำา 
คำาบรรยาย (Subtitle) ยิ�งช่ื่วยเพิ�มอรรถรสืในัการรับชื่มได้ิดีิขึ�นั

ในัส่ืวนัผลกระทบต่่อผ้่รับสืาร พบว่าการทำางานัของส่ื�อมวลชื่นัในัยุคดิิจิต่อล 
ยังสืามารถสืร้างผลกระทบต่่อสืังคม โดิยเฉพาะผ้่รับสืารทั�งในัเชิื่งบวกและลบ สืำาหรับ 
ผลกระทบในัเชิื่งบวก การเปลี�ยนัแปลงดัิงกล่าวจะทำาให้ผ้่รับสืารเรียนัร้่สืภาพสัืงคมจาก
การเปิดิรับผ่านัส่ื�อมวลชื่นั เช่ื่นั การเปรียบเทียบตั่วละครกับประสืบการณ์ชีื่วิต่ของผ้่ชื่ม 
การประยุกต์่ใช้ื่ข้อคิดิจากละครมาใช้ื่ในัชีื่วิต่จริง ในัทางกลับกันั ผลกระทบในัเชิื่งลบ 
อาจส่ืงผลกับพฤติ่กรรมกับผ้่ชื่ม เช่ื่นั พฤติ่กรรมที�มีความไม่เหมาะสืม การพ่ดิหยาบคาย 
ความรนุัแรง การระรานัทางไซึ่เบอร ์และพฤต่กิรรมที�ส่ืงผลเสืยีต่่อสุืขภาพ การเปลี�ยนัผ่านั
ไปส่่ืระบบดิิจิต่อลครั�งนีั�นัับเป็นัปรากฏการณ์ที�สืะท้อนัให้เห็นัว่า ผ้่รับสืารบางส่ืวนั 
มีความร้่เท่าทันัส่ื�อ สืามารถวิเคราะห์ ประเมินัคุณค่า และความน่ัาเช่ื่�อถ่อของเน่ั�อหาได้ิ  
ในัขณะเดิียวกันัผ้่รับสืารที�มีทักษะการร้่เท่าทันัส่ื�อไม่เพียงพอ อาจถ่กชัื่กจ่งจากสื่�อทำาให้

เกิดิพฤติ่กรรมที�ไม่เหมาะสืม และยงัมีความจำาเป็นัต้่องได้ิรบัการพัฒินัาทักษะการร้่เท่าทันั

ส่ื�อเพ่�อให้เท่าทันัการเปลี�ยนัแปลงภ่มิทัศึน์ัส่ื�อในัยุคดิิจิต่อล
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นัอกจากนีั� ผลกระทบที�เกิดิขึ�นักับกลุ่มผ้่รับสืารจากการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืระบบ

ดิิจิต่อลนีั�ค่อประเด็ินัในัด้ิานัของการสืร้างความเท่าเทียมให้กับผ้่รับสืารทุกกลุ่ม เช่ื่นั กลุ่ม

ผ้่รับสืารที�เป็นัผ้่บกพร่องทางการส่ื�อสืารต่่างได้ิรับโอกาสืในัการเข้าไปมีส่ืวนัร่วมในั

กระบวนัการผลิต่รายการ และยังเพิ�มโอกาสืการเข้าถึงเน่ั�อหาผ่านัการจัดิทำาเสีืยงบรรยาย

ภาพ (Audio Description) ขณะที�กลุ่มผ้่ส่ืงวัย ส่ื�อมวลชื่นัให้ความสืำาคัญและเน้ันัเฉพาะ

เน่ั�อหาที�สืามารถสื่งเสืริมสุืขภาวะ ซึึ่�งเป็นัปัจจัยที�สืนัับสืนุันัให้ผ้่ส่ืงอายุเห็นัคุณค่าของ 

การมีชีื่วิต่เพ่�อรองรับสัืงคมส่ืงวัยควบค่่ไปกับการเป็นัสัืงคมดิิจิต่อลอีกด้ิวย

จะเห็นัไดิ้ว่า ผ้่ส่ืงสืาร ข้อม่ลข่าวสืาร ช่ื่องทางในัการสื่�อสืาร ล้วนัมีอิทธิพลต่่อ 

ผ้่รับสืารในัด้ิานัต่่างๆ กันั ทั�งด้ิานัพฤติ่กรรมการใช้ื่ส่ื�อ การใช้ื่ประโยชื่น์ัและความพึงพอใจ

จากส่ื�อ นัำาไปส่่ืการปล่กฝัีงความร้่ ทัศึนัคติ่ ความเช่ื่�อ และอาจนัำาไปส่่ืการเปลี�ยนัแปลง

พฤติ่กรรมของผ้่รับสืารและสัืงคมในัที�สุืดิ 

ดัิงนัั�นั ช่ื่วงเวลาภายหลังการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืระบบดิิจิต่อล กิจการกระจายเสืียง

และกจิการโทรทศัึน์ัจึงมีอิทธิพลหร่อผลกระทบในัหลายร่ปแบบ ทั�งผลกระทบจากองคก์ร

หร่อผ้่ประกอบการในัฐานัะผ้่ส่ืงสืารต่่อผ้่รับสืาร และยังส่ืงผลกระทบดัิงกล่าวกลับมาที�

องค์กร ขณะเดีิยวกันัผ้่รับสืารหร่อประชื่าชื่นัในัฐานัะผ้่บริโภคส่ื�อเองก็ยงัได้ิรับอิทธิพลหร่อ

ผลบางประการอนััเกิดิจากการเปลี�ยนัแปลงชื่อ่งทางและเน่ั�อหาหร่อข้อม่ลข่าวสืารที�ได้ิรับ

จากส่ื�ออีกระลอกหนึั�ง ซึึ่�งจากผลการศึึกษาข้างต้่นันัำาไปส่่ืการอภิปรายผลการศึึกษาในั

ประเด็ินัต่่างๆ ดัิงนีั� 

ภาพัที� 6.1   สำรุปผู้ลกระทบด้านุส้ำ�อและสัำงคมู โดยใช้กรอบข้องกระบวินุการส้ำ�อสำาร โดยเดวิิด เค เบอร์โล

องค์กรส้ำ�อมูวิลชนุภาคเอกชนุ  
“ปรับนุโยบาย” การทำางานุภายในุ
องค์กร พัร้อมู “สำร้างควิามูร่วิมูมู้อ” 
ระหว่ิางองค์กรส้ำ�อด้วิยกันุและ 
ภาคเอกชนุ

ยกระดับ “ควิามูคิดเห็นุ” ข้องผูู้้ชมู 
สู่ำกลยุทธ์ุในุการสำร้างสำรรค์เนุ้�อหา

องค์กรส้ำ�อสำารมูวิลชนุในุกำากับข้องรัฐ 
ดำารงหนุ้าที�เป็นุ “ส้ำ�อกลาง” ในุภาวิะ
วิิกฤติข้องสัำงคมูและเปิดพ้ั�นุที�
สำาธุารณะให้กับภาคประชาชนุ

S M C Render essage hannel eceiver

เกิด “ช่องทางการส้ำ�อสำาร” ที�หลากหลาย
ผู่้านุการให้บริการเสีำยงและภาพัผู่้านุ
อินุเทอร์เน็ุติ (OTT) สำร้างทางเล้อก 
และควิามูสำะดวิกสำบายให้กับผูู้้ชมู

การเปลี�ยนุแปลงภูมิูทัศุน์ุส้ำ�อที�เกิดการ
หลอมูรวิมูข้องส้ำ�อ (Convergence 
Media) ทำาให้ผูู้้ผู้ลิติต้ิอง “สำร้างสำรรค์
เนุ้�อหา” ที�มีูควิามูหลากหลาย 
สำอดคล้องกับแพัลติฟอร์มู

การกำากับ “สัำดส่ำวินุข้องเนุ้�อหา” ให้มีู
ควิามูหลากหลาย และสำามูารถุข้ยาย 
ฐานุผูู้้ชมูในุยุคดิจิัติอลไปสู่ำระดับนุานุาชาติิ

ส้ำ�อมูวิลชนุและส้ำ�อออนุไลน์ุ 
ยังคงมีู “อิทธิุพัลต่ิอผูู้้ชมู 
ในุยุคดิจิัติอล” ทั�งผู้ลกระทบ 
เชิงบวิกและเชิงลบ

“สำร้างควิามูเท่าเทียมู” ให้กับ 
ผูู้้ชมูที�มีูควิามูต้ิองการเฉพัาะ
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ส้ำ�อมูวิลชนุกับการข้านุรับปรากฏการณ์ควิามูเปลี�ยนุแปลง 

ความเปลี�ยนัแปลงที�เกิดิขึ�นักับองค์กรส่ื�อสืารมวลชื่นัในัฐานัะผ้่ผลิต่ ซึึ่�งแต่่เดิิม 

มีบทบาทในัการเป็นัผ้่กำาหนัดิวาระการนัำาเสืนัอข้อม่ลข่าวสืาร จะใช้ื่ทฤษฎีการกำาหนัดิวาระ

สืาร (Agenda Setting) ในัการอภิปรายผลการวิจัย

การเกิดิขึ�นัของพระราชื่บัญญัติ่องค์กรจัดิสืรรคล่�นัความถี�และกำากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสีืยง วิทยุโทรทัศึน์ั และกิจการโทรคมนัาคม พ.ศึ. 2553 นัับเป็นัหมุดิ

หมายสืำาคัญของผ้่ประกอบธุรกิจส่ื�อ เน่ั�องจากคล่�นัความถี�ซึึ่�งนัับเป็นัทรัพยากรของชื่าติ่

ต่่างถ่กจัดิสืรรอย่างเป็นัธรรม เปิดิโอกาสืในัการเข้าถึงผ้่รับสืารทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม  

การเปลี�ยนัแปลงดิงักล่าวไมเ่พียงแต่่สืร้างผลกระทบในัเชิื่งนัโยบายของรฐัอยา่งเดิยีวเทา่นัั�นั

หากแต่่ว่ายังส่ืงอิทธิพลต่่อองค์กรส่ื�อสืารมวลชื่นัในัหลายด้ิานั

งานัวิจัยหลายชิื่�นัแสืดิงให้เห็นัว่า องค์กรส่ื�อมวลชื่นัเริ�มมีการขานัรับและปรับตั่ว

ในัหลายด้ิานั ทั�งด้ิานันัโยบายองค์กรเพ่�อเต่รียมความพร้อมในัด้ิานัเน่ั�อหาและสัืดิส่ืวนั

รายการให้เป็นัไปต่ามข้อกำาหนัดิหร่อเง่�อนัไขของใบอนัุญาต่ ด้ิานัการบริหารจัดิการ

ทรัพยากรให้เป็นัไปอย่างคล่องตั่วทั�งในัด้ิานัการทำางานัและลำาดัิบบังคับบัญชื่า รวมถึงการ

มีความพยายามที�จะขยายความร่วมม่อทางธุรกิจระหว่างองค์กรธุรกิจที�ให้บริการ

แพลต่ฟัอร์มอ่�นัๆ เพ่�อประโยชื่น์ัและการต่่อยอดิธุรกิจ นัอกจากนีั�ผลการวิจัยยังพบว่า

องค์กรส่ื�อมวลชื่นัไม่เพียงแต่่มีการปรับนัโยบายด้ิานัการบริหารเท่านัั�นั งานัวิจัยหลายเร่�อง

ยังชีื่�ให้เห็นัว่าการบริหารด้ิานัการเงินัและงบประมาณนัับว่าเป็นัสิื�งที�มีความสืำาคัญอย่าง

ยิ�งยวดิ เพราะองค์กรส่ื�อมวลชื่นับางองค์กรยังต้่องดิำาเนิันักิจการภายใต้่งบประมาณ 

ที�ค่อนัข้างจำากัดิ ขณะเดีิยวกันัการนัำาเสืนัอเน่ั�อหาให้ครบต่ามสัืดิส่ืวนัที�กฎหมายกำาหนัดิ 

ก็นัับว่าต้่องคำานึังถึง 

การปรับนัโยบายในัการดิำาเนิันัธุรกิจส่ื�อเหล่านีั� ล้วนัแต่่สืะท้อนัให้เห็นัว่าองค์กร

ส่ื�อมวลชื่นัเองต่่างทำางานัภายใต้่อิทธิพลจากสืถาบันัทางสัืงคมอย่างสืถาบันักฎหมาย  

ซึึ่�งเป็นักลไกของรัฐที�ทำาหน้ัาที�เป็นัผ้่กำาหนัดินัโยบายโดิยภาพรวมขององค์กรส่ื�อมวลชื่นั

