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OTT Platforms’ Strategies for Two-Sided Markets 

 ในชวงเวลาเกือบทศวรรษที่ผานมา การเกิดขึ้นและเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอรม
ขยายตัวไปยังทุกประเทศทั่วโลก ถือเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อขายสินคาและบริการจากเดิม  
ที่มีการดำเนินธุรกิจแบบด้ังเดิม หรือ Traditional Business ประกอบดวยกระบวนการผลิตสินคาและบริการ
จากผูประกอบการตนน้ำไลเรียงจนถึงกระบวนการจัดจำหนายไปยังผูบริโภคปลายน้ำ แตในปจจุบันมีการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเปนตัวเช่ือมในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ในหวงโซคุณคา ทั้งผูบริโภคและพันธมิตรคูคา กลาวคือ การเกิดขึ้นของตลาดแบบใหมน้ีอาจมีลูกคา 2 กลุม
หรือ 3 กลุมที่ตองการประโยชนรวมกัน ดำเนินการผานสื่อกลางหรือแพลตฟอรมเดียวกัน ในทางทฤษฎีเรียกวา 
Two-Sided market หรือตลาด 2 ดาน น่ันเอง  ทั้งน้ี การแลกเปลี่ยนจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
สรางมูลคาเพ่ิมและผลกระทบเชิงบวกใหกับผูที่อยูในระบบนิเวศธุรกิจไดน้ัน ขึ้นอยูกับการทำหนาที่ของ
แพลตฟอรมหรือตลาดตัวกลางที่จะชวยขยายเครือขายชุมชนผูใชงานดังกลาวใหมากขึ้น หรือเกิด Network 
Effects1  ซึ่งจะทำเกิดปฏิสัมพันธและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมา 

 การสะทอนตลาดแบบ Two-Sided market ที่เก่ียวของกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
มักจะอยูในรูปแบบการใหบริการผานแพลตฟอรม OTT ซึ่งหนาที่สำคัญของแพลตฟอรม คือ เปนตัวกลาง 
ในการนำสงสินคาและบริการอยางเน้ือหารายการ (Content  มาพบกับผูมีสวนไดเสียต้ังแต 2 กลุมขึ้นไป 
ใหตอบสนองซึ่งกันและกันไดโดยสะดวก ยกตัวอยางเชน แพลตฟอรม OTT รูปแบบ AVoD2 อยาง YouTube 
และรูปแบบ SVoD3 อยาง Netflix ที่เช่ือมโยงระหวางผูผลิตคอนเทนทกับผูชม เมื่อฐานความนิยมใชงาน
แพลตฟอรมแพรหลายออกไปและมีผู ใชงานมากขึ้น ผลจาก Cross-Side Network Effect ก็จะดึงดูด 
ผูมีสวนไดเสียใหเขามาในระบบนิเวศมากขึ้น ทั้งผูผลิตคอนเทนทรายอ่ืน ผูใหบริการโฆษณาออนไลน ผูพัฒนา
แอปพลิเคช่ัน หรือแมแตพันธมิตรทางธุรกิจของแพลตฟอรมในการชำระเงิน อาทิ บริการ Internet Banking 
บริการ Credit Card และบริการเงินสกุลดิจิทัลตาง ๆ  

 

 

 

 

 
1 Network Effects คือ คุณคาของสินคาหรือบริการในแพลตฟอรมนั้นๆ จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีจำนวนผูใชงานแพลตฟอรมจำนวน

มากข้ึน แบงเปน 2 รูปแบบแรกคือ Same-Side Network Effect หมายถึง การที่มีผูใชงานในแพลตฟอรมเพิ่มมากข้ึน จะย่ิง
ดึงดูดผูใชงานรายอ่ืนเขามาเชื่อมตอใชงานแพลตฟอรมมากข้ึน ตัวอยางเชน ผูใชงาน Facebook ที่เพิ่มข้ึนยอมดึงดูดเพื่อนหรือ
สมาชิกคนอ่ืนใหมาใชงานและมีปฏิสัมพันธกันมากข้ึน (User-to-user Attraction  รูปแบบที่สอง คือ Cross-Side Network 
Effect หมายถึง การเพิ่มข้ึนของสมาชิกในแพลตฟอรมจะดึงดูดใหผูผลิต-ผูพัฒนาสินคา รวมถึงคูคาในมิติอื่นๆ สนใจและเขารวม
แพลตฟอรมมากข้ึน กลาวคือ ผูใชงานมากยอมดึงดูดผูขาย และผูขายที่มากข้ึนยอมดึงดูดลูกคาใหเขารวมแพลตฟอรมเพื่อซ้ือ
สินคา/บริการมากขึ้น เกิดผลสะทอนกลับไปมาเปนลูกโซ 

2 Advertising-Based Video on Demand หรือ AVoD เปนบริการ OTT ที่มีรูปแบบการหารายไดจากการโฆษณา โดยจะไมเก็บ
คาบริการจากผูใชปลายทางแตจะคิดคาบริการจากเจาของสินคาและบริการ 

3 Subscription Video on Demand หรือ SVoD เปนบริการ OTT ที่มีรูปแบบการหารายไดจากการเก็บคาสมาชิก 

Side 1 : User/Subscriber  
- ผูสมัครสมาชิกแพลตฟอรม  

Side 2 : Supplier  
- ผูผลิตคอนเทนทแบบ Production กรณี YouTube, Netflix 
- ผูผลิตคอนเทนทแบบ User Generate กรณี YouTube 

Side 3 : Advertiser 
- ผูเสนอขายสินคาใหสมาชิก  
  กรณ ีYouTube  

Side4 : Platform Partner 
- ผูพัฒนา Application ท่ีเปนประโยชนตอสมาชิกแพลตฟอรม  
- พันธมติรในการชำระเงินคาสินคาและบริการของแพลตฟอรม 

ภาพที่ 1 แสดง Cross-Side Network Effect ระหวางผูมสีวนไดเสียในแพลตฟอรม 
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   ความนาสนใจของ Two-Sided Market ที่อาศัยการดึงดูดกันเองระหวางกลุมผูมีสวนไดเสียใน
แพลตฟอรม ย่ิงมีผูใชงานดานหน่ึงมาก จะย่ิงเพ่ิมผูใชงานอีกดานหน่ึงใหมากขึ้นตาม อาจกอใหเกิดการผูกขาด
ตลาดหรือสรางอำนาจตลาดใหกับแพลตฟอรม ดวยกลยุทธการดึงดูดกันเองดังกลาวทำใหปจจุบัน YouTube 
และ Netflix ทำรายไดมหาศาลและมีสวนแบงการตลาดทั่วโลกมากกวา 46.8%4 และ 45.4%5 ตามลำดับ 

 
 

จากจำนวนผูใชงานแพลตฟอรมที่ยังมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ทำใหการเขามาของผูใหบริการ 
OTT รายใหมที่จะแยงสวนแบงตลาด AVoD และ SVoD ดังกลาวเปนไปไดยาก อยางไรก็ตาม ในความเปนจริง
ธุรกิจแพลตฟอรมน้ันไมอาจวางกลยุทธไดโดยงาย เน่ืองจากรูปแบบธุรกิจจำเปนตองการใหลูกคาสนใจและ 
เขารวมใชงานแพลตฟอรมเปนวงกวาง ดังน้ันจึงตองสูญเสียรายไดในกลุมเปาหมายบางสวน เชน YouTube 
เลือกใหผูใชงานสามารถใชบริการรับชมคอนเทนทไดฟรีเพ่ือเพ่ิมและขยายความตองการของตลาดออกไป
เรื่อยๆ เมื่อมีผูใชงานแพลตฟอรมมากก็ย่ิงดึงดูดผูผลิตคอนเทนทและผูลงโฆษณามากขึ้นตามไปดวย หรือกรณี
การเปดตัวในชวงแรกของ Netflix ที่เปดใหสมัครใชงานและรับชมคอนเทนทฟรี จากน้ันเปลี่ยนกลยุทธเปน 
รับสวนลด 50% สำหรับการใชงาน 2 เดือนแรกแทน ซึ่งแพลตฟอรมจำเปนตองยอมสละรายไดจากการ
ใหบริการฟรีแกลูกคากลุมแรกเพ่ือขยายฐานผูใชงานใหมากขึ้นน่ันเอง  

