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บทคัดย่อ
	 การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจโทรทศัน์แบบมีค่าใช้จ่าย	 (Pay	 TV)	 เป็น 
การวิจยัท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาตลาดธรุกิจโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ยทัง้ใน
ด้านผู้ประกอบการซึง่เป็นผู้ ให้บริการและด้านผู้ชมซึง่เป็นผู้ รับบริการ	 ผู้วิจยั
ใช้วธีิการวจิยัแบบผสมผสาน	โดยใช้การศกึษาเอกสารเก่ียวกบัสภาพตลาดให้
บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ย	และใช้การวิจยัเชิงส�ารวจเพ่ือศกึษาพฤตกิรรม	
ความพงึพอใจและความต้องการของผู้บริโภค	เก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามกบั
กลุ่มตวัอย่างทัง้ในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั	 ด้วยวิธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
หลายขัน้ตอน	การวิเคราะห์ข้อมลูเอกสารใช้พรรณาวิเคราะห์	สว่นข้อมลูจาก
การส�ารวจใช้วิธีการวเิคราะห์ทางสถิต	ิได้แก่	ความถ่ี	ร้อยละ	คา่เฉลีย่	และสว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน
	 ผลการวิจัยพบว่า	 (1)	 ตลาดธุรกิจโทรทศัน์แบบมีค่าใช้จ่ายมีแนว
โน้มสดัสว่นตลาดเพ่ิมสงูขึน้เม่ือเทียบกบัตลาดโทรทศัน์แบบไมเ่สียคา่ใช้จ่าย
หรือฟรีทีวี	 โดยผู้ชมมีทางเลือกในการรับบริการหลากหลายรูปแบบทัง้จาน
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ดาวเทียมแบบซือ้ครัง้เดียว	แบบจา่ยรายเดือน	หรือระบบเคเบลิแบบจา่ยราย
เดือน	 รวมทัง้ระบบการรับบริการผา่นอินเทอร์เน็ต	หรือ	 IPTV	 (2)	พฤติกรรม
การใช้บริการโทรทัศน์แบบมีค่าใช้จ่ายพบว่าผู้ ใช้บริการโทรทัศน์แบบมี 
คา่ใช้จา่ยเกินกวา่คร่ึงท่ีใช้บริการโทรทศัน์ระบบจานดาวเทียมแบบซือ้ครัง้เดียว	
สว่นคา่ใช้จา่ยรายเดือนเฉลีย่อยูท่ี่	300-500	บาท	ทางด้านความพงึพอใจในการ
ใช้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ยโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	มีความพงึพอใจท่ี
จะได้ชอ่งรายการท่ีอยากดเูพ่ิมให้เลอืกจากบริษัทท่ีเป็นสมาชิกอยูแ่ล้ว	และเหน็
วา่กลอ่งรับสญัญาณเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีซ�า้ซ้อน	รายการท่ีต้องการรับชมหากต้อง
เสียค่าใช้จ่ายอนัดบัสงูสดุคือรายการถ่ายทอดสดกีฬานดัส�าคญั	 โดยเฉพาะ
ฟตุบอล	และรายการภาพยนตร์ตา่งประเทศ	

ค�าส�าคัญ:   ตลาดธุรกิจโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จ่าย	 /	 ความพงึพอใจ	 /	ความต้องการ	 / 

การใช้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ย	
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Abstract 

 This	research	intends	to	analyze	the	Thai	broadcasting	market	
especially	pay	TV	market	from	both	supply	and	demand	sides.	The	
research	applied	mix	method	 to	collect	data	 from	various	sources.	
Document	 analysis	 included	annual	 reports,	 rules	 and	 regulations,	
news	archives	 concerning	 the	 supply	 side	 of	 the	market,	 such	 as	
broadcasting	operators,	network,	stations	and	content	aggregators.	
Survey	research	was	also	applied	to	collect	data	from	pay	TV	audiences	
around	the	country.	The	questionnaire	focused	on	their	broadcasting	
media	 exposure,	 needs	and	gratification.	Descriptive	 analysis	was	
applied	in	qualitative	data.	Quantitative	data	was	analyzed	by	statistical	
analysis	including	percentage,	means,	and	standard	deviation.	
 The	results:	(1)	pay	TV	market	was	gradually	increased	comparing	
to	free	TV	market	which	is	declining.	Pay	TV	audiences	had	variety	of	
platforms	for	subscription,	such	as	via	direct-to-home	satellite	TV,	monthly	
subscription	satellite	TV,	cable	TV,	internet	protocol	TV	or	IPTV.	(2)	Most	
pay	TV	audience	used	direct-to-home	satellite	TV.	Those	paid	the	services	
from	many	companies	needed	different	programs	offered	by	different	
companies.	 Price	 and	program	differences	were	 the	main	 factors	 of	
consideration	by	the	viewers.	Average	monthly	fee	was	around	300-500	
baht.	In	terms	of	gratification,	the	audiences	were	highly	satisfied	with	
the	cost,	but	preferred	more	programs	selection	from	the	old	company	
rather	than	apply	a	new	service.	They	also	agreed	that	multiple	set	top	
box	was	an	excessive	charge.	 The	most	 needed	TV	programs	were	
lived-sport	programs,	especially	football,	and	international	movies.		