อย่างสืำานัักงานัคณะกรรมการกิจการกระจายเสีืยง กิจการโทรทัศึน์ั และกิจการโทรคมนัาคม

แห่งชื่าติ่ (กสืทชื่.) องค์กรส่ื�อมวลชื่นัต่่างขานัรับการเปลี�ยนัแปลงดัิงกล่าวผ่านัการปรับ

นัโยบายการทำางานั กลยุทธ์การดิำาเนิันัธุรกิจ รวมไปถึงการบริหารจัดิการภายในัองค์กร 

เช่ื่นั การบริหารงานัของสืถานัโีทรทัศึน์ัไทยทีวีสีืช่ื่อง 3 ที�เร่งปรับกระบวนัการในัการดิำาเนิันั

ธุรกิจในัส่ืวนัของการหารายได้ิ (รัต่นัา ปรีฎาพาก, 2561) ซึึ่�งในัแง่นีั�สืามารถอธิบายได้ิว่า

อิทธิพลเหล่านีั�เป็นัเสืม่อนัอิทธิพลระดัิบสืถาบันัทางสัืงคม (Social-institutional Level) 

ที�ส่ืงผลให้เกิดิการปรับตั่วของธุรกิจส่ื�อสืารมวลชื่นั (Shoemaker & Vos, 2009) 
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แม้ว่าการทำาหน้ัาที�ขององค์กรส่ื�อมวลชื่นัในัด้ิานัการนัำาเสืนัอเน่ั�อหาหร่อสืาระต่่างๆ

 เพ่�อนัำาส่่ืสืาธารณชื่นันัั�นัจะสืามารถส่ืงอิทธิพลกับผ้่รับสืาร ทั�งในัด้ิานัทัศึนัคติ่และความคิดิ

เห็นันัั�นั (Kim & McCombs, 2007) แต่่จากการเก็บรวบรวมข้อม่ลร่วมกับการพิจารณา

ปรากฏการณ์ในัโลกความเป็นัจริงพบว่า การนัำาเสืนัอเน่ั�อหาของส่ื�อมวลชื่นัไม่ได้ิเป็นัไป

อย่างเสืรีหากแต่่ยังถ่กกำาหนัดิโดิยภาคส่ืวนัต่่างๆ หลายส่ืวนั โดิยเฉพาะอย่างยิ�งความคิดิเห็นั

หร่อความต่อ้งการของผ้่รบัสืาร ซึ่ึ�งหากอธบิายโดิยผิวเผินัอาจจะเปน็ัเสืม่อนัเร่�องปกติ่ทั�วไป

ที�องค์กรส่ื�อต้่องนัำาข้อแนัะนัำาของผ้่รับสืารมาปรับใช้ื่ในัการดิำาเนิันัธุรกิจ หากแต่่ในั 

ความเป็นัจริงแล้วผ้่ส่ืงสืารหร่อองค์กรส่ื�อมวลชื่นัเองกลับให้ความสืำาคัญกับบทบาท 

ผ้่รับสืารมาก เช่ื่นั การนัำาปัญหาของชีื่วิต่ครอบครัวผ้่รับสืารที�เร้าอารมณ์ความร้่สึืกอ่อนัไหว 

(Sensitive Issues) หร่อกำาลังเป็นัสิื�งที�ได้ิรับการกล่าวถึงในัสัืงคมมาสืร้างเป็นัละคร

โทรทัศึน์ัหร่อซีึ่รีส์ื 

นัอกจากนีั� งานัวิจัยอีกจำานัวนัหนึั�งก็ฉายภาพการทำาหน้ัาที�ส่ื�อมวลชื่นัท่ามกลาง 

ภ่มิทัศึน์ัที�เปลี�ยนัแปลง กล่าวค่อองค์กรส่ื�อมวลชื่นัเองพยายามหันักลับมาพิจารณา 

ข้อคิดิเห็นัหร่อประเด็ินัความสืนัใจของผ้่รับสืาร จนัอาจกล่าวได้ิว่าเป็นัแนัวทางหนึั�งในัการ

ผลิต่เน่ั�อหาเพ่�อนัำาออกอากาศึ ขณะที�บางองค์กรมีการนัำาเอาข้อคิดิเห็นัของผ้่รับสืาร 

ประเดิ็นัที�สัืงคมกำาลังกล่าวถึงในัแต่่ละวันัหร่อกำาลังเป็นักระแสืของสืังคม (Talk of the 

Town) มาเป็นัส่ืวนัหนึั�งในัการกำาหนัดิกลยุทธ์หร่อเน่ั�อหาเพ่�อนัำาเสืนัอในัแต่่ละวันั หร่อ 

ที�เรียกว่าลักษณะของการต่ลาดิที�อาศัึยกระแสืสัืงคม (Real-time Marketing) ปรากฏการณ์

ดัิงกล่าวล้วนัแล้วแต่่สืะท้อนัคำาอธิบายได้ิไกลเกินักว่าข้อเสืนัอของ Iyengar & Kinder  

(อ้างถึงในักาญจนัา แก้วเทพ, 2554) ที�อธิบายว่า ส่ื�อโทรทัศึน์ัอาจมีบทบาทในัการสืร้าง

ความสืนัใจของผ้่รับสืารได้ิ หากแต่่การชีื่�นัำาความสืนัใจของสืาธารณะ อาจมีอิทธิพลที�ได้ิ

มาจากมุมมองของผ้่รับสืารได้ิเช่ื่นัเดีิยวกันั 

ข้อค้นัพบจากงานัวิจัยจำานัวนัหนึั�งพยายามอธิบายปรากฏการณ์ที�องค์กรส่ื�อ 

เริ�มหันัมาให้ความสืนัใจกับผ้่รับสืารว่าเป็นัเพราะเพ่�อต้่องการเพิ�มฐานัผ้่ชื่มหร่อผ้่รับสืาร

เท่านัั�นั หากแต่่ความเป็นัจริงผ้่วิจัยวิเคราะห์ว่า ปรากฏการณ์ดัิงกล่าวสืามารถขยับขยาย

คำาอธิบายของทฤษฎีการกำาหนัดิวาระ เพราะส่ื�อมวลชื่นัไม่ได้ิเพียงทำาหน้ัาที�นัำาเสืนัอสืาระ

ที�มวลชื่นัควรร้่แต่่เพียงเท่านัั�นั ในัทางกลับกันัส่ื�อมวลชื่นัเองไดิ้ทำาหนั้าที�เป็นัผ้่นัำาเอา 

ความคิดิเห็นัหร่อความสืนัใจของผ้่รับสืารกลับมาพัฒินัาเน่ั�อหาสืาร และร่ปแบบรายการ

ให้เข้ากับพฤติ่กรรมและความนิัยมของผ้่รับสืารเช่ื่นัเดีิยวกันั ขณะที�งานัวิจัยบางเร่�องยงัให้

คำาต่อบว่าไม่เฉพาะความสืนัใจของผ้่รับสืารที�เป็นัปัจจัยให้องค์กรส่ื�อในัฐานัะผ้่ส่ืงสืาร 

นัำามาปรับปรุงกลยุทธ์การนัำาเสืนัอให้มีความสือดิคล้องกับสืถานัการณ์เท่านัั�นั ในับางกรณี

ผ้่ส่ืงสืารยังหยิบยกความคิดิเห็นัที�สืะท้อนัอารมณ์ความร้่สึืกของผ้่ชื่มจากการรับสืาร 

ผ่านัส่ื�อช่ื่องทางต่่างๆ มาปรับใช้ื่ในัการนัำาเสืนัอเน่ั�อหา เช่ื่นั การรายงานัข่าวบันัเทิง  
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(Entertainment News) เพ่�อให้เท่าทันัความเปลี�ยนัแปลงและสือดิคล้องกับสืถานัการณ์

รวมถึงความต้่องการของผ้่รับสืารมากที�สุืดิ 

จากปรากฏการณ์ดัิงกล่าว สืามารถอภิปรายโดิยสืรุปได้ิว่า ในัยุคแห่งการ

เปลี�ยนัแปลงภ่มิทัศึน์ัส่ื�อดัิงเช่ื่นัปัจจุบันันีั� อิทธิพลที�ส่ืงผลต่่อองค์กรส่ื�อมวลชื่นัไม่ได้ิมีเพียง

สืถาบันัทางการเม่อง กฎหมายที�ทำาหน้ัาที�กำากับด่ิแล การแข่งขันัในักลุ่มธุรกิจส่ื�อ (Market 

Competition) และบรรดิากลุ่มผลประโยชื่น์ั เช่ื่นั ผ้่ลงโฆษณา (Advertisers) เท่านัั�นั  

หากแต่่ยังปรากฏให้เห็นัว่าในัช่ื่วงของการเปลี�ยนัผ่านักิจการกระจายเสีืยงและกิจการ

โทรทัศึน์ัจากระบบแอนัะล็อกไปส่่ืระบบดิิจิต่อลไดิ้ฉายให้เห็นัอิทธิพลของผ้่รับสืารหร่อ 

ผ้่ชื่มส่ื�อ (Influence of the Audience) ที�มีศัึกยภาพในัการกำาหนัดิวาระของส่ื�อและอาจ

จะนัำาไปส่่ืการตั่ดิสิืนัใจขององค์กรส่ื�อเพ่�อออกแบบสืารให้ต่รงกลุ่มผ้่รับสืาร (Hardin, 2005) 

ผ้่ส่ืงสืารไม่สืามารถผ่กขาดิการทำาหน้ัาที�กำาหนัดิวาระแล้วส่ืงต่่อมายังผ้่รับสืารอย่างเบ็ดิเสืร็จ

เด็ิดิขาดิ หากแต่่ความเป็นัจริงผ้่รับสืารก็มีบทบาทในัการกำาหนัดิวาระสืำาคัญให้ส่ื�อเล่อก

หยิบไปปรุงแต่่งและนัำามาเสืนัอเช่ื่นัเดีิยวกันั 

คุณภาพัข้องเนุ้�อหาสำร้างผูู้้รับสำาร

การอภิปรายผลในัสื่วนันีั� ได้ิใช้ื่ทฤษฎีการปล่กฝัีงความเป็นัจริง (Cultivation 

Theory) มาเป็นักรอบในัการนัำาเสืนัอผลการวิจัย เพ่�ออธิบายการส่ื�อสืารของมนุัษย์ที�ได้ิ

วิวัฒินัาการร่ปแบบมาตั่�งแต่่การใช้ื่ภาษาพ่ดิ การเขียนั จนักระทั�งถึงการพิมพ์ แต่่เม่�อเกิดิ

เทคโนัโลยีการส่ืงภาพและเสีืยงผ่านัคล่�นัแม่เหล็กไฟัฟ้ัา การส่ื�อสืารผ่านัวิทยุและโทรทัศึน์ั

สืามารถถ่ายถอดิเน่ั�อหาสืารไปยงัมวลชื่นัจำานัวนัมากและหา่งไกล จนักระทั�งถึงยุคปัจจุบันั

ที�อินัเทอร์เน็ัต่มาเปลี�ยนัแปลงร่ปแบบการส่ื�อสืารไปอย่างสิื�นัเชิื่ง โดิยการขยายผัสืสืะของ

มนุัษย์ด้ิวยการทำาลายข้อจำากัดิทางด้ิานัพ่�นัที�และเวลาลงไป

ในัการเปลี�ยนัแปลงเทคโนัโลยีการส่ื�อสืารในัแต่่ละยุคสืมัย ย่อมหลีกเลี�ยงไม่ได้ิ 

ที�จะเกิดิผลกระทบต่่อสัืงคมในัด้ิานัต่่างๆ ดัิงเช่ื่นัที� Gorge Gerber นัักวิชื่าการการส่ื�อสืาร

ผ้่เสืนัอทฤษฎีการปล่กฝัีงความเป็นัจริง ได้ิย่นัยันัว่า ปัจเจกบุคคลที�เปิดิรับเน่ั�อหาข่าวสืาร

อย่างต่่อเน่ั�องเป็นัเวลานัานั ย่อมได้ิการปล่กฝัีง “โลกแห่งความเป็นัจริง” ซึึ่�งส่ืงผลต่่อการ

ทำาความเข้าใจตั่วต่นัและสัืงคม ถ้าหากการเปลี�ยนัแปลงนีั�เกิดิขึ�นัจำานัวนัมากและมีทิศึทาง

เดีิยวกันั ย่อมทำาให้เกิดิแบบแผนัมาต่รฐานัทางวัฒินัธรรมที�จะกลายเป็นัความปกติ่ของ