คุณคาและการประสบความสำเร็จของ Network Effect จึงเกิดจากการที่ผูใชงานยอมจายมากขึ้น
เพ่ือเขาถึงเครือขายขอมูลที่ใหญกวา ดังน้ัน ความหวังของแพลตฟอรมที่จะสรางผลตอบแทนเพ่ิมมากขึ้นน้ัน  
จึงตองแขงขันกันอยางรุนแรงทั้งดานการใชผลกำไรลงทุนใน R&D หรือการใชกลยุทธดานราคาขับไลคูแขง 
ที่ออนแอกวา ดังน้ัน ธุรกิจและอุตสาหกรรมแพลตฟอรมที่มีลักษณะเปน Two-Sided Market จึงหนีไมพน 
ที่จะถูกครอบงำโดยผูใหบริการรายใหญและครองสวนแบงทางการตลาดเกือบทั้งหมด 
 

 
4 สวนแบงตลาดของ YouTube ประมาณการจากขอมูล YouTube Ads Revenue 2021 ($28,845 million) เทียบกับ Internet 
Ads spending worldwide 2021 : Display-online Video ($61,601 million) 
5 https://business.scoop.co.nz/2022/01/21/netflix-originals-dominate-q4-but-hbo-max-disney-and-apple-tv-cut-

into-netflixs-market-share-parrot-analytics/ 
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ภาพที่ 2 แสดงรายไดและจำนวนผูใชงานทั่วโลกของแพลตฟอรม YouTube และ Netflix  
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ในตลาดแบบ Two-Sided Market การกำหนดราคาจะตองพิจารณาถึงขอเท็จจริงท่ีวาการใชบริการในฝงหนึ่งยอมสงผล
ตออีกฝงหนึ่ง ในกรณีตัวอยางของ Adobe PDF ก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธการต้ังราคาโดยยอมใหผูบริโภคใชงาน
ซอฟแวร Reader ไดฟรี สงผลใหมีผูใชงานแพลตฟอรมเพ่ิมสูงข้ึน (ภาพซายฝง Consumer Demand เม่ือลดราคาหรือ
ใชงานฟรี P↓ แลวปริมาณการใชงาน Q↑ เพ่ิมจากเดิมมาก QOLD  QNEW จะเห็นไดวาฝงผูบริโภคมีความยืดหยุนของ 
อุปสงคตอราคาสูง และจากความเชื่อมโยงของ 2 ตลาดทำให Cross-Side Network Effect สงผลไปยังฝงผูพัฒนาแอพฯ 
จากภาพขวาในฝง Developer Demand เพ่ิมขึ้นและ shift ออกไปดานขวาเพ่ือตอบสนองตอการเติบโตของฐาน
ผูใชงาน ดังนั้น เจาของแพลตฟอรมหรือ Adobe ซ่ึงลดราคาฝงผูบริโภคท่ีออนไหวตอราคา แลวไปเรียกเก็บเงิน
คาธรรมเนียมเพ่ิมจากฝงผูพัฒนาแอพฯ ซ่ึงมีความตองการเพ่ิมข้ึนแทน (แมคาธรรมเนียมจะเพ่ิมแตสามารถทำกำไรได
จาก Demand ท่ีเพ่ิม : สังเกตจากรายไดพ้ืนท่ีสีแดงท่ีมากกวาสีน้ำเงินเดิม  เราจะเรียกตลาดดานท่ีถูกเรียกเก็บเงินเพ่ิม 
เพ่ือเอาไปชดเชยอีกฝงวา “Money Side” ในท่ีนี้คือผูพัฒนาแอพฯ และดานท่ีออนไหวตอราคาและตองการเงินจาก 
อีกฝงมาอุดหนุนวา “Subsidy Side” ในท่ีนี้คือผูบริโภคท่ีใชงาน 

การกำหนดราคาใน Two-Sided Market 

 ตามปกติในทางเศรษฐศาสตร การกำหนดราคาสินคาและบริการจะขึ้นอยูกับความยืดหยุนของ 

อุปสงค 56 ซึ่งในกรณี Two-Sided Market มีตลาดที่เก่ียวของและมีลูกคามากกวา 2 กลุม ดังน้ันการกำหนด

ราคาที่แพลตฟอรมจะเก็บจึงตองพิจารณาจากความยืดหยุนของอุปสงคและการมีสวนในการกำหนด volume 

หรือปริมาณการซื้อขายทั้ง 2 ตลาด ดังน้ัน การทำธุรกิจแพลตฟอรมใหประสบความสำเร็จจึงตองดึงลูกคาใน

แตละกลุมใหไดมากที่สุด หากดานใดดานหน่ึงของตลาดมีความยืดหยุนของอุปสงคตอราคามากกวาตลาด 

อีกดานหน่ึง 6

7 แพลตฟอรมก็จะเก็บเงินนอยกวา (เพราะหากเก็บเงินมากลูกคา/คูคาจะลดการใชงานทันที   

และไปเรียกเก็บกลุมลูกคาที่มีความยืดหยุนของอุปสงคตอราคานอยกวาในอัตราที่สูงขึ้นแทน ซึ่งการกำหนด

ราคาในรูปแบบดังกลาว แพลตฟอรมตองพิจารณาถึงผลกระทบสวนไดเสียจากการยอมสูญเสียลูกคาในกลุมที่

ยืดหยุนนอยกวาที่อาจออกจากตลาดไปเน่ืองจากการถูกเก็บเงินเพ่ิม แลกกับการไดลูกคาอีกฝงตลาดมาแทน  

 

 

 

 

 

 
     ภาพที ่3 แสดงการกำหนดราคาโดยคำนงึถงึ Network Effect8 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
6 อัตราความเปลี่ยนแปลงของความตองการซ้ือสินคา/บริการ เมื่อปจจัยท่ีมีผลตอความตองการซ้ือสินคาอยางราคาสินคา หรือรายได

ของผูบริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลง 
7 ตลาดท่ีมคีวามยืดหยุนของอุปสงคตอราคามาก หมายถึง ปริมาณการซ้ือสินคาและบรกิารเปลี่ยนแปลงไป (มาก เมื่อราคาเปลี่ยนแปลง 

หรือมีความออนไหวตอราคา กลาวคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคา (เพิ่ม/ลด ผูบริโภคก็จะเปลี่ยนปริมาณการบริโภค (เพิ่ม/ลด หรือ
ไปใชสินคาทดแทนอื่น แตหากเปนตลาดท่ีมีความยืดหยุนของอุปสงคตอราคานอย น่ันคือ แมราคาจะเปลี่ยนแปลง (เพ่ิม/ลด แต
ปริมาณการบริโภคก็แทบจะไมเปลี่ยน มักเกิดกับสินคาจำเปนหรือไมสามารถหาสินคาทดแทนได 

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Two-sided_market#Pricing 

แพลตฟอรมที่ทำหนาที่เปนตัวกลางใน Two-
Sided Market จ ะ ต อ ง ก ำ ห น ด ร า ค า
คาธรรมเนียมที่เก็บจากทั้ง 2 ดานของตลาด
อยางมีสมดุล มีการคาธรรมเนียมในตลาด
ด าน ที ่อ อ น ไห วต อ ราคา  และ เร ียก เก ็บ
ค าธรรม เน ียมส ูงขึ ้น ในตลาดฝ งที ่ได ร ับ
ประโยชนจากความสำเร็จของแพลตฟอรม 
“การเปลี่ยนแปลงดานใดดานหนึ่งของตลาด
จะทำให ราคาอีกด าน เปลี่ ยนไป เรียกวา 
Waterbed Effect”  
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/2sidedmarketdeveloper.png


 

กรณีศึกษาตลาด OTT Two-Sided Market ของบริการ Netflix ในประเทศเกาหลีใต 

 ประเทศเกาหลีใตถือเปนหน่ึงในประเทศผูนำทางอุตสาหกรรมระดับโลกในการผลิตคอนเทนทสาระ

ความบันเทิง ทั้งภาพยนตร ซีรีส คอนเสิรต รวมถึงรายการวาไรต้ีตางๆ และไดสรางอิทธิพลทางวัฒนธรรมหรือ 