Key words:  Pay	TV	market	/	broadcasting	audience	survey/	use	and	gratification	
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1. บทน�า
	 สภาพตลาดการ ใ ห้บ ริการ โทรทัศ น์แบบมีค่ า ใ ช้ จ่ าย ไ ด้ มี 
การเปล่ียนแปลงไปจากอดีตซึ่งเดิมเป็นตลาดท่ีมีผู้ประกอบการรายใหญ่
น้อยราย	 และมีผู้ประกอบการระดบัท้องถ่ินจ�านวนมากราย	 แต่หลงัจากท่ี	 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทศัน์	และกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาต	ิ(กสทช.)	ได้ออกใบอนญุาตให้ประกอบกิจการท�าให้เกิดผู้ประกอบการ 
รายใหม	่ๆ 	ท่ีมีศกัยภาพเกิดขึน้อยา่งมาก	จะพบวา่มีผู้ให้บริการโทรทศัน์แบบมี
คา่ใช้จา่ย	(Pay	TV)	รายใหมห่ลายราย	ซึง่สว่นใหญ่ก็คือผู้ด�าเนินธรุกิจโทรทศัน์
อยูแ่ล้วในฐานะผู้สร้างสรรค์และรวบรวมเนือ้หา	(content	provider)	เชน่	บริษัท
แกรมม่ี	บริษัทอาร์เอส	บริษัทซีทีเอช	 เป็นต้น	ผู้ประกอบการรายใหม่เหลา่นี ้
ด�าเนินธุรกิจโทรทศัน์โดยให้บริการผ่านโครงข่ายดาวเทียม	 และ/หรือโครง
ขา่ยเคเบลิ	ซึง่การให้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ยดงักลา่วเป็นท่ีนิยมอยา่ง
มากในประเทศไทย	เน่ืองจากผู้ชมโทรทศัน์นิยมท่ีจะตดิตัง้กลอ่งรับสญัญาณ	 
(set	top	box)	เพ่ือรับชมรายการฟรีทีวีให้มีสญัญาณภาพและเสียงชดัเจนขึน้	
และยงัสามารถรับชมชอ่งรายการอ่ืน	ๆ 	ท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมเตมินอกเหนือ
จากฟรีทีวีเพียงหกชอ่งเหมือนท่ีผา่นมา	
	 การให้บริการโทรทัศน์แบบมีค่าใช้จ่ายในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ	 
ทัง้แบบไมมี่คา่บริการรายเดือน	 (free	 to	box)	ซึง่ผู้ชมเพียงซือ้อปุกรณ์กลอ่ง
รับสัญญาณติดตัง้แล้วก็สามารถรับชมรายการท่ีออกอากาศได้เลย	 หรือ
แบบท่ีสองซึง่เป็นแบบเก็บค่าบริการรายเดือน	 (monthly	 fee)	 ท่ีจะมีรายกา
รอ่ืนๆ	เพ่ิมเตมิแตกตา่งกนัไปตามราคาคา่บริการ	และแบบท่ีสามซึง่เป็นแบบ 
เก็บคา่บริการตามการใช้งาน	(pay	per	view)	ซึง่ผู้ชมจะได้รับชมรายการเฉพาะ
ท่ีตนต้องการจา่ยเงินเพ่ือรับชม	เชน่	ภาพยนตร์ตา่งประเทศบางเร่ือง	เป็นต้น	
เหลา่นีท้�าให้ผู้ประกอบการตา่งพยายามสร้างสรรค์และสรรหารายการโทรทศัน์
เพ่ือดงึดดูลกูค้าให้มาใช้บริการของตน	
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	 นอกจากการใช้การแข่งขนัด้านราคาแล้ว	 ผู้ ให้บริการโทรทศัน์แบบ
มีค่าใช้จ่ายยังพยายามท่ีจะน�าเสนอช่องรายการท่ีมีคุณภาพและมีเนือ้หา
รายการท่ีเป็นท่ีนา่สนใจแก่ผู้ชม		แตจ่ะเหน็ได้วา่เนือ้หารายการท่ีมีมลูคา่สงูหรือ
เนือ้หารายการท่ีเป็นสทิธิเฉพาะราย	(premium/exclusive	content)	มกัจะถกู
ผกูขาดให้บริการอยูใ่นบริษัทท่ีให้บริการเพียงรายเดียว	ซึง่ท�าให้เนือ้หารายการ
ไม่สามารถแพร่กระจาย	 (content	 distribution)	 ไปยงัผู้บริโภคได้	 จึงเป็น 
การสร้างปัญหาความซ�า้ซ้อนของการใช้กล่องรับสญัญาณ	 (multiple	 set	
top	 box)	 และการสมัครสมาชิก	 (multiple	 subscription)	 เพราะผู้ ชมท่ี
ต้องการดเูนือ้หารายการดงักล่าวจะต้องติดตัง้กล่องรับสญัญาณและ/หรือ
สมคัรเป็นสมาชิกของบริษัทท่ีมีเนือ้หารายการหรือช่องรายการนัน้	 ๆ	 ปัญหา
ดังกล่าวนอกจากจะสร้างภาระต่อผู้ บริโภคท่ีเป็นผู้ ชมแล้ว	 ยังก่อให้เกิด 
การบริหารจดัการกลอ่งรับสญัญาณและการบริหารการใช้งานโครงขา่ยอยา่ง
ไมมี่ประสทิธิภาพอีกด้วย	
	 ด้วยข้อจ�ากดัในการรับสญัญาณภาพฟรีทีวีผา่นเสาอากาศ	(antenna)	
และจ�านวนชอ่งรายการท่ีจ�ากดั	ท�าให้อตุสาหกรรมโทรทศัน์ตัง้แตปี่	พ.ศ.	2550	
เป็นต้นมา	ก้าวสูย่คุการแขง่ขนัระหวา่งแพลตฟอร์ม	กลา่วคือเกิดผู้ประกอบการ
โทรทศัน์ดาวเทียมเป็นอีกทางเลือกหนึง่นอกเหนือจากระบบฟรีทีวีและเคเบิล
ทีวีท่ีมีอยูเ่ดมิ	เน่ืองจากผู้ชมโทรทศัน์ให้ความนิยมตดิตัง้กลอ่งหรืออปุกรณ์รับ
สญัญาณโทรทศัน์ดาวเทียมเพ่ือดรูายการท่ีหลากหลายขึน้	พร้อมกบัการรับ
ชมฟรีทีวีผา่นกลอ่งรับสญัญาณท่ีให้ภาพชดัในราคาท่ีถกูกวา่การเป็นสมาชิก
เคเบลิทีวีในขณะนัน้	[1]	
	 สภาพตลาดท่ีมีผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่ก่ีรายในอดีตจึงได้
เปล่ียนแปลงไป	มีผู้ประกอบกิจการให้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ยจ�านวน
มากขึน้ในตา่งรูปแบบกนั	ซึง่ให้บริการทัง้แบบเก็บคา่สมาชิกรายเดือนและแบบ
กลอ่งขายขาด	บริษัทเหลา่นีไ้ด้วางกลยทุธ์ทางธรุกิจเพ่ือดงึดดูลกูค้าและเพ่ิม
สมาชิกในหลากหลายรูปแบบ	 ท่ีชดัเจนในปัจจบุนัเป็นการซือ้ลขิสทิธ์ิรายการ
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กีฬาท่ีมีผู้ นิยมจ�านวนมากมาเป็นจดุดงึดดูและกระตุ้นยอดขาย	โดยก�าหนดให้
ผู้ ท่ีต้องการรับชมรายการของตนหรือผู้ เป็นสมาชิกจะต้องรับชมผ่านอปุกรณ์
รับสญัญาณของผู้ประกอบการรายนัน้เท่านัน้	 เช่น	 การขายกล่องสญัญาณ	
GMM	Z	ของบริษัทแกรมม่ี	 เพ่ือรับชมรายการฟตุบอลยโูร	 จนน�าไปสูปั่ญหา 
จอด�าหรือจอดบัส�าหรับผู้ชมท่ีเป็นสมาชิกของทรูวิชัน่	 เป็นต้น		แม้วา่ปัจจบุนั
คนไทยร้อยละ	98	จะสามารถเข้าถงึบริการโทรทศัน์ได้	[2]	แตร้่อยละ	60	ของ
ครัวเรือนทัง้หมดท่ีเคยใช้เสาอากาศรับสญัญาณโทรทศัน์ได้เปลี่ยนมาใช้จาน
รับสญัญาณดาวเทียม	หรือระบบเคเบลิซึง่ต้องมีกลอ่งรับสญัญาณเป็นอปุกรณ์
รองรับ	 [3]	ท�าให้กลุม่ธรุกิจสื่อบนัเทิง	ผู้ผลติเนือ้หารายการโทรทศัน์รายใหญ่
หลายรายเข้าสู่ตลาดโดยการท�ากิจกรรมส่งเสริมการขายกล่องรับสญัญาณ
เพ่ือดงึดดูลกูค้าท่ีต้องการรับชมรายการของตน	บริษัทเหลา่นีมี้แนวโน้มเพ่ิม
มากขึน้	เชน่	การด�าเนินธรุกิจของบรษัทแกรมม่ี	(กลอ่ง	GMMZ)	บริษัทอาร์เอส	 
(กลอ่ง	RS	Sunbox)	เป็นต้น
	 เม่ือเป็นเช่นนีก้ล่องหรืออุปกรณ์รับสัญญาณได้กลายเป็นเคร่ือง
มือทางการตลาดท่ีสามารถสร้างฐานผู้ ชมและรายได้จ�านวนมากมายังผู้
ประกอบการเจ้าของรายการโทรทัศน์	 อย่างไรก็ตาม	 วิธีการท�าตลาดของ
แตล่ะบริษัทโดยการดงึดดูผู้ชมด้วยเนือ้หาท่ีเป็นท่ีนิยมโดยซือ้สทิธิเฉพาะราย	
(exclusive	 content)	 ได้สร้างปัญหาความซ�า้ซ้อนของการใช้อปุกรณ์รับหรือ
แปลงสญัญาณ	 เพราะผู้ชมท่ีต้องการรับชมรายการท่ีช่ืนชอบจ�าเป็นต้องซือ้
กลอ่งของผู้ประกอบการท่ีได้สทิธิในแตล่ะรายการ	เชน่	รายการกีฬาระดบัโลก
อยา่ง	ฟตุบอลยโูร	ฟตุบอลโลก	พรีเมียร์ลีกองักฤษ	 เป็นต้น	มาติดตัง้ภายใน
บ้าน	[4]	ท�าให้ผู้บริโภคเข้าถงึเนือ้หารายการแบบถกูจ�ากดัด้วยการใช้อปุกรณ์
รับหรือแปลงสัญญาณเฉพาะราย	 เหล่านีน้อกจากเป็นการสร้างภาระให้ 
ผู้บริโภคแล้วในทางการแขง่ขนัถือวา่ไมก่่อให้เกิดการจดัสรรและบริหารจดัการ
กลอ่งรับสญัญาณ	หรือทรัพยากรโครงขา่ย	(network	aggregator)	ได้ดีพอจน
เกิดการแยกสว่นการใช้งานโครงขา่ย	 (unbundle	network)	ท�าให้เกิดกรณีท่ี
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ผู้บริโภคมีกลอ่งรับสญัญาณโทรทศัน์หลายกลอ่ง	และ/หรือต้องสมคัรสมาชิก
หรือเสียคา่บริการเพ่ือรับชมรายการโทรทศัน์จากหลายบริษัท	 เป็นต้น	ดงันัน้
การส�ารวจสภาพตลาดการให้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ย	และการรับทราบ 
ความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการโทรทศัน์กลุม่นีจ้ะท�าให้เข้าใจสภาวะการแข่งขนั
ในตลาด	ตลอดจนพฤตกิรรม	ความพงึพอใจ	และความต้องการของผู้บริโภค
เพ่ือน�าไปประกอบการก�าหนดนโยบายก�ากบัการแขง่ขนัในตลาดธรุกิจโทรทศัน์
แบบมีคา่ใช้จา่ยดงักลา่วตอ่ไป