สืมาชิื่กในัสัืงคม

ผลการวิเคราะห์งานัวิจัยด้ิวยองค์ประกอบด้ิานัเน่ั�อหา พบผลกระทบทางบวกต่่อ

ผ้่รับสืาร (Receiver) ว่า หากเน่ั�อหาที�ปรากฏในัส่ื�อเป็นัการนัำาเสืนัอค่านิัยม คติ่ความเช่ื่�อ
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ขนับธรรมเนัยีมที�ดีิงามของสืงัคมไทย รวมทั�งนัำาเสืนัอเน่ั�อหาที�แสืดิงความเปน็ัไทยร่วมสืมัย

จะส่ืงผลให้ผ้่รับสืารมีพฤติ่กรรมที�แสืดิงออกถงึความนัอบนัอ้ม ความกต่ญัญู่ รวมถึงการนัำา

ข้อคิดิต่ามหลักพระพุทธศึาสืนัาไปปรับใช้ื่ในัชีื่วิต่ประจำาวันั กล่าวค่อ ในัแอนิัเมชัื่นั  

เร่�อง ชุื่มชื่นันิัมนัต์่ยิ�ม เด็ิกและเยาวชื่นัได้ิรับความร้่ความเข้าใจเร่�องกฎแห่งกรรม  

ซึึ่�งเป็นัการเน้ันัยำ�าการให้ความสืำาคัญเชิื่งโครงสืร้างความสัืมพันัธ์ของคนัในัสัืงคมไทย  

ขณะที�การเปิดิรับเน่ั�อหาเกี�ยวกับการใช้ื่ชีื่วิต่ของวัยรุ่นั เช่ื่นั ในัละครโทรทัศึน์ัชุื่ดิ “น้ัองใหม่

ร้ายบริสุืทธิ�” และซีึ่รีส์ืเร่�อง “ฮอร์โมนัวัยว้าวุ่นั” กลุ่มผ้่รับสืารได้ินัำาแก่นัของเร่�องที�สืะท้อนั

สืภาพความเป็นัจริงของสัืงคมมาปรับใช้ื่กับสืถานัการณ์ที�ใกล้เคียงในัชีื่วิต่จริง นัอกจากนีั�

การเปิดิรับเน่ั�อหาที�ส่ืงเสืริมสุืขภาวะของผ้่ส่ืงวัย เช่ื่นั รายการที�มีเน่ั�อหาเกี�ยวกับการด่ิแล

สุืขภาพ การท่องเที�ยว ทำาให้ผ้่รับสืารกลุ่มดัิงกล่าวเกิดิความเข้าใจ เห็นัคุณค่าของการมี

ชีื่วิต่ ส่ืงผลให้เกิดิพฤต่ิกรรมในัการด่ิแลร่างกายและจิต่ใจมากขึ�นั ทั�งนีั� ด้ิานัการสื่งเสืริม

ความสัืมพันัธ์ของสืถาบันัครอบครัว การนัำาเสืนัอเน่ั�อหาที�สืะท้อนัให้เห็นัความรัก  

ความสืามัคคีที�ช่ื่วยกันัผ่านัพ้นัวิกฤติ่ต่่างๆ ทำาให้เกิดิการต่ระหนัักร้่ถึงบทบาทและความ

สืำาคัญของครอบครัวได้ิชัื่ดิเจนัขึ�นั เป็นัการสืะท้อนัถึงคุณค่าของเน่ั�อหารายการที�ช่ื่วย 

ส่ืงเสืริมสืถาบันัซึึ่�งเป็นัหน่ัวยย่อยที�สุืดิของสัืงคมได้ิ

ด้ิานัการนัำาเข้าเน่ั�อหาจากต่่างประเทศึ ผลกระทบทางด้ิานับวกของการรับฟััง

รายการวทิยุที�เปิดิเพลงสืากลและนัำาเสืนัอวฒัินัธรรมต่ะวนััต่ก มีผลทำาให้ผ้่รับสืารเกิดิความ

เข้าใจแนัวคิดิสัืงคมประชื่าธิปไต่ย สิืทธิส่ืวนับุคคล เสืรีภาพในัการแสืดิงความคิดิเห็นั และ

การต่่อต้่านัแนัวคิดิชื่ายเป็นัใหญ่ (Masculine) มากขึ�นั ส่ืวนัเน่ั�อหาเกี�ยวกับการแสืดิง 

ความรกัที�ปรากฏในัละครโทรทศัึน์ัเกาหลซึีึ่�งมีร่ปแบบที�หลายหลาย ผ้่บริโภคละครโทรทศัึน์ั

มีความเข้าใจและนัำาเอาความรักในัร่ปแบบของความเสีืยสืละมาปรับใช้ื่ในัชีื่วิต่ประจำาวันั 

ทั�งนีั�มุมมองของนัักวิชื่าการในัสืำานัักโต่รอนัโต่ (Toronto School) ในักลุ่มแนัวคิดิ

เศึรษฐศึาสืต่ร์การเม่อง จะพิจารณาในั 2 มิติ่กล่าวค่อ มิติ่ด้ิานัผลกระทบของเทคโนัโลยี 

ในัระดัิบสัืงคมมหภาค (Macro Level) ได้ิแก่ ผ้่รับสืารมีการรับร้่นิัยาม บทบาทหน้ัาที�และ

ความสืำาคัญของสืถาบันัต่่างๆ ในัสัืงคม ทั�งสืถาบันัครอบครัวและสืถาบันัทางการเม่อง  

ส่ืวนัมิติ่ด้ิานัผลกระทบของเทคโนัโลยใีนัระดัิบจุลภาค (Micro Level) ซึึ่�งก็ค่อประสืบการณ์

ของปัจเจกบุคคล (Individual Experience) พบว่า ผ้่รับสืารมีการนัำาค่านิัยม คติ่ความเช่ื่�อ 

ขนับธรรมเนีัยมที�ปรากฏในัส่ื�อ มาปรับใช้ื่ในัสืถานัการณ์จริงในัชีื่วิต่ประจำาวันั เช่ื่นั  

การต่ระหนัักร้่คุณค่าของการใช้ื่ชีื่วิต่ และร่ปแบบการแสืดิงความรัก เป็นัต้่นั 

นัอกจากนีั� ผลการวจัิยยงัสืะท้อนัให้เห็นัถึงผลกระทบในัดิา้นัลบระดิบัปัจเจกบุคคล

กล่าวค่อทำาให้เกิดิพฤติ่กรรมบริโภคนิัยม จนัเกิดิผลเสีืยต่่อสุืขภาพ รวมทั�งการยอมรับ

พฤติ่กรรมความรุนัแรง ซึึ่�งสืะท้อนัจากรายงานัผลจากการวิจัยที�พบว่า พฤติ่กรรมการตั่ดิสิืนัใจ
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ซ่ึ่�อสิืนัค้าและบริการที�เกินัความจำาเป็นัมีความสัืมพันัธ์กับการอ่านัรีวิวจากผ้่มีอิทธิพล

ออนัไลน์ั (Online Influencer) รวมทั�งทำาให้เกิดิกระแสืการบอกต่่อในัระหว่างกลุ่ม 

ผ้่ติ่ดิต่าม ทำาให้เกิดิทัศึนัคติ่และพฤติ่กรรมที�คล้อยต่ามกันั เช่ื่นัเดีิยวกับการกลับไปทำา

ศัึลยกรรมความงาม ที�เกิดิจากการเปิดิรับเน่ั�อหาข่าวสืารเกี�ยวกับศัึลยกรรมที�เพิ�มมากขึ�นั 

และเกิดิพฤต่ิกรรมการบอกต่่อในัทิศึทางเดิียวกับการบริโภคเกินัความจำาเป็นั ส่ืวนัการ

ยอมรับพฤติ่กรรมความรุนัแรง เช่ื่นั การพ่ดิคำาหยาบ และการนัำาเสืนัอเน่ั�อหาที�มีความ

รุนัแรง ซึึ่�งปรากฏทางสื่�อออนัไลน์ั แม้ว่าผ้่รับสืารจะรับร้่ถึงความไม่เหมาะสืมแต่่ยังคง 

เปิดิรับเน่ั�อหาจากส่ื�อนัั�นั ผ้่รับสืารจะมีแนัวโน้ัมในัการยอมรับพฤติ่กรรมการใช้ื่ภาษา 

หยาบคายและพฤติ่กรรมที�มีความรุนัแรง

ด้ิานัการนัำาเสืนัอข่าวเกี�ยวกับอาเซีึ่ยนัซึึ่�งเป็นัผลกระทบในัเชิื่งสัืงคมระดัิบภ่มิภาค 

พบว่ามีสัืดิส่ืวนัในัการนัำาเสืนัอเน่ั�อหาที�ไม่สืมดุิล โดิยให้นัำ�าหนัักและความสืำาคัญกับด้ิานั

เศึรษฐกิจมากกว่าด้ิานัสัืงคมและวัฒินัธรรม รวมทั�งด้ิานัการเม่องและความมั�นัคง จึงส่ืงผล

ต่่อการรับร้่ที�ขาดิความครอบคลุมและไม่รอบด้ิานัต่่อความร่วมม่อระหว่างประเทศึสืมาชิื่ก

ในัประชื่าคมอาเซีึ่ยนั

จากแนัวคิดิของ Marshall McLuhan ที�ให้ความสืำาคัญกับช่ื่องทางในัการส่ื�อสืาร

เป็นัปัจจัยสืำาคัญของการกำาหนัดิเน่ั�อหาและร่ปแบบของการบรโิภคเน่ั�อหา เม่�อเทคโนัโลยี

การส่ื�อสืารพัฒินัาขึ�นัจนัเส้ืนัแบ่งระหว่างช่ื่องทางการส่ื�อสืารต่่างๆ เล่อนัราง จนันัำามาส่่ื

การหลอมรวมสื่�อ และสื่งผลกระต่่อพฤต่ิกรรมของผ้่รับสืารอย่างไม่สืามารถหลีกเลี�ยงได้ิ 

จึงเป็นัผลให้เกิดิจากเปลี�ยนัแปลงด้ิานัการสืร้างสืรรค์เน่ั�อหาให้เหมาะสืมกับผ้่รับสืาร

ส้ำ�อมูวิลชนุหลอมูรวิมูเนุ้�อหาและช่องทางเพ้ั�อจัับกลุ่มูผูู้้รับสำารให้ครอบคลุมู

แนัวคิดิกลุ่มเทคโนัโลยีเป็นัตั่วกำาหนัดิ (Technology Determination) และ

แนัวคิดิการหลอมรวมส่ื�อ (Media Convergence) นัำามาใช้ื่ในัการอภิปรายประเด็ินัเกี�ยว

กับเน่ั�อหาและช่ื่องทางในัการส่ื�อสืารเม่�อโลกของเทคโนัโลยีการส่ื�อสืารได้ิเกิดิการบรรจบ

กันัระหว่างส่ื�อเก่าและส่ื�อใหม่ ส่ืงผลให้องค์กรส่ื�อ และนัักส่ื�อสืารมวลชื่นัในัฐานัะผ้่ส่ืงสืาร 

หร่อ ผ้่ผลิต่มีความจำาเป็นัต้่องปรับกลยทุธ์ในัการออกแบบสืร้างสืรรค์เน่ั�อหาข้อม่ลข่าวสืาร

และช่ื่องทางการส่ื�อสืาร ให้สืารกับส่ื�อมีความประสืานัสือดิคล้องกันั ความเปลี�ยนัแปลง 

ที�เกิดิขึ�นันีั� นัักวิชื่าการแนัวคิดิกลุ่มเทคโนัโลยีเป็นัตั่วกำาหนัดิ (Technology Determination) 

ทั�ง Harold Innis และ Marshall McLuhan มองว่า เทคโนัโลยีเป็นักลไกประการหนึั�ง 

ที�ก่อให้เกิดิการเปลี�ยนัแปลงต่่อสัืงคม ทั�งในัระดัิบมหภาคและจุลภาค รวมทั�งเป็นัช่ื่อง

ทางในัการขยายประสืบการณ์ต่่างๆ ของมนุัษย์ (Extension of Experience) ออกไป

อย่างมากมายเกินัข้อจำากัดิของพ่�นัที� (Space) และเวลา (Time) ขณะเดีิยวกันันัักวิชื่าการ
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ทั�ง 2 ท่านัได้ิตั่�งข้อสัืงเกต่ว่า ด้ิวยคุณลักษณะของส่ื�อสืมัยใหม่ทำาให้เกิดิการหลอมรวมกันั

ระหว่างข้อม่ลข่าวสืาร (Message) และช่ื่องทางในัการส่ื�อสืาร (Channel) ดัิงคำากล่าว 

ที�ว่า “Medium is the Message” ทำาให้ไม่สืามารถแยกการวิเคราะห์ส่ื�อกับสืารออก 

จากกันัได้ิอย่างเด็ิดิขาดิ 

ความเปลี�ยนัแปลงต่่อองค์ประกอบเน่ั�อหาสืารและชื่่องทางการสื่�อสืารนัั�นั  

หากวิเคราะห์ต่ามแนัวคิดิเร่�องการใช้ื่ส่ื�อที�มีความหลากหลาย (Transmedia) ของ Henry 