Soft Power ไปทั่วโลกจนกลายเปนปจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนรายไดและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยรัฐบาลเกาหลีใตไดกำหนดเปาหมายเพ่ิมมูลคาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกาหลีใตเกือบ 3 แสนลานดอลลาร

สหรัฐ ซึ่งถือวาเปนมูลคาที่สูงกวาอุตสาหกรรมหลักอยางผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนเรงสรางความ

รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับขยายตลาดตางประเทศใหกับสินคาวัฒนธรรม

ดังกลาว8

9 ดังน้ัน ปฏิเสธไมไดเลยวาในปจจุบันแพลตฟอรม OTT เปนตัวกลางสำคัญในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี

ที่จะเปนตัวกลางในการสงตออุตสาหกรรมคอนเทนทไปสูผูบริโภคทั้งในเกาหลีใตและประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก  

 

 

 

 

 

 

 

จากสถิติขอมูลในภาพที่ 4 จะเห็นไดวาผูใหบริการ OTT ประเภท SVoD อยาง Netflix ไดรับความ
นิยมอยางมาก สามารถสรางรายไดและมีจำนวนผูใชงานคิดเปนสัดสวนสูงที่สุดในกลุมผูใหบริการ SVoD 
ดวยกัน 9

10  ในชวงเดือนธันวาคม 2564 ที่ผานมา Netflix ไดมีการประกาศปรับเพ่ิมอัตราคาบริการสมาชิก
แบบพรีเมียมขึ้นอีก 17%10

11 สอดคลองกับการปรับขึ้นคาบริการในหลายประเทศทั่วโลก แตแมกระน้ันการปรับ
ราคาดังกลาวก็ยังไมไดสงผลตอการลดลงของจำนวนสมาชิกอยางชัดเจน จากเหตุดังกลาวสามารถ
ต้ังสมมติฐานไดวา ผูใหบริการแพลตฟอรมอยาง Netflix ประเมินวาตลาดฝงผูใชบริการหรือ User น้ันมีความ
นิยมในแบรนด และมีความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาคอนขางต่ำจึงสามารถปรับเพ่ิมอัตราคาบริการไดโดยไม
สงผลกระทบดังน้ันฝง User จึงถือเปนกลุม “Money Side” แนนอนวากำไรที่เกิดขึ้นน้ันจะถูกนำมาอุดหนุน
ตลาดอีกดานหน่ึงของแพลตฟอรมเปนกลุม “Subsidy Side” คือ ผูผลิตคอนเทนท หรือ Content Provider 
น่ันเอง  

 

 
9 https://workpointtoday.com/23-year-soft-power-thai-korean/ 
10https://www.chandlernguyen.com/blog/2019/04/04/south-korea-subscription-video-on-demand-svod-key-facts-

and-trends/ 
11 http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211118000739 
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Million USD Source: Statista 
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ภาพที่ 4 แสดงขอมลูรายได SVoD รายได Netflix และสดัสวนผูใชงาน Netflix เทียบกบั OTT ประเทศเกาหลีใต 



 

จากภาพท่ี 5 จะเห็นไดวาการเพ่ิมข้ึนของสมาชิกผูใชงานในฝง User ไดสราง Positive Effect (+) ใหกับแพลตฟอรม
เนื่องจากเม่ือมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นยอมทำใหแพลตฟอรมมีคุณคามากขึ้น มีการดึงดูดสมาชิกในฝงเดียวกันใหสนใจสมัครเขามา
ใชงานมากขึ้น (Same-Sided Effect และ ดึงดูดสมาชิกฝงผูผลิตคอนเทนทใหเขารวมแพลตฟอรมมากข้ึน ( Cross-
Sided Effect สวนทางฝงผูผลิตคอนเทนท เม่ือมีสมาชิกผูผลิตเพ่ิมข้ึนนั้นจะสงผลกระทบท้ังทางบวกและทา งลบ 
กลาวคือ การมีผูผลิตคอนเทนทจำนวนมากทำใหแพลตฟอรมมีคุณคามากข้ึน ดึงดูดสมาชิกผูผลิตใหเขารวมมากข้ึน แต
ผูผลิตจำนวนมากขึ้นนี้ยอมทำใหเกิดการแขงขันท่ีดุเดือดมากขึ้นไปดวย 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 5 แสดงการกำหนด Money Side และ Subsidy Side ของแพลตฟอรม Netflix12 

 

 

 

 

 
 

กลยุทธที่ Netflix ในประเทศเกาหลีใตนำมาใชสรางมูลคาใหแพลตฟอรม 

 การนำผลกระทบของ Cross-Sided Network Effect มาใชใหไดผล 

เมื่อแพลตฟอรม Netflix ไดกำหนดแลววาตลาดผูผลิตคอนเทนทเปน Subsidy Side ดังน้ันการจะ
สรางคุณคาใหแพลตฟอรมจากผลกระทบของ Cross-Sided Network Effect ไดน้ันจำเปนที่จะตองมีสมาชิก
ผูผลิตจำนวนมากเพ่ือสรางทางเลือกหลากหลายดึงดูดใหผูบริโภคสนใจสมัครเขาใชงาน การใหเงินอุดหนุนเพ่ือ
ผลิต Original Content จึงเปนหน่ึงในการสรางแรงจูงใจใหผูผลิตเขาสูตลาด แตสิ่งสำคัญของกลยุทธดัง
กลาวคือ ตองมีขอกำหนดมิใหการอุดหนุนน้ันไปถึงมือ OTT รายอ่ืนได ยกตัวอยางเชน หากมีการถายทำซีรีส 

Netflix  Original Content มีค าใชจ ายใน
การถายทำ 100% ทาง Netflix จะจายเงิน
ให 130% เพ่ือครอบครองลิขสิทธ์ิความเปน
เจาของแตเพียงผูเดียวและเปนการการันตี
กำไรจากการผลิตหรือ Production Margin 
ซึ่งหากเปรียบเทียบกันกับแพลตฟอรม OTT 
อ่ืนๆ จะมีการจายเงินเพียง 60-70% ของคา
ถายทำเทาน้ัน ทำใหผูผลิตเองยังคงเปน
เจาของลิขสิท ธ์ิอยูและอาจนำไปขายให

แพลตฟอรมคูแขงรายอ่ืนได 1213 ดังน้ัน การอุดหนุนเงินดังกลาวนอกจากจะดึงดูดผูผลิตแลว เมื่อมีคอนเทนท 
ที่หลากหลายก็ยอมดึงดูดผูบริโภคไปมาเปนลูกโซเชนกัน  

 
12Minzheong Song, “Over-The-Top (OTT) Platforms’ Strategies for Two-Sided Markets in Korea,” International 

Journal of Internet, Broadcasting and Communication Vol.13 No.4 pp.55-65,2021 
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ภาพที่ 6 Netflix ใหเงนิอดุหนนุผลิตคอนเทนทในเกาหลีใต 
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Platform 

Cross-Sided Network Effect Same-Sided Network Effect Same-Sided Network Effect 

Money Side: SvoD User Subsidy Side: SvoD ContentProvider 



 

การลงทุนในบริษัทผูผลิตคอนเทนทในเกาหลีใตของ Netflix  

กรณีศึกษาดังกลาวน้ีเปนของบริษัทผูผลิตคอนเทนทช่ือดังอยาง Studio Dragon ซึ่งแตเดิมถูกสราง
ขึ้นมาเพ่ือผลิตรายการทางโทรทัศนโดยเฉพาะเคเบ้ิลทีวีของเกาหลี มีศักยภาพในการผลิตและเปนหน่ึงใน 
Production Company ที่ เปนที่ตองการตัวมากที่สุด มีทีมเขียนบทละครเปยมความสามารถ และมี
ประสบการณสรางซีรีสเกาหลีช่ือดังนับไมถวน อาทิ Goblin / Crash Landing on You / Hometown Cha 
Cha Cha ซึ่ง Netflix เล็งเห็นถึงศักยภาพในการผลิตดังกลาว จึงเขาไปลงทุนในบริษัท Studio Dragon ผาน
การซื้อหุนจากบริษัทแม คือ CJ ENM ที่ขายหุนของตนให Netflix ในสัดสวน 4.68% และ CJ ENM ไดแลกหุน 