2. วัตถุประสงค์การวจิยั
	 เพ่ือศกึษาตลาดธุรกิจโทรทศัน์แบบมีค่าใช้จ่ายทัง้ในด้านผู้ประกอบ
การและด้านผู้ ใช้บริการ	 โดยในด้านการประกอบการจะมุ่งเน้นการวิเคราะห์
สภาพตลาดกิจการโทรทศัน์แบบมีค่าใช้จ่าย	 ส่วนในด้านผู้ ใช้บริการจะเป็น 
การส�ารวจพฤตกิรรม	ความพงึพอใจและความต้องการของผู้บริโภค

3. ขอบเขตงานวจิยั
 ขอบเขตงานวิจัยชิน้นีค้รอบคลุมตลาดธุรกิจโทรทัศน์แบบมีค่าใช้
จ่ายทัง้รูปแบบจานดาวเทียมแบบซือ้ครัง้เดียว	แบบจ่ายรายเดือน	และแบบ
เคเบิลทีวีจา่ยรายเดือน	 [5]	 แตไ่มน่บัรวมธรุกิจให้บริการโครงขา่ยและการให้
บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก	นอกจากนีย้งัมีการวิจยัส�ารวจผู้บริโภคผู้ ใช้
บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จ่ายท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	 และนอก
เขตกรุงเทพ	เก็บข้อมลูระหวา่งเดือนมกราคมถงึกมุภาพนัธ์	2557	

4. นิยามศัพท์
 (1)	 ตลาดธุรกิจโทรทศัน์	 หมายถึงกิจกรรมการให้บริการแพร่ภาพ
และกระจายเสียง	(โทรทศัน์)	แบบมีคา่ใช้จา่ย	(pay	TV	or	subscription	TV)	 
ตามแนวทางห่วงโซ่ธุรกิจ	 ซึ่งประกอบด้วยผู้ ประกอบการธุรกิจโทรทัศน์ 
แบบมีค่าใช้จ่ายทัง้ลกัษณะท่ีให้บริการผ่านระบบจานดาวเทียมแบบซือ้ครัง้
เดียว	แบบจา่ยรายเดือน	และเคเบลิทีวี	และผู้ รับบริการซึง่ก็คือผู้ ท่ีเป็นสมาชิก
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และรับชมโทรทศัน์ผา่นระบบจานดาวเทียมและเคเบลิทีวี	
	 (2)	ผู้ประกอบการ	หมายถงึบริษัทท่ีให้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ย
ทัง้ลกัษณะท่ีให้บริการผา่นระบบจานดาวเทียมแบบซือ้ครัง้เดียว	แบบจา่ยราย
เดือน	และเคเบิลทีวี	ทัง้นีไ้มร่วมถึงบริษัทท่ีให้บริการโครงข่ายและสิ่งอ�านวย
ความสะดวกด้านการแพร่ภาพและกระจายเสียง	
	 (3)	พฤติกรรมการใช้บริการ	หมายถงึการรับชมโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้
จา่ยของผู้บริโภค	ทัง้รูปแบบการเป็นสมาชิก	คา่ใช้จา่ย	จดุประสงค์ของการรับ
บริการ	และประเภทหรือเนือ้หารายการท่ีรับชม
	 (4)	 ความพึงพอใจในการใช้บริการ	 หมายถึงความรู้สึกชอบหรือ 
ไมช่อบเม่ือใช้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ยทัง้ในด้านคา่ใช้จา่ย	เนือ้หาและ/
หรือประเภทรายการ	และอปุกรณ์กลอ่งรับสญัญาณ	
	 (5)	ความต้องการใช้บริการ	หมายถงึประเภทและ/หรือเนือ้หารายการ
โทรทศัน์ท่ีผู้บริโภคต้องการรับชมโดยมีคา่ใช้จา่ยเพ่ือรับบริการนัน้

5. ระเบยีบวธีิวจิยั 
	 ผู้วิจยัใช้วิธีการวิจยัแบบผสมผสาน	 โดยศกึษาเอกสาร	 (document	
analysis)	 เก่ียวกับห่วงโซ่ธุรกิจการให้บริการโทรทศัน์แบบมีค่าใช้จ่ายของ
ผู้ประกอบการ	 และใช้การวิจยัเชิงส�ารวจ	 (survey	 research)	 เพ่ือศึกษา
พฤตกิรรม	ความพงึพอใจและความต้องการของผู้บริโภค		
	 แหลง่ข้อมลูในการวจิยันี	้ได้แก่	ข้อมลูเอกสารซึง่ประกอบด้วยเอกสาร
รายงานผลประกอบการของบริษัทท่ีให้บริการโทรทัศน์แบบมีค่าใช้จ่าย	 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	และเอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ	และแหลง่ข้อมลูสว่นท่ีสอง
คือแหลง่ข้อมลูบคุคลซึง่ก็คือผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ใช้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ย
ทัง้ในลกัษณะท่ีจ่ายครัง้เดียวและลกัษณะท่ีจ่ายรายเดือน	 โดยมีรายละเอียด
การด�าเนินการวิจยัดงันี ้
	 (1)	ประชากร	คือ	ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและจงัหวดัอ่ืนๆ	ท่ี
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มีอายตุัง้แต	่20	ปีขึน้ไป	ซึง่เป็นสมาชิกหรือใช้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ย	
(ประมาณ	14.5	ล้านครัวเรือน	ในปี	พ.ศ.	2555)	[6]
	 (2)	กลุม่ตวัอยา่ง	คือ	ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและในจงัหวดั
อ่ืนๆ	ท่ีมีอายตุัง้แต	่20	ปีขึน้ไป	ซึง่เป็นสมาชิกหรือใช้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่
ใช้จา่ย	โดยใช้วิธีสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน	ทัง้นีข้นาดกลุม่ตวัอยา่งอาศยั
สตูรของ	ทาโร่	 ยามาเน่	 (Yamane,	 1973)	 โดยก�าหนดความเช่ือมัน่ท่ี	 95%	
ความผิดพลาดไมเ่กิน	5%	ค�านวนได้ขนาดตวัอยา่งจ�านวนอยา่งต�่า	400	คน	
	 (3)	 เคร่ืองมือวิจยั	 ซึง่ใช้ในการส�ารวจผู้บริโภคคือ	 แบบสอบถามซึง่
ประกอบด้วย	 4	 ประเด็น	 ได้แก่	 ข้อมลูทัว่ไป	 การใช้บริการโทรทศัน์แบบมี 
ค่าใช้จ่าย	 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการโทรทัศน์แบบมีค่าใช้จ่าย	 และ	 
ความต้องการและข้อเสนอแนะ

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 (1)	เข้าใจสภาพตลาดธรุกิจการให้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ย	
	 (2)	ทราบพฤติกรรม	ความพงึพอใจ	และความต้องการของผู้บริโภค
ในการใช้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ย
 (3)	 เป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายเพ่ือก�ากบัธรุกิจการให้บริการ
โทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ยเพ่ือคุ้มครองและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

7. ผลการวจิยั
	 7.1	สภาพตลาดให้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ย	(Pay	TV	market)	
ธุรกิจโทรทศัน์ในปัจจบุนัมีรูปแบบการให้บริการในสองลกัษณะตามประกาศ
ของ	 กสทช.	 กล่าวคือ	 (1)	 ประเภทบริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการทั่วไป	 หรือ	 
ฟรีทีวี	ซึง่ในมีอยู	่6	ชอ่งรายการท่ีเป็นระบบอนาลอ็ก	และอีก	48	ชอ่งรายการ
ในระบบดจิิทลั	ซึง่เร่ิมทดลองออกอากาศไปแล้ว	27	ชอ่ง	เม่ือเดือนพฤษภาคม	
พ.ศ.	2557	(2)	ประเภทบริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ย	ซึง่ตามประกาศของ	
กสทช.	หมายถึง	 “บริการโทรทศัน์ประเภทท่ีผู้ ใช้บริการประสงค์จะรับบริการ 
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ดงักล่าวตามเง่ือนไขท่ีผู้ ให้บริการก�าหนด	 โดยผู้ ให้บริการไม่ประสงค์จะให้
บริการเป็นการทัว่ไป	ซึง่จะมีคา่บริการหรือไมมี่ก็ได้”	[7]	
	 สัดส่วนการการรับชมโทรทัศน์ในประเทศไทยผ่านหลากหลาย
แพลตฟอร์ม	ซึง่แสดงไว้ในภาพท่ี	 1	จะเห็นวา่	 ตลอด	7	 ปีท่ีผา่นมา	ตัง้แตปี่	
พ.ศ.	 2550-2556	การรับชมรายการโทรทศัน์ผา่นเสาอากาศ	 (TV	antenna)	
หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่	เสาก้างปลา	มีแนวโน้มลดลงอยา่งตอ่เน่ือง	แตก่ารรับ
ชมโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม	(satellite	TV)	กลบัเป็นท่ีนิยมเพ่ิมมากขึน้เร่ือยๆ	โดย
เฉพาะสดัสว่นการรับชมโทรทศัน์ผา่นแพลตฟอร์มตา่งๆ	ตัง้แตปี่	พ.ศ.	 2555	
เป็นต้นมา	โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมได้รับความนิยมมากท่ีสดุ	สว่นใหญ่จะเป็น
รูปแบบโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมท่ีไมมี่คา่บริการรายเดือน	 (free	 to	box)	 โดย
มีการคาดการณ์วา่ในปี	พ.ศ.	 2558	การรับชมโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมจะเป็น
สดัสว่นท่ีมากท่ีสดุถงึร้อยละ	75	ของครัวเรือน	[8]
ภาพท่ี	1	สว่นแบง่ตลาดการรับชมโทรทศัน์ในประเทศไทย

ท่ีมา:	Nielson	Entertainment	Survey	2013	(อ้างใน	“ศกึชิงคลื่นบนนา่นฟ้า”	
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์	16	มีนาคม	2557)
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	 ในตลาดธรุกิจให้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วยหลาก
หลายแพลตฟอร์ม	ได้แก่	โทรทศัน์ในระบบเคเบลิ	(cable	television)	โทรทศัน์
ในระบบดาวเทียม	 (satellite	 television)	 โทรทศัน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	
(Internet	Protocol	Television	or	IPTV)	และโทรทศัน์แบบเคลื่อนท่ี	(mobile	
television)	โดยทกุระบบท่ีเป็นระบบดจิิทลั	จะต้องมีท่ีรับสญัญาณหรืออปุกรณ์
ปลายทาง	ซึง่มีผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องดงันี ้
 1) โทรทัศน์ในระบบเคเบิล (cable television)	 แบ่งได้เป็น	 2	
ประเภทคือ	ระดบัชาตแิละระดบัท้องถ่ิน	ดงันี	้
	 	 1.1	ผู้ให้บริการโทรทศัน์ในระบบเคเบลิระดบัชาต	ิมีผู้ประกอบ
การ	2	รายหลกัประกอบด้วย	ทรูวิชัน่ส์	ซึง่ได้รับอนญุาตให้บริการโทรทศัน์ใน
ระบบเคเบลิภายใต้สญัญาสมัปทานของ	อสมท.	ก่อนท่ีจะมีการจดัตัง้	กสทช.	
ซึง่เป็นองค์กรอิสระมาก�ากบัดแูล	ซึง่สญัญาสมัปทานดงักลา่วจะหมดอายใุนปี	
พ.ศ.	2562	[9]	สว่นผู้ให้บริการอีกรายหนึง่คือ	บริษัท	ซีทีเอช	หรือ	Cable	Thai	
Holding	(CTH)	โดยได้รับใบอนญุาต	จาก	กสทช.		
	 	 1.2	ผู้ ให้บริการโทรทศัน์ในระบบเคเบิลระดบัท้องถ่ิน	ซึง่มีผู้
ประกอบการมากกวา่	300	รายทัว่ประเทศท่ี	ได้รับใบอนญุาตจาก	กสทช.	
 2) โทรทศัน์ในระบบดาวเทยีม (satellite television) แบง่ได้เป็น	2	
ประเภทดงันี	้
	 	 2.1	 แบบไม่มีค่าบริการรายเดือน	 (satellite	 free	 TV)	 โดย
ให้บริการผ่านดาวเทียมไทยคม	 และดาวเทียมของประเทศเพ่ือนบ้าน	 ผู้ รับ
ชมเพียงซือ้จานดาวเทียมติดตัง้ครัง้เดียวก็สามารถรับชมรายการต่าง	 ๆ	 ได้	 
ผู้ให้บริการโทรทศัน์ลกัษณะนี	้เชน่	บริษัท	PSI,	IPM,	DTV	และอ่ืนๆ	
	 	 2.2	แบบเก็บคา่บริการรายเดือน	(satellite	pay	TV)	โดยให้
บริการผา่นดาวเทียมไทยคม	และดาวเทียมของประเทศเพ่ือนบ้านเชน่กนั	แต่
ผู้ รับชมจะสมคัรเป็นสมาชิกเพ่ือตดิตัง้จานดาวเทียม	และรับสญัญาณรายการ
ตา่ง	ๆ	โดยมีคา่สมาชิกรายเดือนเพ่ิมเติม	เพ่ือรับชมเนือ้หารายการพิเศษ	หรือ
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เป็นการเฉพาะส�าหรับสมาชิก	ผู้ ให้บริการโทรทศัน์ลกัษณะนี	้ เช่น	บริษัททรู
วิชัน่ส์	บริษัทแกรมม่ี	(GMMZ)	บริษัทอาร์เอส	(Sunbox)	เป็นต้น	ซึง่ได้รับใบ
อนญุาต	จาก	กสทช.	
 3) โทรทศัน์ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต (IP/Internet television)	หรือ	
ไอพีทีวี	 (IPTV)	 เป็นระบบกระจายภาพและเสียงโทรทศัน์ระบบดิจิทลัผ่าน 
โครงขา่ยอินเทอร์เน็ต	โดยในปัจจบุนัมีผู้ให้บริการหลกั	2	รายคือ	บริษัท	3BB	
และ	 บริษัททีโอที	 (TOT)	 โดยท่ีมีผู้ ให้บริการรายย่อยท่ีให้บริการผ่านโครง
ขา่ยของทีโอที	ได้แก่	บริษัท	V.R.M.	และ	Cubic	Associates	ในปัจจบุนัผู้ใช้
บริการไอพีทีวีทัว่ประเทศมีประมาณ	2	แสนราย	โดยสาเหตท่ีุยงัไมมี่ผู้ใช้บริการ 
แพร่หลายเน่ืองจาก	บริการไอพีทีวีจ�าเป็นท่ีจะต้องมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง	 ซึ่งสูงกว่า	 8	 Mbps	 และต้องเป็นโครงข่ายท่ีมีความเสถียร	 
ซึง่โครงขา่ยอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูท่ีเช่ือมไปยงัผู้ให้บริการปลายทางของไทย
ในปัจจบุนัยงัไม่มีคณุภาพและเสถียรดีพอท่ีจะให้บริการอย่างมีคณุภาพได้	
และสาเหตอีุกประการหนึง่คือผู้ให้บริการไอพีทีวีในปัจจบุนัยงัไมมี่ชอ่งรายการ
ท่ีนา่สนใจส�าหรับผู้บริโภค	ท�าให้ชอ่งรายการท่ีมีอยูไ่ด้รับความนิยมน้อย	
 4) โทรทศัน์แบบเคล่ือนที่ (mobile television)	ในประเทศไทยได้มี
การทดสอบระบบโทรทศัน์แบบเคลื่อนท่ีโดยใช้มาตรฐาน	DVB-H	โดย	อสมท.	
ร่วมกบัผู้ผลติและบริษัทเอกชนบางรายแตเ่น่ืองจาก	กสทช.	ยงัไมไ่ด้มีการออก
ใบอนญุาตการให้บริการโทรทศัน์แบบเคลือ่นท่ีจงึยงัไมมี่การให้บริการในระบบ
ดงักลา่ว	[10]
	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจบุนัประเทศไทยมีการให้บริการโทรทศัน์ผ่านระบบ
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี	(TV	on	mobile)	แล้วในลกัษณะท่ีเรียกวา่	OTT	(Over	the	Top)	
หมายความวา่ผู้ ให้บริการโทรทศัน์สามารถแพร่เสียงและภาพรายการของตนไป
ยงัผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีผา่นผู้ให้บริการโครงขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีได้	[11] 
เรียกงา่ยๆก็คือสามารถรับชมโทรทศัน์ผา่นโทรศพัท์มือถือแบบ	smart	phone	หรือ
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เคลื่อนท่ีแบบอ่ืน	เชน่	Tablet	หรือ	Notepad	เป็นต้น
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	 ความเคลื่อนไหวของตลาดธุรกิจโทรทัศน์แบบมีค่าใช้จ่ายโดย
เฉพาะเคเบิลทีวีและจานดาวเทียมมีการเติบโตอย่างมากจากสัดส่วน 
การรับชมโทรทศัน์ผา่นแพลตฟอร์มประเภทตา่งๆ	ซึง่ได้กลา่วไปแล้ว	นอกจาก
นี	้ รายงานจากศนูย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 เม่ือวนัท่ี	
21	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2556	[12]	ยงัระบวุา่	ในรอบ	5	ปีท่ีผา่นมา	(พ.ศ.	2550-
2555)	จ�านวนผู้ตดิตัง้เคเบลิทีวีและจานดาวเทียม	 (รวม	True	visions)	ของ
ไทยเติบโตอยา่งก้าวกระโดดจากร้อยละ	20	ของจ�านวนครัวเรือนทัว่ประเทศ
ในปี	พ.ศ.	2551	เป็น	ร้อยละ	64	ในปี	พ.ศ.	2555	หรือคดิเป็นการเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ	40	ตอ่ปี	การเตบิโตท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็ว	เหลา่นีเ้ป็นผลมาจากปัจจยั
หลกัสามประการคือ	
	 ความต้องการรับชมภาพและเสียงท่ีคมชดั	 โดยเฉพาะพืน้ท่ีในต่าง
จงัหวดัและตามอาคารสงูในเขตเมือง	เน่ืองจากสญัญาณของโทรทศัน์ภาคพืน้
ดนิถกูรบกวนจนไมส่ามารถรับชมได้	
	 ความต้องการรับชมรายการท่ีหลากหลาย	 โดยเฉพาะการติดตาม
สถานการณ์การเมืองในช่วงปี	 พ.ศ.	 2551-2554	 ประกอบกับในช่วงปี	 
พ.ศ.	2551	กสทช.ได้ออกกฎเกณฑ์ให้กิจการโทรทศัน์ท่ีไมใ่ช้คลื่นสามารถหา
รายได้จากการโฆษณาได้	จงึมีชอ่งทีวีให้เลือกชมเพ่ิมขึน้มาก	จาก	358	ชอ่ง	
ในปี	พ.ศ.	2553	กลายเป็น	506	ชอ่ง	ในปี	พ.ศ.	2555	
	 ราคาติดตัง้และค่าสมาชิกเคเบิลและจานดาวเทียมถกูลงเป็นอย่าง
มาก	เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีพฒันาสงูขึน้	ประกอบกบัมีผู้ประกอบการรายใหม	่
เชน่	GMM	และ	RS	เข้าสูต่ลาดทีวีดาวเทียม	ในชว่งปี	พ.ศ.	2554	–	2555	ท�าให้
เกิดการแขง่ขนัด้านราคามากขึน้
	 ในขณะท่ีผู้ ชมในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานครจะนิยมรับชมโทรทัศน์
ผา่นแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายอาจเป็นเพราะต้องการรับชมรายการทางเลือก
ท่ีหลากหลายมากขึน้	 ผู้ ชมในพืน้ท่ีต่างจังหวดัจะเลือกรับชมโทรทศัน์ผ่าน
จานดาวเทียมเป็นหลกั	 (ร้อยละ	61)	 แตก่ารรับชมยงัคงเน้นไปท่ีชอ่งรายการ



ประเภทฟรีทีวี	 แสดงให้เห็นว่าต่างจงัหวดันิยมใช้บริการเคเบิลทีวีหรือติดตัง้
จานดาวเทียมเพ่ือแก้ไขปัญหาคณุภาพสญัญาณในการรับชม	(ดภูาพท่ี	2)
 
ภาพท่ี	 2	 การใช้บริการโทรทศัน์เปรียบเทียบระหว่างเขตกรุงเทพและจงัหวดั
อ่ืนๆ	ทัง้ในและนอกเขตเทศบาล

ท่ีมา:	รายงานอนาคตทีวีทางเลือกไทยในยคุเปลี่ยนผา่นสูด่จิิทลัทีวี	ศนูย์วิจยั
เศรษฐกิจและธรุกิจไทยพานิชย์	21	พฤศจิกายน	2556

	 ด้วยเหตนีุบ้ริษัทผู้ผลติสนิค้าและบริการตา่งๆ	ยงัคงเน้นการโฆษณา
ผา่นฟรีทีวีเป็นหลกั	ชอ่งฟรีทีวีจงึมีอ�านาจตอ่รองเร่ืองอตัราคา่โฆษณาสงูกวา่
ช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิล	 โดยปัจจบุนัอตัราคา่โฆษณาบนฟรีทีวีสงูกวา่ถึง	
20	–	30	เทา่	สง่ผลให้งบประมาณโฆษณาสนิค้าสว่นใหญ่ยงักระจกุตวัอยูท่ี่ชอ่ง
ฟรีทีวี	แตถ้่าพิจารณาเทียบกบัฐานจ�านวนผู้ชมอยา่งละเอียดแล้วจะพบวา่ใน
ชว่งเวลาทัว่ไป	(non–	prime	time)	ชอ่งทีวีดาวเทียมและเคเบลิมีจ�านวนผู้ชม
คอ่นข้างใกล้เคียงกบัฟรีทีวี	โดยเฉพาะชอ่งรายการกีฬา	เพลง	และภาพยนตร์
กลบัได้รับความนิยมสงูกวา่ฟรีทีวีบางชอ่ง	ยกเว้นชว่งเวลาไพร์มไทม์	 (prime	
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–	time	ตัง้แต	่18.30	–	22.30น.)	ท่ีฟรีทีวีจะได้รับความนิยมมากกวา่ประมาณ	
2	 เท่า	 จากภาพท่ี	 3	 จะพบว่าสดัส่วนจ�านวนผู้ชมช่องทีวีทางเลือกท่ีสงูถึง 
ร้อยละ	38	แตก่ลบัมีสว่นแบง่รายได้จากงบโฆษณาเพียงร้อยละ	14	แสดงให้
เหน็ถงึความไมส่มดลุของสว่นแบง่คา่โฆษณาเม่ือเทียบกบัจ�านวนผู้ชม	โดยมี 
ความแตกตา่งถงึเกือบ	3	เทา่	[13]

ภาพท่ี	 3	 สดัส่วนจ�านวนผู้ชมและค่าโฆษณาเปรียบเทียบระหว่างฟรีทีวีกบั
เคเบลิและจานดาวเทียม

ท่ีมา:	รายงานอนาคตทีวีทางเลือกไทยในยคุเปลี่ยนผา่นสูด่จิิทลัทีวี	ศนูย์วิจยั
เศรษฐกิจและธรุกิจไทยพานิชย์	วนัท่ี	21	พฤศจิกายน	2556

	 สภาพตลาดโทรทัศน์แบบมีค่าใช้จ่ายในประเทศไทยปัจจุบันดังท่ี
ได้รวบรวมไว้จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีท่ีใช้ในการให้บริการอย่างแพร่หลายคือ
เทคโนโลยีการแพร่เสยีงแพร่ภาพโทรทศัน์ผา่นระบบเคเบลิ	และระบบดาวเทียม
โดยมีผู้ ใช้บริการรวมกันประมาณ	16.5	 ล้านรายทัว่ประเทศ	 คิดเป็นอตัรา 
การใช้งานต่อครัวเรือนท่ี	 ร้อยละ	 75	 และยงัคงมีอตัราการเจริญเติบโตเพ่ิม

38%
14%

62%
86%

No. of Viewers Advertising budget

ฟรีทีวี

เคเบิล/

ดาวเทียม

จํานวนผูชม งบโฆษณา
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ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทกุปี	ระบบโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมได้กลายเป็นระบบท่ีได้รับ
ความนิยมสงูสดุโดยมีผู้ใช้บริการจ�านวน	13.4	ล้านคนในขณะท่ีระบบโทรทศัน์
ผา่นเคเบลิมีผู้ใช้บริการอยูจ่�านวน	3.2	ล้านคนทัว่ประเทศ	[14]	

	 7.2	ผลการส�ารวจผู้ชมโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ย	(Pay	TV	audience	
survey)
	 การส�ารวจผู้ รับบริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จ่ายใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือส�ารวจทัง้แบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์	 ส�ารวจกลุ่มตวัอย่าง
ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์	 2557	 ได้แบบสอบถามท่ีเป็นข้อมูล
สมบูรณ์จ�านวน	 722	 ชุด	 จาก	 750	 ชุด	 ประกอบด้วยแบบสอบถามจาก
กรุงเทพมหานคร	 ร้อยละ	81.58	ภาคกลาง	 ร้อยละ	7.48	ภาคเหนือ	 ร้อยละ	
4.02	ภาคใต้	ร้อยละ	5.54	และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	ร้อยละ	1.39	
	 ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณใช้สถิตพิรรณา	ประกอบด้วย	ได้แก่	
ความถ่ี	ร้อยละ	คา่เฉลี่ย	และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์ข้อมลู
ประกอบด้วย	1)	 ข้อมลูทัว่ไป	2)	การใช้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ย	และ	
3)	ความพงึพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการ	ดงันี	้	
	 1)	ข้อมลูทัว่ไป
	 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 ร้อยละ	 63.30	 และเพศชาย	 
ร้อยละ	36.70	สว่นใหญ่มีอาย	ุ31-	40	ปี	คดิเป็นร้อยละ	37.12		มีการศกึษา
ระดบัปริญญาตรี	 ร้อยละ	51.66	 	 มีรายได้โดยเฉลี่ยท่ี	10,001-20,000	บาท	
ร้อยละ		36.15
	 ผู้ตอบแบบสอบถามเกินกว่าคร่ึงมีบ้านพกัอาศยัเป็นของตนเองหรือ
ครอบครัว	ร้อยละ	56.23	รองลงมาเชา่คอนโด/อาร์พาร์ทเม้นท์/แฟลต/หอพกั	
ร้อยละ	35.46	อีกร้อยละ	6.37	อาศยัท่ีคอนโดมิเนียมของตนเองหรือครอบครัว	
และอีกร้อยละ	 1.85	 ระบวุ่าพกัอาศยัในบ้านพกัสวสัดิการหรือบ้านพกัทาง
ราชการ
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	 2)	การใช้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ย
	 ในการใช้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ยผู้ตอบแบบสอบถามเกินกวา่
คร่ึงรับชมโทรทศัน์โดยใช้จานดาวเทียมแบบซือ้ครัง้เดียว	คือร้อยละ	56.43	และ
ร้อยละ	29.21	ใช้บริการแบบซือ้แพค็เกจรายเดือน	มีเพียงร้อยละ	9.74	ท่ีรับชม
ผา่นระบบเคเบลิทีวี	และร้อยละ	4.37	ท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตทีวี	(IPTV)		
	 เม่ือสอบถามถงึบริษัทท่ีใช้บริการสว่นใหญ่ระบวุา่	ใช้บริการของบริษัท	
True	Visions	 ร้อยละ	28.94	 รองลงมาคือใช้บริการของบริษัท	 	PSI	 ร้อยละ	
25.03		บริษัท	GMMZ	ร้อยละ18.33	บริษัท		RS-Sunbox		ร้อยละ	9.58	บริษัท	
IPM	ร้อยละ	7.72	บริษัท	DTV	ร้อยละ	4.12	บริษัท	CTH	ร้อยละ	3.30	และใช้
บริการอ่ืนๆ	เชน่	บริษัทเคเบลิท้องถ่ิน	ร้อยละ	2.99	ตามล�าดบั
 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่	ร้อยละ	61.91	ใช้บริการบริษัทเดียว	สว่น
ผู้ ท่ีใช้บริการหลายบริษัทให้เหตผุลวา่เป็นสมาชิกหรือซือ้บริการหลายแหง่เพราะ
แตล่ะบริษัทตา่งมีรายการทีวีท่ีตนต้องการรับชมตา่งกนั	 ร้อยละ	28.39	 	 เพราะ
ต้องการเพ่ิมจดุรับชมโทรทศัน์	 ร้อยละ	 9.00	 และอ่ืนๆ	 อีก	 ร้อยละ	 0.69	 เช่น	
สญัญาณฟรีทีวีไม่ชดั	 ต้องการรับสญัญาณให้ชดัเจน	 เป็นบริการท่ีพ่วงมากบั
อินเทอร์เน็ต	โทรศพัท์มือถือ	ต้องการตดิตามขา่ว	อยากชมรายการท่ีฟรีทีวีไมมี่	
	 และเม่ือสอบถามจดุประสงค์ท่ีเลอืกใช้บริการ	สว่นใหญ่ใช้บริการเพ่ือ
ความบนัเทิงภายในบ้าน	คิดเป็น	 ร้อยละ	70.9	 เพ่ือให้บริการลกูค้าหรือผู้พกั
อาศยั	ร้อยละ	25.5	และอ่ืนๆ	อีก	ร้อยละ	3.6	เชน่	ต้องการสญัญาณโทรทศัน์
ท่ีชดัเจนขึน้	เลือกใช้บริการเพราะเป็นการให้บริการพว่งกบับริการอินเทอร์เน็ต
หรือโทรศพัท์มือถือ	เป็นต้น	
	 ทัง้นีเ้หตผุลส�าคญัท่ีสดุท่ีเลอืกใช้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ยของ
บริษัทใดบริษัทหนึง่	คือ	ราคาถกู	ร้อยละ	36.57	รองลงมาคือ	มีรายการท่ีอยาก
ด	ูร้อยละ	20.08	สญัญาณชดัเจน	ร้อยละ	21.19		แพค็เกจคุ้มคา่	ร้อยละ	13.43	
ไมมี่ทางเลอืกอ่ืน	ร้อยละ	6.51	และอ่ืนๆ	ร้อยละ	2.2	เชน่	ต้องการรับชมรายการ
ถ่ายทอดสดกีฬา	 ได้ชมเพราะเป็นสวสัดิการของบ้านพกั	พ่วงมากบัการจ่าย 
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ค่าโทรศพัท์	 หอพักบงัคบัจ่ายรวมกับค่าท่ีพัก	 รับชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
รายเดือน	ตดิตัง้งา่ย	เป็นต้น	
	 เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามเกินกวา่คร่ึงใช้บริการโทรทศัน์ประเภท
จานเดียวเทียมแบบซือ้ครัง้เดียว		ท�าให้สว่นใหญ่	หรือราวร้อยละ	58	ไมมี่คา่
ใช้จ่ายรายเดือน	สว่นกลุม่ท่ีมีคา่ใช้จ่ายรายเดือนจะจ่ายประมาณ	301-500	
บาทตอ่เดือน	คดิเป็นร้อยละ	14.54	รองลงมาคือ	ต�่ากวา่	300	บาทตอ่เดือน	
ร้อยละ	7.89		501-700	บาทตอ่เดือน	ร้อยละ	6.93		701-1,000	บาทตอ่เดือน	
ร้อยละ	6.65	1,001-1,500	บาทตอ่เดือน	 ร้อยละ	2.63	2,000	บาทตอ่เดือน 
ขึน้ไป	 ร้อยละ1.80	และ	1,501-2,000	บาทตอ่เดือน	 ร้อยละ	1.11	และอ่ืนๆ	 
ซึง่ไมท่ราบคา่ใช้จา่ยเน่ืองจากรวมอยูใ่นคา่ห้องพกั	ตามล�าดบั	
	 3)	ความพงึพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการ
	 จากตารางท่ี	1	พบวา่	ความพงึพอใจในการใช้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่
ใช้จา่ย	(ระดบัความพงึพอใจจากน้อยไปมาก=	1-5)	มีคา่เฉลี่ยความพงึพอใจ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	(X	=	3.72,	S.D.	=	1.04)	เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
ประเดน็ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในระดบัมากเป็นล�าดบัแรก	คือ
เร่ืองคา่ใช้จา่ยซึง่เหน็วา่เหมาะสมแล้ว	(X	=	4.1,	S.D.	=	1.05)	รองลงมาคือ	 
พงึพอใจท่ีจะได้ช่องรายการท่ีอยากดเูพ่ิมให้เลือกจากบริษัทท่ีเป็นสมาชิกอยู่
แล้ว	(X	=	4.04,	S.D.	=	1.00)	ต้องการความหลากหลายของรายการ	(X	=	3.91, 
	S.D.	=	0.94)	และเหน็วา่กลอ่งรับสญัญาณเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีซ�า้ซ้อน	(X	=	3.67,	
S.D.	=	0.96)	ตามล�าดบั	สว่นประเดน็ความพงึพอใจในระดบัปานกลาง	 คือ	 
ไม่อยากได้กล่องรับสญัญาณเพ่ิม	 (X	 =	 3.38,	 S.D.	 =	 1.19)	 และถึงจะมี 
กลอ่งรับสญัญาณเพ่ิมก็ไมเ่ป็นไร	(X	=	3.23,	S.D.	=	1.11)	
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	 ในด้านความต้องการใช้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ยเม่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเรียงล�าดบัประเภทรายการท่ีต้องการรับชมสามอนัดบั	ผลการ
วิจยัพบวา่ในอนัดบัท่ี	1	ซึง่ผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกมากท่ีสดุคือ	กีฬาฟตุบอล
เป็นประเภทรายการท่ีได้รับความนิยมสดุสดุ	ร้อยละ	22.16	รองลงมาคือ	เกม
โชว์	ร้อยละ	13.43	ซีรีย์ตา่งประเทศ	ร้อยละ	11.63		
	 ส่วนประเภทรายการท่ีเลือกเป็นอนัดบัท่ี	 2	 ซึง่ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกมากท่ีสดุ	คือ	ภาพยนตร์ตา่งประเทศ	ร้อยละ	17.59		ละครไทย	ร้อยละ	
14.13	และ	ซีรีย์ตา่งประเทศ	ร้อยละ	13.57	
	 ประเภทรายการท่ีเลือกเป็นอนัดบัท่ี	 3	 ซึง่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก
มากท่ีสดุ	คือ	เกมโชว์	 ร้อยละ	18.14	ขา่วจากส�านกัขา่วตา่งประเทศ	ร้อยละ	
13.30	และภาพยนตร์ไทย	ร้อยละ	11.77	
	 เม่ือสอบถามในรายละเอียดเพ่ือให้ระบรุายการท่ีต้องการรับชมหาก
เสียค่าใช้จ่ายในฐานะสมาชิก	ผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบรุายการต่าง	 ๆ	 ท่ี
หลากหลาย	และเม่ือน�ามาวเิคราะห์ข้อมลูโดยจดักลุม่รายการตามประเภทและ
เนือ้หารายการ	(ตารางท่ี	2)	พบวา่	รายการกีฬา	โดยเฉพาะรายการฟตุบอลได้
ถกูระบถุงึมากท่ีสดุ	คือ	ร้อยละ	16.84	โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดฟตุบอลนดั
ส�าคญั	อนัดบัสงูสดุ	คือ	การแขง่ขนัฟตุบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ		สว่นรายการ
ท่ีต้องการรับชมเป็นอนัดบัรองลงมาคือภาพยนตร์ตา่งประเทศ	เชน่	HBO	Fox	
Movie	ร้อยละ	13.86	เพลง	ร้อยละ	9.3	ละครไทย	ร้อยละ	9.00	ซีรีย์ตา่งประเทศ	
ร้อยละ	7.36	ขา่วจากสื่อไทย		เชน่		ASTV		Nation	Channel		Blue	sky	เป็นต้น	
ร้อยละ	6.93	
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ตารางท่ี	2	จ�านวนและร้อยละของรายการท่ีต้องการรับชม	*

*	ค�าถามปลายเปิดตอบได้	1-3	ค�าตอบ

	 สว่นความต้องการในเร่ืองราคาหรือคา่ใช้จา่ยของผู้ใช้บริการโทรทศัน์
แบบมีคา่ใช้จา่ยท่ีเหน็วา่เหมาะสมสงูสดุ	คือประมาณ	300-500	บาท	ร้อยละ	
44.32	รองลงมาคือประมาณ	50-250	บาท	ร้อยละ	13.85	ประมาณ	1,000-
2,500	บาท	ร้อยละ	5.26	และประมาณ	550-900	บาท	ร้อยละ	4.57	ตามล�าดบั	
โดยมีผู้ ไมร่ะบคุ�าตอบ	ร้อยละ	31.99	

3. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
		 ผลจากการส�ารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ
โทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ยได้สะท้อนพฤตกิรรมผู้บริโภคในสามประเดน็ดงันี	้
 3.1ด้านราคา 
 จากผลการส�ารวจพบว่าผู้ ใช้บริการพงึพอใจกบัค่าใช้จ่ายท่ีใช้บริการ
โทรทศัน์แบบมีค่าใช้จ่ายท่ีเป็นอยู่	 เห็นได้จากข้อมลูท่ีสอดคล้องกนัระหว่าง
ราคาคา่ใช้จา่ยเฉลี่ยนท่ีจา่ยอยูใ่นปัจจบุนั	 (300-500	บาท)	กบัความต้องการ
ราคาท่ีเห็นว่าเหมาะสม	ดงันัน้การก�ากบัดแูลในเร่ืองราคาคา่บริการในตลาด
ค้าปลกีธรุกิจการให้บริการโทรทศัน์แบบมีคา่ใช้จา่ยนัน้	จงึควรปลอ่ยให้เป็นไป
ตามกลไกตลาดซึง่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนัเป็นท่ีพงึพอใจของผู้บริโภคในระดบัหนึง่	
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 3.2 ด้านเนือ้หารายการ 
	 จากผลการส�ารวจพบวา่กีฬาฟตุบอลเป็นรายการท่ีผู้ใช้บริการโทรทศัน์
แบบมีค่าใช้จ่ายต้องการรับชมมากท่ีสดุ	 สงัเกตได้จากการให้ล�าดบัรายการ
ท่ีต้องการรับชมและการให้ระบรุายการท่ีต้องการรับชม	 พบว่ารายการกีฬา
ฟตุบอล	 โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดการแขง่ขนันดัส�าคญัๆ	 อาทิ	พรีเมียร์ลีก
องักฤษ	ถกูระบุเป็นล�าดบัแรกทัง้สองค�าถาม	 โดยมีภาพยนตร์ต่างประเทศ
เป็นประเภทรายการท่ีต้องการเป็นล�าดบัท่ีสอง	 ดงันัน้ในการก�ากับดแูลใน
ด้านเนือ้หารายการอาจพิจารณาความต้องการของผู้ชมในรายการประเภท 
การถ่ายทอดสดกีฬาฟตุบอลนดัส�าคญั	และรายการภาพยนตร์ตา่งประเทศ	
	 มีข้อสงัเกตในเร่ืองทางเลือกของผู้บริโภคประการหนึ่งก็คือ	 หากผู้
ชมต้องการรับชมรายการภาพยนตร์ต่างประเทศยงัสามารถเลือกเช่าหรือซือ้
แผ่นซีดีหรือดีวีดีภาพยนตร์ท่ีต้องการมารับชมท่ีบ้าน	หรือไปชมภาพยนตร์ท่ี 
โรงภาพยนตร์ได้	 ในขณะท่ีรายการถ่ายทอดสดกีฬานัดส�าคญัมีทางเลือก 
ไม่มากนัก	 นอกจากซือ้จากผู้ ให้บริการท่ีเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิถ่ายทอดกีฬา 

ดงักลา่ว	ท่ีผา่นมาจงึพบวา่ผู้บริโภคยินดีท่ีจะจา่ยเงินเพ่ือซือ้กลอ่งรับสญัญาณ
ดาวเทียมจากผู้ประกอบการรายใหมเ่พ่ือรับชมรายการถ่ายทอดสดการแขง่ขนั
กีฬาท่ีตนช่ืนชอบ	ดงันัน้การก�ากบัดแูลเนือ้หาเฉพาะ	 (executive	 content)	 
อยา่งเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคจงึเป็นสิง่จ�าเป็น
	 นอกจากนีช้ว่งระหวา่งปี	พ.ศ.	2554-2556	สถานการณ์ทางการเมือง
มีความผนัผวน	ท�าให้ขัว้การเมืองฝ่ายต่าง	 ๆ	 ใช้สื่อโทรทศัน์ระบบดาวเทียม
เป็นชอ่งทางในการเผยแพร่ขา่วสาร	 มีผลให้ความนิยมรับบริการขา่วสารผา่น
ระบบดาวเทียมเพ่ือรับชมรายการขา่วและสถานการณ์ทางการเมืองฝ่ายตา่ง	ๆ 	 
นอกเหนือจากสือ่โทรทศัน์กระแสหลกัเพ่ิมสงูขึน้	สะท้อนได้จากสดัสว่นผู้ รับชม
โทรทศัน์ผา่นระบบจากดาวเทียมเพ่ิมสงูขึน้ระหวา่งปี	พ.ศ.	2554-2556	
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 3.3 ด้านอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณ (Set Top Box) 
	 จากผลการส�ารวจพบวา่กลอ่งรับสญัญาณเป็นความซ�า้ซ้อนแตไ่มใ่ช่
ปัญหาใหญ่ส�าหรับผู้บริโภค	หากสามารถรับชมรายการท่ีตนต้องการได้	 ซึง่
สอดคล้องกบัแนวคิดในเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีหากเลง็เห็นวา่ผลตอบแทน
ท่ีได้รับจากการลงทนุลงแรง	(reward	versus	expenditure)	คุ้มคา่ก็ยินดีท่ีจะ
จา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่สนิค้าหรือบริการนัน้	กลา่วคือ	การซือ้กลอ่งรับสญัญานเพ่ิม
ขึน้แม้จะเป็นความซ�า้ซ้อน	แตก็่คุ้มคา่ตรงท่ีได้รับชมรายการท่ีต้องการ	อยา่งไร
ก็ตามข้อมูลจากการส�ารวจยังพบว่าผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจมากกว่า
หากสามารถรับชมรายการเพ่ิมเติมจากผู้ ให้บริการรายเดิม	 นัน่หมายถึงใช้ 
การลงทนุลงแรงน้อยกวา่เดมิ	ดงันัน้การก�ากบัดแูลด้วยการให้มีอปุกรณ์กลอ่ง
รับสญัญาณร่วม	(common	set	top	box)	อาจเป็นแนวทางท่ีควรพิจารณา			
	 ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนัน้	 กสทช.	 จ�าเป็นจะต้องพิจารณา
แนวทางตา่งๆ	อย่างรอบคอบเพ่ือด�าเนินการสง่เสริมการแข่งขนัด้านการเข้า
ถงึเนือ้หารายการ	ดงันี ้
	 -	 นิยามของเนือ้หารายการท่ีจะก�าหนดให้สามารถเข้าถึงได้เป็นการ
ทัว่ไป	หรือเนือ้หารายการท่ีเป็นรายการเฉพาะแตผู่้ชมควรจะสามารถเลือกเข้า
ถงึได้โดยผา่นหลากหลายแพลตฟอร์ม
	 -	รูปแบบการสง่เสริมการแขง่ขนั	เชน่	ตลาดธรุกิจโทรทศัน์	Pay	TV	ต้อง
ถกูก�ากบัดแูล	 (บางรายหรือทกุราย)	หรือให้ผู้ประกอบการก�ากบัดแูลกนัเอง	
หรือไมมี่การก�ากบัดแูล
	 -	ประเดน็เร่ืองข้อจ�ากดัทางเทคนิคของโครงขา่ยในการแพร่เสียงแพร่
ภาพข้ามแพลตฟอร์ม
	 -	ประเดน็เร่ืองราคาคา่บริการระหวา่งกนั	หากบริษัทเจ้าของลขิสทิธ์ิ
รายการเฉพาะ	(executive	content)	จะอนญุาตให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนน�า
สนิค้าของตนไปให้บริการตอ่จะคิดคา่บริการระหวา่งกนัอยา่งไร			
	 -	ประเดน็เร่ืองผลประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้บริโภค	
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	 ดังนัน้	 กสทช.	 จึงจ�าเป็นจะต้องศึกษาแนวทางปฏิบัติสากลใน 
ต่างประเทศเพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบต่างๆ	 ของการบริการจดัการการเข้าถึง
เนือ้หาและแก้ไขปัญหาการผกูขาดเนือ้หา	 ปัญหาและอปุสรรคในแต่ละรูป
แบบ	ข้อดีข้อเสีย	เป็นต้น	เพ่ือให้สามารถน�าบทเรียนท่ีได้รับมาประยกุต์ใช้กบั
ประเทศไทยได้อยา่งเหมาะสม	
	 ตวัอย่างการก�ากบัดแูลในต่างประเทศ	 เช่น	 ในประเทศสิงคโปร์โดย	
MDA	(Media	Development	Authority)	ซึง่เป็นหนว่ยงานก�ากบัดแูลในประเทศ
สงิค์โปร์	ก�าหนดมาตรการ	“Cross	Carriage	Measure”	[15]	ท่ีก�าหนดให้ผู้ให้
บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิรายการพรีเม่ียม 

ทัง้หลาย	(Exclusive	Content)		(เชน่	บริษัท	A)	จะต้องสามารถให้บริการเนือ้หา 
รายการดงักลา่วตอ่ผู้บริโภคผา่นโครงขา่ยของผู้ให้บริการรายอ่ืน	(เชน่	บริษัท	B) 
โดยมีประเดน็ท่ีส�าคญัคือ	
	 (1)	ลกูค้าทกุราย	(ทัง้ของบริษัท	A	และ	B)	ต้องสามารถเข้าถงึรายการ
ท่ีเป็น	Exclusive	Content	เหลา่นัน้ในราคาเดียวกนั	
	 (2)	 การให้บริการลกูค้า	 เช่น	 การเรียกจดัเก็บค่าบริการ	 การเเก้ไข 
ข้อขดัข้องทางเทคนิค	(เป็นหน้าท่ีของ	บริษัท	A)	
	 (3)	คา่บริการส�าหรับการให้บริการผ่านโครงข่าย	 (Cross	Carriage	
Fee)	ของบริษัทอ่ืน	(เชน่	บริษัท	B)	เป็นข้อตกลงกนัระหวา่งทัง้สองฝ่าย	
	 (4)	การด�าเนินการตา่งๆ	ทางด้านลขิสทิธ์เพ่ือให้สามารถปฏิบตัติาม	
Cross	Carriage	Measure	เป็นหน้าท่ีของบริษัทผู้ ซือ้ลขิสทิธ์ิ	(เชน่	บริษัท	A)	
ในการเจรจากบัเจ้าของลขิสทิธ์	(Content	Provider)	
	 นอกจากวิธีการ	Cross	Carriage	 ท่ีได้กลา่วมาแล้ว	ยงัมีการก�ากบั
ดแูลด้วยวธีิ	Wholesale	Must	Offer	ซึง่เป็นอีกวธีิหนึง่ท่ีมีใช้กนัอยา่งแพร่หลาย
ในประเทศแถบยโุรป	เชน่	องักฤษ	อิตาลี	ฝร่ังเศส	และสเปน	เป็นต้น	โดยหลกั
การจะมีความคล้ายกบัประกาศ	Non-exclusive	ของประเทศไทย	คือก�าหนด
ให้ผู้ให้บริการท่ีครอบครองเนือ้หารายการท่ีมีมลูคา่สงูหรือเป็นสทิธิเฉพาะราย	
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(premium/exclusive	 content)	 ตามท่ีก�าหนด	จะต้องเสนอเนือ้หารายการ 
ดงักล่าวให้กบัผู้ ให้บริการรายอ่ืนๆ	 ในตลาด	 เช่น	 ในประเทศองักฤษสถานี
โทรทศัน์	 Sky	 ซึ่งมีลิขสิทธ์ิถ่ายทอดการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ	 

จะต้องขายเนือ้หารายการดงักล่าวไปให้แก่ผู้ ให้บริการรายอ่ืนๆ	 เช่น	บริษัท	
Virgin	Media	หรือ	บริษัท	BT	Vision	ในราคาค้าสง่	[16]
	 นอกจากการก�ากบัดแูลด้วยวิธี	Cross	Carriage	หรือวิธี	Wholesale	
Must	Offer	 เพ่ือท่ีจะช่วยให้เนือ้หารายการท่ีมีมลูค่าสงูหรือเป็นสิทธิเฉพาะ
รายสามารถแพร่กระจายไปได้ในหลายๆ	 แพลตฟอร์มแล้ว	 ในบางประเทศ	
เช่น	 ญ่ีปุ่ นประเทศท่ีมีผู้ผลิตเนือ้หารายการออกสู่ตลาดอย่างมากมายกลบั
ไม่ได้มีการก�ากบัดแูลโดยตรงในเร่ืองดงักลา่ว	แตจ่ะเน้นในเร่ืองของการแพร่
หลายของบริการโทรทศัน์ท่ีเป็นการทัว่ไป	หรือ	Free	TV	และการป้องกนัปัญหา
เร่ืองลขิสทิธ์ิโดยเฉพาะในยคุของอินเทอร์เน็ตและดจิิทลั	ซึง่รูปแบบของการให้
บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกจะเปลี่ยนแปลงไปเป็น	 next	generation	
TV	เชน่	VOD	และโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกแบบ	interactive	ผา่นโครงขา่ย 
ใยแก้วน�าแสง	เป็นต้น	
	 ในการด�าเนินธุรกิจการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกนัน้
เนือ้หารายการท่ีเป็นท่ีน่าสนใจแก่ผู้ ชมเป็นปัจจัยหลักท่ีสาคัญท่ีจะท�าให้ 
การด�าเนินธุรกิจประสบความสาเร็จ	 เนือ้หารายการท่ีเป็นท่ีสนใจดงักล่าว 
มกัจะเป็นเนือ้หารายการท่ีมีมลูคา่สงูหรือเนือ้หารายการท่ีเป็นสทิธิเฉพาะราย	
(premium/	 exclusive	content)	 เพราะผู้ให้บริการจะแขง่ขนักนัในการให้ได้
มาซึง่เนือ้หานัน้	 ตวัอย่างของเนือ้หารายการดงักล่าว	 เช่น	ฟุตบอลพรีเมียร์
ลีกท่ีเป็นเนือ้หารายการท่ีมีมลูคา่ท่ีสดุในประเทศไทย	หรือช่องภาพยนต์เช่น	
HBO	 เป็นต้น	 และจากการส�ารวจผู้บริโภคก็พบว่ารายการกีฬาดงักลา่วเป็น
ท่ีนิยมของผู้ชม
	 การถือครองเนือ้หารายการท่ีมีผู้ชมสนใจมากและมีมลูค่าสงูเพียง
รายเดียว	 (monopoly)	 หรือน้อยราย	 (oligopoly)	 จะท�าให้เกิดการลดทอน 
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การแข่งขนัในตลาดการซือ้ขายเนือ้หารายการ	 และอาจส่งผลมายงัตลาด
การให้บริการค้าปลีกท่ีเป็นตลาดปลายทางอีกด้วย	 เน่ืองจากหากผู้ให้บริการ
โทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกไม่มีเนือ้หารายการท่ีผู้ชมอยากดก็ูจะท�าให้ไม่
สามารถดงึดดูลกูค้ามาใช้บริการของตนได้	ดงันัน้	หากเนือ้หารายการท่ีมีมลูคา่
สงูหรือรายการท่ีเป็นสทิธิเฉพาะรายท่ีเป็นเนือ้หาหลกั	 (key	content)	ในการ
ให้บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก	ถกูจ�ากดัเฉพาะผู้ประกอบการบางราย	 
	ก็อาจจะสร้างผลเชิงการแขง่ขนัในการให้บริการแก่ผู้บริโภคปลายทางในตลาด
ค้าปลีกได้	กสทช.	จงึอาจมีความจ�าเป็นในการเข้าไปแทรกแซงและก�ากบัดแูล
เพ่ือก่อให้เกิดการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม	
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