Jenkins ถ่อได้ิว่าเกิดิการหลอมรวมในัมิติ่ด้ิานัเทคโนัโลยี กล่าวค่อเกิดิการหลอมรวมเน่ั�อหา

หร่อ ข้อความ ภาพ และเสีืยง ไว้ในัร่ปแบบดิิจิต่อล ซึึ่�งทำาให้เน่ั�อหาเหล่านัั�นัไหลเวียนัไป

ยงัแพลต่ฟัอรม์ (Platforms) ไดิง่้ายและสืะดิวก ขณะเดิยีวกันัด้ิานัผ้่รับสืารที�อย่่ท่ามกลาง

ทางเล่อกที�หลากหลายในัการเปิดิรับส่ื�อและเน่ั�อหา จึงเกิดิทักษะใหม่ที�ผ้่รับสืารสืามารถ

ใช้ื่ส่ื�อที�หลากหลายได้ิในัเวลาเดีิยวกันั โดิยผลของงานัวิจัยในัหัวข้อเร่�องที�เกี�ยวข้องกับ 

การออกแบบเน่ั�อหาและช่ื่องทางการส่ื�อสืารในัภ่มิทัศึน์ัส่ื�อต่ลอดิระยะเวลากว่าทศึวรรษ 

สืะท้อนัให้เห็นัชัื่ดิถึงการหลอมรวมในัมิติ่ต่่างๆ ซึึ่�งส่ืงผลกระทบทั�งในัระดัิบปัจเจกชื่นัและ

สัืงคม

ทั�งนีั� ผลการวิเคราะห์งานัวิจัยสืะท้อนัว่า การออกแบบเน่ั�อหาข่าวสืารต้่องมีความ

ล่�นัไหลไปกับทุกช่ื่องทาง เพ่�อเพิ�มโอกาสืให้ผ้่รับสืารเกิดิปฏิสัืมพันัธ์ในัการมีส่ืวนัร่วม  

(Engagement) ได้ิมากขึ�นั และมีการเผยแพร่เน่ั�อหาข้ามส่ื�อจากส่ื�อวิทยกุระจายเสีืยงและ

วิทยุโทรทัศึน์ัไปยังส่ื�อออนัไลน์ั เช่ื่นั เว็บไซึ่ต์่ย่ท่บ แอปพลิเคชัื่นั และเกมออนัไลน์ั เป็นัต้่นั

ทำาให้ผ้่รับมีทางเล่อกในัการรับชื่มเน่ั�อหาผ่านัหน้ัาจอที�สือง (Second Screen) ทั�งนีั�มีการ

จัดิทำาเน่ั�อหาให้เหมาะสืมกับช่ื่องทางในัการเผยแพร่ เช่ื่นั การลำาดัิบภาพให้กระชัื่บมากขึ�นั

มีการเพิ�มคำาบรรยาย และมีการขยายเน่ั�อหาที�แต่กต่่างจากส่ื�อหลัก เป็นัต้่นั

นัอกจากนีั�ยังปรากฏการหลอมรวมด้ิานัเทคโนัโลยีการส่ื�อสืาร ส่ืงเสืริมให้เกิดิการ

ปฏิสัืมพันัธ์กับเน่ั�อหารายการได้ิทุกที�และต่ลอดิเวลา ในักรณีของรายการเกมโชื่ว์ ผ้่รับสืาร

จะถ่กกระตุ้่นัให้มีแรงจ่งใจและการต่อบสืนัองต่่อเน่ั�อหาในัร่ปแบบต่่างๆ เช่ื่นั การต่อบ

ปัญหาชิื่งรางวัล และการแสืดิงความคิดิเห็นั ซึึ่�งสืามารถเกิดิพฤติ่กรรมดัิงกล่าวได้ิในัขณะที� 

ออกอากาศึสืดิ (Live) และการรับชื่มย้อนัหลัง (On Demand) หร่อรับชื่มซึ่ำ�า นัอกจากนีั�

การหลอมรวมของส่ื�อยังส่ืงผลให้เกิดิผ้่รับสืารสืามารถส่ืงต่่อเน่ั�อหา (Share) และแบ่งปันั

ความร้่ไปยังกลุ่มผ้่รับสืารที�มีความสืนัใจเน่ั�อหาในัลักษณะเดีิยวกันัได้ิ ซึึ่�งอาจเกิดิการส่ืงต่่อ

เน่ั�อหาทั�งในัเชิื่งบวกและเชิื่งลบ

ไม่เพียงเท่านัั�นั ความก้าวหน้ัาของเทคโนัโลยีการส่ื�อสืารทำาให้คุณภาพการเผยแพร่

สืารสืรา้งความพงึพอใจใหกั้บผ้่รับสืาร ตั่วอยา่งเช่ื่นั การแสืดิงภาพในัระบบความคมชื่ดัิส่ืง



139

(High Definition) และมีความเป็นัมิต่รกับผ้่ใช้ื่ (User Friendly) โดิยมีปุ�มควบคุมรองรับ

ความต้่องการใช้ื่งานัได้ิครบถ้วนัต่ามความประสืงค์

เม่�อมีการเปลี�ยนัแปลงภ่มิทัศึน์ัส่ื�อที�ทำาให้ทั�งผ้่ส่ืงสืาร เน่ั�อหาข่าวสืาร และช่ื่องทาง 

การส่ื�อสืารมีความเปลี�ยนัแปลงอย่างมหาศึาล ในับางครั�งการกำากับด่ิแลของหน่ัวยงานั 

ที�เกี�ยวข้องอาจยังไม่มีความครอบคลุมและไม่ทันัต่่อเหตุ่การณ์ ดัิงนัั�นั ผ้่รับสืารจึงจำาเป็นั

ต้่องมีทักษะในัการระแวดิระวังการเปิดิรับส่ื�อที�มีผลกระทบต่่อพฤติ่กรรมในัเชิื่งลบ 

ที�อาจเกิดิขึ�นั

ผูู้้รับสำารที�มีูควิามูฉลาดในุการใช้ส้ำ�อและผูู้้รับสำารที�ต้ิองการคำาชี�แนุะ

ในัการอภิปรายประเด็ินันีั� ได้ิใช้ื่แนัวคิดิการร้่เท่าทันัส่ื�อ (Media Literacy)  

มาอภิปรายผลการวิจัยเกี�ยวกับผ้่รับสืารในัปัจจุบันั

การเปลี�ยนัแปลงภ่มิทัศึน์ัส่ื�ออย่างสิื�นัเชิื่งในัยุคปัจจุบันั นัอกจากภารกิจของ 

ผ้่ส่ืงสืารในัฐานัะผ้่สืรา้งสืรรค์เน่ั�อหาที�จะต้่องคำานึังถึงคุณภาพของเน่ั�อหาข่าวสืารที�ถ่กต้่อง

และเป็นัประโยชื่น์ัต่่อผ้่รับสืารแล้ว ด้ิานัผ้่รับสืารเองก็ยังต้่องมีการปรับตั่วเพ่�อให้การเปิดิ

รับชื่มเน่ั�อหาข่าวสืารที�มีมหาศึาลต่ามช่ื่องทางส่ื�อสืารเกิดิประโยชื่น์ัส่ืงสุืดิต่่อต่นัเองในัทาง

ใดิทางหนึั�ง ความสืามารถดัิงกล่าวถ่อเป็นัส่ืวนัหนึั�งของการร้่เท่าทันัส่ื�อที�จะต้่องอาศัึยทักษะ

ในัการเข้าถึง (Access) ส่ื�อประเภทต่่างๆ ได้ิ จากนัั�นัสืามารถวิเคราะห์ (Analyze)  

ความถ่กต้่องขององค์ประกอบต่่างๆ และสืามารถประเมินัค่า (Evaluate) คุณภาพและ

ความน่ัาเช่ื่�อถ่อของส่ื�อนัั�นั ต่ลอดิจนัสืามารถสืร้างสืรรค์ (Create) เน่ั�อหาส่ื�อให้เหมาะสืม

ต่ามวัต่ถุประสืงค์ของผ้่รับสืาร จากงานัวิจัยที�ศึึกษาการร้่เท่าทันัส่ื�อ จะพบทั�งผ้่รับสืาร 

ที�มีความฉลาดิในัการใช้ื่ส่ื�อ (Smart Receiver) และผ้่รับสืารที�ยังต้่องการคำาชีื่�แนัะ  

(Need for Orientation) ในัการร้่เท่าทันัส่ื�อ ทั�งในัด้ิานัการประเมินัค่าคุณภาพ ความถ่กต้่อง

และความปลอดิภัยของส่ื�อ ลักษณะของผ้่รับสืารที�ต้่องการคำาชีื่�แนัะดัิงกล่าวนัั�นั พบทั�ง 

ผ้่ที�เปิดิรับส่ื�อเพ่�อการบริโภคสิืนัค้าและบริการที�เกินัจำาเป็นั ผ้่ที�เสืพติ่ดิการใช้ื่เคร่อข่าย 

สัืงคมออนัไลน์ัจนัมีแนัวโน้ัมเกิดิภาวะซึึ่มเศึร้า ผ้่ที�นิัยมเสืพส่ื�อที�มีการใช้ื่ภาษารุนัแรงและ

ผ้่ที�ใช้ื่ส่ื�อสัืงคมออนัไลน์ัเพ่�อกลั�นัแกล้งผ้่อ่�นั 

ผลการวิเคราะห์งานัวิจัยด้ิวยองค์ประกอบด้ิานัผ้่รับสืาร พบว่า ผ้่รับสืารที�เปิดิรับ

ข่าวสืารที�มีเน่ั�อหาซึ่ำ�าเดิิมและมีระยะเวลาที�ต่่อเน่ั�องในัการเปิดิรับจะส่ืงผลต่่อการตั่ดิสิืนัใจ

ทำาศัึลยกรรมเพิ�มเติ่ม และการซ่ึ่�อสิืนัค้าต่ามคำาแนัะนัำา (Review) ของผ้่ทรงอิทธิพลในัโลก

ออนัไลน์ั ซึึ่�งผ้่รับสืารที�มีพฤติ่กรรมดัิงกล่าวยังมีแนัวโน้ัมที�เหม่อนักันั ค่อ การบอกต่่อไปยงั

ผ้่รับสืารกลุ่มอ่�นัๆ อีกด้ิวย นัอกจากนีั�การเสืพติ่ดิส่ื�อสัืงคมออนัไลน์ัยังเป็นัตั่วแปรหนึั�ง 
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ที�สืามารถใช้ื่พยากรณ์ภาวะการเกิดิอาการซึ่ึมเศึร้า อีกทั�งยังส่ืงผลต่่อการเห็นัคุณค่า 

ในัต่นัเอง โดิยเฉพาะกับผ้่รับสืารที�ใช้ื่เวลากับส่ื�อสัืงคมออนัไลน์ัจนัร้่สึืกว่าขาดิไม่ได้ิ  

ในัด้ิานัคุณภาพของเน่ั�อหายังพบว่า ผ้่รับสืารมีการยอมรับความรุนัแรงที�ปรากฏอย่ใ่นัส่ื�อ

ออนัไลน์ั เช่ื่นั การใช้ื่ภาษาที�ไม่สุืภาพ หยาบคาย รุนัแรง หมิ�นัเหม่ ก้าวร้าว รวมถึง 

การแสืดิงออกของผ้่ดิำาเนิันัรายการที�ไม่เหมาะสืม เช่ื่นั การแสืดิงความคิดิเห็นัเร่�องเพศึ  

และการใช้ื่อวัจนัภาษาที�ล่อแหลม เป็นัต้่นั ผ้่รับสืารซึึ่�งยอมรับเน่ั�อหาที�ไม่เหมาะสืมนีั�  

จะมีทัศึนัคติ่ว่าพฤติ่กรรมที�ปรากฏให้เห็นัจากส่ื�อเป็นัเร่�องปกติ่และสืามารถยอมรับได้ิ  

ในัทางเดีิยวกันัพบว่าผ้่รับสืารกลุ่มที�ต้่องการการชีื่�แนัะบางส่ืวนัยังเกิดิพฤติ่กรรมการกลั�นัแกล้ง

ระรานัผ้่อ่�นั ทำาให้ผ้่ที�ถ่กกระทำาเกิดิผลกระทบทั�งทางร่างกายและจิต่ใจ ซึึ่�งในับางกรณี 