Studio Dragon กับหุนของ NAVER14  สามารถแสดงโคงสรางความสัมพันธและผูถือหุนไดดังภาพที่ 7  

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับการจับมือกันเปนพันธมิตรคูคาในหลายตลาดน้ี สรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับ 
Netflix อยางย่ิง เน่ืองจาก  Studio Dragon สามารถนำเค าโครงเรื่องหรือ เน้ือหาการ ตูนยอดนิยม 
ในแพลตฟอรม Webtoon มาใชประโยชนโดยผลิตเปน Netflix original content ลงฉายในแพลตฟอรม 
ในขณะที่ OTT รายอ่ืนอาจไมไดลิขสิทธ์ิในการนำไปใชดังกลาว   

 
 การสรางรายไดโดยดำเนินการใหครอบคลุมระบบนิเวศ OTT 

เน่ืองจากการผลิตคอนเทนทน้ันมีตนทุนจม (Sunk Cost 14

15 คอนขางสูง ดังน้ัน OTT จะสามารถเรียก
คืนตนทุนเหลาน้ีไดตอเมื่อฐานการใชงานของลูกคาขยายและเติบโตอยางรวดเร็ว สำหรับ Netflix Korea เอง
ไดมีการขยายเน้ือหาประเภท Local Content ออกไปสูผูชมในระดับโลก แมในความเปนจริงรายไดของ 
Netflix ภายในประเทศจะสูงกวา 331 ลานเหรียญสหรัฐ แตยอดเงินลงทุนผลิตเฉพาะ Korean Content 
เพียงอยางเดียวน้ันกลับสูงถึง 275.6 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2020 ทำใหสรางกำไรไมมากเทาที่ควร  
น่ันหมายความวาการพ่ึงพายอดขายในเกาหลีใตเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ จึงตองขยายการจำหนาย 

 
13 https://promotions.co.th/breakingnews/entertainment/how-netflix-pays-for-licenses.html 
14 เว็บไซตคนหาขอมูลหรือ Search Engine ขนาดใหญของเกาหลีใตคลายกับ Google และเปนบริษัทแมของ Line Application 
รวมถึงเปนเจาของ Webtoon แพลตฟอรมสำหรับอานการตูนช่ือดัง 
15 ตนทุนจม คือ ตนทุนท่ีไดชำระไปหมดแลว จึงนับเปนตนทุนของอดีตซ่ึงจะไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจในอนาคต เชน Netflix ลงทุน
ซ้ือคอนเทนทหรือลงทุนสรางโรงถายคอนเทนทเมื่อปท่ีแลว ถาหากจะลงทุนสรางโรงถายเพิ่มอีก เงินท่ีลงทุนไปแลวจะไมเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจ  หรืออาจหมายถึงตนทุนสวนท่ีหายไปของโรงถายดวย เชน โรงถายท่ีผานการใชงานมานาน 5 ป  และมีราคาตามบัญชีคือ 
5 แสนบาท ถาขายมูลคาในปจจุบันเหลือเพียง 1.5 แสนบาท ตนทุนจมคือ 5 หมื่นบาทท่ีหายไป 
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ภาพที่ 7 แสดงโครงสรางผูถอืหุนบริษทัผลติคอนเทนท Studio Dragon 



 

 

คอนเทนทไปสูระดับโลกดวย สวน OTT ในประเทศบางรายที่ไมสามารถขยายการจำหนายไดระดับน้ัน ก็มักจะ
เพ่ิมชองทางจำหนายของตนดวยการรวมมือกันเองระหวาง Local OTT เพ่ือเพ่ิมยอดขาย หรือเลือกเปน
พันธมิตรกับผูใหบริการ Telecom หรือ ISP ที่เปนเจาของโครงขายโทรศัพทไรสายและเคเบ้ิล ใหชวยดึงลูกคา
โครงขายมาเปนลูกคา OTT ที่ตนเปนพันธมิตร สราง Network Effect ผานการกำหนดกลยุทธขายพวง  
(เชน โปรโมช่ันโทรศัพทพวงบริการแอพพลิเคช่ัน OTT ในราคาพิเศษ หรือในทางกลับกันแพลตฟอรม OTT 
อยาง LGU+ ที่มี ISP เปนเจาของก็จะพยายามขยายฐานผูใชงานโดยนำ Netflix  มาเปนผูใหบริการคอนเทนท
เสริมใน OTT บนโครงขายโทรศัพทของตน ซึ่งวิธีการดังกลาวมีความคุมคามากกวาการนำเงินจำนวนมากไป
ลงทุนผลิตคอนเทนทเอง 

 

 

การกำหนดกลยุทธในการประกอบธุรกิจ ทั้งดานราคาตลอดจนการเปนพันธมิตรทางธุรกิจของผูใหบริการ
แพลตฟอรม OTT ในตลาด Two-Sided Market กอใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ เกิดการแขงขัน
ที่มากขึ้นในหลายตลาดพรอมๆ กัน สรางรายไดขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง โทรทัศน 
โทรคมนาคม ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวของอยางมหาศาล แตอยางไรก็ดี หากการดำเนินธุรกิจแพลตฟอรมมี
ขนาดใหญและมีอำนาจเหนือตลาดจนเกิดการผูกขาด รวมถึงปราศจากการกำกับดูแลจากหนวยงานภาครัฐ 
อาจสงผลใหเกิดพฤติกรรมที่กีดกันการแขงขันในตลาดที่เกี่ยวของ อาทิ การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) 
ตัวอยางเชน การเลือกปฏิบัติทางดานราคา โดยเอ้ือประโยชนใหกับพันธมิตรทางธุรกิจสามารถเขาถึง
แพลตฟอรม เขาถึงคอนเทนทหรือสินคาและบริการตางๆ  โดยคิดราคาในอัตราที่ต่ำกวาคูแขงรายอ่ืน หรือมี
พฤติกรรมการขายต่ำกวาทุนอยางไมเปนธรรม เปนตน การเลือกปฏิบัติโดยกำหนดเงื่อนไขบริการอยางไมเปน
ธรรม ตัวอยางเชน  กรณีโครงขาย ISP บรอดแบรนดซึ่งเปนพันธมิตรหรือเปนเจาของแพลตฟอรม OTT 
ปฏิเสธหรือลดความสามารถในการใหบริการของ OTT คูแขงรายอ่ืนที่ใหบริการผานโครงขายตนในลักษณะ 
Vertical Agreement ซึ่งการกีดกันการแขงขันในรูปแบบดังกลาวจะสงผลกระทบเปนวงกวางในหลายตลาด
อุตสาหกรรม นอกจากประเด็นปญหาที่เกิดกับผูประกอบการแลว หนวยงานภาครัฐจำเปนตองคำนึงถึงปญหา
ที่อาจสงผลกระทบตอผูบริโภคอันเกิดจากการกำหนดราคาตลาดทั้งดาน “Money Side” และ “Subsidy 
Side” ของแพลตฟอรม ซึ่งตองสรางขอบเขตการกำหนดราคาใหสมดุลทั้งสองดานหรือหากจำเปนอาจเปนตอง
แทรกแซงการกำหนดราคา รวมถึงการระมัดระวังมิใหตลาดแตละดานตองแบกรับภาระสวนตางคาบริการมาก
เกินไปจนเกิดการเอารัดเอาเปรียบที่ไมเปนธรรม  
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How U.S. could be the leader of sport broadcasting in the world 

ดวยเทคโนโลยีในปจจุบันที่ทำใหการสื่อสารไรพรมแดนที่ดูเหมือนวาใกลความเปนจริงไรรอยตอของ
การสื่อสาร  ซึ่งการสื่อสารหมายรวมไปถึงการรับชมรายการทางโทรทัศน หรืออุปกรณอ่ืนๆที่มีอยูหลากหลาย
ในปจจุบัน โดยไมวาผูชมจะอยูทวีปที่แตกตางกัน แตก็สามารถที่จะรับชมรายการในชวงเวลาเดียวกัน 
ยกตัวอยางเชน รายการถายทอดสดกีฬา คอนเสิรต รวมไปถึงละคร หรือภาพยนตรที่เปดฉายเปนครั้งแรก ทำ
ใหผูผลิตรายการ และเอเจนซี่โฆษณาเริ่มเปลี่ยนมุมมองในการทำการตลอดสื่อเน้ือหารายการ จากเดิมที่ทำ
การตลาดระดับประเทศ เปลี่ยนเปนเริ่มมองการทำการตลาดระดับโลก ซึ่งประเทศที่ถือวาเปนผูนำในการทำ
ตลาดสื่อเน้ือหารายการของโลก คงปฏิเสธไมไดวาประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูนำอันดับตนๆ ของโลก จึงเปนที่
นาสนใจในที่การศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกาถึงกลยุทธ มุมมอง ในการทำการตลาดสื่อเน้ือหารายการอยางไร  

 

เมื่อมองถึงเน้ือหารายการของประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นไดวามีความหลากหลายและครบทุกความ
ตองการทั้งกีฬา ภาพยนตร ซีรีส สารคดี ซึ่งสิ่งเหลาเปนที่คุนเคยเปนอยางดีสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ
ภาพยนตร และซีรีส ที่มีอยูอยางมากมาย ทั้งในรูปแบบการรับชมผานเคเบิล ดาวเทียม OTT หรือแมกระทั่งทีวี
ดิจิตอลที่เปนฟรีทีวีก็มีใหรับชมอยูบอยครั้ง แตสิ่งที่นาสนใจไมตางกับภาพยนตร และซีรีส น่ันคือรายการกีฬา 
ที่ปจจุบันคนทั่วโลกเริ่มใหความสนใจมากย่ิงขึ้น เชน บาสเกตบอล NBA อเมริกันฟุตบอล NFL เปนตน ซึ่ง
ตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาในการแขงขันอเมริกันฟุตบอล NFL รอบชิงชนะเลิศ (Super blow ลาสุดในป 2022 มี
มูลคามากถึง 6.5 ลานดอลลาร ตอ 30 วินาที1516 ซึ่งถือวาเปนตัวเลขที่สูงมาก สาเหตุสำคัญที่ทำใหมูลคาโฆษณา
สูงมากมาจากรายการดังกลาวมีผูชมมากถึง 112 ลานคนทั่วโลก 16

17 และเปนกีฬาที่นิยมมากที่สุดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในที่น้ีจึงขอนำการถายทอดสดประเภทกีฬามาวิเคราะหถึงกลยุทธและรูปแบบการนำเสนอ
เน้ือหารายการ รวมถึงเปรียบเทียบกับบริบทการถายทอดสดกีฬาในประเทศไทย 

 

 

 

 
ภาพที่ 1: มลูคาโฆษณาของการแขงขนัอเมรกินัฟตุบอล NFL รอบชงิชนะเลศิ (Super blow ที่มากขึ้นอยางตอเนือ่ง 17

18 

 
16https://www.sportspromedia.com/news/2022-super-bowl-partner-sponsors-media-value-nike-pepsi-bose 
17https://www.nfl.com/news/super-bowl-lvi-averages-audience-of-112-3-million-viewers-is-most-watched-show-
i#:~:text=Around%20the%20NFL-,Super%20Bowl%20LVI%20averages%20audience%20of%20112.3% 
20million%20viewers%2C%20is,watched%20show%20in%20five%20years&text=Super%20Bowl%20LVI%20cracked
%20the,game%20drama%20and%20thrilling%20finishes. 
18 https://marketscale.com/industries/sports-and-entertainment/ making-a-super-bowl-commercial-count-in-an-era-
of-ad-aversion/ 
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สำหรับเน้ือหารายการประเภทกีฬาของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนที่นิยมทั้งผูชมในประเทศ และนอก
ประเทศมาอยางยาวนาน โดยสังเกตไดจาก rating รายการในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการสำรวจในป 2020-
2021 พบวารายการประเภทกีฬาไดรับความนิยมติด 10 อันดับแรกถึง 4 รายการ ดังตารางที่ 1  

อันดับ รายการ ความนิยม (Rating) จำนวนผูชม (พันคน  
1 NFL Sunday Night 

Football 
4.8 6216 

2 NFL Thursday Night 
Football 

3.9 5008 

3 NFL Monday Night 
Football 

3.5 4494 

4 This Is Us 2.0 2636 
5 The Masked Singer 2.0 2599 
6 Grey’s Anatomy 1.9 2519 
7 NFL Thursday Night 

Football 
1.9 2491 

8 Equalizer 1.9 2442 
9 9-1-1 1.8 2319 
10 The Bachelorette 1.8 2308 

ตารางที่ 1: แสดง rating รายการโทรทศันของประเทศสหรฐัอเมรกิาในป 2020-202118

19 

อเมริกันฟุตบอล NFLถือวาเปนกีฬาอันดับหน่ึงของประเทศ และไดรับความนิยมจากประชาชนเปน
จำนวนมาก จึงทำใหฝายผูจัดทำ เจาของลิขสิทธ์ิ เอเจนซี่โฆษณา ตางใหความสนใจกับรายการกีฬาดังกลาว
เปนอยางมาก นำมาสูการพัฒนาทั้งรูปแบบการถายทอด และการทำการตลาดเพ่ือใหไดผลตอบแทนและความ
นิยมมากย่ิงขึ้น ซึ่งสามารถสรุปแนวทางที่นาสนใจไดดังตอไปน้ี 

1. นำเทคโนโลยีเขามาชวยในการถายทอดสด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือวาเปนผูนำทางเทคโนโลยีของโลก ไมเวนแมแตการถายทอดสดกีฬาที่เปน

ผูนำการถายทอดสดมาโดยตลอด หากยอนกลับไปเมื่อป ค.ศ.1985 เริ่มมีการทดลองนำ skycam มาทดลองใช
ถายทอดสดกีฬาเปนครั้งแรก ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูชมเปนอยางดี เน่ืองจากไดภาพจากมุมสูงที่ไมเคยมีที่
ไหนทำมากอน ณ ขณะน้ัน จนถึงปจจุบันที่นำเทคโนโลยีเขามาพัฒนา skycam ใหสามารถนำเสนอภาพน่ิงที่
หมุนมุมมองอยางอิสระไดมากถึง 360 ในขณะถายทอดสด อีกทั้งนำ VR เขามาเพ่ิมชองทางการรับชมที่
เปรียบเสมือนน่ังดูอยูในสนาม และ AR เขามาชวยในการนำเสนอขอมูล หรือสรุปสาระสำคัญของการแขงขัน 
ดวยการนำเทคโนโลยีเหลาน้ีมาใชในการถายทอดสดย่ิงเพ่ิมความนาสนใจใหกับผูชมทั่วโลก ซึ่งหมายถึงทำให 
rating รายการสูงย่ิงขึ้นไปดวย 

 

 

 
19 https://variety.com/2021/tv/news/most-popular-tv-shows-highest-rated-2020-2021-season-1234980743/ 
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ภาพที่ 2: กลอง skycam ที่ใชถายทอดสดกฬีาจากมมุสงู และการนำเทคโนโลยี AR เขามาประยกุตใชในการถายทอดสด 

 

สำหรับประเทศไทยดวยการขยายเครือขาย 5G ทำใหเปนโอกาสในการเพ่ิมศักยภาพในการ
ถายทอดสดกีฬาไมวาจะเปนฟุตบอล มวยไทย หรือการแขงขันกีฬาอ่ืนๆโดยในการถายทอดสดฟุตบอลใน
ประเทศไทยเริ่มมีการใช AR ในการนำเสนอโฆษณาสินคา ซึ่งหากสามารถพัฒนาใหการถายทอดเปนไปอยาง
นาสนใจแลว อาจเปนโอกาสใหมของวงการถายทอดสดกีฬาที่จะกลับมามีมูลคา และ rating ที่ดีอีกครั้งก็
เปนไปได  แตอยางไรก็ตามดวยมูลคาในการลงทุนในการถายทอดสดที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง เปนตนทุน
คาใชจายที่สูงมาก จึงอาจเปนขอจำกัดในการพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีการถายทอดสดของประเทศ
ไทย เพราะผลตอบแทนที่ไดจากการพัฒนาอาจไมสอดคลองกับการลงทุนในเทคโนโลยีน้ันๆ ทำใหผูชมยังคุน
ชินกับการถายทอดสดกีฬาภายในประเทศในรูปแบบเดิมจนคุนตา 