ไม่ใช่ื่การกลั�นัแกล้งกับบุคคลที�ใกล้ชิื่ดิร้่จักกันัเท่านัั�นั แต่่กลับเกิดิขึ�นักับบุคคลสืาธารณะ 

หร่อคนัที�มีช่ื่�อเสีืยง 

ด้ิานัผ้่รับสืารที�มีความฉลาดิในัการใช้ื่ส่ื�อ (Smart Receiver) พบว่า ผ้่รับสืารกลุ่ม

ที�เกิดิและเต่ิบโต่ในัยุคดิิจิต่อลอย่างเต็่มตั่ว (Digital Natives) ไดิ้รับการศึึกษาเร่�องการ 

ร้่เท่าทันัส่ื�อ และได้ิรับความคาดิหวังว่าจะมีการต่ระหนัักร้่ถึงวิธีการใช้ื่ส่ื�ออย่างเป็นั

ประโยชื่น์ั กล่าวค่อ สืามารถเข้าถึงเน่ั�อหาของส่ื�อผ่านัเคร่�องม่อ (Devices) ช่ื่องทาง 

(Channel) และแพลต่ฟัอร์ม (Platforms) และต่อบสืนัองวัต่ถุประสืงค์ของต่นัเองได้ิอย่างดีิ

ไม่เพียงเท่านัั�นัผ้่รับสืารที�มีความฉลาดิในัการใช้ื่ส่ื�อยงัมีทักษะในัการวิเคราะห์และประเมินั

ความถ่กต้่องและความน่ัาเช่ื่�อถ่อของผ้่ส่ืงสืาร รวมทั�งสืารและช่ื่องทางการส่ื�อสืารได้ิ  

เช่ื่นั มีความสืามารถในัการแยกแยะเน่ั�อหาโฆษณาออนัไลน์ั และยังหลีกเลี�ยงโฆษณาในั

ส่ื�อออนัไลน์ั รวมไปถึงทักษะในัการคิดิเชิื่งวิพากษ์ต่่อเน่ั�อหาที�ล่อแหลม และขัดิต่่อศีึลธรรม

ได้ิอย่างชื่ำานัาญ นัอกจากนีั�กลุ่มผ้่รับสืารดัิงกล่าวสืามารถประเมินัคุณค่าของประเดิ็นั 

ที�ปรากฏในัส่ื�อว่ามีความน่ัาสืนัใจ และนัำาไปถ่ายทอดิให้กับบุคคลใกล้ชิื่ดิ ซึึ่�งถ่อว่าเป็นั 

ผ้่นัำาทางความคิดิ (Opinion Leader) ในัครอบครัวและกลุ่มเพ่�อนั ผลจากการวิจัย 

เห็นัได้ิชัื่ดิว่า ผ้่รับสืารทั�ง 2 กลุ่มนีั� มีทักษะในัการเข้าถึงส่ื�อผ่านัช่ื่องทางที�หลากหลาย  

หากเพียงแต่่กลุ่มผ้่รับสืารที�ต้่องการคำาชีื่�แนัะนัั�นั จำาเป็นัต้่องได้ิรับการเพิ�มศัึกยภาพ 

ทางด้ิานัการวิเคราะห์ ประเมินัค่าความถ่กต้่อง และสืามารถพัฒินัาส่่ืการสืร้างเน่ั�อหา 

ด้ิวยต่นัเอง (User Generated Content) ได้ิอย่างมีคุณภาพ

ANALOG

Generations

DIGITAL

บทที่ 7
ขอเสนอแนะในการพัฒนาและสงเสริม

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนของไทย
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การศึึกษาครั�งนีั�มีวัต่ถุประสืงค์เพ่�อให้ทราบถึงผลกระทบทางเศึรษฐกิจและสัืงคม

ที�เกิดิจากการเปลี�ยนัผ่านัของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัไปส่่ืระบบดิิจิต่อล 

โดิยใช้ื่เคร่�องม่อทางเศึรษฐศึาสืต่ร์ อันัได้ิแก่การทำาแบบจำาลองทางเศึรษฐศึาสืต่ร์เพ่�อ 

ต่อบคำาถามที�แต่กต่่างกันัในัสืองลักษณะ ลักษณะแรกค่อ แบบจำาลองดุิลยภาพทั�วไป 

(General Equilibrium Model) เพ่�อวัดิผลกระทบของการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืระบบดิิจิต่อล

และผลจากมาต่รการที�เกี�ยวข้องของสืำานัักงานัคณะกรรมการกจิการกระจายเสืยีง กิจการ

โทรทัศึน์ั และกิจการโทรคมนัาคมแห่งชื่าติ่ (กสืทชื่.) ต่่อเศึรษฐกิจของประเทศึโดิยรวม 

และภาคเศึรษฐกจิ (Sector) ต่่างๆ ที�เกี�ยวข้อง โดิยจำาลองผลกระทบภายใต่ ้4 สืถานัการณ์

ค่อ (1) สืถานัการณ์ในัช่ื่วงเริ�มต้่นัของการประกอบกิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบ

ดิิจิต่อล (2) สืถานัการณ์ในัช่ื่วงการยุติ่ระบบโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบแอนัะล็อกและ

การเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลอยา่งเต็่มร่ปแบบ (3) สืถานัการณ์

ในัช่ื่วงการค่นัใบอนุัญาต่และยุติ่การประกอบกิจการของผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั

ในัระบบดิิจิต่อลบางราย และ (4) สืถานัการณ์ในัช่ื่วงที�ผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั

ในัระบบดิิจิต่อลเผชิื่ญกับความท้าทายด้ิานัเทคโนัโลยี หร่อ Disruptive Technology 

นัอกเหน่ัอไปจากการวัดิผลกระทบทางเศึรษฐกิจโดิยใช้ื่แบบจำาลองดิุลยภาพ 

ทั�วไปแล้ว ยังนัำาเอาเคร่�องม่อทางเศึรษฐศึาสืต่ร์เชิื่งปริมาณในัลักษณะอ่�นัๆ มาใช้ื่ ได้ิแก่ การวัดิ

ประสิืทธิภาพหร่อผลิต่ภาพโดิยรวม (Total Factor Productivity: TFP) ของผ้่ประกอบ

กิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล เพ่�อให้สืามารถวัดิผลการดิำาเนิันังานั (Performance) 

ของผ้่ประกอบการในัช่ื่องโทรทัศึน์ัต่่างๆ ได้ิว่าเป็นัอย่างไร เพ่�อใช้ื่ประกอบการวิเคราะห์และ 

นัำาเสืนัอข้อเสืนัอแนัะและนัโยบายที�เกี�ยวข้อง ทั�งนีั�ยังรวมถึงการใช้ื่วิธี Cohort Analysis 

ในัการคาดิการณ์อนัาคต่จากลักษณะที�เปลี�ยนัแปลงไปต่ามเจเนัอเรชัื่นัของผ้่บริโภค ซึึ่�งมี

ผลกระทบต่่อการเปลี�ยนัแปลงพฤต่กิรรมของผ้่บริโภคในั 10 - 15 ป่ข้างหน้ัา เพ่�อฉายภาพ

ให้เห็นัถึงสืภาวการณ์ในัอนัาคต่และใช้ื่ประกอบการนัำาเสืนัอข้อเสืนัอเชิื่งนัโยบายและ

มาต่รการต่่างๆ ด้ิวย นัอกจากนีั� ยังใช้ื่แบบจำาลองเศึรษฐมิติ่ในัลักษณะของดิุลยภาพ 

บางส่ืวนั (Partial Equilibrium Model) มาใช้ื่ในัการอธิบายถึงความสัืมพันัธ์ระหว่างรายได้ิ

โดิยเฉลี�ยของครัวเร่อนักับพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อเพ่�อประกอบการวิเคราะห์อีกด้ิวย

สืำาหรับในัส่ืวนัของการศึึกษาผลกระทบต่่อสัืงคมไทยจากการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืระบบ

ดิิจิต่อลนัั�นั ประกอบไปดิ้วยส่ืวนัของการศึึกษาการเปลี�ยนัแปลงพฤต่ิกรรมของผ้่บริโภค 

ซึึ่�งจะใช้ื่วิธีการวิเคราะห์ทางสัืงคมศึาสืต่ร์ ประกอบกับข้อม่ลจากการสืำารวจพฤติ่กรรมของ

ผ้่บริโภคในัป่ 2562 จาก “โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย” 

ซึึ่�งดิำาเนิันัการโดิยคณะผ้่วิจัยจากสืถาบันัอาณาบริเวณศึึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศึาสืต่ร์ 

และการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่่อภาคส่ื�อสืารมวลชื่นั
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การวิเคราะห์ผลกระทบของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัต่่อเศึรษฐกิจ

ไทยในัส่ืวนันีั�ใช้ื่แบบจำาลองดุิลยภาพทั�วไป ORANI-G ซึึ่�งคณะผ้่วิจัยจากมหาวิทยาลัย

ธรรมศึาสืต่ร์พัฒินัาร่วมกับ The Centre of Policy Studies (CoPS), Victoria University 

ประเทศึออสืเต่รเลีย แบบจำาลองที�พัฒินัานีั�มีทั�งสิื�นั 59 สืาขาเศึรษฐกิจ รวมทั�งสืาขากิจการ

กระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ั และสืาขากิจการโทรคมนัาคม โดิยใช้ื่ข้อม่ลจากต่าราง

ปัจจัยการผลิต่และผลผลิต่ (I-O Tables) ในัป่ 2558 (ค.ศึ. 2015) ซึึ่�งเป็นัข้อม่ลล่าสุืดิ  

โดิยกำาหนัดิสืถานัการณ์สืมมติ่ (Scenarios) สืำาหรับการจำาลองผล (Simulation) ออกเป็นั 

4 สืถานัการณ์ ได้ิแก่ สืถานัการณ์ในัช่ื่วงเริ�มต้่นัของการประกอบกิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั

ในัระบบดิิจิต่อล สืถานัการณ์ในัช่ื่วงการยุติ่ระบบโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบแอนัะล็อก

และการเปลี�ยนัผ่านัไปสื่โ่ทรทศัึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลอยา่งเต่ม็ร่ปแบบ สืถานัการณ์

ในัช่ื่วงการค่นัใบอนุัญาต่และยุติ่การประกอบกิจการของผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั

ในัระบบดิิจิต่อลบางราย และ สืถานัการณ์ในัช่ื่วงที�ผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั 

ในัระบบดิิจิต่อลเผชิื่ญกับความท้าทายด้ิานัเทคโนัโลยี หร่อ Disruptive Technology

การจัำาลองผู้ล (Simulation) สำถุานุการณ์ช่วิงเริ�มูต้ินุข้องการประกอบกิจัการ

โทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอล (สำถุานุการณ์ที� 1) ทำาการศึึกษาผลกระทบของ

เหตุ่การณ์สืำาคัญ ซึึ่�งได้ิแก่ การแจกค่ปองแลกซ่ึ่�อเคร่�องรับสัืญญาณโทรทัศึน์ัภาคพ่�นั 

ในัระบบดิิจิต่อล และการลงทุนัในัโครงข่ายโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล (MUX) 

ในุส่ำวินุข้องการแจักคูปอง พบว่า มีม่ลค่าการใช้ื่ค่ปอง 7,446 ล้านับาท และการ

ประเมินัค่าใช้ื่จ่ายนัอกเหน่ัอค่ปองอีก 12,600 ล้านับาท การจำาลองผลพบว่า มาต่รการ 

ดัิงกล่าวส่ืงผลให้ผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึ (GDP) เพิ�มขึ�นัร้อยละ 0.02 คิดิเป็นั

ม่ลค่า 2,646 ล้านับาท ในัขณะที�ผลผลิต่ของกิจการกระจายเสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ั 

ขยายตั่วร้อยละ 0.11 และการนัำาเข้าโดิยรวมขยายตั่วร้อยละ 0.12 

 

ในุส่ำวินุข้องการลงทุนุในุ MUX พบว่า การลงทุนัของผ้่ประกอบการโครงข่าย 

ทั�ง 5 รายมีม่ลค่า 4,319.14 ล้านับาท และสืร้างผลต่อบแทนัปัจจัยทุนัของกิจการกระจาย

เสีืยงและกิจการโทรทัศึน์ัเพิ�มขึ�นัประมาณ 1,069.32 ล้านับาทต่่อป่ การจำาลองผลกระทบ

จากการลงทุนัในั MUX พบว่า ช่ื่วยให้ผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึขยายตั่วร้อยละ 