 

2. รูปแบบชวงเวลาที่ทำการโฆษณาสินคา 
การถายทอดสดกีฬาของประเทศสหรัฐอเมริกา มีความไดเปรียบมากกวากีฬาประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจาก

การแขงขันกีฬาของสหรัฐฯ จะมีชวงเวลาในการหยุดพักระหวางการแขงขันคอนขางมาก และเปนเพียงการ
หยุดพักชวงเวลาสั้นๆ ประมาณ 1-2นาที ทำใหผูรับชมไมสามารถที่จะเปลี่ยนชองหรือทำกิจกรรมอ่ืนได
ระหวางพักการแขงขัน ดังน้ันชวงเวลาดังกลาวจึงสามารถที่จะใสโฆษณาไปตามชวงเวลาน้ันๆ ทั้งในรูปแบบ 
pop-up หรือโฆษณาเปนสปอตเต็มรูปแบบ  ซึ่งความไดเปรียบในสวนน้ีทำใหคาโฆษณารายการแขงขันกีฬา 
NFL มีมูลคาสูงมากเมื่อเทียบกับรายการอ่ืนตามที่กลาวไวขางตน 

 

สำหรับในประเทศไทย รายการโทรทัศนที่ไดรับความนิยมติดอันดับ 1 ใน 5 มาตลอด คือการ
ถายทอดสดกีฬาฟุตบอลไทยและมวยไทย อยางไรก็ดี ในการถายทอดสดฟุตบอลพบวาการโฆษณาสินคา
ระหวางการแขงขันไมคอยไดรับความนิยม เน่ืองจากการถายทอดสดฟุตบอลมีระยะเวลาการแขงขันทั้งหมด 
90 นาที แตทำการโฆษณาไดเพียงระหวางพักครึ่งที่มีเวลาเพียงแค 15 นาที และในชวงเวลาดังกลาวยังไมไดรับ
ความสนใจจากผูชมอีกดวย จึงเปนปญหาที่ถึงแม rating การถายทอดสดฟุตบอลจะสูง แตคาโฆษณารายการ
ไมสูงตามไปดวย ในขณะที่การถายทอดสดมวยไทยที่มีการแขงขันหลายคูตอการถายทอดสด 1 ครั้ง ไดรับ
ความสนใจจากผลิตภัณฑตางๆ ที่จะมาขอนำโฆษณาลงระหวางรายการ เน่ืองจากการแขงขันมวยไทยจะชกกัน
ทั้งหมด 5 ยก โดยแตละยกพัก 2 นาที ทำใหผูรับชมไมสามารถที่จะปฏิเสธการรับชมโฆษณาได เน่ืองจาก
ระยะเวลาทีพั่กยกนอยเกินกวาจะทำกิจกรรมอ่ืนๆ  

 

แตอยางไรก็ตาม ดวยจำนวนผูชมผูชมทั่วโลกที่แตกตางกันอยางมากของการถายทอดกีฬา
ตางประเทศกับกีฬาในประเทศไทย จึงเปนเหตุใหอัตราคาโฆษณาแตกตางกันอยางมาก ซึ่งอาจเปนโจทยสำคัญ
สำหรับผูผลิตรายการ หรือเจาของลิขสิทธ์ิกีฬาในประเทศไทยที่จะตองทำการเผยแพรความนาสนใจของเน้ือหา
รายการใหเปนที่รูจักของคนทั่วโลก เพราะในปจจุบันผูผลิตเน้ือหารายการตางๆ ไมไดมองการแขงขันแค
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ภายในประเทศ แตมองการเผยแพรและทำการตลาดไปสูระดับโลก ซึ่งหากยกตัวอยางเปรียบเทียบระหวาง
มวยไทยกับ NFL ก็จะเห็นไดวามวยไทยสามารถเขาถึงและงายตอการรับชมมากกวา เพียงแตมวยไทยยังอาจ
ขาดกลยุทธในการทำการตลาดระดับโลก ดังน้ัน การศึกษารูปแบบ กลยุทธ หรือกรณีตัวอยางจากตางประเทศ
จึงเปนปจจัยสำคัญเพ่ือนำมาพัฒนาแผนการตลาดและกลยุทธในการถายทอดสดรายการแขงขันกีฬาของไทย
ใหมีรูปแบบที่นาสนใจมากยิ่งขึ้นกวาเดิมและกาวไปสูระดับสากลตอไป 
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Media Ownership: Efficiency versus Failure in Digitalization  

บทบาทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนมีความสำคัญมากตอระบบเศรษฐกิจและสังคม
ต้ังแตอดีตจนมาถึงปจจุบัน เน่ืองมาจากเปนแหลงเผยแพรขอมูล ขาวสารสาระ และความบันเทิง สูสาธารณะ
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรับรูขอมูลของคนใหมากขึ้น น่ันจึงทำใหกิจการดังกลาวมีอิทธิพลตอความคิดของ
ประชาชน ซึ่งขอมูลจำนวนไมนอยน้ีเอง อาจนำไปถูกใชในทางที่ไมถูกตองและสงผลกระทบยอนกลับไปสูระบบ
เศรษฐกิจและสังคม และในบางครั้งก็อาจเกิดพฤติกรรมการฉวยโอกาสจากการใชสื่อผานชองทางการกระจาย
เสียงและโทรทัศนเพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหกับบางกลุม โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมผูที่เปนเจาของสื่อหลาย
แขนง จึงทำใหการครองสิทธิขามสื่อที่จะนำไปสูโอกาสที่จะถูกครอบงำทางความคิดน่ันเองเปนประเด็นที่
หนวยงานกำกับดูแลในหลายประเทศจะตองพิจารณา  

การครองสิทธิขามสื่อ (Media Ownership) คือ การถือครองหรือเปนเจาของกิจการสื่อมากกวาหน่ึง
ประเภทโดยบุคคลหรือองคกรธุรกิจ ซึ่งสามารถรวมถึงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ วีดิทัศนและสื่อ
ออนไลน 1920 ซึ่งการเปนถือครองกิจการสื่อมากกวาหน่ึงประเภทน้ีเอง อาจทำใหเกิดความรับรูขอมูลที่ไมเทา
เทียมกันระหวางบุคคลบางกลุมได หรือหากจะกลาวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร น่ันก็คือ พฤติกรรมการ
แสวงหาผลประโยชนจากกลุมผูไดประโยชนจากการมีขอมูลมากกวา นำไปสูความลมเหลวของตลาด (Market 
Failure) ทางดานความไมสมมาตรกันของขอมูล (Asymmetric Information) ซึ่งแนนอนวาภายใตตลาดที่มี
การแขงขันสมบูรณและกอใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรน้ัน ยอมอยูภายใตสมมติฐานที่วาผูผลิต
และผูบริโภคตางตัดสินใจทำธุรกรรมหน่ึงๆ ภายใตขอมูลขาวสารที่ครบถวนสมบูรณ แตในโลกแหงความเปนจริง
น้ันเง่ือนไขดังกลาวเกิดขึ้นไดยาก เน่ืองจากความจำกัดของขอมูลที่ตางฝายตางมีขอมูลไมเทากัน จึงทำใหเกิด
พฤติกรรมการฉวยโอกาสจากความไมเทาเทียมกันของขอมูล ซึ่งสามารถแบงไดออกเปน 2 รูปแบบหลักๆ คือ 

•  Adverse Selection คือ การเลือกที่ไมเกิดผลตามความประสงคของผูเลือก ซึ่งเกิดจากการมี
พฤติกรรมที่ถูกปกปดซอนเรนเอาไว กอนจะทำการเลือกโดยที่ผูเลือกมีขอมูลไมเพียงพอเก่ียวกับคุณสมบัติ
ของอีกฝายหน่ึง เชน การเกิดขึ้นของวิกฤติ The Great Depression ในป 1929 ซึ่งเกิดจากกลุมทุนขนาด
ใหญในตลาดหลักทรัพยที่ตองการระดมทุนเปนจำนวนมาก ประกอบกับการเกิดขึ้นของวิทยุกระจายเสียงใน
สมัยน้ัน ยิ่งทำใหสื่อในขณะน้ันมีผลตอการตัดสินใจของนักลงทุน กลุมทุนเหลาน้ันอาจมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่จะชักนำใหนักลงทุนเขาไปลงทุนโดยที่ยังศึกษาขอมูลเกี่ยวกับบริษัทน้ันไมดีพอ อีกทั้งหากกลุมทุน
น้ันเปนเจาของและถือครองสื่อและปราศจากการกำกับดูแลใดๆ จากหนวยงานที่รับผิดชอบแลว ก็ย่ิงจะทำ
ใหพฤติกรรมดังกลาวเกิดขึ้นไดงาย ทายที่สุดก็จะเกิดความลมเหลวในทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น  

• Moral Hazard เปนสถานการณที่เกิดขึ้นภายหลังการเลือกทำขอตกลงใดๆ แลว โดยที่บุคคล
หน่ึงจะทำพฤติกรรมในทางที่ทำใหตนไดผลประโยชนมากขึ้น ในขณะเดียวกันการกระทำน้ันก็กอใหเกิด
ตนทุนหรือความเสียหายตอบุคคลอ่ืนที่มีขอมูลนอยกวา  

ทั้งน้ี ขอมูลขาวสารมีคุณสมบัติเปนสินคาสาธารณะที่ประชาชนสามารถรับรูไดโดยทั่วไป เน่ืองจาก
ขอมูลขาวสารเหลาน้ีมีคาใชจายสูงในการกีดกันการบริโภค และมีตนทุนคงที่ในการรวบรวมและเผยแพรที่สูง 
ในขณะที่ตนทุนของการผลิตซ้ำจากขอมูลเดิมคอนขางต่ำมาก น่ันจึงทำใหการครองสิทธิขามสื่อเปนประโยชน

 
20 สำนักงาน กสทช., สรุปผลการศึกษาดานการกำกบัดแูลการแขงขันในกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน, (กรุงเทพฯ: ธนาเพรส, 
2560, 9.  
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แกผูเปนเจาของสื่อในเชิงเศรษฐกิจจากการได Economies of Scopes รวมไปถึงการขยายการเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่มากขึ้นก็ทำใหผูเปนเจาของสื่อไดประโยชนจากการเกิด Economies of Scales นอกจากน้ี การ
ขยายธุรกิจไปในหวงโซที่มีลักษณะคลายกัน และกวางขึ้น ทำใหเกิดความมั่นคงในทางธุรกิจ อีกทั้งผูเปน
เจาของสื่อยังสามารถดึงทรัพยากรจากอีกบริษัทมาผลิตรายการในราคาตนทุนที่ต่ำลง อยางไรก็ตามการรวม
กิจการสื่อเอาไวโดยเจาของเพียงกลุมเดียวน้ันนอกจากจะทำใหเกิดปญหาเชิงเศรษฐกิจดานความไมเทาเทียม
กันของขอมูลแลว ยังมีผลตออิทธิพลทางความคิด เสรีภาพการรับรูขาวสารและความหลากหลายของเน้ือหา
รายการ อันสงผลตอสังคมตอไป ดังน้ันกอนหนาน้ีในหลายๆ ประเทศจึงมีความพยายามในการควบคุมการ
ครองสิทธิขามสื่อ ดวยเหตุผลในเชิงสังคมเพ่ือปองกันมิใหเกิดการครอบงำในเชิงความคิด และเหตุผลในเชิง
เศรษฐศาสตรเพ่ือสรางสภาพแวดลอมการแขงขันใหเกิดความหลากหลายในเชิงโครงสรางมากขึ้น ดังจะแสดง
ตัวอยางไดในตารางที่ 1  

สหรฐัอเมรกิา20

21 สหราชอาณาจกัร21

22 
 ห าม มิ ให มี ก าร ถือครองสิ ท ธิข ามสื่ อ ในตลาด ท่ี มี  
สถานีโทรทัศนไมเกิน 3 สถาน ี
  * ในตลาดท่ีมีสถานีโทรทัศนมากกวา 3 สถานี สามารถถือ
ครองสิทธิขามสื่อระหวางโทรทัศน หนังสือพิมพ และวิทยุได
โดยตองมีสัดสวนความเปนเจาของไมเกิน 50% ของกิจการ
วิทยุ หรือโทรทัศน 

 หามบุคคลถือครองใบอนุญาตดำเนิน กิจการ Channel 
3 (ITV) ถาบุคคลนั้น ดำเนินกิจการหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง 
หรือหลายฉบับรวมกัน ซ่ึงในเวลานั้นมีสวนแบงการตลาด
ระดับประเทศตั้งแต 20% ขึ้นไป 

 หามมิใหถือครองสิทธิขามสื่อในเครือขายของ กิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ีอยูใน 4 อันดับตน ไดแก 
ABC, CBS, Fox และ NBC  

 หามบุคคลถือครองใบอนุญาตดำเนิน กิจการ Channel 
3 (ITV) ถาบุคคลนั้น ดำเนินกิจการหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง 
หรือหลายฉบับรวมกัน ซ่ึงในเวลานั้นมีสวนแบงการตลาด
ระดับพ้ืนท่ีของถ่ินในพ้ืนท่ีออกอากาศของ Channel 3 
(ITV)  ตั้งแต 20% ขึ้นไป 

 ผูประกอบการวิทยุท่ีเปนเจาของกิจการหนังสือพิมพรวม
ดวย แตไมเปนเจาของกิจการโทรทัศน สามารถเปนเจาของ
กิจการวิทยุ ไดถึง 100% 

 

 การถือครองสิทธิขามสื่อระหวางวิทยุและ โทรทัศน
สามารถทำไดตามสัดสวนท่ีข้ึนอยูกับขนาดของตลาดและ
จำนวนผูประกอบการ 

ตารางที่ 1: ตวัอยางการควบคมุการครองสิทธขิามสื่อในสหรฐัอเมรกิาและสหราชอาณาจกัร22

23 

 ทวาดวยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทำใหสื่อตางๆ เขามามีบทบาทบนแพลตฟอรมออนไลนและ 
Social Media มากขึ้น ดวยการเผยแพรขอมูลขาวสารหรือเน้ือหารายการของตนเองผานทางชองทางออนไลน
เพ่ิมขึ้น ทั้งการสรางแพลตฟอรมของตัวเองและการเช่ือมโยงเน้ือหารายการเขากับแพลตฟอรมอ่ืน นอกจากน้ี
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียังเปนโอกาสเพ่ือใหสามารถอยูรอดในยุคเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล 
(Digitalization) โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่มีการปรับตัว หากสื่อรายยอยไมสามารถปรับตัวได ก็ยอมถูกราย

 
21 พิจารณาการถือครองกิจการประเภทเดียวกัน ดวยจำนวนใบอนุญาตและพื้นท่ีท่ีขอรับใบอนุญาต เพ่ือสงเสริมการแขงขันและ
ผูประกอบการทองถิ่น 
22 พิจารณาการถือครองกิจการประเภทเดียวกัน ตามจำนวนใบอนุญาต พ้ืนท่ีท่ีขอรับใบอนุญาต และจำนวนผูประกอบการ  
23 สามารถอานตอเพิ่มเติมไดจาก สรุปผลการศึกษาดานการกำกับดูแลการแขงขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
(https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/601100000007.pdf  
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ใหญควบรวมไป โดยการที่ เทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยนไปทำใหเกิดการเพ่ิมขึ้นของ User-generated 
Content (UGC) หรือขอมูลจากสื่อออนไลนจำนวนมาก เน่ืองจากมีตนทุนในการรวบรวมและเผยแพรที่ไมสูง
มากนัก ซึ่งขอมูลขาวสารจาก UGC น้ีเองมักถูกนำมาใชโดยสื่อกระแสหลักผานทางรายการโทรทัศนเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยการนำขอมูลน้ันมาตอยอดเปนขาวในสื่อหลัก23

24 อยางไรก็ดีธุรกิจสื่อรายใหญก็ไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงน้ีเชนกัน เน่ืองจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบริโภค โดยจากการสำรวจของ Nielsen พบวา 
ความถี่ของการเขาชมเน้ือหารายการตามผังการออกอากาศในป 2021 ต้ังแตเดือนมกราคม-เดือนพฤศจิกายน 
คนไทยรับชมโทรทัศนเพียงวันละ 48% ของการเขาถึงโทรทัศนของคนไทยทั้งหมด ซึ่งเปนยอดการชมที่ลดลง
อยางตอเน่ือง จาก 51% ในป 2020 และ 53% ในป 2019 24