0.02 หร่อคิดิเป็นัม่ลค่า 2,381 ล้านับาท และผลผลิต่ของกิจการกระจายเสีืยงขยายตั่ว 

ร้อยละ 0.17 ในัขณะที�การลงทุนัมวลรวม และการลงทุนัของกิจการกระจายเสีืยงและ

กิจการโทรทัศึน์ัขยายตั่วร้อยละ 0.15 และ 19.91 ต่ามลำาดัิบ
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การจัำาลองผู้ลสำถุานุการณ์ในุช่วิงการยุติิระบบโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบ 
แอนุะล็อกและการเปลี�ยนุผู่้านุไปสู่ำโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอลอย่างเต็ิมูรูปแบบ 
(สำถุานุการณ์ที� 2) โดิยกำาหนัดิให้ม่ลค่าโฆษณาในักิจการโทรทัศึน์ัแสืดิงถึงม่ลค่าผลผลิต่ 
ของการประกอบธุรกิจโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล คณะผ้่วิจัยทำาการเปรียบเทียบ
ความแต่กต่่างระหว่างม่ลค่าโฆษณาในักิจการโทรทศัึน์ัในัระบบดิิจิต่อลกับม่ลค่าโฆษณาในั
กิจการโทรทัศึน์ัในัสืถานัการณ์สืมมติ่ในักรณีที�ไม่มีการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ืโทรทัศึน์ัในัระบบ
ดิิจิต่อล โดิยพบว่าระหว่างป่ 2557 - 2562 กิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลสืร้างม่ลค่าเพิ�ม
กว่า 39,691 ล้านับาท หร่อกว่า 111,098 ล้านับาทต่ลอดิช่ื่วงระยะเวลาใบอนุัญาต่ 
นัอกจากนีั� การจำาลองผลจากแบบจำาลอง CGE พบว่า ม่ลค่าเพิ�มที�สืร้างขึ�นัในัช่ื่วงระยะ
เวลา 6 ป่ระหว่างการยุติ่การออกอากาศึในัระบบแอนัะล็อกและการเปลี�ยนัผ่านัไปส่่ื
โทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลเต็่มร่ปแบบ ส่ืงผลให้ผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึ
ขยายตั่วร้อยละ 0.32 คิดิเป็นัม่ลค่าผลผลิต่ที�เพิ�มขึ�นัเฉลี�ยป่ละกว่า 7,002 ล้านับาท  
ในัขณะที�การจำาลองผลกระทบต่ลอดิระยะเวลาใบอนุัญาต่พบว่า กิจการโทรทัศึน์ัทำาให้
ผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึเพิ�มขึ�นักว่า 117,587 ล้านับาทต่ลอดิระยะเวลา 15 ป่ 
หร่อคิดิเป็นัร้อยละ 0.9 ของ GDP

การจัำาลองผู้ลสำถุานุการณ์ในุช่วิงการค้นุใบอนุุญาติและยุติิการประกอบกิจัการ 
ข้องผูู้้ประกอบการโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิัติอลบางราย (สำถุานุการณ์ที� 3) 
พิจารณาผลกระทบจากมาต่รการช่ื่วยเหล่อของรัฐและการยุติ่การประกอบกิจการของ 
ผ้่ประกอบการบางรายตั่�งแต่่ช่ื่วงหลังเด่ิอนัเมษายนั 2562 ซึ่ึ�งมาต่รการชื่ว่ยเหล่อที�พิจารณา
ประกอบด้ิวย 5 มาต่รการ ได้ิแก่ (1) การชื่ดิเชื่ยจากการค่นัใบอนุัญาต่ 7 ช่ื่องรายการ ม่ลค่า
2,932.68 ล้านับาท (2) การชื่่วยเหล่อยกเว้นัค่าธรรมเนัียมใบอนัุญาต่งวดิที� 5 และ 6 
จำานัวนั 13,622.4 ล้านับาท (3) การช่ื่วยเหล่อค่าเช่ื่าใช้ื่โครงข่าย MUX ต่ลอดิระยะเวลา
ใบอนุัญาต่ที�เหล่ออย่่ม่ลค่า 16,453.6 ล้านับาท (4) ค่าทดิแทนั ชื่ดิใช้ื่ หร่อต่อบแทนั 
ในัการปรับเปลี�ยนัอุปกรณ์โครงข่าย MUX ให้กับผ้่ประกอบการ MUX 5 ราย จำานัวนั 
761.42 ล้านับาท และ (5) การเปลี�ยนัแปลงอัต่ราการนัำาส่ืงเงินัเข้ากองทุนั กทปสื. ซึึ่�งมีผล
ลดิอัต่ราการนัำาส่ืงเงินัรายป่เข้ากองทุนัจากเดิิมร้อยละ 0.5 - 2 เป็นัร้อยละ 0.125 - 1.5 
และปรับช่ื่วงขั�นัรายได้ิของการจัดิเก็บให้ละเอียดิมากยิ�งขึ�นั ตั่�งแต่่ป่ 2563 เป็นัต้่นัไป  
โดิยคณะผ้่วิจัยเห็นัว่า การช่ื่วยเหล่อข้อ (2) และ (5) เป็นัการลดิการจดัิเก็บในัอนัาคต่ และ
ยงัไม่มกีารจัดิเก็บใดิๆ ดัิงนัั�นัจึงยงัไม่มธีรุกรรมจริง และไม่มผีลกระทบที�ชื่ดัิเจนั จึงคงเหล่อ
มาต่รการช่ื่วยเหล่อที�จะนัำามาใช้ื่จำาลองผลจากข้อ (1) (3) และ (4) ร่วมม่ลค่า 20,147.7 
ล้านับาท โดิยจากการจำาลองผลพบว่า ความช่ื่วยเหล่อดัิงกล่าวส่ืงผลให้รายรับและ 
การใช้ื่จ่ายของรัฐบาลลดิลง เป็นัผลให้ผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึ และการลงทุนั
มวลรวมลดิลงร้อยละ 0.093 และ 0.004 ต่ามลำาดัิบ อย่างไรก็ดีิ แม้ว่ามาต่รการนีั�ในัด้ิานั
หนึั�งจะส่ืงผลให้ม่ลค่าผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึลดิลงอันัเน่ั�องมาจากจำานัวนั 
ผ้่ผลิต่ที�ลดิลง และการช่ื่วยเหล่อส่ืงผลต่่องบประมาณของรัฐ แต่่ในัอีกด้ิานัหนึั�ง มาต่รการนีั�
เปรียบเสืม่อนัการปลดิล็อกให้ผ้่ประกอบการที�ไม่สืามารถแข่งขันัไดิ้ให้ออกจากต่ลาดิไป 
ซึึ่�งช่ื่วยลดิการใช้ื่ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิืทธิภาพ เนั่�องจากผ้่ประกอบการที�ออกไปใช้ื่
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ปัจจัยการผลิต่ในัม่ลค่าที�ส่ืงโดิยเปรียบเทียบ แต่่สืร้างม่ลค่าเพิ�มค่อนัข้างน้ัอยหากวัดิจาก
ส่ืวนัแบ่งรายได้ิจากการโฆษณา ซึึ่�งผลส่ืวนันีั�ส่ืงผลต่่อระดัิบการผลิต่ในัระยะยาว อย่างไรก็ดีิ 
การจำาลองผลสืถานัการณ์ในัการศึึกษาครั�งนีั�ยังไม่ได้ิประเมินัผลกระทบในัส่ืวนันีั�

การจัำาลองผู้ลสำถุานุการณใ์นุช่วิงที�ผูู้้ประกอบการโทรทศัุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบ
ดิจิัติอลเผู้ชิญกับควิามูท้าทายด้านุเทคโนุโลยี หร้อ Disruptive Technology  
(สำถุานุการณ์ที� 4) ทำาการประเมินัผลกระทบผ่านัการเปลี�ยนัแปลงพฤติ่กรรมการรับชื่ม
ของผ้่บริโภคในัระยะเวลา 5 ป่ข้างหน้ัา โดิยจากการสืำารวจพฤติ่กรรมการบริโภคส่ื�อ 
ของสืำานัักงานั กสืทชื่. โดิยสืถาบันัอาณาบริเวณศึึกษา (2562) จำานัวนั 10,000 ตั่วอย่าง
พบว่าในัอีก 5 ป่ข้างหนั้าพฤต่ิกรรมการรับชื่มโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัจะมีแนัวโนั้มลดิลง  
โดิยชีื่�ให้เห็นัว่า จำานัวนัการรับชื่มจะลดิลงร้อยละ 11 - 21 ซึึ่�งการจำาลองผลพบว่า พฤติ่กรรม
ที�เปลี�ยนัแปลงไปดิังกล่าวส่ืงผลให้ผลผลิต่ในักิจการกระจายเสืียงลดิลงร้อยละ 0.75 ถึง 
1.43 และผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในัประเทศึลดิลงร้อยละ 0.005 – 0.009 คิดิเป็นัม่ลค่า 
801.1 – 1,529.3 ล้านับาท หร่อเฉลี�ยส่ืงสุืดิป่ละ 306 ล้านับาท อย่างไรก็ดีิ Disruption  
ทางเทคโนัโลยีที�เกิดิขึ�นั ส่ืงผลให้ม่ลค่าโฆษณาในัส่ื�อออนัไลน์ัมีแนัวโน้ัมเพิ�มขึ�นัอย่างรวดิเร็ว
โดิยสัืดิส่ืวนัของโฆษณาในัสื่�อออนัไลน์ัเพิ�มขึ�นัถึงร้อยละ 6.5 ของม่ลค่าโฆษณาทั�งหมดิ และ
มีม่ลค่าเพิ�มขึ�นัถึงร้อยละ 544 ระหว่างป่ 2558 – 2563 ดัิงนัั�นั การเปลี�ยนัแปลงทาง
เทคโนัโลยียงัถ่อว่าเป็นัโอกาสืของผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัดิิจิต่อลในัการปรับตั่วไปนัำาเสืนัอ
คอนัเทนัท์ (Content) ในัแพลต่ฟัอร์มที�หลากหลายขึ�นั

	 การวิิเคราะห์์ข้้างต้้นช้ี้�ให้์เห็์นว่ิา	โทรทัศน์ภาคพ้ื้�นดิินระบบดิิจิิต้อลไม่่เพ้ื้ยงแต่้
จิะสร้างมู่ลค่าเพิื้�ม่ให้์กับกิจิการโทรทัศน์และกิจิการกระจิายเส้ยงม่ากกว่ิา	111,098	
ล้านบาท	 ต้ลอดิระยะเวิลาใบอนุญาต้	 (พื้.ศ.	 2557-2572)	 (ต้ารางท้�	 2.7)	 
แต่้ม่าต้รการต้่างๆ	 ท้�เกิดิข้้�นในช่ี้วิงระห์วิ่างการเปล้�ยนผ่่านจิากระบบโทรทัศน์ 
ภาคพ้ื้�นดิินแบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิิจิิต้อลยังส่งผ่ลต้่อระบบเศรษฐกิจิไทย 
ในภาพื้รวิม่ในห์ลายช่ี้องทาง	ซ้ึ่�งแบบจิำาลอง	CGE	ช่ี้วิยให้์สาม่ารถประเมิ่นผ่ลกระทบ
เชิี้งปริม่าณในภาพื้รวิม่ระดัิบประเทศ	

	 การจิำาลองสถานการณ์ทั�ง	4	สถานการณ์ในงานศ้กษาน้�ม้่ทั�งการจิำาลอง
ผ่ลเพ้ื้�อช้ี้�วัิดิผ่ลกระทบต้่อนโยบายที�เกิดิขึ�น์แล้วั	 (พื้.ศ.	 2557-2562)	 อันได้ิแก่	
สถานการณ์ท้�	 1	 ถ้ง	 สถานการณ์ท้�	 3	 ซ้ึ่�งอาจิสรุปได้ิว่ิาโทรทัศน์ภาคพ้ื้�นดิิน 
ในระบบดิิจิิต้อลส่งผ่ลบวิกต่้อระบบเศรษฐกิจิในภาพื้รวิม่	 โดิยผ่ลผ่ลิต้ม่วิลรวิม่
ภายในประเทศเพิื้�ม่ข้้�นคิดิเปน็มู่ลค่ากว่ิา	106,919.3	ลา้นบาท	(รวิม่ผ่ลกระทบข้อง
สถานการณ์ท้�	1	(2,646	ล้านบาท	+	2,381	ล้านบาท),	สถานการณ์ท้�	2	(117,587.3	
ล้านบาท)		สถานการณ์ท้�	3	(-15,695	ล้านบาท))	ในข้ณะท้�สถานการณ์ท้�	4	เป็นการ
ประเมิ่นผ่ลกระทบที�อาจจะเกิดิขึ�น์ใน์ระยะเวัลา 5 ปีข้างหน้์า	 เม้่�อผู้่ประกอบการ
เผ่ชิี้ญกับควิาม่ท้าทายด้ิานเทคโนโลย้	ซ้ึ่�งพื้บว่ิาการบริโภคส้�อโทรทัศน์ภาคพ้ื้�นดิิน
จิะม้่แนวิโน้ม่ลดิลงร้อยละ	 11-21	 อันจิะส่งผ่ลต้่อมู่ลค่าผ่ลผ่ลิต้ม่วิลรวิม่ภายใน
ประเทศลดิลงประม่าณ	801.1-1,529.3	ล้านบาท
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สืำาหรับการวัดิผลิต่ภาพโดิยรวม (Total Factor Productivity: TFP) ปรากฏว่า 
มีผ้่ประกอบการเพียง 7 ช่ื่องที�มีตั่วชีื่�วัดิผลิต่ภาพอย่่ในัเกณฑ์์ดีิหร่อมีประสิืทธิภาพ 
กล่าวค่อ มีสัืดิส่ืวนัรายได้ิต่่อต้่นัทุนัมากกว่า 11 ส่ืวนัที�เหล่อเป็นัผ้่ประกอบการที�
ประสิืทธิภาพต่ำ�ากว่า มากบ้างน้ัอยบ้างต่่างกันัออกไป แต่่เป็นัที�น่ัาสัืงเกต่ว่า ผ้่ประกอบการ
จำานัวนัหนึั�งที�ค่นัใบอนุัญาต่นัั�นัล้วนัแล้วแต่่เป็นัผ้่ประกอบการที�มีค่า TFP ต่ำ�ากว่า 1 ทั�งสิื�นั

โครงสืร้างต่ลาดิ (Market Structure) หร่อโครงสืร้างการแข่งขันัในักิจการโทรทัศึน์ั
ภายหลังการเปลี�ยนัผ่านัเป็นัระบบดิิจิต่อลนัั�นัเปลี�ยนัไปโดิยสิื�นัเชิื่ง จากที�มีลักษณะผ่กขาดิ
โดิยกลุ่มผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัแบบดัิ�งเดิิมเพียงไม่กี�ช่ื่อง มาเป็นัต่ลาดิที�มีการแข่งขันั 
ที�ส่ืงขึ�นั โดิยมีจำานัวนัชื่อ่งโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลหลงัการประม่ลใบอนัญุาต่ช่ื่องประเภท
ธุรกิจจำานัวนั 24 ช่ื่อง และลดิลงเหล่อ 19 ช่ื่องในัปัจจุบันั ซึึ่�งจากการวิเคราะห์ทาง
เศึรษฐศึาสืต่รโ์ดิยใช้ื่ TFP สืามารถที�จะประมาณการไดิว่้า อาจจะมจีำานัวนัผ้่ประกอบกจิการ
โทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลลดิลงไปอีก ขณะเดีิยวกันัขอบเขต่ต่ลาดิ (Market Definition) 
ของกิจการโทรทัศึน์ัก็เปลี�ยนัแปลงไปด้ิวยเช่ื่นักันั โดิยมีการแข่งขันัจากแพลต่ฟัอร์ม  
(Platform) อ่�นั ได้ิแก่ การให้บริการเสีืยงและภาพผ่านัโครงข่ายอินัเทอร์เน็ัต่ (Over The 
Top: OTT) ซึ่ึ�งทำาให้ผ้่ประกอบการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลประสืบกับการแข่งขันัจาก 
ผ้่ประกอบการหร่อผ้่เล่นัอ่�นัๆ จำานัวนัมาก นัอกจากนีั� การนัำาเสืนัอสืาระและรายการ 
โดิยผ่านั OTT ยังมีต้่นัทุนัการออกอากาศึที�ต่ำ�ากว่าโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลอีกด้ิวย

ดัิงนัั�นั นัโยบายของสืำานัักงานั กสืทชื่. ในัเร่�องของการให้ใบอนุัญาต่กับผ้่ประกอบ
กิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลจึงเป็นัเร่�องที�สืำาคัญ เพราะขณะนีั�ได้ิมาถึงระยะเวลา 
ครึ�งหนึั�งของการให้ใบอนุัญาต่แล้ว สืำานัักงานั กสืทชื่. จะมีนัโยบายอย่างไรในัการให้ 
ใบอนุัญาต่แก่ผ้่ประกอบการในัครั�งต่่อไป โดิยคำานึังถึงโครงสืร้างต่ลาดิ (Market Structure) 
ที�มีการแข่งขันัส่ืงจากแพลต่ฟัอร์มอ่�นัๆ ที�มีภาระต้่นัทุนัการออกอากาศึที�ต่ำ�ากว่า นัอกจาก
นีั�ยังต้่องคำานึังด้ิวยว่า การทำาให้ผ้่ให้บริการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลสืามารถอย่่ในัต่ลาดิ
ได้ินัั�นัยังมีความสืำาคัญสืำาหรับประเทศึไทยอย่่ เพราะจากการศึึกษาในัโครงการสืำารวจ
พฤต่ิกรรมและแนัวโนั้มการบริโภคส่ื�อของไทย (2562) นัั�นัพบว่า การรับชื่มรายการ
โทรทัศึน์ัมีลักษณะเป็นัสิืนัค้าด้ิอย (Inferior Goods) กล่าวค่อ เม่�อผ้่บริโภคมีรายได้ิส่ืงขึ�นั
จะบริโภคสิืนัค้านัั�นัลดิลง ในักรณีของประเทศึไทยที�ประชื่าชื่นัส่ืวนัใหญ่มีรายได้ิต่ำ�าและ
ความเหล่�อมลำ�าทางเทคโนัโลยีส่ืง การเข้าถึงบริการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัที�ให้บริการเป็นั 
การทั�วไป เพ่�อให้ประชื่าชื่นัยังมีช่ื่องทางในัการเข้าถึงข้อม่ลข่าวสืารได้ิจึงเป็นัสิื�งที�จำาเป็นั 
ดัิงนัั�นั การให้โทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลสืามารถอย่่ในัต่ลาดิและแข่งขันักับ OTT ได้ิ 
จึงยังเป็นัเร่�องสืำาคัญสืำาหรับคนัส่ืวนัใหญ่ในัประเทศึ รวมทั�งผ้่ส่ืงอายุที�ไม่คุ้นัเคยกับ
แพลต่ฟัอร์มใหม่ๆ ในัลักษณะของ OTT

1 สัืดิส่ืวนัรายได้ิต่่อต้่นัทุนัเท่ากับ 1 หมายความว่า ม่ลค่าผลผลิต่เท่ากับต้่นัทุนัการผลิต่ สัืดิส่ืวนัรายได้ิต่่อ

ต้่นัทุนัมากกว่า 1 หมายความว่า มีม่ลค่าผลผลิต่ที�มากกว่าต้่นัทุนัการผลิต่ และ สัืดิส่ืวนัรายได้ิต่่อต้่นัทุนั

ต่ำ�ากว่า 1 หมายความว่า ม่ลค่าผลผลิต่ที�ได้ิมีม่ลค่าต่ำ�ากว่าต้่นัทุนัการผลิต่
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ประเด็ินัสืำาคัญอีกประการหนึั�งค่อ การกำากับด่ิแลการแข่งขันัของกิจการโทรทัศึน์ั
ภายใต้่ Market Definition ที�เปลี�ยนัแปลงไปในัลักษณะที�มีการแข่งขันัมากขึ�นั  
(Contestable Market) ซึ่ึ�งประเด็ินัสืำาคัญค่อการพิจารณานัโยบายให้มีความย่ดิหยุ่นั 
(Flexibility) เพิ�มขึ�นัหร่อไม่ ซึึ่�งความย่ดิหยุ่นันีั�หมายถึงความย่ดิหยุ่นัของการกำากับด่ิแล 
ผ้่ประกอบกิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อล ที�อาจจะอนุัญาต่ให้มีการเปลี�ยนัแปลงผ้่ถ่อ 
ใบอนุัญาต่ หร่ออาจจะกำาหนัดิให้มีการควบรวมกิจการโทรทัศึน์ัในับางสืถานัการณ์ 
เน่ั�องจากการแข่งขันัที�ส่ืงขึ�นัได้ิ โดิยมีการคำานึังถึงผลดีิและผลเสีืยอยา่งชัื่ดิเจนั ซึึ่�งสืามารถ
ทำาได้ิโดิยการศึึกษากรณีศึึกษาจากประเทศึต่่างๆ เช่ื่นั ประเทศึญี�ปุ�นัที�เคยมีการอนุัญาต่ให้
กิจการโทรทัศึน์ัในัระบบดิิจิต่อลสืามารถควบรวมกิจการได้ิ (Merger and Acquisition:  
M & A) เน่ั�องจากหลังจากที�มีการเปลี�ยนัแปลงเป็นัระบบดิิจิต่อลแล้วทำาให้ผ้่ประกอบการ 
ไม่สืามารถอย่่รอดิได้ิ (รายละเอียดิกรณีศึึกษาประเทศึญี�ปุ�นัโปรดิด่ิ สืถาบันัศึึกษาความ
ร่วมม่อระหว่างประเทศึ (2559) หน้ัา 3-17 ถึง 3-19) ซึึ่�งอาจนัำามาประกอบเป็นัแนัวทาง
ในัการกำากับด่ิแลการแข่งขันัในักิจการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลต่่อไป

นัอกจากนีั� หากพิจารณาถึงด้ิานัผ้่บริโภค จากการวิเคราะห์ Cohort Analysis  
พบว่า ในัปัจจุบันัประชื่ากรเจเนัอเรชัื่นัที�มีอายุ 42 ป่ขึ�นัไป (ได้ิแก่ กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่ 
กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์ และกลุ่มเจเนัอเรชัื่นั จี.ไอ.) มีจำานัวนัเก่อบเท่ากับกลุ่มเจเนัอชัื่นัอายุ 41 
ป่หร่อน้ัอยกว่า (กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ และ กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั วาย)2 ค่อประมาณร้อยละ 50 
แต่่ในัอีก 10 - 15 ป่ข้างหน้ัา ประชื่ากรกลุ่มเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่ กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์ และกลุ่ม
เจเนัอเรชัื่นั จี.ไอ. จะลดิจำานัวนัลงมาก (สัืดิส่ืวนัเหล่อประมาณร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 
35) เน่ั�องจากเจเนัอเรชัื่นัต่่างๆ ในัปัจจุบันัจะขยับขึ�นัไปเป็นัเจเนัอเรชัื่นัส่ืงอายุที�มี 
ความคุ้นัเคยกับการบริโภคออนัไลน์ั ทำาให้ในัอนัาคต่ผ้่บริโภคส่ืวนัใหญ่จะเป็นัเจเนัอเรชัื่นั
ที�มีการบริโภคส่ื�อผ่านัแพลต่ฟัอร์มอ่�นัที�ไม่ใช่ื่โทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลมากขึ�นั 
ซึึ่�งหมายความว่า จำานัวนัผ้่ใช้ื่บริการโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อลก็จะยิ�งลดิลงไปอีก 
ดัิงนัั�นั ความย่ดิหยุ่นั (Flexibility) ในัการแข่งขันัของผ้่ประกอบกิจการโทรทัศึน์ัในัระบบ
ดิิจิต่อลจะยิ�งทวีความสืำาคัญยิ�งขึ�นัไปอีกในัอนัาคต่

2  โครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภคส่ื�อของไทย (2562) แบ่งกลุ่มอายุออกเป็นั 5 กลุ่ม 
(อายุ ณ ป่ 2562 ที�ทำาการสืำารวจ) ดัิงนีั� 

 (1)  กลุ่มเจเนัอเรชื่ันั จี.ไอ. (Greatest Generation) เป็นักลุ่มประชื่ากรที�เกิดิ พ.ศึ. 2486 หร่อ 
ป่ก่อนัหน้ัานัั�นั โดิยมีอายุตั่�งแต่่ 76 ป่ ขึ�นัไป

 (2)  กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์ (Baby Boomer) เป็นักลุ่มประชื่ากรที�เกิดิ พ.ศึ. 2487 – 2505 โดิยมีอายุ
ระหว่าง 57 – 75 ป่

 (3)  กลุ่มเจเนัอเรชื่นัั เอกซึ่ ์(Generation X) เปน็ักลุ่มประชื่ากรที�เกิดิ พ.ศึ. 2506 – 2520 โดิยมีอายุ
ระหว่าง 42 – 56 ป่

 (4)  กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั วาย (Generation Y) เป็นักลุ่มประชื่ากรที�เกิดิ พ.ศึ. 2521 – 2538 โดิยมีอายุ
ระหว่าง 24 – 41 ป่

 (5)  กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ (Generation Z) เป็นักลุ่มประชื่ากรที�เกิดิตั่�งแต่่ พ.ศึ. 2539 เป็นัต้่นัไป 

โดิยมีอายุ 23 ป่ หร่อน้ัอยกว่า
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สืำาหรับพฤติ่กรรมของผ้่บริโภคนัั�นั จากการศึึกษาพบว่าในัปัจจุบันัเปลี�ยนัไป 
จากเดิิมมาก และมีความแต่กต่่างของพฤติ่กรรมระหว่างแต่่ละกลุ่มอายุอย่างชัื่ดิเจนั หร่อ
อาจเรียกว่า ความเหล่�อมลำ�าระหว่างเจเนัอเรชัื่นั (Generation Divide) ก็ได้ิ โดิยกลุ่ม 
เจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่ กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์ และกลุ่มเจเนัอเรชัื่นั จี.ไอ. ซึึ่�งเป็นักลุ่มที�มีอายุ 42 ป่
ขึ�นัไป ส่ืวนัใหญ่ยังคงรับชื่มรายการโทรทัศึน์ัผ่านัทางแพลต่ฟัอร์มเดิิม ค่อโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั
ในัระบบดิิจิต่อล แต่่กลุ่มที�มีอายุน้ัอย หร่อ Young Generation (ได้ิแก่ กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั 
แซึ่ดิ และ กลุ่มเจเนัอเรชัื่นั วาย ที�มีอายุ 41 ป่หร่อน้ัอยกว่า) นัั�นั ใช้ื่โทรศัึพท์เคล่�อนัที�หร่อ
อุปกรณ์อ่�นัๆ เพ่�อรับชื่มรายการผา่นับริการ OTT มากกวา่ ซึึ่�งพฤติ่กรรมนีั�มีลักษณะเดีิยวกันั
ทั�งภาพรวมทั�วประเทศึและในัทุกภ่มิภาค จะมีความแต่กต่่างกันับ้างในัแง่ของสัืดิส่ืวนั 
เพียงเล็กน้ัอยเท่านัั�นั

อย่างไรก็ต่าม การนัำาเสืนัอแนัวทางในัการแก้ไขปัญหาความเหล่�อมลำ�าระหว่าง 
เจเนัอเรชัื่นัจากการศึึกษาครั�งนีั�เป็นัไปได้ิยาก เน่ั�องจากไม่มีการรวบรวมข้อม่ลภาคสืนัาม
เพ่�อสืนัับสืนุันัเหตุ่ผลที�ว่า การที�คนัในัเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่ กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์ และกลุ่ม 
เจเนัอเรชื่ันั จี.ไอ. ยังคงรับชื่มรายการโทรทัศึน์ัผ่านัทางระบบโทรทัศึน์ัภาคพ่�นัดิินั และ 
มีการเข้าถึงบริการ OTT ผ่านัโทรศัึพท์เคล่�อนัที�หร่ออุปกรณ์อ่�นัๆ น้ัอยกว่าคนักลุ่มอ่�นั  
อาจมีสืาเหตุ่มาจากการไม่กล้าใช้ื่เคร่�องม่อใหม่ๆ การขาดิความร้่ความเข้าใจและไม่ทราบ
ถึงประโยชื่น์ัจากแพลต่ฟัอร์มใหม่ๆ และเคร่�องม่อต่่างๆ การขาดิแคลนัอุปกรณ์ หร่อ 
การไม่สืามารถเข้าถึงอินัเทอร์เน็ัต่ ซึึ่�งประเด็ินัสืาเหตุ่เหล่านีั�ต้่องการการศึึกษาที�ชัื่ดิเจนั  
แต่่ข้อม่ลจากการสืำารวจภาคสืนัามในัโครงการสืำารวจพฤติ่กรรมและแนัวโน้ัมการบริโภค
ส่ื�อของไทยเม่�อป่ 2562 ไม่มีข้อม่ลในัส่ืวนันีั� ดัิงนัั�นั ข้อเสืนัอแนัะเชิื่งนัโยบายสืำาหรับ 
การศึึกษาครั�งนีั�ที�สืามารถทำาได้ิก็ค่อ กสืทชื่. ควรทำาการรณรงค์เร่�องการใช้ื่เคร่�องม่อต่่างๆ
ต่ลอดิจนัการทำาให้ผ้่บริโภคสืามารถการเข้าถึง (Accessibility) ส่ื�อได้ิง่ายขึ�นั ทั�งในัเร่�อง
ต้่นัทุนัและวิธีการ โดิยเฉพาะอย่างยิ�งคนัในักลุ่มเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่ กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์ และ
กลุ่มเจเนัอเรชื่นัั จี.ไอ. เพ่�อให้คนักลุ่มนีั�กล้าที�จะเข้ามาใช้ื่และเรียนัร้่วิธีการใหม่ๆ  เพ่�อให้ได้ิ
รับประโยชื่น์ัจากช่ื่องทางการบรโิภคส่ื�อที�หลากหลายมากยิ�งขึ�นั อยา่งไรก็ต่าม ในัส่ืวนัของ
ความเหล่�อมลำ�าระหว่างเจเนัอเรชื่นััมีอีกประเดิน็ัที�ควรคำานึังถึง กลา่วค่อ ในัอนัาคต่คาดิวา่
ความเหล่�อมลำ�าดัิงกล่าวจะลดินั้อยลงเร่�อยๆ เนั่�องจากลักษณะของการเปลี�ยนัแปลงของ
ประชื่ากรที�ในัอนัาคต่คนัในักลุ่มเจเนัอเรชัื่นั เอกซ์ึ่ กลุ่มเบบี�บ่มเมอร์ และกลุ่มเจเนัอเรชัื่นั
จี.ไอ. จะมีจำานัวนัลดิลง และพยากรณ์ว่าในัอีก 15 ป่ข้างหน้ัากว่าครึ�งหนึั�งของประชื่ากร
ไทยจะเป็นักลุ่มเจเนัอเรชัื่นั วาย เจเนัอเรชัื่นั แซึ่ดิ และน้ัอยกว่า ซึึ่�งประชื่ากรกลุ่มนีั� 
มีการใช้ื่งานัอินัเทอร์เน็ัต่และอุปกรณ์ต่่างๆ ได้ิอย่างคล่องแคล่ว

ประเดิ็นัสืำาคัญอีกประการหนึั�งก็ค่อ การกำากับด่ิแลในัเร่�องของเน่ั�อหาสืาระ  
โดิยจากการสืำารวจพบว่า การบริโภคส่ื�อโทรทัศึน์ัไม่ว่าจะผ่านัแพลต่ฟัอร์มใดิ ทั�งโทรทัศึน์ั
ภาคพ่�นัดิินัในัระบบดิิจิต่อล และบริการ OTT จะเน้ันัเร่�องสืาระบันัเทิงเป็นัส่ืวนัใหญ่ 
สืำานัักงานั กสืทชื่. อาจมีบทบาทในัเร่�องที�เกี�ยวกับคุณภาพของรายการ ไม่ว่าจะเป็นั 
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การติ่ดิต่ามต่รวจสือบ (Monitoring) หร่อการบังคับใช้ื่กฎหมาย (Enforcing) หร่อด้ิานั
การให้แรงจ่งใจ (Incentive) เพ่�อให้เกิดิรายการเชิื่งคุณภาพมากขึ�นั ในัส่ืวนัของรายการ
เชิื่งพาณิชื่ยห์ร่อรายการที�ไม่ถ่กกฏหมาย โดิยเฉพาะอย่างยิ�งในัเร่�องที�เป็นัโทษต่่อสุืขอนัามัย
ของประชื่าชื่นัก็ควรลดิน้ัอยลงด้ิวย อย่างไรก็ต่าม คณะผ้่วิจัยยังเห็นัความสืำาคัญของการ
มีมาต่รการส่ืงเสืริมและสืร้างแรงจ่งใจให้ภาคเอกชื่นั ให้มีการผลิต่และเผยแพร่ส่ื�อคุณภาพ
และการสืร้างแรงกดิดัินัเพ่�อลดิการเผยแพร่ส่ื�อด้ิอยคุณภาพให้น้ัอยลง มากกว่าการบังคับ
ใช้ื่ในัลักษณะของกฎหมายหร่อข้อห้ามต่่างๆ 

การทำาให้ส่ื�อโทรทัศึน์ัเป็นัต่ลาดิแห่งความคิดิ (Marketplace of Ideas)  
ที�มีเสืรีภาพในัการนัำาเสืนัอข้อม่ลก็เป็นัประเดิ็นัที�สืำาคัญเช่ื่นักันั โดิยเฉพาะอย่างยิ�งความ
หลากหลายของขอ้ม่ลข่าวสืารที�มีมากและเปน็ัสืากล ทั�งนีั�เพราะการรบัข้อม่ลข่าวสืารจาก
ส่ื�อผ่านั OTT จะมีจำานัวนัมากขึ�นัเร่�อยๆ ขณะที�ระบบในัปัจจุบันัที�มีการใช้ื่ปัญญาประดิิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI) จะทำาให้เกิดิปัญหาของการรับข้อม่ลข่าวสืารที�แคบลง 
เน่ั�องจากการเล่อกให้ของอัลกอริทึม (Algorithm) ของ AI ที�จะนัำาเสืนัอเฉพาะเร่�อง 
ที�ผ้่บริโภคชื่อบหร่อมีความเห็นัเอียงไปในัด้ิานัใดิด้ิานัหนึั�งมากเกินัไป หร่อเป็นัปัญหา 
ที�เรียกว่า ห้องเสีืยงสืะท้อนั (Digital Echo Chamber) ที�ถึงแม้ว่าข้อม่ลข่าวสืาร 
จะมีมากมายหลากหลาย แต่่การรับร้่จะแคบลงหร่อมุมมองที�แต่กต่่างจะถ่กปิดิกั�นั ดัิงนัั�นั
การรณรงค์หร่อการสืร้างแรงจ่งใจให้ผ้่บริโภคมีความร้่ความเข้าใจ และเป็นัผ้่บริโภค 
ที�ร้่เท่าทันัส่ื�อ (Media Literacy) จึงเป็นัอีกประเด็ินัหนึั�งที�จะช่ื่วยสืร้างภ่มิคุ้มกันัให้กับ 
ผ้่บริโภคได้ิ ซึึ่�งสืำานัักงานั กสืทชื่. สืามารถมีบทบาทในัการช่ื่วยให้ผ้่บริโภคมีความร้่เท่าทันั

ส่ื�อมากยิ�งขึ�นัได้ิ

จากข้อเสืนัอแนัะในัการพัฒินัาและสื่งเสืริมกิจการกระจายเสืียงและกิจการ
โทรทัศึน์ัของไทยที�กล่าวมาข้างต้่นั โดิยสืรุปแล้วมี 2 ประเดิ็นัที�ถ่อว่าเป็นัประเดิ็นัหลัก 
ที�สืำาคัญ ได้ิแก่

(1)  สำ�นักง�น กสทช. ควรม่บัทบั�ทสำ�คัญในก�รกำ�กับัด้แลัก�รแข่้งขั้นในส่วนข้อำง
กิจิก�รโทรทัศึน์ในระบับัดิจิิตอำลัในสภ�วะท่�ม่ก�รแข่้งขั้นจิ�กบัริก�ร OTT  
เพ่ื่�อำไม่ให�ผู้้�ประกอำบัก�รโทรทัศึน์ในระบับัดิจิิตอำลัเส่ยเปร่ยบัในด��นต�นทุน  
แลัะม่คว�มย่ดหยุ่นในก�รกำ�กับัด้แลัก�รแข่้งขั้นเพ่ื่�อำให�เกิดตลั�ดท่�ม่ 
ก�รแข่้งขั้นท่�สมบ้ัรณ์ (Healthy Competition) เพ่ื่�อำให�เกิดประโยชน์ 
ต่อำประช�ชนในทุกกลุ่ัม

(2)  ก�รกำ�กับัด้แลัเน่�อำห�ส�ระให�ม่คว�มหลั�กหลั�ย เพ่ื่�อำให�ส่�อำโทรทัศึน์เป็นตลั�ด
แห่งคว�มคิด (Marketplace of Ideas) แลัะก�รกำ�กับัด้แลัเน่�อำห�ส�ระ 
ท่�เป็นโทษต่อำประช�ชน โดยเฉพื่�ะอำย่�งยิ�งในเร่�อำงข้อำงสุข้ภ�พื่ รวมทั�ง 
ก�รสร��งภ้มิคุ�มกันให�ผู้้�บัริโภคเพ่ื่�อำให�เกิดก�รร้�เท่�ทันส่�อำ (Media Literacy)
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