25 และแนนอนวาพฤติกรรมการรับชมที่เปลี่ยนไปน้ี 
ยอมสงผลตอรายไดโฆษณาที่มีสัดสวนการเติบโตที่ลดลงของผูใหบริการซึ่งแสดงใหเห็นในภาพที่ 1 ซึ่ง
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงน้ีลวนแลวแตมีการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก อันเปนผลตอเน่ืองใหไมนานมาน้ี หลาย
ประเทศที่มีการควบคุมการครองสิทธิขามสื่อ มีการผอนปรนกฎกติกาที่เปนอุปสรรคตอผูเปนเจาของสื่อมาก
เกินไป เพ่ือใหสามารถอยูรอดตอไปได  

 

ภาพที่ 1: มลูคาโฆษณาผานสื่อประเภทตางๆ ในประเทศไทย ประจำป 2017-202125

26 

 ในป 2021 ศาลฎีกา (Supreme Court) ของสหรัฐอเมริกาไดตัดสินยืนยันใหมีการเปลี่ยนแปลง 
การควบคุมการเปนเจาของสื่อ สืบเน่ืองจากความพยายามของ FCC ต้ังแตป 2017 ที่ตองการจะยกเลิกหรือ
ผอนคลายกฎของการเปนเจาของสื่อและสื่อทองถิ่นหลายฉบับ อันเปนกฎระเบียบที่ลาสมัยซึ่งผูกมัด
อุตสาหกรรมสื่อมานานเกินไป ทั้งการจำกัดความเปนเจาของสื่อรวมกันระหวางสถานีโทรทัศนและ
หนังสือพิมพ และการจำกัดสัดสวนการครองสิทธิขามสื่อระหวางสถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุ การหามใหถือ
ครองสิทธิขามสื่อในกิจการโทรทัศน 4 อันดับแรก ซึ่งการผอนคลายขอหามดังกลาวจะชวยสรางการลงทุนที่
จำเปนและเสริมสรางการทำงานรวมกันขามแพลตฟอรมที่จะชวยสนับสนุนผูผลิตขาวทองถิ่น และในปเดียวกัน
น้ีเอง สหราชอาณาจักรซึ่งมีการกำกับดูแลการครองสิทธิขามสื่อเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา 

 
24 https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/601100000005.pdf 
25 https://marketeeronline.co/archives/244532 
26 https://www.thansettakij.com/business/510233 
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ไดออกรายงานตอรัฐมนตรีในเรื่องการครองสิทธิขามสื่อ “The future of media plurality in the UK”27 
อันเปนการกำหนดขั้นตอนที่ Ofcom วางแผนจะดำเนินการในอนาคต เพ่ือใหแนใจวากรอบการกำกับดูแลสื่อ
ในสหราชอาณาจักรยังคงมีความเหมาะสมและเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดย Ofcom ยังคง
การกำหนดขอหามการถือครองใบอนุญาตดำเนินกิจการ Channel 3 ถาบุคคลน้ัน ดำเนินกิจการหนังสือพิมพ 
ซึ่งมีสวนแบงการตลาดระดับประเทศต้ังแต 20% ขึ้นไป แตเน่ืองจากมีการเผยแพรขอมูลขาวสารทางออนไลน
มากขึ้น จึงไดมีการขยายคำนิยามศัพทที่อาจเปนขอกังวลดานผลประโยชนสาธารณะจากการควบรวมสื่อที่
นอกเหนือจากผูแพรภาพกระจายเสียงและหนังสือพิมพ เปน “news creators (ผูผลิตขาว” โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหครอบคลุมการในการรับรูขอมูลขาวสารของผูบริโภคในทุกชองทาง อยางไรก็ดีการ
กำหนดการครองสิทธิขามสื่อของสหราชอาณาจักรน้ีอาจมีความทาทายจากการรับรูขาวสารผานชองทาง
ออนไลนและ Social Media ที่อาจนำมาสูการรับรูขาวสารที่ไมถูกตอง น่ันจึงทำใหตอไปในอนาคต Ofcom 
จะมีการทบทวนอีกครั้งในป 2024  

 ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีในปจจุบันที่ทำใหประชาชนมีความ
ตระหนักรูและสามารถหาขอมูลอยางหลากหลาย กลไกการครอบงำทางความคิดจากสื่อจึงมีแนวโนมที่ลดลง
เมื่อเทียบกับในอดีต โดยที่ประเทศไทยก็ยังไมไดมีการกำหนดการกำกับดูแลเอาไวอยางชัดเจน น่ันจึงมีความ
เปนไปไดวาหากมีการเพ่ิมระดับการกำกับดูแลในเรื่องดังกลาว อาจเปนการสรางอุปสรรคในการแขงขันของผู
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ทั้งในเรื่องการสรางตนทุนใหผูประกอบการจากการกำกับ
มากกวาดูแล รวมไปถึงยังเปนตนทุนคาเสียโอกาสในการผสานความรวมมือเพ่ือลงทุนสรางเน้ือหาที่สามารถ
ดึงดูดผูบริโภคใหมากขึ้น อันจำเปนที่ตองอาศัยเงินลงทุนที่สูง ดังน้ัน กลไกที่สำคัญมากกวาการที่รัฐเขาไป
กำกับและแทรกแซงมากเกินไป (อันอาจนำไปสูความลมเหลวจากการกำกับดูแล: Government Failure) คือ
กลไกการสงเสริมการกำกับดูแลกันเอง รวมไปถึงสนับสนุนใหผูประกอบกิจการในประเทศสามารถแขงขันได
ทัดเทียมกับผูใหบริการจากตางประเทศน่ันเอง 

 
 

  

 

 
27 https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/future-media-plurality-uk 
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ชื�อรายงาน
วเิคราะหพ์ฤติกรรมการแขง่ขนัในกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการที�เกี�ยวขอ้ง 

ผูจ้ดัทํา
สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ
สาํนกัสง่เสรมิการแขง่ขนัและกํากับดแูลกันเอง

นายกีรติ อาภาพันธุ์นายกีรติ อาภาพันธุ์นายกีรติ อาภาพันธุ์
นางธันยพรนางธันยพรนางธันยพร       เปาทองเปาทองเปาทอง
นางสาวธัญธารยี์นางสาวธัญธารยี์นางสาวธัญธารยี์       สุธีวราสิทธิ�สุธีวราสิทธิ�สุธีวราสิทธิ�
นายภาณุนายภาณุนายภาณุ       วีระชาลีวีระชาลีวีระชาลี
นางสาวอารดานางสาวอารดานางสาวอารดา       ทางตะคุทางตะคุทางตะคุ
นางสาวกรรณิการ์นางสาวกรรณิการ์นางสาวกรรณิการ์       สุวรรณมณีสุวรรณมณีสุวรรณมณี

       รายงานฉบับนี�มีวัตถุประสงค์เพื�อเป�นข้อวิเคราะหป์ระกอบแนวทาง        
 การกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ของบุคลากรสาํนักงาน
กสทช. และเพื�อเป�นประโยชน์ต่อผู้ที�เกี�ยวข้อง ทั�งภาครฐั ภาคเอกชน ตลอดจน 
 ผู้สนใจ โดยข้อมูล ข้อวิเคราะห ์หรอื ข้อความใดๆ ที�ปรากฏในรายงานนี�ไม่มีผล
ผูกพันต่อ สาํนักงาน กสทช. แต่อย่างใด และสาํนักงาน กสทช. จะไม่รบัผิดชอบ
ต่อความเสียหายที�อาจจะเกิดขึ�น ทั�งทางตรง หรอื ทางอ้อมจาก การนาํข้อมูล       
ข้อวิเคราะห ์ หรอืข้อความ ในรายงานนี�ไปใชห้รอืการกระทําใดๆ ที�เกี�ยวข้องกับ
ข้อมูล ข้อวิเคราะห ์หรอืข้อความที�ปรากฏในรายงานนี�


