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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงในครั้งนี้ ถูกจัดท า

ขึ้น เพื่อเป็นการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา ผ่านการรวบรวมข้อมูลทั้งจาก
แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการเก็บรวบรวมปฐมภูมิ จากผู้มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรม ทั้งการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-dept Interview) ตลอดจนการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรวบรวมช้อมูล และข้อคิดเห็นจาก
หน่วยงานในอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการออกแบบแนวทาง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง ตลอดจนแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมราย
สาขา รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

จากการด าเนินการศึกษาสถานการณ์ในภาพรวม ท าให้ทราบว่าปัจจุบัน หลายอุตสาหกรรมต่างได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาของเทคโนโลยี ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ทั้งผลกระทบจากโครงสร้างเชิงเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนไป การแข่งขันทางการค้าบนเวทีโลก ตลอดจนการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้ภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรม 
การด าเนินการของอุตสาหกรรม รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง ที่ท าให้ภาคธุรกิจ ต่างต้องปรับตัวให้อยู่รอด และสามารถด าเนินธุรกิจภายใต้ 
ความปกติใหม่ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกต่อไปในอนาคต ในขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐที่
เป็นผู้ด าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องท าความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้สามารถออกแบบ  
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ต่อยอด ผู้ประกอบการและธุรกิจในอุตสาหกรรม ให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
สามารถผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ และเกิดการต่อยอดไปในรูปแบบต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยเติบโต เกิดการส่งออกวัฒนธรรม หรือ Soft Power ของไทยไปสู่นานาประเทศ เพื่อเป็น
การสร้างการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์อันดีของประเทศ สู่สายตาของนานาประเทศสืบไป 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสรุปภาพรวมการด าเนินการ ตลอดจนผลลัพธ์ของการด าเนินการของโครงการในคร้ังนี้ จึง
ได้หยิบยกประเด็นส าคัญตลอดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ของอุตสาหกรรม ตลอดจนการน าเสนอ
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง และ แผนการจัดท าฐานข้อมูล 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง อันเป็นผลลัพธ์ของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย 

ข้อมูลส่วนแรก จะเป็นการน าเสนอภาพรวมระบบนิเวศของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง
ของประเทศไทย เพื่อเป็นการท าความเข้าใจถึงกระบวนการผลิต รวมถึงผู้เล่นส าคัญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงในปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถสรุปเป็นภาพระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรม  
ได้ดังนี้ 
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แผนภาพแสดงระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย 

ที่มา: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
จากแผนภาพในข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงแบ่ง

ออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การสร้างเนื้อหา (Content Origination) การกระจายเสียง (Broadcasting) และ 
การน าส่งไปยังผู้บริโภค (Delivery) และสามารถแบ่งตามประเภทของสื่อออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่  
1. สื่อที่มีทั้งภาพและเสียง (Audiovisual) เช่น รายการโทรทัศน์ ละคร ซีรี่ส์ และ 2. สื่อที่มีเฉพาะเสียง (Audio)  
เช่น พอดแคสต์ จะท าให้เห็นว่ากระบวนการในการผลิตและผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง มีความเหมือนและมีความแตกต่างกัน 
ดังนี้ 

กระบวนการผลิตสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง (Audiovisual) ผู้ผลิตสามารถแบ่งออกเป็นช่องโทรทัศน์หรือ 
บริษัทผลิตรายการ คอนเทนต์แพลตฟอร์ม (Content Platform) และผู้ผลิตรายย่อย (Individual Creator) โดย 
การผลิตคอนเทนต์แบบดั้งเดิม ช่องโทรทัศน์จะผลิตสื่อประเภทที่มีทั้งภาพและเสียง (Audiovisual) ออกมาเป็นหลัก 
โดยมีทั้งแบบที่ช่องโทรทัศนผ์ลิตด้วยตัวเอง (In-house Production) และบริษัทผลิตและจัดหารายการเป็นผู้ผลิตหรือ
จัดหาคอนเทนต์มาให้ (Outsource) นอกเหนือจากช่องโทรทัศน์และบริษัทผลิตรายการ ยังมีผู้ผลิตประเภท 
คอนเทนต์แพลตฟอร์ม (Content Platform) เช่น The Standard และผู้ผลิตรายย่อย (Individual Creator) ซึ่งใน
การผลิตคอนเทนต์แบบ Audiovisual จะต้องมีสตูดิโอและทีมงานฝ่ายผลิต เช่น นักแสดง พิธีกร ช่างแต่งหน้า ฝ่าย
จัดหาเครือ่งแต่งกาย และทีมงานฝ่ายผลิตอ่ืนๆ ซึ่งคอนเทนต์ที่ออกมาก็จะมีทั้งแบบที่เป็นรายการสด (Live) และแบบ
บันทึกเทป (Non-live) หลังจากนั้น จะผ่านกระบวนการน าส่งไปยังผู้บริโภค ผ่านช่องทางกระจายเสียงโดยบริษัท
กระจายเสียงหรือช่องโทรทัศน์เป็นช่องทางหลัก และช่องทาง Online Platform อย่างเช่น เว็บไซต์ของช่องโทรทัศน์ 
OTT / Streaming Platform หรือ Social Video Platform ซึ่งผู้บริโภคจะสามารถรับชมผ่านเครื่องโทรทัศน์และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
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จากรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม จะเห็นได้ว่า ผู้เล่นที่เป็นช่องโทรทัศน์ จะมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก ใน
ฐานะทั้งผู้ผลิตและผู้กระจายคอนเทนต์ไปยังผู้บริโภค รวมถึงการคัดเลือกคอนเทนต์ต่างๆ จากผู้ผลิตมาออกฉายใน
ช่องโทรทัศน์ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาของเทคโนโลยี รวมถึงการเข้าถึงสื่อต่างๆ ที่ดีและง่ายมากขึ้น ท าให้เกิด  
การผลิตคอนเทนต์และช่องทางการกระจายเสียงรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่จ าเป็นต้องอาศัยช่องโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายผ่าน OTT Platform ที่กระทบการด าเนินการของธุรกิจช่องโทรทัศน์แบบดั้งเดิมเป็น
อย่างมาก 

 
อีกรูปแบบคือ กระบวนการผลิตสื่อที่มีเฉพาะเสียง (Audio) ตลาดของสื่อประเภท Audio หรือพอดแคสต์ 

มีขนาดเล็กหากเทียบกับตลาดสื่อประเภท Audiovisual โดยผู้ผลิตคอนเทนต์จะมีเพียงคอนเทนต์แพลตฟอร์ม  
(Content Platform) และผู้ผลิตรายย่อย (Individual Creator) ซึ่งกระบวนการผลิตคอนเทนต์โดยส่วนใหญ่จะเป็น 
การผลิตด้วยตนเอง (In-house Production) ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์และทีมงานผลิตมากเท่าการผลิตสื่อประเภท 
Audiovisual ซึ่งสามารถผลิตได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และผู้ผลิตสามารถผลิตจากที่ไหนก็ได้ หลังจากนั้น จะผ่าน
กระบวนการน าส่งไปยังผู้บริโภค ผ่านช่องทาง Music Streaming Platform เช่น Apple Music Spotify เป็นต้น ซึ่ง
ผู้บริโภคสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จะเห็นได้ว่าช่องทางการกระจายเสียงของคอนเทนต์ประเภท 
Audio ยังถูกจ ากัดอยู่แค่ช่องทางเดียว ท าให้ผู้บริโภคที่เข้าถึงคอนเทนต์ประเภทนี้ยังคงมีจ านวนน้อย 

จากภาพรวมอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทยในปัจจุบันในข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีผลต่อกระบวนการผลิตและรูปแบบการกระจายคอนเทนต์ไปยังผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้
เกิดผู้ผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆ รวมถึงเข้าไปทดแทนการด าเนินการของธุรกิจแบบดั้งเดิมได้อีกด้วย 

 
ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของ

ไทยในปัจจุบันนั้น มีส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและควบคุมการ กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและให้บริการโครงข่ายโท รทัศน์
ภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทยในบางเรื่อง 
ตามบทบาทของแต่ละกระทรวง โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน เช่น ส านักงานกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เป็นต้น  
 
ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย 

จากความเข้าใจภาพรวมระบบนิเวศของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทย ถัดไปจะ
เป็นการน าเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย โดยรวบรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนของไทยกว่า 13 หน่วยงาน ประกอบกับการจัดประชุมระดม
ความเห็น และการประชุมน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ท าให้สามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ของประเด็น
ปัญหา และอุปสรรคส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม มาผ่านการวิเคราะห์โดยใช้กรอบ SWOT Analysis โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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การวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

 จุดแข็ง (Strenghts) จุดแข็งที่เป็นศักยภาพส าคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงสาขาการกระจาย
เสียง คือ ความสามารถและทักษะในเชิงสร้างสรรค์ของคนไทย ซึ่งนับเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าอันเป็น  
จุดก าเนิดของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับสาขาการกระจายเสียง 
รวมถึงศักยภาพของผู้ผลิตคอนเทนต์ของไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่า ความส าเร็จในการส่งออกคอนเทนต์ของไทยให้
สามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศ รวมถึงมีชื่อเสียงในระดับสากลหลายครั้งที่ผ่านมา เกิดจากความพยายาม
และศักยภาพของเอกชนแทบทั้งสิ้น 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) ปัจจัยภายในอุตสาหกรรมที่ยังต้องได้รับการพัฒนาอีกหลากหลายประการ 
ประกอบด้วย การขาดการส่งเสริมการผลิตคอนเทนต์ ให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพมากข้ึน ตลอดจน
การขาดข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัย เพื่อท าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและตลาดในเชิงลึก ทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดการส่งออก รวมถึงขาดการสนับสนุนด้านเงินทุน โดยเฉพาะกองทุนด้านสร้างสรรค์ 
ท าให้ผู้ผลิตไม่สามารถลองผิดลองถูกในการผลิตคอนเทนต์ ให้มีความหลากหลาย เนื่องจากไม่สามารถ 
แบกรับต้นทุนการผลิตในแต่ละคร้ังได้ 
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 โอกาส (Opportunities) หากเปรียบเทียบกับสื่อสร้างสรรค์ประเภทอื่น พบว่าสื่อวิดีโอคอนเทนต์นั้น ได้รับ
ความนิยมจากผู้บริโภคมากกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีท าให้
นานาประเทศ สามารถผลิตคอนเนต์ให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนผู้บริโภค  
มีช่องทาง และทางเลือกในการรับชนที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะเดียวกันพบว่าข้อจ ากัดของประเทศอื่นๆ 
โดยเฉพาะในเรื่องศาสนาและความเชื่อในประเทศนั้นๆ ท าให้ไม่สามารถแสดงออกในเชิงคอนเทนต์ได้
หลากหลายมากนัก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศ ท าให้ประเทศไทยสามารถส่งออก 
คอนเทนต์วายให้เป็นที่นิยมได้ในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาค
อเมริกาใต้  
 

 อุปสรรค (Threats) อุปสรรคส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ท าให้เกิดช่องทางการรับชมรูปแบบ
ใหม่คือ สตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม (OTT Platform) ท าให้ธุรกิจโทรทัศนฺของไทย ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
ในปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกัน ข้อจ ากัดของกฎหมายการก ากับดูแล กลับเป็นอุปสรรคที่ท าให้ช่องโทรทัศน์
ต่างๆ ไม่สามารถปรับตัว รวมถึงปรับรูปแบบการให้บริการได้อย่างรวดเร็วเท่าที่ควร ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐก็ขาดการท าความเข้าใจในเชิงลึกต่ออุตสาหกรรม ทั้งในมุมความต้องการของผู้ประกอบการ รวมถึง
ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ท าให้ไม่สามารถออกมาตรการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ประกอบการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก รวมถึงคอนเทนต์บางประเภทที่ประเทศไทยได้ เปรียบในการส่งออกอย่าง 
คอนเทนต์วาย พบว่าผู้ผลิตในหลากหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจ และหันมาผลิตคอนเทนต์วายมากขึ้น 
รวมถึงมีคุณภาพในการผลิตที่ดีมากกว่าของไทยเป็นอย่างมาก ท าให้ในอนาคต คอนเทนต์บางประเภทของ
ไทยที่เคยได้เปรียบนั้น จะไม่สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ต่อไปอีกด้วย 
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แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 
จากประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ได้น าเสนอไปในข้างต้น ภาพรวมของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงนั้นยัง

ต้องได้รับการพัฒนาในหลายๆ ส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนการผลิตคอนเทนต์ให้มีความหลากหลาย  
การพัฒนาด้านการส่งออกไปยังต่างประเทศ ตลอดจนการยกระดับปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรม เพื่อเป็นประโยชน์
ในภาพรวมของหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ จากประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย ผ่านแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง ซึ่งเป็น 
ผลการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีวิสัยทัศน์ของแผนคือ “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้น ำกำรส่งออกวัฒนธรรมผ่ำน
วิดีโอคอนเทนต์ในภูมิภำคเอเชีย อุตสำหกรรมคอนเทนต์ในประเทศเข็มแข็ง สำมำรถผลิตงำนที่มีคุณภำพและ
หลำกหลำย” และมีตัวชี้วัดหลักของแผนฯ 2 ตัวชี้วัดหลักคือ  

ตัวชี้วัดที่ 1: อัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียง เติบโตเฉลี่ยอย่างน้อย
ร้อยละ 1 ต่อปี 

ตัวชี้วัดที่ 2: จ านวน Video Content ที่ประสบความส าเร็จในการเผยแพร่บนออนไลน์แพลตฟอร์ม รวมถึง
สามารถเข้าถึงตลาดในต่างประเทศได้อย่างน้อย 20 ผลงานต่อปี 

 
เพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และบรรลุเป้าประสงค์ตามตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของอุตสาหกรรมที่มี

การก าหนดไว้ในข้างต้น มีความจ าเป็นที่จะต้องวางแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อก าหนดกลไกในการด าเนินงานที่
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางที่ได้มีการก าหนดไว้ น าไปสู่การก าหนดแนวทางการด าเนินงานของแผนฯ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  ‘Content Bloom & Development’ สนั บ สนุ นก า รผลิ ต และพัฒนาคอน เทนต์ ใ ห้
หลากหลายและมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ‘Content Marketization’ ส่งเสริมการส่งออกคอนเทนต์ไปยังต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ‘Infrastructure Enhancement’ ยกระดับปัจจัยเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรม 
จากยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ข้างต้น ซึ่งจะมีรายละเอียดกลยุทธ์สนับสนุน ภายใต้การด าเนินการในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง ดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพแสดง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ‘Content Bloom & Development’ สนับสนุนการผลิตและพัฒนาคอนเทนต์ให้หลากหลาย
และมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 นี้ เป็นการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพทักษะและองค์ความรู้ของแรงงานในอุตสาหกรรม 
รวมถึงการรวบรวมข้อมูล และการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับการผลิตและการส่งออกคอนเทนต์ เพื่อให้เข้าใจตลาดและ
สามารถผลิตคอนเทนต์ที่หลากหลาย และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น 
ประกอบกับการสร้างโอกาสในการผลิตงานใหม่ๆ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาให้เกิดผลงาน หรือคอนเทนต์ให้มี  
ความหลากหลาย รวมถึงเป็นการพัฒนาคุณภาพของคอนเทนต์ได้อีกด้วย 

โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้มีเนื้อหาที่หลากหลายและมีคุณภาพ ภายใต้การด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
กลยุทธ์ที่ 1.1 จัดท าแผนการตลาดการส่งออกคอนเทนต์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคิด 

Content ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เกิดการก าหนดทิศทางการพัฒนาคอนเทนต์ รวมถึงทิศทางส าหรับการผลิตและการส่งออกคอนเทนต์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในระยะแรก ต้องมีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล และศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิง
ลึกของตลาดและคนดู เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม และช่องทางการส่งคอนเทนต์ ให้สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในประเทศ 
หรอืตลาดต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น 
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เมื่อได้มาซึ่งข้อมูล และความเข้าใจตลาดและผู้ชมมากขึ้น จึงสามารถก าหนดทิศทางของการผลิตคอนเทนต์
ได้ว่า ส าหรับการผลิตเพื่อตอบโจทย์ตลาดในประเทศนั้น จะต้องมีเนื้อหา รูปแบบ หรือลักษณะของคอนเทนต์ให้ตรง
กับความชอบของผู้ชม และสามารถก าหนดโจทย์ของการสร้างผลงานใหม่ๆ ได้ว่า การให้ทุนส าหรับการสร้างงานใหม่ๆ  
นั้น จะต้องน าเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค หรือแม้กระทั่งการพิจารณาตลาดการส่งออก ก าหนด
เป็นรายประเทศเป้าหมายในแต่ละระยะ โดยพิจารณาถึงศักยภาพและการส่งออกเนื้อหาไปในแต่ละประเทศ รวมถึง
ข้อมูลสนับสนุนในด้านพฤติกรรมการรับชม ความชอบในการเสพคอนเทนต์ รวมถึงช่องทางการรับชมที่เหมาะสมใน
แต่ละประเทศอีกด้วย 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1.2 นี้ จะเป็นกลยุทธ์ส าคัญส าหรับการเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะของบุคลากรใน

อุตสาหกรรมการกระจายเสียง ให้สามารถมีศักยภาพที่รองรับการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งน ามาทั้งข้อจ ากัด รวมถึงโอกาส
ใหม่ๆ ให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป 
  

ทั้งนี้ CEA สามารถต่อยอดการด าเนินการของ ‘CEA Online Academy’ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูก
สร้างขึ้นมา ส าหรับการสร้างหลักสูตรออนไลน์ ส าหรับการพัฒนาแรงงานสร้างสรรค์ในสาขา หรือองค์ความรู้ที่
หลากหลาย ผ่านความร่วมมือกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา จากโครงการ
ดังกล่าวนี้ สามารถน ามาต่อยอดเพื่อให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้ส าหรับแรงงานสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 
ยกตัวอย่างเช่น หากมองเป็นภาพรวมแรงงานสร้างสรรค์ การให้ความรู้เกี่ยวกับ “การสร้างคอนเทนต์” ในการค้นหา
แรงบรรดาลใจ ตลอดจนการออกแบบเนื้อเรื่อง หรือการคัดเลือกวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในรูปแบบต่าง ก็จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในการเป็นผู้ผลิต หรือ Content Creator ได้ หรือหากมองเจาะจงมากขึ้น สามารถแยกเป็นแต่
ละกลุ่มแรงงาน เช่น กลุ่มผู้ผลิต Video Content สามารถพัฒนาหลักสูตรสอนกระบวนการผลิต Video Content 
เป็นรายประเภทได้อีกด้วย เช่น การผลิตรายการสารคดี การผลิตละคร ซีรี่ส์ หรือการผลิตเป็นแอนิเมชัน เป็นต้น หรือ
ส าหรับกลุ่มผู้ผลิตสื่อเสียงหรือพอดแคสต์ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตสื่อเสียง รวมถึงขั้นตอนการตัดต่อ 
เป็นต้น 
  

นอกจากหลักสูตรส าหรับเฉพาะสาขาอาชีพแล้วนั้น ในแพลตฟอร์มดังกล่าว สามารถพัฒนาทักษะองค์ความรู้
ในภาพรวมของแรงงานสร้างสรรค์ในด้านอ่ืนๆ เช่น ความเข้าใจในด้านลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการคุ้มครองการน าผลงาน
สร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพ กา รสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  
การให้ความรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสนับสนุนการสร้างงาน หรือการให้ความรู้ด้านการด าเนินธุรกิจ และ  
การเข้าถึงธุรกิจคอนเทนต์ในต่างประเทศ ก็จะสามารถสร้างความเข้าใจพื้นฐาน ที่เป็นข้อมูลสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมได้ 
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ในขณะเดียวกัน นอกจากการพัฒนาแพลตฟอร์มในการพัฒนาทักษะแล้วนั้น การพิจารณาการด าเนินการ
กิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ในเชิงวิชาการ ก็มีความจ าเป็น และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นได้เช่นกัน 

 
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างโอกาสในการสร้างผลงานใหม่ และการพฒันาคอนเทนต์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 นอกจากการด าเนินการในการสร้างองค์ความรู้ หรือสร้างความเข้าใจให้แรงงานในอุตสาหกรรม มีทักษะและ
ความสามารถในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น กลยุทธ์ที่ 1.3 คือ การสร้างโอกาสให้ผู้ผลิต สามารถ
ทดลองสร้างคอนเทนต์ในเชิงสร้างสรรค์ (Content Sandbox) เพื่อเป็นการลองผิดลองถูก ตลอดจนเป็นกลไกใน 
การพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน การให้รางวัลต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางส าคัญส าหรับการเป็นบันได
การพัฒนาคุณภาพ และการต่อยอดผลงาน ให้มีความหลากหลาย และมีศักยภาพในการส่งออกได้มากข้ึนต่อไป 
  

จากประเด็นปัญหาส าคัญคือ กองทุนสนับสนุนการสร้างงานสร้างสรรค์ของภาครัฐ มักมีเงื่อนไขหรือเกณฑ์ใน
การพิจารณาที่จ ากัดกรอบเนื้อหาที่แสดงออก ดังนั้น นอกเหนือจากกองทุนของภาครัฐแล้ว หน่วยงานสนับสนุนด้าน
เงินทุนส าหรับการสร้างผลงานใหม่ๆ คือ ภาคเอกชน ก็มีบทบาทส าคัญส าหรับการให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่
ผู้ผลิตคอนเทนต์ ให้มีโอกาสในการสร้างผลงานใหม่ๆ ได้อีกด้วย เนื่องจากการผลิตสื่อต่างๆ ก็สามารถตอบโจทย์  
การประชาสัมพันธ์ หรือการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรเอกชนในรูปแบบหนึ่ง ยกตัวอย่าง การออกแบบให้เนื้อหา
ของละคร สอดแทรกการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนอย่างแนบเนียน (Tie-in สินค้า) เป็นต้น 

 
 จากแนวทางดังกล่าว การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการประกวด หรือให้รางวัลการงานที่หลากหลายมากขึ้น  
ก็เป็นแนวทาง หรือเป็นกลไกการพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ในด้านต่างๆ ได้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น รางวัลผลงาน
เยาวชน รางวัลสื่อระดับภูมิภาค รางวัลสารคดียอดเยี่ยม รางวัลผลงานที่สร้างคุณค่าเชิงสังคม รางวัลองค์ประกอบภาพ
ยอดเยี่ยม รางวัลผลงานเทคนิคยอดเยี่ยม รางวัลพอดแคสต์ที่ เด่น เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการให้รางวัลที่หลากหลาย ก็
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพในหลากหลายด้านมากข้ึน  
 

จากแนวทางข้างต้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในหลากหลายระดับ ไป
จนถึงหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งและเป็นผู้สนับสนุนรางวัลที่หลากหลายนี้เอง นอกจากนี้ ยังสามารถ
สร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อจัดท าโครงการการแข่งขัน หรือการให้รางวัล ให้หลากหลาย
มากข้ึนได้เช่นกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: ‘Content Marketization’ ส่งเสริมการส่งออกคอนเทนต์ไปยังต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นการสนับสนุนให้คอนเทนต์ที่มีคุณภาพของไทย สามารถเข้าถึงช่องทางการตลาด 

โดยเฉพาะการสนับสนุนการส่งออกคอนเทนต์ไทยไปยังเวทีโลกได้มากขึ้น เนื่องจากคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพใน
การแข่งขันสูง จึงควรได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม ให้ผู้ผลิตของไทย เข้าใจ และสามารถเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ
ในการส่งออกกับแพลตฟอร์มหรือช่องทางในต่างประเทศ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ 2 นี้ จะให้ความส าคัญกับการสนับสนนุ
การเผยแพร่คอนเทนต์ของไทยบนแพลตฟอร์มต่างชาติ การร่วมผลิต และการสนับสนุนการส่งออกโดยมองเป็น
ภาพรวมของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ 

โดยมีกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการส่งออกคอนเทนต์ไปยังต่างประเทศ ภายใต้การด าเนินการของยุทธศาสตร์ที่ 2  
ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนการเผยแพร่คอนเทนต์ของไทยบน International Platform 

 เป็นที่ทราบกันดีว่า ช่องทางการรับชมคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอในปัจจุบันนี้ เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะการมีออนไลน์สตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม (OTT Platform) ท าให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้ OTT 
Platform แทนการรับชมผ่านรูปแบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิม ซึ่งนับเป็นโอกาสในการเผยแพร่คอนเทนต์ของไทย ให้
สามารถเข้าถึงผู้ชมในประเทศ ตลอดจนผู้ชมในต่างประเทศที่แพลตฟอร์มนั้นๆ เข้าถึงประเทศต่างๆ ได้มากข้ึนอีกด้วย 
เปรียบเสมือนมีระบบขนส่งคอนเทนต์ที่เข้าถึงผู้ชมในพื้นที่ต่างๆ ที่ประสบความส าเร็จอยู่แล้ว ดังนั้น การผลักดันให้
คอนเทนต์ของไทยอยู่บนแพลตฟอร์มเหล่านั้นมากขึ้น ย่อมเอ้ือให้คอนเทนต์ไทย สามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ 
ได้มากข้ึน 
 ดังนั้น กลยุทธ์ที่ 2.1 นี้ จะเป็นการสร้างความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจบุนัที่
บริษัทแพลตฟอร์มต่างๆ เริ่มให้ความสนใจจะเข้ามาท าตลาดในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น 
ยกตัวอย่าง Netflix ที่เดิมมีส านักงานระดับภูมิภาคอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และได้ตั้งบริษัทประจ าประเทศไทยในปีพ.ศ. 
2564 อีกด้วย รวมถึงการเข้ามาให้บริการของแพลตฟอร์มอ่ืนๆ เช่น Disney+ Hotstar จะเห็นได้ว่าโอกาสส าหรับ 
การเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆ เริ่มมีมากขึ้น นับเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่จะผลักดันให้คอนเทนต์ไทย สามารถเข้าถึง
แพลตฟอร์มต่างๆ ผ่านกิจกรรมสนับสนุนการจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงอีกทางหนึ่ง สามารถสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากธุรกิจระดับโลก ก็สามารถสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย มีองค์ความรู้ ทักษะ และ
ศักยภาพในการส่งออกสูงขึ้นด้วย  
 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ร่วมผลิตคอนเทนต์ (Co-Production) กับประเทศผู้น าการส่งออกวัฒนธรรม 
 ในปัจจุบัน นานาประเทศต่างให้ความส าคัญกับการส่งออกวัฒนธรรมไปยังต่างประเทศเป็นอย่างมาก จะเห็น
ได้ว่าหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ โดยเฉพาะหน่วยงานที่สนับสนุนเรื่องการส่งออก Soft Power ของประเทศนั้น 
ให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือในการผลิตรายการใหม่ๆ (Co-Production) โดยเฉพาะด้วยวัตถุประสงค์ใน
เชิงการผลิตรายการเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยเองก็ควรริเริ่มสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการจับคู่ธุรกิจผู้ผลิตรายการมาออกแบบและผลิตรายการร่วมกัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ
ระหว่างสองประเทศ เป็นผู้สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงต้นทุนส าหรับการผลิต 
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 การสนับสนุนให้ เกิด Co-Production นี้  นอกจากจะเป็นการสร้างสื่อใหม่ๆ ที่ เ อ้ือประโยชน์ใน 
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ หรือเป็นการผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆ แล้วนั้น ก็ยังช่วยสนับสนุนในเรื่อง  
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการผลิตกับประเทศผู้น าการส่งออกคอนเทนต์ต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงตลาดการส่งออก
กับประเทศที่ร่วมผลิตอีกด้วย ความสามารถในการเข้าใจ และเข้าถึงตลาดในประเทศคู่ค้านี้เอง จะเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการของไทย สามารถส่งออกคอนเทนต์ไปยังประเทศนั้นๆ ได้มากข้ึน หรือแม้กระทั่งเป็นการสร้างโอกาส
ให้กับการส่งออกผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของไทยได้ต่อไปอีกด้วย 
 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนการส่งออกคอนเทนต์รวมถึงการส่งออกอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 
 ด้วยลักษณะของอุตสาหกรรมคอนเทนต์นั้น มีจุดเด่นในเรื่องการต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่อง โดยสอดแทรกอยู่ในผลงาน Video Content ต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งออก Soft 
Power ไปยังต่างประเทศ ประกอบกับการมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องอย่างหลากหลาย ดังนั้น การพิจารณา
รูปแบบการส่งออกคอนเทนต์แบบองค์รวม คือการส่งออกในภาพรวม จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าจาก  
การส่งออกคอนเทนต์ให้มากข้ึนด้วย 
 ดังนั้น กิจกรรมทางการตลาด ที่เอ้ือให้เกิดการส่งออกคอนเทนต์ในภาพรวม จะเป็นการสนับสนุนให้ตลาด
ต่างประเทศ ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์คอนเทนต์ต่างๆ แบบบูรณาการอีกด้วย ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะช่วง
ก่อนการระบาดของโควิด-19 ที่ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมมหกรรมบันเทิงในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น  
“J-Series” ที่ยกทัพนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาจัดกิจกรรมในประเทศต่างๆ รวมถึงในประเทศไทย ท าให้ประเทศต่างๆ ให้
ความสนใจกับสื่อบันเทิงของญี่ปุ่น ทั้งในรูปแบบละคร รายการ หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องของดารา 
นักแสดงนั้นๆ ไปด้วย ในภาพรวม ยังถือเป็นการเข้าใจและสนับสนุนให้เกิดการซึมซับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี 
 จากตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าว ในอนาคต ประเทศไทยควรพิจารณาด าเนินการกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน 
ยกตัวอย่าง “Thailand Content Festival” ผ่านเครือข่ายของทูตพาณิชย์ หรือเครือข่ายหน่วยงานไทยใน
ต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกคอนเทนต์ของไทยในประเทศต่างๆ ได้อีกด้วย โดยกิจกรรมในลักษณะนี้
ยังสามารถจัดทั้งในรูปแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ ควบคู่กันได้ อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดจากสถานการณ์การระบาด
ของโควิด-19 ในปัจจุบัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: ‘Infrastructure Enhancement’ ยกระดบัปัจจัยเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรม 
ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 3 เป็นแนวทางการพัฒนาเชิงระบบโครงสร้างพื้นฐาน อันเปรียบเสมือนระบบสนับสนุนให้

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงในเรื่องอ่ืนๆ สามารถด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งการมีระบบโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมที่ดี เช่น มีกลไกหน่วยงานการขับเคลื่อน มี
ระบบกฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรค มีระบบทุน หรือฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ เป็นต้น ย่อมสนับสนุนการด าเนินการของ
หน่วยงานที่อยู่ในอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถด าเนินธุรกิจ หรือสามารถ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโตขึ้นไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการยกระดับปัจจัยเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในประเทศ 
ภายใต้การด าเนินการของยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 4 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1 จัดหาหน่วยงานบูรณาการการด าเนินการระหวา่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดหาหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ตลอดจนเป็นหน่วยงานบูรณาการกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมนั้น เป็นประเด็นการพัฒนาด้านกลไกที่ส าคัญที่สุดต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจาย
เสียง ดังนั้น กลยุทธ์ที่ 3.1 คือการจัดหาหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฯ รวมถึงด าเนินการบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมต่อไป 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลายๆ หน่วยงานภาครัฐ เริ่ม ให้ความสนใจ และให้ความส าคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมคอนเทนต์ โดยหวังว่าจะเป็นอีกอุตสาหกรรมที่จะช่วยสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยได้ ดังนั้น จึงเริ่มมี
หลากหลายหน่วยงานที่มีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์ หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกระจายเสียง
มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น กระทรวงพาณิชย์ ที่มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตคอนเทนต์ รวมถึง
ด าเนินการจับคู่ธุรกิจกับต่างประเทศ รวมถึงกระทรวงวัฒนธรรม ที่ด าเนินโรงการ Content Thailand ในรูปแบบ 
การสนับสนุนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคอนเทนต์อีกด้วย ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
ข้างต้น ด าเนินการแยกกันภายใต้บทบาทของหน่วยงานตนเองเป็นหลัก 

ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการกระจายเสียง และอุตสาหกรรมคอนเทนต์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดหาหน่วยงานที่ เป็นเจ้าภาพหลัก ในการบริหารจัดการ ก าหนดทิศทาง และ 
การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะมีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา
การกระจายเสียงในภาพรวม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายการก ากับดูแล ให้ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ปัจจุบัน 
 การด าเนินการศึกษารวบรวมข้อจ ากัดด้านระเบียบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะระเบียบการก ากับดูแลของ กสทช. เพื่อเป็นการท าความเข้าใจ และเป็นแนวทางใน 
การผลักดันการปรับลด ปรับปรุง ระเบียบหรือข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัด เพื่อให้เกิดระบบการด าเนินการที่สนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 นอกจากระเบียบการก ากับดูแลแล้วนั้น ข้อจ ากัดด้านระเบียบ บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ก็เป็นข้อจ ากัด
ส าคัญอีกประการ ที่ไม่เอ้ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมากเท่าที่ควร ดังนั้น การปรับปรุงระเบียบ  
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การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐเองก็เป็นการลดอุปสรรคให้สามารถร่วมมือกับสนับสนุนอุตสาหกรรมฯ ได้มากข้ึน 
ประกอบกับการพิจารณาในเชิงความยืดหยุ่นของระเบียบ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการในอนาคตด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกแบบระเบียบกฎหมายให้รองรับผลกระทบจากเทคโนโลยี ที่ท าให้ภูมิทัศน์ของ
อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช่องทางในการกระจายเสียง ดังนั้น การศึกษาและลดข้อจ ากัดใน
เชิงระเบียบและกฏหมาย จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก ต่อการปรังปรุงให้การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม และ  
การด าเนินการของอุตสาหกรรมมากขึ้นต่อไป 
 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ปรับกระบวนการของแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมต่อการสนับสนุนการสร้างงานใหม่ 
 การมีแหล่งเงินทุนที่สามารถสนับสนุนการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆ รวมถึงมีแหล่งทุนสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ นั้น เป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิด 
การสร้างงานใหม่ๆ ให้หลากหลายและมีคุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น การผลิตสารคดีให้มีคุณภาพสูงนั้น ย่อมต้องใช้ต้นทุน
ในการผลิตสูงไปด้วย ดังนั้น การสนับสนุนด้านเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ย่อมเป็นการสนับสนุนให้เอกชนและผูผ้ลติ 
สามารถผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนได้เช่นกัน 
 แม้ในปัจจุบัน จะมีกองทุนบางประเภทที่ให้การสนับสนุนการสร้างงาน ยกตัวอย่างเช่น กองทุนสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ แต่จากประสบการณ์ของเอกชนที่เคยขอทุนจากกองทุนดังกล่าวนั้น พบว่ากองทุนฯ มักมีข้อจ ากัดใน
เชิงเนื้อหาที่แสดงออก รวมถึงระเบียบการขอทุนที่ใช้เอกสารจ านวนมาก ท าให้เอกชนต้องจับคู่กับนักวิจัยใน
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ช่วยสนับสนุนด้านการเตรียมเอกสารการขอทุนต่างๆ อีกด้วย  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยุ่งยาก
ซับซ้อนของกระบวนการเชิงเอกสาร  

จากประเด็นดังกล่าว กองทุนฯ และหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ควรพิจารณาเกณฑ์ และ
กระบวนการในการด าเนินการ และปรับปรุงการด าเนินการเพื่อให้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายของการสนับสนุนให้
เกิดการสร้างงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการให้อิสระกับการแสดงออกด้านเนื้อหามากขึ้น รวมถึง  
การปรับปรุงระเบียบเพื่อให้เอ้ือต่อการสนับสนุนเอกชน เพื่อให้เกิดระบบทุนที่สนับสนุนการสร้างงานให้มี 
ความหลากหลายและมีคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 
 

กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และจัดท า / ศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม 
 โครงสร้างพื้นฐานอีกประการที่มีความส าคัญมาก ต่อการสนับสนุนการด าเนินการ หรือการตัดสินใจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม นั่นคือการพัฒนาให้เกิดฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของ
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวบรวมข้อมูลส าคัญ ที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน จากหน่วยงานที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว แต่ยังมี
การจัดเก็บแบบกระจายกันตามหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบัน ให้รวมอยู่ในฐานข้อมูลหลัก เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของ
ผู้ใช้ รวมถึงการบริหารจัดการให้ฐานข้อมูลกลางนี้ มีข้อมูลส่วนอ่ืนๆ ที่ควรมีการจัดเก็บเพิ่มเติม รวมถึงมีข้อมูลที่เป็ น
ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
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จากผลลัพธ์ของโครงการในครั้งนี้ ท าให้ CEA มีแผนผังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา
การกระจายเสียง รวมถึงระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นต้องจัดเก็บเพิ่มเติม ดังนั้น ในล าดับถัดไป จะเป็นการด าเนินการ
พัฒนาให้เกิดฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูล 
หรือสามารถสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้ ในอนาคต ฐานข้อมูลดังกล่าว สามารถพัฒนา  
ต่อยอด ทั้งการเผยแพร่ข้อมูลที่มีให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ในทุกประเภทมากข้ึน เช่น การสรุปเป็นรายงานสถานการณ์
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในแต่ละปี หรือการพัฒนาเชื่องโยงฐานข้อมูลให้เป็นการเก็บข้อมูลแบบเชิงรุก (Active Data 
Collecting System) รวมถึงพัฒนาให้เกิดเป็นชุมชนออนไลน์ได้อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  สาขาการกระจายเสียง ไม่อาจด าเนินการโดยการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมข้างต้นเพียงอย่างเดียว แต่ในการด าเนินงานจ าเป็นต้องพัฒนากลไกการด าเนินอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทการด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมเพื่อให้การส่งเสริม
อุตสาหกรรมมีความก้าวหน้าในระยะยาว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงอย่าง
บูรณาการและยั่งยืน โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  สาขา 
การกระจายเสียง ดังต่อไปนี้ 

 
1. CEA เป็นหน่วยงานเจ้าภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์ 
ส าหรับการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง มีความจ าเป็นต้อง

จัดหาหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่ปัจจุบัน แยกกันด าเนินการตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก ดังนั้น การมีหน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าภาพใน
การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะมีความส าคัญต่อการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากข้ึน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ท าให้อุตสาหกรรมคอนเทนต์ออนไลน์ ได้รับความสนใจ
จากทั้งภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ ที่มองเป็นโอกาสในการผลักดันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มากกว่า
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ จากช่วงปีที่ผ่านมา ท าให้มีหลากหลายหน่วยงาน ประกาศแนวทางด าเนินการ หรือการพัฒนา
อุตสาหกรรมคอนเทนต์หลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานในสังกัด ด าเนินการพัฒนา
ทักษะผู้ผลิตคอนเทนต์ รวมถึงกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจกับต่างประเทศ หรือกระทรวงวัฒนธรรม ด าเนินโครงการ 
Content Thailand เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของบุคคลากรผู้ผลิตคอนเทนต์ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการมีหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ และบูรณาการกับหน่วยงานที่ให้การสนใจการพัฒนา
อุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่หลากหลาย สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินการ 
จะสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้มากข้ึน 

 
2. CEA ควรด าเนินการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจต่อ Soft Power 
ในขณะเดียวกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง CEA จะต้องด าเนินการสร้าง 

ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างความตระหนักต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในฐานะที่
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เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่าว รวมถึงการสร้างความเข้าใจในการสนับสนุนการส่งออก Soft 
Power ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกความเป็นไทย ผ่านการส่งออกคอนเทนต์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในภาพรวม และสามารถขับเคลื่อนการส่งออก Soft Power ของไทยให้ประสบความส าเร็จ และ
สามารถสร้างรายได้ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ด้านความหลากหลายและการต่อยอดวัฒนธรรมของประเทศได้อย่างดี
เยี่ยมต่อไป 

 
3. จัดหากองทุนสร้างสรรค์ (Creative Fund) 
การด าเนินการแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมหลากหลายแนวทางที่ได้น าเสนอไปข้างต้น จะเห็นได้ว่ามี  

ความจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรด้านเงินทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินการในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมี
กองทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างงานเชิงสร้างสรรค์ จะมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการเป็นทุนสนับสนุนให้ผู้สร้างงาน 
สามารถสร้างงานได้อย่างแตกต่าง หลากหลาย และสร้างสรรค์ได้มากขึ้น รวมถึงรูปแบบการใช้งบประมาณของรัฐใน
ปัจจุบัน จะแยกออกไปตามบทบาทของหน่วยงานนั้นๆ เป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่าบางรูปแบบการพัฒนา เช่น การจัด
อบรมพัฒนาทักษะ มีหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการบางรูปแบบอาจมีการด าเนินการที่
ซ้ าซ้อนกัน 

ดังนั้น การพิจารณาการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน โดยมองเป็นภาพรวมระหว่างหน่วยงานมากข้ึน
นั้น จะเอ้ือให้เกิดการใช้งบประมาณของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับการจัดหาของทุนที่เอ้ือให้เกิด
การสร้างงานเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น จะช่วยสนับสนุนทั้งในเชิงของการสร้างงานใหม่ๆ หรือเป็ นทุนสนับสนุน 
แนวทางการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ ซึ่งแนวทางที่จะพัฒนาให้เกิดกองทุนสร้างสรรค์ได้นั้น ประกอบด้วย การพัฒนา  
แนวทางการให้ทุน หรือเงื่อนไขการให้ทุนของกองทุนที่มีอยู่แล้ว เช่น กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้มีเกณฑ์ที่
เอ้ือให้เกิดการสร้างงานสร้างสรรค์ งานใหม่ๆ ไม่ได้จ ากัดกรอบเนื้อหาของงานที่จ านะเสนอมากเกินไปจนไม่เอ้ือให้
ผู้ผลิตได้ลองผลิตงานที่แตกต่างมากนัก ดังนั้น การมีเกณฑ์การให้ทุนที่มีเป้าหมายผู้รับทุนที่หลากหลายตามศักยภาพ 
รวมถึงการสนับสนุนผู้ผลิตรุ่นใหม่ หรือมีเป้าหมายสนับสนุนสื่อที่หลากหลายมากข้ึน ก็จะเป็นการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยได้อย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ การจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงในครั้งนี้ เป็นการศึกษาภายใต้
แนวคิดการมองอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แบบรายสาขา แต่ในขณะเดียวกัน จากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
รวมถึงผลกระทบด้านอ่ืนๆ ส่งผลให้ปัจจุบัน การด าเนินการของผู้เล่นในอุตสาหกรรม ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น นอกจากมุมมองการศึกษาแบบแยกรายสาขานั้น ในอนาคต CEA ควรมี 
การพิจารณาถึงแนวทางการบูรณาการการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้กลุ่ม 
Creative Content and Media โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินการใน 5 แนวทางส าคัญที่สามารถบูรณาการระหว่าง
สาขาต่างๆ ได้ คือ 1. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา Creative Content ของไทย (Strategic Direction)  
2. การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์เนื้อหา (Content & Skill Development) 3. การส่งเสริมด้าน 
การเข้าถึงตลาด (Market Access) 4. การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์ (PR) และ 5. การจัดท า
ฐานข้อมูล (Database) เพื่อให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา รวมถึงตอบโจทย์แนวทางการส่งออกวัฒนธรรม
ของไทย หรือการส่งออก Soft Power อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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แผนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรบัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 
นอกจากการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงแล้ว การศึกษาคร้ังนี้ ยังรวมถึง

การศึกษาแผนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง เพื่อเป็นแนวทางใน 
การจัดท าฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมต่อไป โดยกระบวนการศึกษา มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาจาก
ต่างประเทศ รวมถึงการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมฯ แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดเก็บ
และน าเสนอข้อมูลของแต่ละประเทศเทียบกับของไทยในปัจจุบัน แล้วจัดท าเป็นแนวทางส าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงข้อเสนอแนะรูปแบบการน าเสนอข้อมูลของอุตสาหกรรม โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 

 
แผนผังการเชื่อมโยงฐานข้อมูล อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting)  

และข้อเสนอแนะการจัดเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

 
จากข้อมูลแผนผังการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทยข้างต้น 

แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทย โดย
แยกออกเป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว ได้ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานใด รวมถึงข้อมูลที่ควรจัดเก็บเพิ่มเติม ควรผลักดัน
ให้หน่วยงานใดเป็นผู้จัดเก็บ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มการจัดท าฐานข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จะสามารถต่อยอด 
การใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลได้อย่างหลากหลาย โดยสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้ 
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1. มีการวิเคราะห์และออกแบบวิธีน าเสนอที่หลากหลาย 
ภายหลังจากการด าเนินการพัฒนาเพื่อให้เกิดการรวบรวม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกัน

เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลแก่สาธารณะ ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่
ส าคัญจ าเป็น และออกแบบจัดท าเป็นรูปแบบ Infographic เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถเข้าใจข้อมูลที่ส าคัญๆ ของ
อุตสาหกรรม และสะดวกต่อการเผยแพร่ข้อมูลต่อไปในวงกว้าง 

นอกจากนี้ ข้อมูลบางส่วน โดยเฉพาะข้อมูลสถิติ ที่มีความส าคัญต่อการน าไปวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ หรือต่อ
ยอดการด าเนินการในรูปแบบอ่ืน ก็จะต้องเตรียมข้อมูลเป็นรูปแบบไฟล์ที่หลากหลาย เช่น Excel เพื่อรองรับการน า
ข้อมูลไปใช้วิเคราะห์เชิงสถิติ ทั้งนี้ ข้อมูลบางส่วนอาจมีค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งข้อมูล เนื่องจากข้อมูลบางประเภท 
โดยเฉพาะข้อมูลเชิงสถิตินั้น มักมีบริษัทวิจัยที่ใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ดังนั้น บางรูปแบบของข้ อมูล
อาจต่อยอดไปเป็น Subscription Model ส าหรับบางข้อมูล โดยอาศัยความร่วมมือกับบริษัทเอกชนต่างๆ ได้อีกด้วย 

 
2. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 
นอกจากการน าเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก เข้าถึงง่าย และเป็นที่นิยมในปัจจุบันนั้น 

หลายหน่วยงานต่างก็แนะน า ให้น าเสนอข้อมูลผ่านช่องทางออฟไลน์ เช่น การจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน ก็เป็นช่องทาง
ที่ควรด าเนินการด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นการสร้างการเข้าถึงข้อมูลไปยังคนหมู่มาก (Mass) รวมถึงกลุ่มคนที่มี
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงทางออนไลน์ ก็จะเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน  

 
3. ใช้เป็นระบบการติดตามตัวชี้วัดและการประเมินการเติบโตของอุตสาหกรรม 
แม้ประโยชน์หลักของการจัดท าฐานข้อมูล จะเป็นเรื่องของการสร้างการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้ง

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปแล้วนั้น ในขณะเดียวกัน การจัดท าฐานข้อมูล สามารถเป็นประโยชน์อีก
ทางส าหรับผู้ก าหนดนโยบาย ในการเก็บข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรม สนับสนุนการจัดท าตัวชี้วัดของอุตสาหกรรม
ได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะข้อมูลสถิติที่เก่ียวข้องกับสื่อดิจิทัล หรือ OTT Platform ที่ยังขาดการจัดเก็บข้อมูล ทั้งในมุม
การผลิต และข้อมูลผู้ใช้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย  

นอกจากนี้ การจัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ในฐานข้อมูล ก็สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมได้ในอนาคต เช่น การ
ติดตามจ านวนผู้เข้าชมแต่ละส่วนข้อมูลในฐานข้อมูล จ านวนดาวน์โหลดเอกสาร จ านวนการแชร์ต่อบทความ เป็นต้น 
ซึ่งสามารถสะท้อนตัวเลขความสนใจต่อข้อมูลประเภทต่างๆ ได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางช่องทางออนไลน์ของ
ฐานข้อมูล ที่สามารถนับจ านวนผู้เข้าชมแบบ Real-time  

 
4. พัฒนาให้มีหลากหลายภาษาเพื่อรองรับผู้ใช้จากต่างประเทศ 
ในอนาคต ฐานข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะตอบโจทย์ผู้ใช้ในประเทศแล้วนั้น การออกแบบฐานข้อมูลให้มี

หลากหลายภาษา ตามประเภทผู้สนใจจากต่างประเทศนั้น จะเป็นช่องทางสนับสนุนให้ต่างชาติ สามารถเข้าถึง
อุตสาหกรรมการกระจายเสียง หรืออุตสาหกรรมคอนเทนต์ในประเทศได้อีกด้วย โดยการจัดท าฐานข้อมูลหลากหลาย
ภาษานี้ อาจให้ความส าคัญกับภาษาที่เป็นประเทศการส่งออกคอนเทนต์ส าคัญๆ โดยเฉพาะภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือ
ภาษาเกาหลี เป็นต้น จะยิ่งเป็นการต่อยอดการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูล ในการเป็นอีกช่องทางส าคัญที่สามารถ
สนับสนุนการส่งออกคอนเทนต์ของไทยให้ประสบความส าเร็จได้มากข้ึนในระดับสากล 
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5. เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิด Online Community 
การจัดเก็บข้อมูลเชิงรุกจากผู้ใช้ (Active data collecting system) จะสามารถท าได้ก็ต่อเมื่อฐานข้อมูล

นั้นๆ มีจ านวนผู้ใช้มากเป็นจ านวนหนึ่ง ดังนั้น การพัฒนาฐานข้อมูลโดยการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนๆ 
รวมถึงเชื่อมโยงการใช้งานกับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ จะสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศของผู้ใช้ในระบบ
ดิจิทัลได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการสร้างชุมชนผู้ใช้ออนไลน์ ให้สามารถต่อยอดการด าเนินการ หรือรูปแบบ 
การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบออนไลน์ได้มากข้ึน 

 
การด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม นับเป็นกลยุทธ์ส าคัญ ภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง ในยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการยกระดับปัจจัยเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรม เพื่อเป็น
ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาในรูปแบบอ่ืนๆ ต่อไป รวมถึงเป็นระบบสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ให้สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา 
การกระจายเสียง ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คือ “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น ำกำรส่งออกวัฒนธรรมผ่ำนวิดีโอ 
คอนเทนต์ในภูมิภำคเอเชีย อุตสำหกรรมคอนเทนต์ในประเทศเข็มแข็ง สำมำรถผลิตงำนที่มีคุณภำพและหลำกหลำย” 
ให้ส าเร็จลุล่วงได้ต่อไป  
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บทที ่1  บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่รัฐบาลมุ่งเน้น คือ “ประเทศไทย 4.0” หรือ โมเดล
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based 
Economy) ด้วยการน าจุดแข็งของประเทศ อันได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ  วัฒนธรรม มาเปลี่ยนเป็น
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และต่อยอดไปสู่ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เป้าหมาย ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture and High Value Services) โดยมี 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) ของประเทศ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ผ่านการสนับสนุนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูล สถิติ องค์ความรู้ และนวัตกรรม
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและพัฒนาธุรกิจของประเทศ 

 
การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ให้มีความเป็นพร้อมและมีศักยภาพในการแข่งขัน

จึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายส าคัญของ สศส. โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ได้ก าหนดสาขาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยไว้ทั้งหมด 12 สาขา แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม 
Creative Originals 2) Creative Content/Media 3) Creative Service และ 4) Creative Goods/Products สศส. 
เล็งเห็นความจ าเป็นในการศึกษาท าความเข้าใจกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในแง่มุมต่างๆ อาทิ รายละเอียดข้อมูล
สถานการณ์ สภาพปัญหาที่ธุรกิจต้องเผชิญ รวมถึงประเด็นที่จะก่อให้เกิดผลต่อการด า เนินกิจการ จึงได้จัดท า
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาขึ้น โดยจะจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์รายสาขา เพื่อศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 
แนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ เพื่อน าไปก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการให้สอดรับกับนโยบายของ
รัฐบาล กรอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ต่อไป 

 
สศส. จึงได้ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาในกลุ่ม 

Creative Originals เสร็จสิ้นตามแผนการในปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งเป้าสานต่อโครงการจัดท าฐานข้อมูล
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาให้ครบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์รายสาขาในกลุ่ม Creative Content/Media ในปีงบประมาณนี้ เพื่อน าแผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.2.1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา สถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยที่ผลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาในกลุ่ม Creative 
Content/Media ประกอบด้วย ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film and Video) การพิมพ์ (Publishing) 
การกระจายเสียง (Broadcasting) และซอฟต์แวร์ (Software) อย่างเป็นระบบและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.2.2) เพื่อจัดท าแนวทางการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา  
ในกลุ่ม Creative Content/Media ส าหรับวางโครงสร้างฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมดังกล่าว 

1.2.3) เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์รายสาขาที่สอดคล้องกับกับนโยบายรัฐบาลและทิศทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสม สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
ในการด าเนินการโครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา มีรายละเอียด

ของการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.3.1) ก าหนดกรอบการศึกษาเพื่อจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ และสาขา 

การกระจายเสียง รวมถึงฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาดังกล่าว เช่น นิยาม 
กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ฯลฯ รวมทั้งก าหนดแผนการด าเนินงานที่แสดงให้เห็น
ถึงระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

1.3.2) ศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษาต้นแบบที่ดีหรือแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ในต่างประเทศ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
สาขาการพิมพ์ และสาขาการกระจายเสียง และการจัดท าฐานข้อมูล 

1.3.3) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ และ
สาขาการกระจายเสียง เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์สาขาเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางในการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ดังกล่าว ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

1.3.4) วิเคราะห์ข้อมูลจากการด าเนินงานในข้อ 1.3.2 – 1.3.3 เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนา 
สถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขา  
การพิมพ์ และสาขาการกระจายเสียง ตลอดจนแนวโน้มในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พร้อมทั้งแนวทางการออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ที่สามารถน าไปต่อยอด
และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้ 
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1.3.5) จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย  
(1) แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ และสาขาการกระจายเสียง พร้อมบทสรุป

ผู้บริหาร (Executive Summary) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย อุตสาหกรรมละ 1 ฉบับ  
รวม 2 ฉบับ 

(2) แผนการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการพิมพ์ และสาขาการกระจายเสียง  
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล และแนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป 
อุตสาหกรรมละ 1 ฉบับ รวม 2 ฉบับ 

(3) แผนผังฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
1.3.6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ต่อการจัดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา แยกตามสาขา ประกอบด้วยสาขา
การพิมพ์ และสาขาการกระจายเสียง 

1.3.7) จัดประชุมเพื่อน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
1.4 แนวทางการศึกษาและข้ันตอนในการด าเนินงาน 

จากข้อมูลข้างต้น เพื่อให้โครงการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา และการจัดท า
ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาจึงได้
มีการออกแบบขั้นตอนการท างานออกมาเป็น 4 ข้ันตอนหลักในการด าเนินการ ดังนี้
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1.4.1 ทบทวนนิยามและก าหนดขอบเขตของการศึกษา รวมถึงรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนฯ 
และแนวทางการจัดท าฐานข้อมูล 

ในส่วนของการทบทวนนิยามและการก าหนดขอบเขตของการศึกษา จะท าการพิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียง เพื่อก าหนดขอบเขตของการศึกษาและสร้างความเข้าใจถึง
บริบทการพัฒนาในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการจัดเก็บฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม โดยมีการด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 
1.4.1.1 ก าหนดนิยามศัพท์เพื่อเป็นขอบเขตของการศึกษาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียง  

การนิยามค าศัพท์ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียง และศัพท์ที่มีความเก่ียวข้องกับฐานข้อมูล 
(Database) ของอุตสาหกรรม จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต่างๆ คณะหรือมหาวิทยาลัย รวมไปถึงผลงานทางวิชาการหรือนักวิจัยที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เพื่อก าหนดขอบเขตของการศึกษาในการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการจัดท า
ฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม 

 
1.4.1.2 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยการทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแนวทางในการศึกษา ผ่านการทบทวนข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
ทั้งในภาพรวมอุตสาหกรรมและรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง หลังจากนั้น จะ
วิเคราะห์และจ าแนกข้อมูล รูปแบบผลงาน หรือผลิตภัณฑ์ ของแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษาคร้ังนี้ และยังเป็นการก าหนดขอบเขตเพื่อการวางกรอบด าเนินงานของโครงการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
1.4.1.3 ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

สาขาการกระจายเสียง 
การทบทวบกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจาย

เสียง เพื่อพิจารณากรอบแนวคิดด้านการพัฒนาและในประเด็นส าคัญอ่ืนๆ จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่มี
ความน่าเชื่อถือ เช่น กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ CEA กรอบการวิเคราะห์ Porter’s Value Chain 
Analysis หรือกรอบการศึกษาที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ทั้งนี้จะน ากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้มี 
ความเหมาะสมกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจาย
เสียงต่อไป 
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1.4.1.4 ศึกษาเชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษาต้นแบบที่ดี (Best Practice) หรือแนวทางการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในต่างประเทศ 

การศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาต้นแบบที่ดี (Best Practice) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
ที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียงของประเทศไทย โดยพิจารณาจาก
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมในต่างประเทศ รวมทั้งถอดบทเรียนการพัฒนาในบริบทของประเทศเป้าหมาย เช่น 
นโยบายจากภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาในสาขา 
การกระจายเสียง รวมถึงปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนา ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการพัฒนา และแนวทาง 
การสนับสนุนอ่ืนๆ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม และแนวทางการจัดท า
ฐานข้อมูลของสาขาการกระจายเสียงของประเทศไทยต่อไป 

 
ทั้งนี้ จากการค้นคว้าข้อมูลในเบื้องต้น และได้ท าการคัดเลือกจากประเทศที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในสาขาการกระจายเสียง ที่มีความน่าสนใจมาศึกษาเป็นกรณีศึกษาต้นแบบ อุตสาหกรรมละ 
2 ประเทศ โดยมีตัวอย่างรายนามประเทศที่น่าสนใจของแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยคัดเลือกจากข้อมูลทางสถิติ 
คือ ระยะเวลาการบริโภคสื่อวิดีโอผ่านโทรทัศน์และดิจิทัลต่อสัปดาห์รายประเทศ (จากรายงาน The Future of the 
TV and video landscape by 2030 โดย Deloitte) โดยมีรายชื่อประเทศที่น่าสนใจเบื้องต้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
บราซิล ญี่ปุ่น เยอรมนี และจีน โดยจะท าการคัดเลือกประเทศที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกระจาย
เสียงรวม 2 ประเทศ จากรายชื่อประเทศต้นแบบข้างต้น ทั้งนี้ ประเทศที่จะศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม ตามความเห็นร่วมกันระหว่าง CEA และที่ปรึกษา 
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1.4.2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียง 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ของอุตสาหกรรม 

การกระจายเสียงของประเทศไทย พร้อมทั้งปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ในระดับนโยบายหรือ 
แนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนแนวโน้มส าคัญที่อาจส่งผลต่อทิศทาง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียง เพื่อน ามาวิเคราะห์ในการก าหนดแนวทางของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป 
โดยมีการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 
1.4.2.1 ศึกษาสถานภาพในปัจจุบัน แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อทราบถึงภาพรวม

สถานการณ์และการพัฒนาของอุตสาหกรรม 
ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียง จาก

รายงานการศึกษาและข้อมูลทางสถิติทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ มีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบถึงภาพรวม
ของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งพิจารณาปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต 

 
1.4.2.2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์ ประเด็นปัญหา  

การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนา 
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

สมาคม หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาในประเทศ โดยการน าผลสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ ประเด็นปัญหา การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะต่อ 
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขาต่อไป 

 
1.4.2.3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินศักยภาพ รวมไปถึงการพิจารณาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย โดยพิจารณาจากปัจจัยส าคัญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ง  
6 ประการ และใช้กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า ร่วมกับข้อมูลจากการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลอ่ืนๆ ในข้างต้น 
เพื่อสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ โดยใช้กรอบการศึกษาที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ยกตัวอย่างการสรุปผลการวิเคราะห์ เช่น 
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรม (Ecosystem) ประเด็นปัญหาหรือช่องว่างการพัฒนาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน
ปัจจุบัน (Industry’s Key Issue) หรือการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง 
(Creative Content Industry Map) อาจรวมถึงการสรุปผลในรูปแบบอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทาง
พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขาเป้าหมายต่อไป 
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1.4.2.4 ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) 
ขั้นตอนถัดมา จะเป็นการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ จะมีการวิเคราะห์และ

ประเมินประเด็นการพัฒนาและข้อจ ากัดของอุตสาหกรรมในเชิงลึก ตลอดจนพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอก
ทั้งหมดที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา (Strategic Option) และทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ต่อไป 

 
1.4.3 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท าแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลรายสาขา 

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการจัดท าฐานข้อมูลสาขาการกระจาย
เสียง ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้งผู้ใช้ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยมีแนวทางการด าเนินงานตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 
1.4.3.1 รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้องต่อการจัดท าฐานข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลภาพรวมของ

อุตสาหกรรม 
การศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียง เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบและองค์ประกอบโดยรวมของ
ฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงภาพรวมของการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้ง
ท าการจัดกลุ่มข้อมูลในส่วนของโครงสร้างของฐานข้อมูลในเบื้องต้นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ  
ความต้องการของบุคลากรในอุตสาหกรรม 

 
1.4.3.2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น 

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง โดยการน าผลสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น และความต้องการ
ในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของผู้ใช้งาน รวมไปถึงการจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลหลักและข้อมูลสนับสนุนที่
มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละประเภท เพื่อเป็นการวางแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมและ
ส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานต่อไป 

 
1.4.3.3 วิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อจ าแนกชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้ทราบถึงชุดข้อมูลที่ต้องเก็บหรือ

ปรับปรุงเพิ่มเติม 
การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของฐานข้อมูล โดยการวิเคราะห์ด้วย Gap Analysis เพื่อประเมิน 

การจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เทียบกับลักษณะของฐานข้อมูลที่ควรจะเป็น และท าการวิเคราะห์ช่องว่าง  
การพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถลดช่องว่างของฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลส่วนใดที่จ าเป็นจะต้องจัดเก็บเพิ่มเติมหรือ
ควรได้รับการปรับปรุง ในขณะเดียวกันเพื่อให้ทราบถึงความสอดคล้องของฐานข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้งานทั้ง
ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ด้วย Gap Analysis 

 
1.4.3.4 ออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูล (Database Design) 

ขั้นตอนถัดมา จะเป็นการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ซึ่งจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก  
การด าเนินงานในขั้นตอน 3.3.1 - 3.3.3 มาออกแบบเป็นโครงสร้างของฐานข้อมูลรายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
สาขาการกระจายเสียง ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการจัดท าฐานข้อมูลและข้อเสนอแนะด้านการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต 

 

 
ภาพที ่3 ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลในปัจจุบัน และข้อมลูที่ควรมีการจัดเก็บในอนาคต 

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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1.4.4 จัดประชุมระดมความคิดเห็น การประชุมเพ่ือเสนอร่างแผนฯ และฐานข้อมูล และการจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

การจัดประชุมระดมความคิดเห็น และการประชุมเพื่อน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ
แผนการจัดท าฐานข้อมูลของแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เพื่อน าเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสรุปแนวทางการด าเนินงานของการศึกษา แล้วจึงน าข้อมูลจากการประชุมเบื้องต้น มาสรุปและจัดท าร่างผล
การศึกษา ก่อนที่จะเสนอร่างผลการศึกษาดังกล่าว ในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา และน า
ข้อมูลมาจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป โดยมีแนวทางการด าเนินงานตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

  
1.4.4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและฐานข้อมูล

ของแต่ละอุตสาหกรรม 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและฐานข้อมูล เพื่อ

น าเสนอผลการศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรม แนวทางและปัจจัยที่มีความส าคัญในการพัฒนา และทิศทาง 
เชิงกลยุทธ์ในเบื้องต้น พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมในล าดับต่อไป โดยให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรมละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 2 คร้ัง 

 
1.4.4.2 จัดประชุมเพื่อน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และแผนการจัดท าฐานข้อมูลของแต่ละ

อุตสาหกรรม 
การจัดประชุมเพื่อน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และแผนการจัดท าฐานข้อมูลของแต่ละ

อุตสาหกรรม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยน า 
ผลการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนารายอุตสาหกรรม ให้มีความครบถ้วนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มี 
การก าหนดแนวทางในการจัดประชุมเพื่อน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และแผนการจัดท าฐานข้อมูล
แยกรายอุตสาหกรรม โดยให้มีการจัดประชุมน าเสนอแผนอุตสาหกรรมละ 1 คร้ัง รวมทั้งหมด 2 คร้ัง 

 
1.4.4.3 จัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา และแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลรายสาขา 

เมื่อได้รับข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นในข้างต้นแล้ว
นั้น จึงต้องท าการสรุปข้อมูลจากการประชุม พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการประชุม มาพัฒนาในผล
การศึกษา และจัดท าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งผลลัพธ์ของโครงการ จะประกอบด้วย 3 ส่วน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียง ประกอบด้วยแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียง พร้อมบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายที่มีความเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ภาพที ่4 ตัวอย่างผลการศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

2) แนวทางการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียง ประกอบด้วย แผนการจัดท า
ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียง ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล และ
แนวทางการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

3) แผนผังฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 

 
ภาพที ่5 ตัวอย่างผลการศึกษาแนวทางการจัดท าฐานข้อมลูอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 

  

Conceptual

                                         

                                                            

                                                                        

Flagship 
Project 

Flagship 
Project 

Flagship 
Project 

Flagship 
Project 

Flagship 
Project 

Flagship 
Project 

Flagship 
Project 

Flagship 
Project 

Flagship 
Project 

                 

                                                

Support

                                               

                

•                          
                               
                       

           /      

                

•                        
• Space /         /              
•                                
            

        PR 

•                     /       
                      Calendar  

            

•                            
                                 

•                 /trend    
                     

                          /
                        
video                     
                            
                       

                

                                      

                     
offline    online         
                   

                     
                   
                   podcast 
               

                     
                            
                       
                           
                                  

1

2

3

4

                    
                           
                             
                        

                               
                         
                            
                 

                         
                             
                   

                     
                               
                      /   
                           
                 

        



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 

 
30 

 

 
ภาพที ่6 ตัวอย่างข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ฐานข้อมลู 
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บทที ่2  การก าหนดขอบเขตการศึกษา และกรอบแนวคิดการจัดท า 
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 

 
การศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาและฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง  

มีความจ าเป็นจะต้องก าหนดขอบเขตการศึกษา เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และก าหนดขอบเขตการศึกษาว่าการจัดท า
แผนพัฒนาอุตสาหกรรม จะมีการมุ่งเน้นการต่อยอดพัฒนาภายใต้ขอบเขตการศึกษาเป็นอย่างไร หรือมีแนวทาง
มุ่งเน้นไปทิศทางใดเป็นส าคัญ เพื่อใช้ก าหนดเป็นกรอบแนวทางที่จะศึกษาและก าหนดแนวทางพัฒนาต่อไปในอนาคต 
รวมถึงกรอบแนวคิดในการศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา ทั้งนี้ การน าเสนอประกอบ
ไปด้วย 2 ส่วน คือ  

1) การก าหนดขอบเขตการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง และ  
2) กรอบแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 
ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละส่วน ดังนี้ 
 

2.1 การก าหนดขอบเขตการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 
(Broadcasting) 

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สาขาการกระจายเสียง 
(Broadcasting) ในส่วนต่อไป เป็นการน าเสนอข้อมูลเพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตของการศึกษา โดยข้อมูลในส่วนนี้ 
จะประกอบไปด้วย  

 การก าหนดขอบเขตเชิงนิยาม  

 การจัดประเภทของรายการ (Programme) 

 สรุปขอบเขตการศึกษาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 
เพื่อเป็นแนวทางการศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สาขาการกระจายเสียง 

(Broadcasting) ในล าดับต่อไป โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วน ดังนี้ 
2.1.1 ขอบเขตเชิงนิยาม (Definition) 

เพือ่ให้เกิดการสื่อสารและความเข้าใจที่ตรงกันต่อขอบเขตการศึกษาในเชิงนิยาม จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษา
ยามของ “การกระจายเสียง” หรือ “Broadcasting” โดยศึกษาค านิยามจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ จากทั้ง
ค านิยามทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยเบื้องต้น ได้มีการคัดเลือกค านิยามจาก 3 แหล่งข้อมูล ได้แก่ ค านิยาม
จากหนังสือ Speaking into the Air โดย John Durham Peters (1999) จากมหาวิทยาลัยชิคาโก พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน และจากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ของประเทศไทย ซึ่งได้ให้นิยามไว้ ดังนี้ 

1. John Durham Peters (1999) ได้ก าหนดความหมายไว้ว่า “Broadcasting is the distribution of 
audio or video content to a dispersed audience via any electronic mass communications 
medium, but typically one using the electromagnetic spectrum (radio waves), in a one-
to-many model.” 
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2. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ก าหนดความหมายไว้ว่า “ออกอำกำศ หมายถึง กระจายเสียง
ทางวิทยุ, กระจายเสียงและแพร่ภาพทางโทรทัศน์” และ “กระจำยเสียง หมายถึง ส่งเสียงแพร่ไกล
ออกไป” 

3. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดความหมายไว้ว่า “กิจกำรกระจำยเสียง หมายถึง กิจการ
วิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียง ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยัง
เครื่องรับที่สามารถรับฟังการให้บริการนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบ
แสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอ่ืน
ท านองเดียวกันที่ กสทช. ก าหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียง” และอีกค าที่มีความเก่ียวข้องคือ “กิจกำร
โทรทัศน์ หมายถึง กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือ
รายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่น
ความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบ
รวมกัน หรือกิจการอ่ืนท านองเดียวกันที่ กสทช. ก าหนดให้เป็นกิจการโทรทัศน์” 

 

 
ภาพที่ 7 ความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายเสียง (Broadcasting) 

ที่มา: หนังสือ ‘Speaking into the Air (1999)’ โดย John Durham Peters มหาวิทยาลยัชิคาโก พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑติยสถาน พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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Broadcasting is the distribution of audio or video content to a dispersed audience via any electronic mass 
communications medium, but typically one using the electromagnetic spectrum (radio waves), in a one-to-many model. 

John Durham Peters (1999) 
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ทั้งนี้สามารถสรุปขอบเขตการด าเนินการศึกษาในเชิงนิยามของการศึกษาในครั้งนี้ได้ว่า  “การกระจายเสียง 
(Broadcasting) คือ กระบวนการส่งข้อมูลที่เป็นภาพและ/หรือเสียง ผ่านทางคลื่นสัญญาณ เช่น คลื่นวิทยุ หรือ
ทางระบบอื่นๆ ไปยังอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับสาร” 

 
2.1.2 ประเภทของรายการโทรทัศน์และวิทยุ 

จากข้อมูลขอบเขตเชิงนิยาม จะเห็นได้ว่ามีค าเรียกที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงในภาษาอังกฤษค าว่า 
‘Broadcating’ นั้น ในภาษาไทย ภายใต้การบัญญัติค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง จะเรียกแยกตามลักษณะกิจการที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย กิจการกระจายเสียงหรือกิจการวิทยุ และกิจการโทรทัศน์ ซึ่งการกระจายสัญญาณของทั้งสองระบบ  
มีความแตกต่างในเชิงข้อมูลที่กระจายสัญญาณ ตามสื่อที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในการกระจายสัญญาณวิทยุนัน้ จะเป็น
การส่งสารที่เป็นเสียงเป็นหลัก ไปยังผู้รับที่จะต้องใช้อุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุ ผู้รับจะต้องใช้การรับสารผ่านการฟังเป็น
ส าคัญ ส่วนการกระจายสัญญาณโทรทัศน์นั้น จะเป็นการส่งสัญญาณที่เป็นภาพและเสียงพร้อมกัน ไปยังเครื่องรับ
สัญญาณของผู้รับ เพื่อแสดงภาพและเสียงไปยังผู้รับ ที่ต้องอาศัยการฟังและการดูควบคู่กัน ดังนั้น รูปแบบของสื่อของ
ทั้งสองระบบที่ถูกกระจายนั้น มีความแตกต่างกัน คือเป็นรายการวิทยุ (เสียง หรือ Audio) และเป็นรายการโทรทัศน์ 
(โสตทัศน์ ที่เป็นภาพและเสียง หรือ Audiovisual) โดยมีตัวอย่างรายการแต่ละประเภท ดังนี้ 
 

 
ภาพที ่8 ประเภทของรายการโทรทัศน์และวิทยุ 

ที่มา: Workpoint TV และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
 หากพิจารณาประเภทของรายการที่แสดงในแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเภทของรายการโทรทัศน์ 
สามารถจัดกลุ่มได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ รายการบันเทิง คือ ละครโทรทัศน์ที่มักท าเป็นหลายตอน การ์ตูนชุด 
รายการโชว์ประเภทต่างๆ (ได้แก่ Variety show Quiz show Game show และ Reality show เป็นต้น) ส่วน
รายการประเภทให้ข้อมูล จะได้แก่ สารคดี ข่าว และรายการสินค้า 
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ทั้งนี้ ประเภทของสื่อที่เป็นเสียงในปัจุบัน พบว่ารายการวิทยุ มักเป็นรายการเพลง ข่าว และรายการสินค้า
เป็นส าคัญ นอกจากนี้ ในปัจจุบันพบว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบเสียงแบบใหม่ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน 
นั่นคือ พอดแคสต์ (Podcast) ซึ่งเป็นการบันทึกเนื้อหาที่เป็นเสียง และท าการเผยแพร่ผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม
ออนไลน์เป็นหลัก 

 
2.1.3 สรุปขอบเขตการศึกษาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 

จากตัวอย่างประเภทของรายการ หรือสื่อที่ถูกเผยแพร่ผ่านการกระจายเสียงที่แสดงไปข้างต้นนั้น ด้วย
ลักษณะของการใช้ประโยชน์จากการแพร่ภาพและกระจายเสียง คือเป็นหนึ่งในช่องทางการกระจายข้อมูล ไปยังผู้รับ
จ านวนมาก ดังนั้น จึงมีรายการบางประเภท ที่ผู้สร้างไม่ได้อาศัยกระบวนการออกแบบหรือสร้างสรรค์เนื้อหารายการ
ขึ้นมาใหม่ แต่เป็นเพียงการกระจายข้อมูลที่เป็นความจริง ไปยังผู้รับเพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มากกว่า
เป็นการสร้างสรรค์เนื้อหาขึ้นมาใหม่ ยกตัวอย่างเช่น รายการประเภทข่าว หรือรายการแนะน าสินค้าที่เป็นช่องทาง  
การสนับสนุนการขายของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ จะให้ความส าคัญในรายการประเภทที่สร้างเนื้อหา
ขึ้นมาใหม่ ที่มีความน่าสนใจมากกว่ารายการประเภทที่เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งได้แก่ ละครโทรทัศน์ การ์ตูน
ชุด รายการโชว์ และสารคดี ส่วนรายการวิทยุนั้น พบว่าเนื้อหาที่ท าการเผยแพร่ นอกจากจะเป็นข่าวที่เป็นเพียง  
การเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้รับจ านวนมากแล้ว รายการวิทยุอีกประเภทคือรายการเพลง ได้ถูกศึกษาไปในการจัดท า
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาดนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การศึกษาสื่อประเภทเสียงในครั้งนี้ จะ
ท าการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ คือ พอดแคสต์ (Podcast) ที่มีความน่าสนใจ และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็น
อย่างมากในปัจจุบัน 

 

 
ภาพที ่9 ประเภทของรายการโทรทัศน์และวิทยุท่ีจะให้ความส าคญัในการศึกษาคร้ังนี้ 

ที่มา: Workpoint TV และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การศึกษาในครั้งนี้ จะให้ความส าคัญไปที่กิจกรรมหลักของอุตสาหกรรม  
การกระจายเสียง คือ กระบวนการสร้างเนื้อหา (Content Origination) ซึ่งเป็นกิจกรรมในระยะต้นน้ าของการผลิต 
โดยกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กระบวนการจัดผังรายการ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคม ที่เป็นการกระจายสัญญาณไปยังผู้บริโภคจ านวนมาก จะถูกมองเป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือกิจกรรมสนับสนุนของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง (Broadcasting) ดังสรุปในแผนภาพ
ถัดไป 
 

 
ภาพที ่10 กระบวนการหลักในหว่งโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปข้างต้น เป็นการน าเสนอข้อมูลขอบเขตเชิงนิยาม และประเภทของรายการโทรทัศน์

และวิทยุ รวมถึงกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม น ามาสู่การสรุปขอบเขตการศึกษา โครงการจัดท าฐานข้อมูลและ
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) ได้ว่า การศึกษาจะครอบคลุม
การกระจายเสียง (Broadcasting) ทั้งประเภทรายการโทรทัศน์ ได้แก่ ละครโทรทัศน์ ละครชุดหรือซีรี่ส์ การ์ตูน 
รวมถึงรายการโชว์ประเภทต่างๆ ที่เป็นสื่อประเภทภาพและเสียง กับ พอดแคสต์ (Podcast) ที่เป็นสื่อประเภทเสียง
รูปแบบใหม่ โดยจะให้ความส าคัญไปที่ กระบวนการผลิตเนื้อหา (Content origination) ซึ่งเป็นกิจกรรมต้นน้ าของ
อุตสาหกรรมการกระจายเสียงเป็นส าคัญ โดยกิจกรรมอ่ืนๆ จะถูกมองเป็นเป็นกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถ
สรุปในแผนภาพถัดไป 

Content Production Broadcasting Delivery & Sales

•                      Producer / Creative 
                                      
       

•                        Script        
                  (live)              
                                        
               

                            
                            (Content) 
         “      ”

                            
                                
               

                               
                              
          

          

                           
                       

               
           

                
            

                   

      

Script

                          
                  

                     

                
          

•             Channel                 
                                

•                                          
                                    

                 
           

•                                     
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ภาพที ่11 สรุปขอบเขตการศึกษาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

2.2 กรอบแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 
นอกจากการก าหนดขอบเขตการศึกษา ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 

ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากหลายส่วน ทั้งรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึง 
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เพื่อรวบรวมข้อมูลและใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์ และ
ออกแบบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา โดยการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา จะ
อาศัยกรอบแนวคิด 2 ส่วนในการวิเคราะห์และจัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 
คือ 1. องค์ประกอบหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ 2. กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของพอร์ตเตอร์ 
(Porter’s Value Chain Analysis) โดยมีรายละเอียดแต่ละกรอบแนวคิด รวมถึงตัวอย่างผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูล
ที่คาดหวัง ดังนี้ 

 
  

                 Content Creation 

                                                                                              

                                                    

                Broadcasting  

    

Podcast

              

          

Variety Show Talk Show

Reality Show Game/Quiz Show
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ภาพที่ 12 กรอบแนวคิดหลักในการศึกษา และตัวอย่างผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 
2.2.1 องค์ประกอบหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

จากการศึกษาข้อมูลแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จาก 6 หน่วยงานที่มีส่วนในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมทั้งในด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
และด้านการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย  

1) Innovation Ecosystems โดย World Bank 
2) Creative Economy โดย The World Economic Forum  
3) Creative Ecosystem โ ด ย  The United Nations Industrial Development Organization 

(UNIDO)  
4) Creative Ecology โดย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDC) 
5) Entrepreneurial Ecosystem โดย The Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD)  
6) Entrepreneurship Policy Framework โดย The United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD) 
ซึ่งข้อมูลจาก 6 หน่วยงานข้างต้น สามารถสรุปเป็นแนวคิดและกรอบในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา 6 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

zzzzzzzz 

Cultural asset

Technological Enablers

Human CapitalRole of Government

Creative Environment

Building
industry 

Connectivity

6 Key Elements in the Creative Ecosystem 1 

Porter’s Value Chain Analysis2 

Inbound
logistics 

Operations 
Outbound
logistics 

Marketing 
& Sales 

Service 

Firm Infrastructure 

Human resource management 

Technology development 

Procurement 

V
a

lu
e

 

                               

                                    
                            
                   

                            
 Industry’s Key Issue 

                       Ecosystem)

                                           
 Creative Content Industry Map 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 

 
38 

 

 
ภาพที ่13 องค์ประกอบและรายละเอียดของกรอบ 6 Key Elements in the Creative Ecosystem 

ที่มา: World Economic Forum, UNCTAD, กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ CEA  
และการวเิคราะห์ของที่ปรึกษา 

 
1) ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Cultural asset) 

ทุนทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมถือเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่อยู่ในกลุ่ม Creative Originals  
ซึ่งน าบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรม มาใช้ในการสร้างสรรค์ต่อยอดผลงานในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น ประเทศที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของทุนทางวัฒนธรรมจะได้เปรียบในการพัฒนาผลสินค้าและบริการในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์กว่าประเทศอ่ืนๆ ด้วยเหตุที่ทุนทางวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของทุนทางสังคม และเป็น
จุดแข็งที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นพลังขับเคลื่อน
ทางด้านเศรษฐกิจ  
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ทั้งนี้ประเทศไทยถือว่ามีความหลากหลายและเอกลักษณ์ที่เฉพาะทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 
เนื่องจากความแตกต่างของภูมิประเทศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่   
ซึ่งเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ก าหนดกรอบการด ารงชีวิตของผู้คนในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งส่งผลทั้งในเรื่องของวิถีชีวิต 
ประเพณีและวัฒนธรรม ดังนั้นการน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จาก
มรดกศิลปวัฒนธรรม จึงถือเป็นการรักษาองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ มีโอกาสสูญหายให้คงอยู่   
ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ชุมชนน าองค์ความรู้จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไปใช้ในการสร้างสรรค์  
พัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพหรือศักยภาพตามความเหมาะสมต่อเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน ซึ่งเป็นการสร้าง
รายได้ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในกับชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน  

 
จากความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือชุมชนในพื้นที่ จ าเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญไว้
ไม่ให้สูญหาย และน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งประเด็นที่ส าคัญของการรวบรวม
และต่อยอดปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม มีตัวอย่างดังนี้ 

 ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละ
ท้องถิ่น (Resources) 

 วัฒนธรรม ประเพณีและมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สืบทอดต่อกันมาในแต่ละท้องถิ่น (Local 
Culture and Traditional) 

 ความรู้ในเร่ืองของทักษะฝีมือ และความเชี่ยวชาญในงานช่างเฉพาะด้านที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
(Local Skill and Knowledge) 
 

2) ปัจจัยทางด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital) 
ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปัจจัยทางด้านทรัพยากรบุคคลถือเป็นเป็นปัจจัยที่สง่ผลต่อการพัฒนามาก

ที่สุดปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากงานสร้างสรรค์ ถือเป็นงานที่เกิดขึ้นจากความสามารถของมนุษย์ ความรู้และทักษะ
ฝีมือที่มีการฝึกจนมีความช านาญ หรือการใช้ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เกิดสินค้าหรือการบริการใหม่ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานสร้างสรรค์ในกลุ่ม Creative Originals มักจะมีการถ่ายทอดทักษะการสร้างสรรค์
ผลงานจากรุ่นสู่รุ่นด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ดี การสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือบริการจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์  รวมถึงการบริการสามารถตอบสนองต่อ 
ความต้องการและรูปแบบการด ารงชีวิตของผู้คนสมัยใหม่ควบคู่กัน มากกว่าการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เป็นงาน
ศิลปะที่เน้นการสร้างตัวตนของศิลปินเท่านั้น  
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ดังนั้น การพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะฝีมือใน 
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วมใน  
การฝึกอบรม และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสร้างสรรค์ในแต่ละ
ท้องที่ โดยประเด็นที่ส าคัญของการพัฒนาปัจจัยทางด้านทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ มีตัวอย่างดังนี้ 

 การส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurs) 

 การสนับสนุนบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งในเรื่องของการออกแบบและการต่อยอดทาง
ความรู้เพื่อน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ (Creative Talents)  

 การให้ความส าคัญกับบุคลากรที่เป็นต้นแบบของการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Role Model) 

 สถาบันการศึกษาหรือศูนย์พัฒนางานทักษะพื้นฐานของงานสร้างสรรค์ (Education / Vocational 
Training) 
 

3) ปัจจัยทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technological Enablers) 
การพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดว่าเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

และต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งมีผลต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความประณีตและแปลกใหม่ 
เพื่อสร้างความน่าสนใจและตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ตลอดจนการเป็นช่องทางใน  
การจัดจ าหน่ายหรือส่งเสริมการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส
ให้แก่ผู้ประกอบการ / ผู้ผลิตในการเข้าถึงผู้บริโภค ในขณะเดียวกันผู้บริโภคยังสามารถค้นหาสินค้าที่ตรงกับ
ความต้องการของตนเองมากที่สุดอีกด้วย  

นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยียังสามารถพัฒนาเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้าง  
ความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนหรือช่างฝีมือที่มีความรู้ มีทุนทางวัฒนธรรมและทักษะการสร้างสรรค์งาน 
กับกลุ่มนักออกแบบที่ต้องการแรงบันดาลใจหรือความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานจากทักษะที่มีอยู่เดิม ซึ่งทั้ง
สองกลุ่มจะสามารถพัฒนาเป็นแรงขับเคลื่อนให้แก่กัน และน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์  หรือการบริการ
รูปแบบใหม่ๆ ขึ้นในอนาคตอีกด้วย 
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อย่างไรก็ตามการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน  
จากหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ภาคการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เพื่อให้การพัฒนาสามารถด า เนินไปอย่างต่อเนื่อง  
โดยประเด็นที่ส าคัญของปัจจัยทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
มีตัวอย่างดังนี้ 

 การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานผลิตและออกแบบ เพื่อน าไปสู่การต่อยอดและ
โอกาสในการพัฒนางานสร้างสรรค์ (Tools for integrate culture and creativity into the 
value chains of high-end industries)  

 การพัฒนาช่องทางการค้าขายออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
โดยตรง (Creation of platform services) 
 

4) ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์ (Creative Environment) 
สภาพแวดล้อมหรือแหล่งรวมพื้นที่สร้างสรรค์ ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่มีส่วนส าคัญต่อ 

กระบวนการคิดและการผลิตชิ้นงานในแวดวงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นอย่างมาก เนื่องจาก  
ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างกันไป ตาม
ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ประสบพบเจอ โดยการที่คนจะสามารถแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์นั้นๆ ได้ 
จ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่ที่เหมาะสมในการแสดงออก ตัวอย่างเช่น การพัฒนาชุมชนหรือ  
ย่านสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ น าผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ มีความแปลกใหม่ มา 
จัดแสดงสู่สายตาประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เมื่อกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มารวมตัวกัน จะช่วยให้เกิด  
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง และทัศนคติต่อกันและกัน ซึ่งจะท าให้ความคิดสร้างสรรค์ยิ่งกระจาย  
วงกว้างออกไปในพื้นที่หรือสังคมนั้นๆ  

 
นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างของปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์

อีกมากมาย เช่น ศูนย์เรียนรู้ทางด้านงานออกแบบ พื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ที่มีความพร้อมทาง  
ด้านเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ทันสมัย ศูนย์การค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงอาคารและตึกที่มีรูปแบบ
ทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ก็ถือเป็นจุดก าเนิดของความคิดสร้างสรรค์เช่นกัน โดยประเด็นที่ส าคัญ
ของปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีตัวอย่างดังนี้ 

 พื้นที่หรือแหล่งรวมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Hub) ที่ดึงดูดคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
มารวมกัน เพื่อแบ่งปันความคิดและความรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น สถานที่
แสดงดนตรี (Live house) หอศิลป์ (Art Gallery) 

 ศูนย์เรียนรู้การออกแบบ (Design center) 

 การสร้างพื้นที่ท างานที่คนสามารถร่วมแบ่งปันและแชร์ความคิดสร้างสรรค์ (Co-working space) 

 พื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ (Workspace/Lab) ที่มีความพร้อมทั้งในด้านของอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่เหมาะต่อการพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นรูปธรรม  
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5) บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ (Role of Government) 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการและแนวคิดที่ต่างไป  

จากอุตสาหกรรมแบบเดิมหรือเก่านั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งในเรื่องของกา รสนับสนุน
ทางด้านการเงินและการลงทุน (Funding) ในกิจกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนา รวมถึงการให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการและบุคลากร (Training policy or Planning guide) ตลอดจนการส่งเสริมในส่วนอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินธุรกิจภายใต้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Public products and service provision) 
เช่น การลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของ
การปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual property) สนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ 
ที่มีศักยภาพและสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์รายอ่ืนๆ โดยบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ส าคัญและส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
มีตัวอย่างดังนี้ 

 โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จากภาครัฐ (Building infrastructure)  

 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Access to finance)  

 การลงทุนในโครงการต่างๆ และการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ (Funding)  

 การปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) 

 การเปิดตลาดใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐ (Open new 
market) 

 มาตรการสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์/สินค้า มาตรการทางภาษีในการน าเข้าเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการสร้างสรรค์งาน รวมถึงสิทธิพิเศษทางการค้าต่างๆ (Supporting export 
markets) 
 

6) ความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่างๆ (Networking / Connectivity) 
ความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายหรือการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนต่างๆ ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า  

(Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆ 
เนื่องจากการแข่งขันในตลาดที่สูงมากในปัจจุบัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ความต้องการและ
รสนิยมทางด้านแฟชั่น และไลฟสไตล์ของผู้บริโภค จึงเป็นเรื่องยากที่ผู้ประกอบการจะสามารถรักษา  
ความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงด าเนินธุรกิจอยู่ได้แต่เพียงผู้เดียว 
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ดังนั้นผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจับมือและสร้างความสัมพันธ์กับ
ธุรกิจอื่นๆ ที่มีความส าคัญต่อการแข่งขันในตลาด ตั้งแต่ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้จัดส่ง ผู้สร้างสรรค์งาน สถานที่แสดง
สินค้า/งาน และลูกค้า รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีส่วนในการสนับสนุนและพัฒนา
ขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ระหว่างเครือข่ายและกลุ่มคนทั้งจาก
ภายในและภายนอกกลุ่มธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-Creation Activities) ตลอดจน 
การยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน (Competitive position) ให้แก่อุตสาหกรรมอีกด้วย โดยประเด็น
ทางด้านความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่างๆ ที่ส าคัญและส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
มีตัวอย่างดังนี้ 

 ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยและสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่างๆ ที่มี  
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน (Connectivity between each factor) 

 การประสานการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ในอุตสาหกรรมอย่างมีบูรณาการ (Cooperation and Partnership between Organizations) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

 ระดับความร่วมมือและการรวมกลุ่มของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรม  
จากการศึกษาปัจจัยและสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดังกล่าวในข้าง ต้น ใน 

การด าเนินงานการจัดท าโครงการแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียง จึงอาศัยกรอบแนวคิดใน 
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้ มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนา
ผู้ประกอบการที่ควรได้รับการสนับสนุนเป็นล าดับแรกต่อไป  

 
ตัวอย่างการใช้กรอบ 6 องค์ประกอบหลักของ Creative Ecosystem ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณา

จากสถานการณ์เบื้องต้นของแต่ละอุตสาหกรรม พร้อมทั้งน าประเด็นต่างๆ ในปัจจัยแต่ละส่วนมาพิจารณา เพื่อเป็น
ข้อมูลตั้งต้นส าหรับการวิเคราะห์ และจัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียง โดยมี
ตัวอย่างการใช้กรอบแนวคิดมาวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
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ภาพที ่14 ตัวอย่างการใช้ 6 องค์ประกอบหลักของ Creative Ecosystem ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

2.2.2 กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของพอร์ตเตอร์ (Porter’s Value Chain Analysis)   
นอกจากกรอบปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ง 6 ปัจจัยในข้างต้นแล้วนั้น การศึกษาในครั้งนี้  

จะใช้กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของพอร์ตเตอร์ (Porter’s Value Chain Analysis) ในการศึกษาห่วงโซ่มูลค่าใน
แต่ละอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการท าความเข้าใจกระบวนการสร้างมูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงผู้เล่นที่เก่ียวข้อง
ในอุตสาหกรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาของแต่ละขั้นตอน เป็นต้น  
โดยกรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที ่15 กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของพอร์ตเตอร์ (Porter’s Value Chain Analysis) 

 
 

 

         

Cultural asset Human Capital
 
 
 

Technological 
Enablers

Creative 
Environment

Role of 
Government

 
 

Networking 
& Connectivity

•                          
                     
                         

•                         
                         
                       
                      

•                       
                   

•                          
               
 
 
 

•                   
                           
                     
                   

•                     
              
             

•                   
•      : Career path      

                       
      

•                       
                            
        

•                       
                

•                
 

 

• Channel:           PR 
                
          

•                           
                          
                      
                      
                

•                          

• Place:       art community 
/ marketplace 

•                        
                   

•                         
                    / 
      

•        :               
                          
                           
                       
            /event  

•                       
                

•          :              
                          
                          
        

•           :             
                         
                 

•                      
          

•       :          /    
                    

•                            
                  

•                        
                       

•                 :     
                       
         

•                        
                         

•       :              
                      

 

•                       
                        
                

•                   :    
                       
    

•                      
                     

Inbound
logistics 

Operations 
Outbound
logistics 

Marketing 
& Sales 

Service 

Firm Infrastructure 

Human resource management 

Technology development 

Procurement 

M
a

rg
in

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 

 
45 

 กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่านี้ มักใช้กับการวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริษัทหนึ่งๆ โดยจะแบ่ง
กิจกรรมที่ เกิดขึ้น เป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน 
(Supporting Activities) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการ 
การตลาด และการขนส่งสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กิจกรรมหลัก คือ 

1. การขนส่งขาเข้า (Inbound Logistics): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการได้รับหรือขนส่ง รวมถึงการจัดเก็บ และ
แจกจ่ายวัตถุดิบ ก่อนเข้ากระบวนการในการแปรรูป 

2. การปฏิบัติการ (Operations): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปวัตถุดิบ ให้เกิดเป็นสินค้าหรือบริการ 
ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต และกระบวนการบรรจุ เป็นต้น 

3. การขนส่งขาออก (Outbound Logistics): คือ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจ าหน่ายสินคา้
หรือบริการไปยังลูกค้า 

4. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนให้เกิดการซื้อขาย 
รวมถึงการโฆษณา และช่องทางในการจัดจ าหน่าย เป็นต้น 

5. การบริการ (Services): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า หรือการบริการ
หลังการขาย เป็นต้น 
 
กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) เป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมหลักให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
1. โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Firm Infrastructure): เช่น ระบบบัญชี ระบบการเงิน การบริหารจัดการของ

องค์กร เป็นต้น 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร ซึ่งรวมทั้งการวิเคราะห์ งาน การสรรหาและคัดเลือก  
การประเมินผล การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ หรือแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น 

3. การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development): คือ กิจกรรมที่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถ
เพิ่มคุณค่า หรือพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการให้มีประสิทธิภาพ หรือมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น 

4. การจัดซื้อจัดหา (Procurement): คือ กิจกรรมการจัดซื้อจัดหาปัจจัยน าเข้า (input) อันได้แก่วัตถุดิบ หรือ
เครื่องจักร มาใช้ในกิจกรรมหลัก  
 
จากกรอบแนวคิดในข้างต้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าในระดับอุตสาหกรรมได้ 

เนื่องจากห่วงโซ่ในระดับอุตสาหกรรม แท้จริงแล้ว เปรียบเสมือนการมองภาพกระบวนการเพิ่มมูลค่าในระดับ
อุตสาหกรรม โดยมีขั้นตอนหรือองค์ประกอบของกิจกรรมที่เป็นภาพรวมของบริษัทหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
กระบวนการ จนได้ภาพกระบวนการเพิ่มมูลค่าของทั้งอุตสาหกรรม  
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ดังนั้น การใช้กรอบแนวคิดนี้มาวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา ซึ่งจะท าให้
สามารถเข้าใจกระบวนการสร้างมูลค่าในแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงเข้าใจผู้เล่นหลักในแต่ละกระบวนการ และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดในอุตสาหกรรมได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ท าการเก็บรวบรวมรายละเอียดมาวิเคราะห์
กระบวนการเพิ่มมูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรมนั้น จะท าให้เห็นว่า ในปัจจุบันกระบวนการสร้างมูลค่าของแต่ละ
อุตสาหกรรมนั้น มีปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆ ในขั้นตอนใด ซึ่งจะท าให้สามารถวิเคราะห์เชิง
ภาพรวมของอุตสาหกรรมได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่างผลลัพธ์การน ากรอบแนวคิดนี้มาวิเคราะห์ในแผนภาพถัดไป 
 

 
ภาพที ่16 ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

2.2.3 ตัวอย่างผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูลที่คาดหวัง (Expected Output)   
ทั้งนี้ จากกรอบแนวคิดทั้งสองที่ได้น าเสนอไปข้างต้น เป็นกรอบแนวคิดที่จะช่วยในการรวบรวมข้อมูลและ

สนับสนุนการวิเคราะห์ในองค์ประกอบของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขาเป้าหมาย คือ  อุตสาหกรรมการกระจาย
เสียง (Broadcasting Industry) โดยมีตัวอย่างผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

 ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของแต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในปัจจุบัน  

 การสรุปประเด็นปัญหาและช่องว่างการพัฒนาที่ส าคัญ  (Industry’s Key Issue) ที่ เป็น
อุปสรรคของการพัฒนาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 

 แผนภาพความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง (Creative Content 
Industry Map)  

โดยมีตัวอย่างผลลัพธ์การสรุปผลการวิเคราะห์ของแต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในแผนภาพดังนี้ 
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ภาพที ่17 ตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบนิเวศของอุตสาหกรรม (Ecosystem) 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

 
ภาพที ่18 ตัวอย่างสรุปประเด็นปัญหาของอุตสาหกรรม (Industry’s Key Issue) 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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ภาพที ่19 ตัวอย่างความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง (Creative Content Industry Map) 

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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บทที ่3  สถานการณ์ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 
 
ภายหลังจากที่ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา ในส่วนการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตามที่ได้

น าเสนอไปข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและจัดท าแนวทางการพัฒนาในอนาคตนั้น จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะต้องท าความเข้าใจข้อมูลสถานการณ์ในภาพรวมของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง ทั้งในบริบทภาพรวม
ของโลก และในบริบทของประเทศไทย โดยข้อมูลในส่วนต่อไปนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย  

 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในระดับสากล 

 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของประเทศไทย 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในระดับสากล 
ในส่วนแรก เป็นการน าเสนอข้อมูลในภาพรวมของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในบริบทระดับสากล เพื่อ

เป็นการสร้างความเข้าใจต่อข้อมูลเบื้องต้นของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง ประกอบกับข้อมูลสถานการณ์ใน
บริบทระดับสากล โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และประกอบจากข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ 
(Quantitative Data) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างตวามเข้าใจต่อบริบทและ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในระดับสากล ทั้งนี้ การน าเสนอจะแบ่งออกเป็น  
4 หัวข้อ ประกอบด้วย 

 กิจกรรมหลักและกิจกรรมที่เก่ียวข้องของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง 

 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง 

 ข้อมูลทางสถิติของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในระดับสากล  

 แนวโน้มส าคัญของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง (Broadcasting) 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

 
3.1.1 กิจกรรมหลักและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในเชิงลึก
ต่อไป ในส่วนแรกจึงต้องท าความเข้าใจกิจกรรมหลักและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง โดย
กระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม สื่อ และกีฬา (Department for Digital, Culture, Media & Sport) ของสหราช
อาณาจักร ได้เผยแพร่รายงาน ‘Creative Industries Mapping Documents 2001’ ซึ่งเป็นข้อมูลภาพรวมของ 
แต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักร ทั้งหมด 13 อุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมการกระจายเสียง 
(Broadcasting Industry)  

จากเอกสารชุดดังกล่าว มีการน าเสนอข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง  (Broadcasting) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมหลัก (Core activity) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Related activity) รวมถึงอุตสาหกรรม
เก่ียวเนื่องของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในบริบทของสหราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 

 
50 

 
ภาพที ่20 กิจกรรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกระจายเสียง 

ที่มา: Creative Industries Mapping Documents 2001, GOV.UK 
 
ส าหรับกิจกรรมหลัก (Core activity) ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงนั้น หากเป็นบริบทของ 

สหราชอาณาจักร จะหมายรวมถึง การผลิตและการถ่ายท า การจัดตารางรายการ การกระจายเสียง และ  
การออกอากาศ 

ในขณะที่กิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง (Related activity) หรือกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินการหลักของ 
การกระจายเสียงนั้น จะหมายรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่ออินเตอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล การเผยแพร่สื่อดิจิทัล 
กิจการโทรทัศน์ดิจิทัลและโทรทัศน์แบบโต้ตอบ เกมคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียและสื่อดิจิทัล การบันทึกวิดีโอส่วนตัว  
การชมวิดีโอตามความต้องการ สตูดิโอศิลปะและสร้างสรรค์ บริษัทประชาสัมพันธ์ การถ่ายท าโฆษณาโทรทัศน์  
การถ่ายภาพ และการผลิตฮาร์ดแวร์ เป็นต้น 

นอกจากในมุมของกิจกรรมแล้วนั้น การกระจายเสียง สามารถเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมโฆษณา อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ อุตสาหกรรม
ศิลปะการแสดง อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมการพิมพ์ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อ  
การพักผ่อน อุตสาหกรรมการจ าหน่ายสินค้า และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 
จากข้อมูลข้างต้น สามารถท าให้เข้าใจได้ว่า หากกล่าวถึงการกระจายเสียง (Broadcasting) หรือ

อุตสาหกรรมการกระจายเสียงนั้น ในภาพรวมระดับสากล จะกล่าวถึงกิจกรรมใด เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ อะไรบ้าง ซึ่งท าให้เข้าใจการด าเนินการของอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมใกล้เคียงได้มากข้ึน ทั้งนี้ 
จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ล าดับถัดไป จะเป็นการน าเสนอรายละเอียดของกิจกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วง
โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง โดยมีรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ 
  

Core Activities 
• Production 
• Programme and packaging 
• Broadcasting
• Transmission

• Internet and digital radio
• Digital media broadcasting
• Digital and interactive television
• Computer games
• Multimedia and digital media
• Personal video recorders

(PVRs e.g. TIVO)

Related Activities 

Related industries 

• Video on demand
• Art and creative studios
• PR companies
• TV commercials production
• Photography
• Manufacture of hardware 

Software & 
Computer 
Services 

Publishing Merchandising Advertising 

Film & 
Video 

Performing 
Arts 

Interactive 
Leisure 

Software 
Tourism 
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3.1.2 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง 
ล าดับต่อไป เป็นการน าเสนอข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง ซึ่งแสดงข้อมูลที่เก่ียวข้อง

กับกิจกรรมหลักในกระบวนการผลิต รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักของแต่ละกระบวนการ ข้อมูลในส่วนนี้จะท าให้เห็น
ภาพมากยิ่งขึ้นว่าในอุตสาหกรรมการกระจายเสียง มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานประเภทใดบ้าง และหน่วยงานต่างๆ  
มีบทบาทอย่างไรกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการกระจายเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที ่21 ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง  

(Value Chain of Broadcasting Industry) 
ที่มา: Creative Industries Mapping Documents 1998, GOV.UK งานวิจัย The European Audiovisual Industry: An 

Overview โดย Olivier Debande (2011) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
  

จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่าห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง สามารถแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนหลัก โดยมีรายละเอียดกิจกรรมและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในแต่ละส่วน ดังนี้ 

1. การผลิต (Production) คือ การผลิตคอนเทนต์ ซึ่งกิจกรรมรวมตั้งแต่ การรวบรวมความคิด การผลิตและ
ออกแบบคอนเทนต์ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ของคอนเทนต์ การวางแผนการผลิต การเขียนบทพูด การก ากับ 
การถ่ายท า และการควบคุมการผลิต เป็นต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายการผลิตของ Broadcaster 
บริษัทผลิตรายการต่างๆ เป็นต้น 

2. การกระจายเสียง (Broadcasting) คือ การจัดการรายการต่างๆ ได้แก่ การจัดการโปรแกรม การวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ชม เป็นต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กิจการกระจายเสียง ทั้งกิจการโทรทัศน์และวิทยุ 
รวมถึงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการรับชมแบบใหม่ๆ เช่น OTT ที่ได้รับความนิยมมากข้ึนในปัจจุบัน 

3. การขนส่งและการขาย (Delivery and Sales) คือ กระบวนการน าส่งรายการต่างๆ ไปยังผู้บริโภคหรือ
ผู้ชม ผ่านการกระจายสัญญาณไปยังเครื่องรับสัญญาณของผู้รับ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กิจการกระจาย
เสียง (คือกิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุ) และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม 
การรับชมแบบใหม่ๆ เช่น OTT ที่ได้รับความนิยมมากข้ึนในปัจจุบัน 
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• Inhouse production of broadcaster 

• Production company

• Producer

Content Creation Production Post-Production 

Production 

Programming Packaging 

Broadcasting 

Transmission 
and Delivery Sales 

Delivery & Sales 

• Broadcasters and telecom 
operators: Ex. Terrestrial, 
Satellite channel and Cable 
company

• Commercial radio station 

• New Media Platform Ex. OTT

• Broadcasters

• Telecom operators

• New Media Platform Ex. OTT 

• Origination of 
content

• Formulating 
idea

• Acquiring rights

• Preparing 
outline / 
production 
schedule

• Establishing 
location

• Production 
budgeting

• Booking facilities 
and stages

• Scriptwriting

• Direction

• Filming

• Controlling

• Acquisition of 
programme

• Selection the 
type of 
programme

• Marketing 
research

• Selection of 
channels

• Bundling

• Technological 
choice for signal 
transmission

• Decoding 
technologies

• Network 
ownership

• TV Screening

• Video-on-
demand

• Interactive 
services

• Etc.
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3.1.3 ข้อมูลทางสถิติของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในระดับสากล 
ในส่วนนี้ จะเป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของต่างประเทศ 

โดยข้อจ ากัดของการรวบรวมข้อมูลของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงนั้น จะมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลสถิติเชิง
มูลค่า เนื่องจากหน่วยงานวิจัยที่ท าการจัดเก็บข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในระดับระหว่างประเทศ 
และระดับโลกนั้น มีการจัดเก็บเพื่อมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการขายข้อมูลเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเป็นประโยชน์
ส าหรับการวิจัยทางการตลาด ดังนั้นในปัจจุบัน ยังไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถท าการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่จะ
เป็นประโยชน์แก่สาธารณะมากนัก ทั้งนี้ ข้อมูลที่จะท าเสนอในส่วนต่อไปนี้ เป็นข้อมูลด้านพฤติกรรมการรับชมข้อมูล
วิดีโอของต่างประเทศ ซึ่งเป็นสถิติการใช้เวลาไปกับสื่อประเภทต่างๆ ในแต่ละวัน โดยข้อมูลจะสะท้อนสถานการณ์  
การรับชมของผู้บริโภค รวมถึงสะท้อนแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของความนิยมในสื่อประเภทต่างๆ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 22 ข้อมูลระยะเวลาที่ผู้ชมใช้ไปกับสื่อแต่ละประเภทในแต่ละวัน 

ที่มา: รายงาน ‘The Nielsen Total Audience Report 2020’ 
  

จากแผนภาพข้างต้น แสดงข้อมูลจากการส ารวจผู้บริโภค ที่ตีพิมพ์ในรายงาน ‘The Nielsen Total 
Audience Report’ เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2563  ระบุว่า ข้อมูลในปีพ.ศ. 2562 ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา
ใช้เวลาไปกับกิจกรรมบันเทิงผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉลี่ย 12 ชั่วโมง 20 นาทีต่อวัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่า 2 ปีก่อนหน้า 
โดยในแต่ละวัน ประชากรชาวอเมริกันใช้เวลาไปกับการเข้าถึงกิจกรรมบันเทิงผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ด้วย
สมาร์ทโฟนมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอ่ืนๆ อยู่ที่ 4 ชั่วโมง 3 นาทีต่อวัน และใช้เวลาไปกับการรับชมผ่าน
โทรทัศน์รูปแบบสด (Live TV) เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 42 นาทีต่อวัน และผ่านช่องทางวิทยุโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 41 นาที โดย
เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของปีก่อนหน้า พบว่าข้อมูลจากปี 2562 เป็นปีแรก ที่ผู้ชมใช้เวลากับสมาร์ทโฟนมากกว่า
ผ่าน Live TV อีกด้วย 
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ภาพที ่23 สัดส่วนการใช้เวลาในแต่ละแพลตฟอร์มในแต่ละวันแบง่ตามช่วงอายุ 

ที่มา: รายงาน ‘The Nielsen Total Audience Report 2020’ 
  

หากพิจารณาโดยแบ่งตามช่วงอายุของประชากร พบว่าประชากรที่มีอายุน้อยกว่า จะใช้เวลาไปกับสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 46 ของ
ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับสื่อต่างๆ ในแต่ละวัน ในขณะที่กลุ่มประชากรที่มีอายุสูงขึ้น ก็จะมีสัดส่วนการใช้เวลาไปกบั 
Live TV ที่สูงขึ้นด้วย กล่าวได้ว่า ประชากรสูงอายุยังคงเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ ผ่านโทรทัศน์
เป็นช่องทางหลัก 

 
3.1.4 แนวโน้มส าคัญของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง (Broadcasting) 

นอกจากข้อมูลเชิงสถิติที่สามารถอธิบายสถานการณ์ในภาพรวมของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของ
ต่างประเทศแล้วนั้น ล าดับต่อไปเป็นการน าเสนอทิศทางแนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง (Entertainment 
and Media) ที่ตีพิมพ์ใน รายงาน ‘Global Entertainment & Media (E&M) Outlook 2020-2024’ โดย PwC ซึ่ง
ได้คาดการณ์มูลค่าของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง รวมถึงการเติบโตของแต่ละ Sector ของสื่อแต่ละประเภท ใน
ระยะเวลาจากปี ค.ศ. 2020 – 2024 ว่าแต่ละ Sector นั้นจะมีการเติบโตเป็นอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในช่วงเศรษฐกิจก าลังจะฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีการคาดการณ์ไว้ ดังนี้ 
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ภาพที ่24 แนวโน้มสถานการร์อุตสาหกรรมสื่อและบนัเทิง (E&M) ของโลกและของไทย 

ที่มา: รายงาน ‘Global Entertainment & Media (E&M) Outlook 2020-2024’ โดย PwC  
และเว็บไซต์ The Standard (เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2564) 

  
จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นตัวเลขการคาดการณ์มูลค่าของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงของโลก จะ

เติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 5.74 จากปี พ.ศ. 2563 – 2567 โดยคาดว่าจะมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในปี พ.ศ.2563 หากพิจารณารายภาค (Sector) พบว่าภาคที่จะมีการเติบโตเชิงมูลค่ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
Virtual Reality (VR) รองลงมาคือ Over-The-Top Video (OTT) หรือการรับชมวิดีโอผ่าน streaming platform 
ต่างๆ และ วิดีโอเกมและอีสปอร์ต ตามล าดับ ในทางกลับกัน Sector ที่จะมีอัตราการเติบโตคาดการณ์ต่ าที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร โรงภาพยนตร์ และโทรทัศน์แบบดั้งเดิม ตามล าดับ 
  

นอกจากนี้ หากพิจารณาการคาดการณ์ของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงของไทย พบว่ามีการคาดการณ์อัตรา
การเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 3.64 โดยคาดว่าจะมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 6 แสนล้านบาทในปีพ.ศ. 2567 หากพิจารณา
ราย Sector พบว่า Sector ที่จะมีการเติบโตเชิงมูลค่ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาพยนตร์ เพลง วิทยุ และ 
พอดแคสต์ และสื่อโฆษณานอกบ้าน ตามล าดับ ในทางกลับกัน Sector ที่จะมีอัตราการเติบโตคาดการณ์ต่ าที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ หนังสือ โทรทัศน์แบบดั้งเดิม และหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ตามล าดับ 
  

จากข้อมูลข้างต้น ท าให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สื่อ
แต่ละประเภทเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกระจายเสียง พบว่าช่องทาง  
การรับชมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากขึ้นอย่างช่องทาง OTT จะค่อยๆ เข้ามาแทนที่ช่องทางการเสพ Video 
content แบบดั้งเดิมคือผ่านโทรทัศน์มากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน รวมถึงการเกิดขึ้นของสื่อรูปแบบใหม่ๆ อย่าง 
พอดแคสต์ (Podcast) ก็ยิ่งท าให้ผู้บริโภค มีทางเลือกในการเข้าถึงเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย และ
สามารถเลือกช่องทางหรือวิธีในการเข้าถึงตามความสนใจ ความสะดวก หรือตามความชอบได้มากข้ึนอีกด้วย 
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ทั้งนี้ นอกจากข้อมูลการคาดการณ์เชิงสถิติที่คาดการณ์การเติบโตของสื่อเภทวิดีโอและเสียง โดยเปรียบเทียบ
กับสื่อประเภทอื่นๆ ตามที่ได้น าเสนอในข้างต้นนั้น ท าให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมการกระจายเสียง ต่างก็
ต้องมีการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น โดยหากพิจารณาทิศทางการปรับตัวแบบแยกแต่ละส่วนของ
อุตสาหกรรมการกระจายเสียง พบว่าบางธุรกิจก็ได้รับผลกระทบทางลบ จากการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ แต่ใน
ขณะเดียวกัน บางส่วนในอุตสาหกรรมกลับได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของเทคโนโลยี โดยจากการรวบรวมข้อมูลใน
เบื้องต้น สามารถสรุปแนวโน้มส าคัญ ในเชิงการปรับตัว / การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการกระจายเสียง โดย
แบ่งเป็น 3 ด้านหลักๆ คือ แนวโน้มเก่ียวกับผู้บริโภค (Consumer) แนวโน้มเก่ียวกับผู้ผลิต (Producer) และแนวโน้ม
เก่ียวกับวิทยุ (Radio) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
ภาพที ่25 แนวโน้มส าคัญในอุตสาหกรรมการกระจายเสียง 

ที่มา: บทความ ‘What will be the strongest 2020 trends in broadcast and video?’ โดย Globecast  
(มกราคม 2563), บทความ ‘Media Trends 2019’ โดย DirectMedia (กุมภาพันธ์ 2562),  

บทความ ‘Radio, E&M Outlook’ โดย PwC Australia และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

1. ผู้บริโภค (Consumer) 
แม้ว่าในปัจจุบัน ประชากรส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา จะเข้าถึงคอนแทนต์ผ่านโทรทัศน์เป็นช่องทาง

หลัก โดยเฉพาะในกลุ่มคนดูสูงอายุ แต่จากข้อมูลสถิติที่น าเสนอไปข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ชมเริ่ม หันไปใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ในการเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่
ประชากรส่วนใหญ่มีติดตัวอยู่ทุกขณะในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยียังส่งผลให้เกิดรูปแบบ  
การให้บริการใหม่ๆ เช่น Over-the-top หรือ OTT คือการให้บริการคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และสามารถเลือกคอนเทนต์ที่จะรับชมได้อีกด้วย ท าให้ในปัจจุบัน ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อ
หรือคอนเทนต์ต่างๆ ได้ตลอดเวลาในทุกสถานที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และสามารถเลือกคอนเทนต์ที่จะ
รับชมได้ตามความต้องการ 
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จากผลส ารวจยังระบุอีกว่า นอกจากรูปแบบและอุปกรณ์ในการเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆ จะเปลี่ยนไป
แล้วนั้น การเข้าถึงง่าย สะดวก และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าช่องทางแบบดั้งเดิมนี้ อาจส่งผลเสียกับ
ผู้บริโภคอีกด้วย เนื่องจากการส ารวจพบว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะใช้เวลาไปกับการเสพคอนเทนต์มากเกิน
ความจ าเป็นในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับชม video content ผ่าน Streaming platform ตลอด
ทั้งคืน (Binge Watch) ท าให้ระยะเวลาที่ควรพักผ่อนน้อยลงในแต่ละวัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค 

 
2. ผู้ผลิต (Producer) 

ในขณะที่ผู้บริโภค มีพฤติกรรมการใช้เวลาไปกับการเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆ มากเกินความจ าเป็น
แล้วนั้น ฝั่งผู้ผลิตเองก็มีแนวโน้มที่จะผลิตรายการ หรือคอนเทนต์ต่างๆ มากเกินความจ าเป็นอีกด้วย ซึ่งเป็น
ภาระให้กับผู้ผลิตในด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ท าให้ผู้ผลิตหลายรายต่างมองหาเทคโนโลยีที่สามารถช่วยลด
ต้นทุนในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ที่
สามารถสนับสนุนกิจกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีแทนการใช้แรงงานคนที่สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ 
เป็นต้น 

นอกจากนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยีที่ท าให้ออนไลน์แพลตฟอร์มต่ างๆ เข้ามาแทนที่ช่องทาง 
การกระจายเสียงแบบดั้งเดิม การใช้ช่องทางดิจิทัลต่างๆ นอกจากจะท าให้มีการเข้าถึงและการเก็บข้อมูลของ
ผู้บริโภคเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Bid data) ได้แล้วนั้น ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคต่างก็มีความเห็นว่า ข้อมูล
ผู้ใช้ที่ถูกรวมกันในฐานข้อมูลของผู้ผลิต หรือเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆ ต่างก็มีความเสี่ยงในด้านการถูก
โจรกรรมข้อมูลของผู้ใช้ ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดเช่นกัน  

 
3. วิทยุ (Radio) 

จากข้อมูลดังกล่าว ยังระบุว่า จ านวนผู้ฟังวิทยุ ยังคงมีจ านวนผู้ฟังและระยะเวลาเฉลี่ยต่อวันที่  
ไม่ลดลงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางอื่นๆ ผลจากการส ารวจระบุว่าผู้ฟังวิทยุในปัจจุบัน มักรับฟังผ่าน
วิทยุระหว่างการเดินทางในแต่ละวนั โดยมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 90 ของผู้ตอบทั้งหมด ท าให้เข้าใจว่าจ านวน
ผู้ฟังวิทยุนั้นยังคงมีจ านวนมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะเป็นการให้บริการที่แตกต่างจากการใช้สื่อ อ่ืนๆ 
เนื่องจากสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ในรูปแบบการฟัง ควบคู่ไปกับการท ากิจกรรมอย่างอ่ืนได้ นอกจากนี้  
การเกิดขึ้นของ Podcast หรือผลิตภัณฑ์ด้านการฟังในรูปแบบใหม่ ยังมีจ านวนผู้ฟังมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุก
ประเทศทั่วโลก 

 
นอกจากนี้ธุรกิจด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลก ยกตัวอย่างเช่น Apple Google หรือ Amazon 

ได้ลงทุนไปกับการพัฒนา “ล าโพงอัจฉริยะ” หรือ Smart Speaker มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป็นล าโพงที่สามารถ
โต้ตอบกับผู้ใช้ผ่านระบบเสียง ด้วยเทคโนโลยี AI ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ฟังในรูปแบบต่างๆ ได้มากขึ้น  
การเกิดขึ้นของ Smart Speaker ถูกมองว่าจะสามารถเพิ่มจ านวนผู้ฟังวิทยุ รวมถึงการเข้าถึงคอนเทนต์ใน
รูปแบบการฟัง (เช่น Podcast) ได้มากข้ึนในอนาคตอีกด้วย 
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3.2 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของประเทศไทย 
ในส่วนต่อมา เป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในบริบทของประเทศไทย 

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจต่อข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย โดยอาศัยการรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และประกอบจากข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Data) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างความเข้าใจต่อบริบทในปัจจุบัน และสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย ทั้งนี้ การน าเสนอจะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 

 ข้อมูลทางสถิติของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) ของไทย 

 ข้อมูลการใช้สื่อดิจิทัล และตัวอย่างแพลตฟอร์มที่นิยมของไทย 

 ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย  

 การด าเนินการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

 
3.2.1 ข้อมูลทางสถิติของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) ของไทย 

ในหัวข้อนี้ เป็นการน าเสนอข้อมูลเชิงสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย โดยรวบรวม
จากแหล่งข้อมูลที่ได้รวบรวมและน าเสนอไว้ โดยข้อมูลสถิติ จะแบ่งออกเป็น 2 ชุดข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลมูลค่า
และการเติบโตของอุตสาหกรรม สถิติการจ้างงาน และข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรมจาก กสทช. โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้จัดท ารายงานประมวลผล
มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จ าแนกตามสาขาการผลิต และข้อมูลจ านวนแรงงานที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยได้รวบรวมข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 12 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักข้างต้น รวมถึง 3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
ซึ่งประกอบไปด้วย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแพทย์แผนไทย และอาหารไทย  โดยสามารถเปรียบเทียบมูลค่า
และอัตราการเติบโตของแต่ละอุตสาหกรรม ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที ่26 เปรียบเทียบขนาดและการเติบโตของแต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

ที่มา: รายงานประมวลผลมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์จ าแนกตามสาขาการผลิต และข้อมลูจ านวนแรงงาน
ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
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หากเปรียบเทียบมูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ณ ปีพ.ศ. 2561 และอัตราการเติบโตของแต่ละ 
อุตสาหกรรม (ค านวณจากมูลค่าปีพ .ศ. 2557 - 2561) โดยแสดงดังในแผนภาพข้างต้น เห็นได้ว่าอุตสาหกรรม
เป้าหมายของการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมการกระจายเสียง มีขนาดของมูลค่าอุตสาหกรรม และอัตรา 
การเติบโตไม่สูงนัก เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาอ่ืนๆ โดยหากพิจารณามูลค่าและการเติบโตของ
อุตสาหกรรมข้างต้น จะมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที ่27 มูลค่าและอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย 

ที่มา: รายงานประมวลผลมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์จ าแนกตามสาขาการผลิต และข้อมลูจ านวนแรงงาน
ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

  
ส าหรับมูลค่าของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในปีพ.ศ. 2561 มีมูลค่าทั้งอุตสาหกรรมเท่ากับ 32,838 ล้าน

บาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 0.5 โดยเมื่อเทียบกับมูลค่าในปีพ.ศ. 2557 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 32,186 
ล้านบาท โดยข้อมูลดังกล่าว ค านวณรวมจากองค์ประกอบตามระบบ TSIC โดยมีรายละเอียดแสดงดังแผนภาพใน
ข้างต้น 
  

นอกจากข้อมูลเชิงมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาตามข้างต้นนั้น หากพิจารณาข้อมูลตัวเลข
สัดส่วนการจ้างงาน และรายได้เฉลี่ยของแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แต่ละสาขา ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลของ
รายงานฉบับเดียวกันนี้ ได้รวมเอาตัวเลขการจ้างงานของบางกลุ่มอุตสาหกรรมไว้ด้วยกัน โดยข้อมูลสถิติด้านแรงงาน
ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มีรายละเอียดดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที ่28 เปรียบเทียบตัวเลขสดัส่วนแรงงานและรายได้เฉลี่ยของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

ที่มา: รายงานประมวลผลมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์จ าแนกตามสาขาการผลิต และข้อมลูจ านวนแรงงาน
ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

  
จากรายงานข้างต้น ระบุว่า มีตัวเลขการจ้างงานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2561 

รวมทั้งสิ้น 901,609 คน โดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีจ านวนแรงงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมงานฝีมือและ
หัตถกรรม 269,736 คน (คิดเป็นร้อยละ 30 ของแรงงานสร้างสรรค์ทั้งหมด) รองลงมาคืออุตสาหกรรมการโฆษณา 
229,864 คน (คิดเป็นร้อยละ 25 ของแรงงานสร้างสรรค์ทั้งหมด ) และอุตสาหกรรมอาหารไทย 74,575 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 8 ของแรงงานสร้างสรรค์ทั้งหมด) ตามล าดับ ในขณะที่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีจ านวนแรงงานน้อย
ที่สุด คือ อุตสาหกรรมการพิมพ์ มีจ านวนแรงงานรวมทั้งสิ้น 9,370 คน (คิดเป็นร้อยละ 1 ของแรงงานสร้างสรรค์
ทั้งหมดเท่านั้น) 
  

หากพิจารณาตัวเลขรายได้เฉลี่ยของแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ข้อมูล ณ ปีพ .ศ. 2561 จะเห็นได้ว่า 
รายได้โดยเฉลี่ยของแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เท่ากับ 21 ,984 บาทต่อคนต่อเดือน โดยแรงงานใน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด คือ 38,946 บาทต่อคนต่อเดือน รองลงมาคือแรงงานในอุตสาหกรรม
การโฆษณามีรายได้เฉลี่ย 29,587 บาทต่อคนต่อเดือน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีรายได้เฉลี่ย 
27,370 บาทต่อคนต่อเดือน ในขณะที่แรงงานในอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมมี รายได้เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
8,682 บาทต่อคนต่อเดือน 
  

จากข้อมูลที่น าเสนอในข้างต้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลของอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรม
การกระจายเสียงนั้น จะเห็นได้ว่าในเชิงของจ านวนแรงงาน มีสัดส่วนจ านวนแรงงานค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขาอ่ืนๆ และหากพิจารณาข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าแรงงานในอุตสาหกรรม  
การกระจายเสียงมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณค่าเฉลี่ยของรายได้ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งหมด 
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                   ISCO Codes

2654 Film, stage and related directors and producers

3431 Photographers

3521 Broadcasting and audiovisual technicians
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นอกจากข้อมูลสถิติที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ข้อมูลสถิติชุดถัดไป เป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์และวิทยุของไทย โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เผยแพร่โดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ ส านักงาน กสทช. ซึ่งจะแบ่งออกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ
โทรทัศน์ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจการวิทยุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที ่29 สัดส่วนการเข้าถึงโทรทัศน์ด้วยรูปแบบต่างๆ (ข้อมูลปพี.ศ. 2561) 

ที่มา: ระบบข้อมลูสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กสทช. (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564)  
 
แผนภาพข้างต้น แสดงข้อมูลอัตราการเข้าถึงสัญญาณโทรทัศน์รายครัวเรือน (Household Penetration) 

ผ่านระบบต่างๆ พบว่าสัดส่วนการเข้าถึงสัญญาณโทรทัศน์ด้วยระบบดาวเทียม (Satellite) มีสัดส่วนมากที่สุดถึง 
ร้อยละ 60.5 รองลงมาคือระบบภาคพื้นดิน (Terrestial) ร้อยละ 45.2 ระบบเคเบิล (Cable) ร้อยละ 5.6 และผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตทีวี (IPTV) ร้อยละ 0.9 

 

 
ภาพที่ 30 มูลค่าโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ของไทยรายเดือน ปีพ.ศ. 2563 

ที่มา: ระบบข้อมลูสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กสทช. (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564)  
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นอกจากนี้ แผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นมูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์รายเดือนของประเทศไทย  
โดยใช้ข้อมูลปีพ.ศ. 2563 พบว่ามูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ของไทยรายเดือน มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 5,284 
ล้านบาทต่อเดือน โดยมีมูลค่ามากที่สุดในเดือนมีนาคม เท่ากับ 6,139 ล้านบาท และน้อยที่สุดในเดือนพฤษภาคม 
เท่ากับ 4,026 ล้านบาท และในภาพรวม ร้อยละ 97-98 ของมูลค่าการโฆษณาในแต่ละเดือน เป็นการโฆษณาใน
รูปแบบสัญญาณภาคพื้นดิน ในขณะที่สัดส่วนที่เหลือ ประมาณร้อยละ 2-3 ของมูลค่าการโฆษณาในแต่ละเดือน เป็น 
การโฆษณาในรูปแบบบอกรับสมาชิก 

 

 
ภาพที่ 31 จ านวนผู้ฟังวิทยุรายเดือน แยกตามช่วงอายุ ข้อมูลปีพ.ศ. 2563 

ที่มา: ระบบข้อมลูสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กสทช. (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564)  
  

ส าหรับข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสถานการณ์ของกิจการวิทยุในประเทศ หากพิจารณาจากจ านวนผู้ฟังวิทยุราย
เดือน (ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2563) ที่แสดงในแผนภาพข้างต้น จะมีจ านวนผู้ฟัง
วิทยุเฉลี่ยประมาณ 11.3 ล้านคนต่อเดือน นอกจากนี้ หากพิจารณาจากจ านวนผู้ฟังวิทยุรายเดือน แยกตามช่วงอายุ 
จะเห็นได้ว่าผู้ฟังวิทยุของไทยโดยหลักๆ จะเป็นผู้ฟังในกลุ่มช่วงอายุ 20- 59 ปี คือกลุ่ม Gen Y และ กลุ่ม Gen X เป็น
ส่วนใหญ่  

     :        

Gen Z 

Gen Y 

Gen X 

Baby 
Boomer 

        : Gen Z 
12-19   

Gen Y 
20-39   

Gen X 
40-59   

Baby Boomer
60-71   

9.8 9.7 9.5 

11.5 

12.7 

13.9 

12.3 12.1 
11.6 11.3 

10.6 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

Gen Z Gen Z Gen Y Gen X Baby Boomer



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 

 
63 

 

 
ภาพที่ 32 มูลค่าการโฆษณาในกิจการวิทยุของไทยรายเดือน ปีพ.ศ. 2563 

ที่มา: ระบบข้อมลูสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กสทช. (สืบค้นเมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2564)  
 
แผนภาพข้างต้น แสดงข้อมูลสถิติของมูลค่าการโฆษณาในกิจการวิทยุของไทยรายเดือน (ข้อมูลระหว่างเดือน

มกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2563)  พบว่ามูลค่าการโฆษณาเฉลี่ย มีมูลค่าประมาณ 298.7 ล้านบาทต่อเดือน 
โดยมีมูลค่าสูงสุดในเดือนมีนาคม มีมูลค่าเท่ากับ 331 ล้านบาท และน้อยที่สุดในเดือนมิถุนายน มีมูลค่าเท่ากับ 267 
ล้านบาท 
 
3.2.2 ข้อมูลการใช้สื่อดิจิทัล และตัวอย่างแพลตฟอร์มที่นิยมของไทย 

นอกจากรายละเอียดข้อมูลสถานการณ์ จากข้อมูลสถิติตามที่ได้น าเสนอไปข้างต้นแล้วนั้น เพื่อเข้าใจข้อมูล
เชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปัจจุบัน หันมาใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเข้าถึงกิจกรรม
บันเทิงต่างๆ มากข้ึน และบางส่วนก็สามารถทดแทนการใช้งานสื่อดั้งเดิมได้มากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง แพลตฟอร์มการรับชม Video Content ใหม่ๆ อย่าง OTT Platform ต่างๆ ที่ท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึง Video 
Content ได้สะดวก และรวดเร็วกว่าสื่อดั้งเดิมที่เป็นอีกด้วย ดังนั้น ข้อมูลในหัวข้อต่อไปนี้ จะท าให้เข้าใจและเห็นภาพ
มากขึ้นว่า สื่อดิจิทัล มีบทบาทต่อพฤติกรรมการบริโภคของไทยเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบัน โดยข้อมูลจะประกอบด้วย
ข้อมูลการใช้สื่อดิจิทัลของคนไทย รวมถึงแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยในปัจจุบัน อย่าง Youtube ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มที่มีเนื้อหาประเภท Video Content ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก รวมถึงในประเทศไทยอีกด้วย 
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ภาพที ่33 ระยะเวลาในการใช้สื่อแต่ละประเภทของคนไทย (ข้อมูลเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2564) 

ที่มา: รายงานสถติิ Thailand Digital Stat 2021 จาก We Are Social 
  

แผนภาพข้างต้น แสดงข้อมูลจากรายงาน ‘Thailand Digital Stat 2021’ โดย We Are Social ที่ท า 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลด้านดิจิทัลจากหลายประเทศทั่วโลก เพื่อสรุปเป็นข้อมูลการใช้งานสื่อดิจิทัลราย
ปี ทั้งในภาพรวมของโลก รวมถึงข้อมูลในบางประเทศ รวมถึงข้อมูลการใช้งานของไทย จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้
ว่าข้อมูลล่าสุด ที่เปิดเผยเมื่อเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2564 นี้ คนไทยใช้อินเตอร์เน็ต (รวมทั้งส าหรับการท างานและไมใ่ช่
การท างาน) ในแต่ละวันเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 44 นาทีต่อวัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ณ 6 ชั่วโมง 54 นาที และใช้งานสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) ต่อวันสูงถึง 2 ชั่วโมง 48 นาทีต่อวัน และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ณ 2 ชั่วโมง 25 นาที
ต่อวัน จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าคนไทยสามารถเข้าถึงและใช้งานสื่อดิจิทัลเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานใน  
แต่ละวัน เม่ือเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกอีกด้วย 
  

ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบระยะเวลาที่ผู้บริโภคใช้ไปกับสื่อประเภทต่างๆ ในแต่ละวัน พบว่าคนไทย ใช้เวลาไปกับ
การรับชมโทรทัศน์ (ทั้งรูปแบบดั้งเดิมและแบบ Streaming) มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภทอ่ืน โดยมี
ระยะเวลาเฉลี่ยต่อวัน 3 ชั่วโมง 30 นาที (สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเล็กน้อย ณ 3 ชั่วโมง 24 นาทีต่อวัน) รองลงมา คือใช้
เวลาไปกับการอ่าน (ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์) เฉลี่ย 2 ชั่วโมง 23 นาทีต่อวัน (สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ณ 
2 ชั่วโมง 2 นาทีต่อวัน) นอกจากนี้ จะใช้เวลากับสื่ออ่ืนๆ ที่รองลงมาคือ การเล่นเกม เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 38 นาทีต่อวัน 
ฟังเพลงผ่าน Streaming เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 34 นาทีต่อวัน ฟังวิทยุ เฉลี่ย 44 นาทีต่อวัน และฟังพอดแคสต์ 56 นาที 
ต่อวัน 

Thailand’s Daily Time Spent With Media (2021) 
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 นอกจากข้อมูลเชิงพฤติกรรมในการใช้งานสื่อแต่ละประเภทในแต่ละวันนั้น ส่วนต่อไปเป็นการน าเสนอข้อมูล
ตัวอย่าง Video Content Platform ที่เป็นที่นิยมของไทยในปัจจุบัน คือ Youtube โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที ่34 ตัวอย่างแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมของไทย 

ที่มา: รายงานสถติิ Thailand Digital Stat 2021 จาก We Are Social เว็บไซต์ th.noxinfluencer.com  
และการวเิคราะห์ของที่ปรึกษา (ข้อมูลสถติิสืบค้นเมื่อวันท่ี 5 พ.ค. 2564) 

  
จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่า จากการส ารวจประชากรคนไทยอายุ 16-64 ปี ผู้ใช้จะเข้าถึง Online 

Content ในรูปแบบ Online Video Content เป็นหลัก คือสูงถึงร้อยละ 99 ของผู้ตอบทั้งหมด รองลงมาร้อยละ 
67.5 ใช้ฟังเพลง ร้อยละ 51.4 รับชม Video ประเภท Vlog ร้อยละ 51 ฟังวิทยุออนไลน์ และร้อยละ 44.2 ฟัง 
พอดแคสต์ ตามล าดับ 
  

ในมุมของแพลตฟอร์มที่ใช้งาน พบว่าแพลตฟอร์มที่ถูกใช้งานมากที่สุดคือ Youtube สูงถึงร้อยละ 94.2 ของ
ผู้ตอบทั้งหมด ซึ่งมีสัดส่วนผู้ตอบมากกว่าแพลตฟอร์ม Facebook ที่เดิมจะเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกใช้งานเป็นอันดับ 1 
จากข้อมูลของปีก่อนๆ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภค เสพ Video Content ผ่านแพลตฟอร์ม Youtube สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในปัจจุบัน 
  
  

                                      

       Online Content          
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67.5%         

    %       Vlog 

51.0%                 
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จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของ Youtube พบว่า ปัจจุบันมีจ านวนผูใ้ช้ในประเทศไทยงานประมาณ 37.3 
ล้านคน โดยเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.3 ของประชากรอายุมากกว่า 18 ปีของไทยทั้งหมด (เกินครึ่งของ
จ านวนประชากรผู้ใหญ่สามารถเข้าถึง Youtube) ซึ่งประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้งานสูงเป็นอันดับที่ 18 ของโลก โดย
จากผู้ใช้ทั้งหมดของไทย สามารถแบ่งออกเป็นผู้หญิงร้อยละ 52.5 และผู้ชายร้อยละ 47.5 ของจ านวนผู้ใช้ทั้งหมด 
ทั้งนี้ พบว่าช่องที่มีผู้ติดตามมากที่สุด 3 อันดับแรกของไทย จะเป็นช่องของผู้ผลิตหรือบริษัทกระจายเสียงรายใหญ่ของ
ไทย ประกอบด้วยอันดับ 1 ช่อง ‘WorkpointOfficial’ มีผู้ติดตามสูงถึง 33.4 ล้านราย รองลงมาคือช่อง ‘one31’ มี
จ านวนผู้ติดตาม 29.4 ล้านราย และช่อง ‘Ch3Thailand’ มีผู้ติดตาม 28.1 ล้านราย 
  

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย ที่ได้รับอิทธิพลของ
การพัฒนาของเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ท าให้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลประเภท Video Content ที่หลากหลายมาก
ขึ้นในประเทศในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้บริโภค มีทางเลือกในการใช้งานช่องทางต่างๆ ที่เปลี่ยนไป เริ่มใช้ Digital 
Platfrom ผ่านโทรศัพท์มือถือต่างๆ มากกว่าช่องทางโทรทัศน์และวิทยุมากขึ้น ท าให้บริษัทกระจายเสียงรายใหญ่ของ
ไทย ต้องมีการปรับวิธีการเผยแพร่รายการ ละคร หรือเนื้อหาวิดีโอต่างๆ ในช่องทางออนไลน์มากขึ้นเช่นกัน เพื่อเพิ่ม
การเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านแพลตฟอร์ม Youtube ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมมากที่สุด
ของผู้บริโภคชาวไทย ท าให้ช่องที่เริ่มขยับมาใช้ออนไลน์แพลตฟอร์มเป็นช่องทางใหม่นี้ เป็นช่องที่มีจ านวนผู้ติดตาม
มากที่สุดใน Youtube ของประเทศไทยอีกด้วย 
 
3.2.3 ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย 

นอกจากข้อมูลเชิงสถิติ ที่ท าให้เข้าใจสถานการณ์ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ประกอบกับข้อมูลห่วงโซ ่
คุณค่าที่ได้น าเสนอในข้างต้นนั้น เป็นการอธิบายกระบวนการผลิตในภาพรวมของอุตสาหกรรม ว่าประกอบไปด้วย
กิจกรรมเชิงการผลิตแต่ละขั้นตอนอย่างไรบ้าง ในส่วนนี้ จะเป็นการน าเสนอข้อมูลที่จะขยายความเข้าใจให้เห็น
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทยมากข้ึน ว่าบริบทอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในปัจจุบันของไทย
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้าง มีกลุ่มใดเป็นผู้ผลิตหลัก และมีเส้นทางการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ เป็นอย่างไร ซึ่ง
ภาพรวมระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย มีรายละเอียดดังนี้
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ภาพที่ 35 ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย 

ที่มา: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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จากแผนภาพในข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การสร้างเนื้อหา (Content Origination) การกระจายเสียง (Broadcasting) และ 
การน าส่งไปยังผู้บริโภค (Delivery) และสามารถแบ่งตามประเภทของสื่อออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่  
1. สื่อที่มีทั้งภาพและเสียง (Audiovisual) เช่น รายการโทรทัศน์ ละคร ซีรี่ส์ และ 2. สื่อที่มีเฉพาะเสียง (Audio)  
เช่น พอดแคสต์ จะท าให้เห็นว่ากระบวนการในการผลิตและผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง มีความเหมือนและมีความแตกต่างกัน 
ดังนี้ 

กระบวนการผลิตสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง (Audiovisual) ผู้ผลิตสามารถแบ่งออกเป็นช่องโทรทัศน์หรือ 
บริษัทผลิตรายการ คอนเทนต์แพลตฟอร์ม (Content Platform) และผู้ผลิตรายย่อย (Individual Creator) โดย 
การผลิตคอนเทนต์แบบดั้งเดิม ช่องโทรทัศน์จะผลิตสื่อประเภทที่มีทั้งภาพและเสียง (Audiovisual) ออกมาเป็นหลัก 
โดยมีทั้งแบบที่ช่องโทรทัศนผ์ลิตด้วยตัวเอง (In-house Production) และบริษัทผลิตและจัดหารายการเป็นผู้ผลิตหรือ
จัดหาคอนเทนต์มาให้ (Outsource) นอกเหนือจากช่องโทรทัศน์และบริษัทผลิตรายการ ยังมีผู้ผลิตประเภท 
คอนเทนต์แพลตฟอร์ม (Content Platform) เช่น The Standard และผู้ผลิตรายย่อย (Individual Creator) ซึ่งใน
การผลิตคอนเทนต์แบบ Audiovisual จะต้องมีสตูดิโอและทีมงานฝ่ายผลิต เช่น นักแสดง พิธีกร ช่างแต่งหน้า ฝ่าย
จัดหาเครือ่งแต่งกาย และทีมงานฝ่ายผลิตอ่ืนๆ ซึ่งคอนเทนต์ที่ออกมาก็จะมีทั้งแบบที่เป็นรายการสด (Live) และแบบ
บันทึกเทป (Non-live) หลังจากนั้น จะผ่านกระบวนการน าส่งไปยังผู้บริโภค ผ่านช่องทางกระจายเสียงโดยบริษัท
กระจายเสียงหรือช่องโทรทัศน์เป็นช่องทางหลัก และช่องทาง Online Platform อย่างเช่น เว็บไซต์ของช่องโทรทัศน์ 
OTT / Streaming Platform หรือ Social Video Platform ซึ่งผู้บริโภคจะสามารถรับชมผ่านเครื่องโทรทัศน์และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

 
จากรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม จะเห็นได้ว่า ผู้เล่นที่เป็นช่องโทรทัศน์ จะมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก ใน

ฐานะทั้งผู้ผลิตและผู้กระจายคอนเทนต์ไปยังผู้บริโภค รวมถึงการคัดเลือกคอนเทนต์ต่างๆ จากผู้ผลิตมาออกฉายใน
ช่องโทรทัศน์ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาของเทคโนโลยี รวมถึงการเข้าถึงสื่อต่างๆ ที่ดีและง่ายมากขึ้น ท าให้เกิด  
การผลิตคอนเทนต์และช่องทางการกระจายเสียงรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่จ าเป็นต้องอาศัยช่องโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายผ่าน OTT Platform ที่กระทบการด าเนินการของธุรกิจช่องโทรทัศน์แบบดั้งเดิมเป็น
อย่างมาก 

 
อีกรูปแบบคือ กระบวนการผลิตสื่อที่มีเฉพาะเสียง (Audio) ตลาดของสื่อประเภท Audio หรือพอดแคสต์ 

ยังค่อนข้างเล็กหากเทียบกับตลาดสื่อประเภท Audiovisual โดยผู้ผลิตคอนเทนต์จะมีเพียงคอนเทนต์แพลตฟอร์ม  
(Content Platform) และผู้ผลิตรายย่อย (Individual Creator) ซึ่งกระบวนการผลิตคอนเทนต์โดยส่วนใหญ่จะเป็น 
การผลิตด้วยตนเอง (In-house Production) ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์และทีมงานผลิตมากเท่าการผลิตสื่อประเภท 
Audiovisual ซึ่งสามารถผลิตได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และผู้ผลิตสามารถผลิตจากที่ไหนก็ได้ หลังจากนั้น จะผ่าน
กระบวนการน าส่งไปยังผู้บริโภค ผ่านช่องทาง Music Streaming Platform เช่น Apple Music Spotify เป็นต้น ซึ่ง
ผู้บริโภคสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จะเห็นได้ว่าช่องทางการกระจายเสียงของคอนเทนต์ประเภท 
Audio ยังถูกจ ากัดอยู่แค่ช่องทางเดียว ท าให้ผู้บริโภคที่เข้าถึงคอนเทนต์ประเภทนี้ยังคงมีจ านวนน้อย 
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จากภาพรวมอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทยในปัจจุบันในข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีผลต่อกระบวนการผลิตและรูปแบบการกระจายคอนเทนต์ไปยังผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้
เกิดผู้ผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆ รวมถึงเข้าไปทดแทนการด าเนินการของธุรกิจแบบดั้งเดิมได้อีกด้วย 

 
ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของ

ไทยในปัจจุบันนั้น มีส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและควบคุมการ กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทยในบางเรื่อง 
ตามบทบาทของแต่ละกระทรวง โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน เช่น ส านักงานกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เป็นต้น โดยผลการรวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย 
จะแสดงในหัวข้อถัดไป 

 
3.2.4 การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย 

หัวข้อต่อไปนี้ เป็นการสรุปผลการศึกษา และการรวบรวมรายละเอียดการด าเนินการของหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย โดยใช้กรอบการศึกษาที่ได้น าเสนอในส่วนก่ อนหน้า 
เข้ามาช่วยในการพิจารณา โดยการศึกษาในเบื้องต้น พบว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่และการด าเนินการเกี่ยวข้องกับ  
การพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงนั้น มี 3 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย 1) ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 2) กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และ 3) ส านักงานปลัด 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

 
1. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐมีหน้าที่ในการบริหารความถี่วิทยุเพื่อกิจการโทรคมนาคมและก ากับดูแล
การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีภารกิจเก่ียวกับการก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง 
พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
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2. กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์
สาธารณะ (กทปส.) 

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานกสทช. มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการพัฒนาบุคลากร 
การคุ้มครองผู้บริโภค การด าเนินการให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง ตลอดจนสนับสนุน  
การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสนับสนุนการใช้คลื่น
ความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3. ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีพันธกิจใน 
การ ก าหนด นโยบาย แผน และมาตรการด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม พัฒนาบุคลากร งบประมาณ 
ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านศิลปะ วัฒนธรรม อีก
ทั้งพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม 

 
ล าดับถัดไป จะเป็นการแสดงผลการศึกษาแนวทางการด าเนินการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  

การกระจายเสียงในด้านต่างๆ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาจากข้อมูลการด าเนินการของแต่ละหน่วยงานในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน มาจัดกลุ่มตามประเด็นการพัฒนาหลักๆ 4 ด้านคือ แนวทางการสนับสนุนการผลิต แนวทางการพัฒนา
ผู้ผลิต แนวทางการพัฒนาคนดู และแนวทางการสนับสนุนในด้านอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 แนวทางการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกระจายเสียงของไทย 

 
ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
แนวทางการสนับสนุนการผลิต กสทช. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กระจายเสียง ออกใบอนุญาตและติดตามผลการปฏิบัติการตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการ 
แนวทางการพัฒนาผู้ผลิต กสทช. พัฒนาบุคลากร โดยมีโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะ  

ผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ด าเนินรายการ และมีการพัฒนาทักษะด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์ ส่งเสริมชุมชนที่มี
ความพร้อมให้พัฒนาทักษะการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาคนดู กสทช. มีแนวทางพัฒนาคนดู ผ่านการสร้างกลไกในการก ากับดูแล
ผู้บริโภค จัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การก าหนดเรตรายการตามความเหมาะสมของผู้ชม อีกทั้งส่งเสริมให้
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม เช่น จัดให้มีล่ามภาษามือ 

แนวทางการสนับสนุนในด้านอื่นๆ ก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ ด าเนินงานติดตามและ
ประเมินผลคุณภาพการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลรวบรวม จัดท า และน าเสนอ
ข้อมูลของอุตสาหกรรม เช่น สถิติความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ 

 

 กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์
สาธารณะ (กทปส.) 

แนวทางการสนับสนุนการผลิต กทปส. สนับสนุนเงินทุนในการผลิตรายการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ในเชิงสร้างสรรค์ทั้งตามแนวทางของกสทช. และในรูปแบบการประกวด เช่น รายการสารคดีเพื่อการเรียนรู้
ของเด็กเยาวชนและครอบครัวคนไทย 

แนวทางการพัฒนาผู้ผลิต กทปส. จัดอบรบพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและมี
จริยธรรม เช่น โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อผลิตรายการส่งเสริม การเรียนรู้
ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

แนวทางการพัฒนาคนดู กทปส. สร้างกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคและปกป้องสิทธิผู้บริโภค เช่น จัด
อบรมกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ ให้ทุนผลิตรายการที่เก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อ 

แนวทางการสนับสนุนในด้านอื่นๆ กทปส. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ดิจิทัล 
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 ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
แนวทางการสนับสนุนการผลิต ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมการรวมลงทุนใน 

การสรางวิดีทัศน์ระหว่างประเทศและสงเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาผลิตในไทย 
แนวทางการพัฒนาผู้ผลิต ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสร้างความร่วมมือให้แก่บุคลากรใน

วิชาชีพจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและสร้างพื้นที่ในการแสดงผลงานทางออนไลน์ จัดกิจกรรมการประกวด เพื่อยกย่องบุคลากร
หลากหลายประเภท 

แนวทางการสนับสนุนในด้านอื่นๆ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดวีดิ
ทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สงเสริมการจัดหาพื้นที่ฉายวีดิทัศน เจรจาระดับธุรกิจกับธุรกิจในงานแสดง
สินค้านานาชาติ ส่งเสริมการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ปราบปรามการละเมิดในการจัด
จ าหนายแผนวีดิทัศนและในสื่ออินเทอร์เน็ต 

 
นอกเหนือจากนี้ยังมีหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) กระทรวงพาณิชย์  

2) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 3) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 4) สมาพันธ์สมาคม
วิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และ 5) สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย โดยมีรายละเอียด
เบื้องต้นของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

 กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงหน่วยงานในสังกัด มีหน้าที่ด าเนินการสนับสนุนด้านการตลาดและการส่งออก โดย
การด าเนินการสนับสนุนอุตสาหกรรมการกระจายเสียงที่ผ่านมา จะประกอบด้วยการสนับสนุนกาไปเข้าร่วม
กิจกรรมในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น เทศกาลหนังเมืองคานส์ เป็นต้น ประกอบกับการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ผ่านการจัดอบรม และกิจกรรมการจับคู่เชิง
ธุรกิจ (Business Matching) ในกลุ่มผู้ประกอบการคอนเทนต์ 
 

 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  (TMF) เป็นหน่วยงานที่รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุน 
การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่
ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม 

 

 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี มี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการ ส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ โดย 
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคบริการ และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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 สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  (RTBPF) เป็นองค์กรตัวแทนของ
ผู้ประกอบการผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทุกประเภท ทุกสาขา จัด
งานประกาศรางวัลนาฏราชให้กับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ใน 
การตัดสินรางวัลโดยผู้ประกอบการวิชาชีพ 
 

 สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย (TDEC) สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทยเป็น 
การรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างตลาดในประเทศ สนับสนุนโครงการให้ทุนสนับสนุนการประกวด สนับสนุนการร่วม
ผลิตกับต่างชาติ สนับสนุนการเพิ่มทักษะให้แก่ฝีมือแรงงานในประเทศ โดยจัดโครงการอบรม 
 
จากรายละเอียดการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า แม้แต่ละหน่วยงานมีแนวทาง

ปฏิบัติในการด าเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่แนวทางการด าเนินการในปัจจุบันอาจยังไม่ ครอบคลุม ไม่สอดคล้องและ
เข้าถึงความต้องของหน่วยงานอ่ืนๆ ในภาพรวมของระบบนิเวศของอุตสาหกรรมมากเท่าที่ควร ทั้งนี้ บางหน่วยงานยัง
สนับสนุนที่เฉพาะเจาะจงท าให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขาดอิสระและได้รับการสนับสนุนอย่างไม่ทั่วถึง โดย
ข้อมูลในส่วนนี้ จะท าให้เข้าใจสถานการณ์แนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน ว่าหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงในปัจจุบันนั้น มีการด าเนินการสนับสนุนในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร ใบทต่อไป จะเป็น
การน าเสนอข้อมูลกรณีศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนาของต่างประเทศ และใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนการออกแบบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
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บทที ่4  กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 
 
ล าดับถัดไปเพื่อเป็นกรณีศึกษาส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง

ส าหรับประเทศไทย การศึกษาและทบทวนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของประเทศอ่ืนๆ เป็นสิ่ง
ส าคัญ ซึ่งจะเห็นได้จากแนวคิดในการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายและ
มาตรการในการส่งเสริมต่างๆ ของนานาประเทศจะมีลักษณะเฉพาะตามจุดแข็งและต้นทุนทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการ  
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการศึกษาจาก
กรณีตัวอย่างของประเทศอ่ืนๆ จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การกระจายเสียงของประเทศไทย รวมทั้งข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบายต่างๆ ตลอดจนเป็น
แนวทางในการเสริมสร้างจุดแข็งและโอกาส และลดทอนอุปสรรคหรือข้อจ ากัดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อไป 

 
ในการศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงจากกรณีศึกษาประเทศต้นแบบ ที่ปรึกษาได้

ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาประเทศต้นแบบเพื่อการศึกษาในโครงการนี้ ดังนี้ 
 

 
ภาพที ่36 เกณฑ์การศึกษาประเทศต้นแบบ 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

 เป็นประเทศที่เป็นที่รู้จักในเชิงผลลัพธ์การสนับสนุนที่จับต้องได้ ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคให้เคียงกับ
ประเทศไทย อันเนื่องมาจากความใกล้เคียงในเชิงวัฒนธรรม หรือบริบท / ข้อจ ากัดที่ใกล้เคียงกับประเทศ
ไทย เช่น มีภาษาประจ าชาติ เป็นต้น 

 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

 สามารถเข้าถึงข้อมูลการด าเนินการของประเทศนั้นๆ ได้ และมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ละเอียดและหลากหลาย 
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จากเกณฑ์การคัดเลือกในข้างต้น ท าให้ได้ประเทศที่ผ่านการคัดเลือก ที่มีความน่าสนใจที่จะศึกษาเป็นแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงส าหรับประเทศไทย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีใต้ โดยมี
รายละเอียดของแต่ละกรณีศึกษา ประกอบไปด้วย 1. ภาพรวมอุตสาหกรรมการกระจายเสียง 2. หน่วยงานที่เป็น
กลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 3. แนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรม และ 4. สรุปประเด็นส าคัญจากกรณีศึกษา 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเทศ ดังต่อไปนี้ 

 
4.1 กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่นและแตกต่างจากประเทศอ่ืนซึ่งสามารถแข่งขันได้ในเวที
โลก วัฒนธรรมของญี่ปุ่นมีความหลากหลายและความแตกต่าง ไม่เพียงแต่ตามช่วงเวลาแต่รวมถึงในแต่ละภูมิภาค ก็มี
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ภาครัฐจึงเห็นศักยภาพจากความหลากหลายของทุนวัฒนธรรมนี้ จึงได้
ออกแบบนโยบายสนับสนุนด้านการส่งออกวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปสู่ต่างประเทศ ผ่านนโยบาย ‘Cool Japan’ โดยใช้
อุตสาหกรรมกระจายเสียงเป็นช่องทางหลักในการน าเสนอวัฒนธรรมญี่ปุ่นสู่สายตาของชาวโลก ทั้งนี้ จากการรวบรวม
ข้อมูลของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่น สามารถสรุปเป็นลักษณะ และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรม 
การกระจายเสียงของประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่น 

ก่อนที่จะท าความเข้าใจแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่น ในส่วนแรก จะเป็น  
การท าความเข้าใจข้อมูลในภาพรวมของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน
ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 37 ภาพรวมอุตสาหกรรมการกระจายเสียงประเทศญี่ปุ่น 

ที่มา: World Bank (2018), Ministry of Internal Affairs and Communication,  
A comparative institutional Analysis และการวเิคราะห์ของที่ปรึกษา 
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อุตสาหกรรมกระจายเสียงของญี่ปุ่นมีโครงสร้างตลาดเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) มีเครือข่าย
บริษัทสถานีโทรทัศน์ (Network) หลัก 5 แห่งจากทั้งหมดกว่า 127 บริษัท ได้แก่ สถานี TBS สถานี NTV สถานี FUJI 
สถานี EX และสถานี TX โดยสถานีหลักทั้ง 5 แห่งด าเนินการและควบคุมการผลิตโปรแกรมกว่าร้อยละ 90 ของ
โปรแกรมทีวีทั้งหมดในญี่ปุ่น แล้วจึงให้บริษัทในเครือเป็นผู้กระจายโปรแกรมไปยังช่องต่างๆ อีกทั้งอุตสาหกรรม
กระจายเสียงญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นการบูรณาการตามแนวตั้ง (Vertically Integrated) โดยบริษัทส่วนใหญ่จะท าหน้าที่
เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้กระจายรายการโทรทัศน์ต่างๆ  

 
มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมกระจายเสียงญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากตัวเลขข้อมูลการส่งออกรายปี

พบว่ามูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นกว่า 2.4 เท่า จาก 183 ล้านเยนในปี พ.ศ. 2557 ไปเป็น 445 ล้านเยนในปีพ.ศ. 2560 
โดยประเภทโปรแกรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดคือ อนิเมชั่น อยู่ที่ร้อยละ 41.7 (ข้อมูลปี พ.ศ. 2555) 

 
4.1.2 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่น 

จากการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่นมาเป็นระยะเวลายาวนาน จะเห็นได้ว่า ศักยภาพใน
การส่งออกวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อจากอุตสาหกรรมการกระจายเสียง 
ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยสังเกตได้จากการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของคนไทยในทุกวันนี้ ต่างก็ต้องมี
ประสบการณ์ในการบริโภค หรือรับชมสื่อของญี่ปุ่นอยู่เสมอ โดยเบื้องหลังความส าเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรม
กระจายเสียงของญี่ปุ่น มาจากการด าเนินการผลักดันจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมมือสนับสนุนอย่าง
เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยจากการรวบรวมข้อมูล พบว่ามีหน่วยงานที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่น ดังนี้ 

 
ภาพที ่38 หน่วยงานส าคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของประเทศญี่ปุ่น 

 
ที่มา: เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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อุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยหลากหลายหน่วยงาน โดย
กระทรวงที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมกระจายเสียงมี 2 กระทรวงที่ด าเนินการร่วมกัน คือ กระทรวง
เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy Trade: METI) และกระทรวงกิจการภายในและการ
สื่อสาร (Ministry of Internal Affairs And Communications: MIC) โดยทั้งสองกระทรวง มีแนวทางในการพัฒนา
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและช่องทางการตลาดผ่านการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
อุตสาหกรรมเป็นส าคัญ ตลอดจนถึงการสร้างระบบนิเวศที่เก้ือหนุนต่อการขยายตลาดของอุตสาหกรรม 

 
นอกเหนือจากกระทรวงหลักที่กล่าวไปข้างต้น ภาครัฐของญี่ปุ่นยังมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการพัฒนา

อุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท Nippon Hoso Kyokai (NHK) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการผลิตและแพร่ภาพกระจาย
เสียงขนาดใหญ่ มีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของระบบแพร่ภาพและกระจายเสียง 
รวมถึงแพร่ภาพและกระจายเสียงทั้งในและต่างประเทศ โดยภายในประเทศบริษัท NHK ควบคุมการออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน์จ านวน 6 ช่อง และกระจายเสียงวิทยุจ านวน 3 คลื่นวิทยุ อีกทั้งบริษัท NHK ยังด าเนินการแพร่ภาพ
กระจายเสียงไปยังต่างประเทศทั่วโลกภายใต้ช่อง NHK WORLD-JAPAN ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ คลื่นวิทยุและ
อินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีการออกอากาศมากถึง 17 ภาษาทั่วโลก โดยตั้งเป้าหมายที่จะเผยแพร่วัฒนธรรม
และไลฟ์สไตล์ของญี่ปุ่นให้แก่ประเทศทั่วโลก ผ่านรายการประเภทต่างๆ ทั้งรายการบันเทิล ข่าว และรายการประเภท
อ่ืนๆ 

 
อย่างไรก็ตาม นอกจากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาของอุตสาหกรรมตามหน่วยงาน

ข้างต้นแล้วนั้น หน่วยงานภาคเอกชนก็มีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันอุตสาหกรรมกระจายเสียงโดยมีหน่วยงานหลักๆ 3 
หน่วยงาน ดังนี้ 

1) Japan Commercial Broadcaster (JBA) เป็นสมาคมที่รวมบริษัทแพร่ภาพและกระจายเสียงเอกชนใน
ประเทศญี่ปุ่นกว่า 207 บริษัททั่วประเทศ วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มก็เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐในด้านต่างๆ สมาคมฯ มีบทบาทในการก าหนดคุณภาพมาตรฐานของการแพร่ภาพและกระ
จายเสียงของบริษัทแพร่ภาพกระจายเสียงในญี่ปุ่นผ่านมาตรฐานการกระจายเสียง “National Association 
of Commercial Broadcasters and Broadcasting Standards” โดยมุ่งหวังในการยกระดับมาตรฐาน
การแพร่ภาพและกระจายเสียง รวมถึงมีการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่บริษัทแพร่ภาพกระจาย
เสียง อาทิ แนวทางเทคนิคส าหรับการท าวิดีโออนิเมชั่น แนวปฏิบัติการส่งมอบโปรแกรมองค์ความรู้ด้าน
ลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ยังด าเนินการ “Program Council” หรือสภาโปรแกรมเพื่อพัฒนาเนื้อหาของโปรแกรม
รายการ และมีการจัดตั้งองค์กร Broadcasting Ethics & Program Improvement Organization (BPO) 
ร่วมกับ NHK เพื่อตรวจสอบด้านจริยธรรมของผู้ผลิตสื่อและจัดการปัญหาด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก
สื่อ 
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2) Broadcasting Ethics & Program Improvement Organization (BPO) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวง
ผลก าไร ด าเนินการพัฒนาและตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมของผู้ผลิตสื่อด้วยพื้นฐานของการสนับสนุน
เสรีภาพในการพูดและแสดงออกของสื่อ ด าเนินงานโดยมี 3 คณะกรรมการที่รับผิดชอบในแต่ละส่วน ดังนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบด้านจริยธรรม ท าหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาโปรแกรมที่มีปัญหาด้าน
จริยธรรม โดยเข้าไปส ารวจโปรแกรมที่มีปัญหาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการให้แก่ผู้ออกอากาศ 

 คณะกรรมการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิอ่ืนๆ ท าหน้าที่ช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆ ที่ถูกละเมิด
สิทธิโดยบริษัทแพร่ภาพและกระจายเสียง 

 คณะกรรมการส าหรับการแพร่ภาพและกระจายเสียงแก่เยาวชน ท าหน้าที่ปรับปรุงโปรแกรมส าหรับ
เยาวชน โดยใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 

3) Broadcast Program Export Association of Japan (BEAJ) เป็นสมาคมสนับสนนุการสง่ออกรายการ
ของญี่ปุ่น เกิดจากการรวมตัวกันของบริษัทกระจายเสียงเอกชนของประเทศญี่ปุ่น ด าเนินการร่วมกับ
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ส่งออกโปรแกรมรายการทีวีไปยังต่างประเทศเพื่อน าเสนอวัฒนธรรมญี่ปุ่น สมาคมมีส่วนร่วมในการออกแบบ
แผนงานและวางกลยุทธ์ต่างๆ ในการส่งออกโปรแกรม อาทิ ด าเนินการวิจัยตลาดในต่างประเทศเพื่อประเมนิ
ความเป็นไปได้ในการส่งออกโปรแกรมในแต่ละกลุ่มประเทศ รวมถึงริเริ่มด าเนินการโครงการส่งออก
โปรแกรม 
 

4.1.3 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่น 
จะเห็นได้ว่า หน่วยงานภาครัฐของประเทศญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับการส่งออกวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีความหลากหลายและน่าดึงดูด ท าให้มีศักยภาพในการ
แข่งขันได้ในเวทีระดับโลก รัฐบาลญี่ปุ่นจึงมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  ผ่านการน า
วัฒนธรรมเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการขายสินค้าและบริการ ในประเทศต่างๆ 
ตลอดจนการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ โดยการใช้อุตสาหกรรมการกระจายเสียงเป็นหนึ่งใน
ช่องทางการน าเสนอวัฒนธรรม เพื่อให้เข้าใจแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่น 
จึงได้รวบรวมมาตรการ และแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่น ทั้งที่ด าเนินการโดยภาครัฐ
และภาคเอกชนโดยสามารถแบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1. การผลิตเนื้อหา 2. การส่งเสริมผู้บริโภค  
3. การส่งเสริมการตลาด และ 4. การสนับสนุนระบบนิเวศภาพรวมของอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดการ
ด าเนินการของแต่ละด้าน ดังนี้
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ภาพที่ 39 มาตรการสนับสนุนในอุตสาหกรรมการกระจายเสยีงของญี่ปุ่น 

ที่มา: Japanese TV Content Exports as a Key to Success of the “Cool Japan” Initiative, Digital content promotion in Japan and South Korea: Government strategies 
for an emerging economic sector, Ministry of Internal Affairs And Communication และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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1. การสนับสนุนด้านการผลิตเนื้อหา  
1.1  สนับสนุนผู้ผลิตเนื้อหา โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการสร้างบุคลากรผู้ผลิตที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริม
คุณภาพของเนื้อหา 

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ด าเนินการโครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่
ที่สนใจเป็นผู้ผลิตผ่านการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตเนื้อหา ให้ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
ในสาขาที่เก่ียวข้องกับการผลิตเนื้อหา รวมถึงสนับสนุนให้เยาวชนได้ร่วมงานและเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์
กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม รวมถึงแนวทางการเพิ่มจ านวนบุคลากรผู้ผลิตที่มีคุณภาพโดยในปีพ.ศ. 
2561 รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายส่งเสริมการให้สัญชาติแก่ผู้อพยพจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมอนิเมชั่น ออกแบบ และวาดภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะให้แรงงานทักษะต่างชาติเข้ามาพัฒนา
อุตสาหกรรม 

 
1.2  สนับสนุนกระบวนการผลิตเนื้อหา 

รัฐบาลให้เงินทุนเพื่อสนับสนุนด้านปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับประเทศที่จะส่งออก เพื่อให้แน่ใจ
ว่าเนื้อหาโปรแกรมที่จะส่งออกมีคุณภาพ โดยรัฐให้เงินแก่บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาเป็นจ านวนครึ่งนึงของต้นทุน
ส าหรับการโปรโมทและปรับแต่งเนื้อหา เช่น การใส่ค าบรรยาย (Subtitles) การพากย์เสียง การประชาสัมพนัธ์ 
และกิจกรรมโปรโมทต่างๆ 

ในขณะเดียวกันก็มีมาตรการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้กับการผลิตและเผยแพร่เนื้อหา
โปรแกรมญี่ปุ่น โดยมีการจัดงานแสดงผลงานดิจิทัลคอนเทนต์ “Digital Content Fair หรือ DCExpo” 
น าเสนอโครงร่างเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ของแต่ละบริษัทผู้ผลิต 

นอกจากนี้ การสนับสนุนด้านระเบียบและกฎหมาย พบว่าภาครัฐออกกฎหมายให้สถานีเผยแพร่
ภาพและกระจายเสียงแต่ละสถานีต้องจัดตั้ง “Program Council” หรือสภาโปรแกรมซึ่งเป็นพื้นที่ส าหรับ 
การรับฟังความคิดเห็นและเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาโปรแกรมที่ออกอากาศจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก เพื่อให้แน่ใจว่ารายการที่ออกอากาศในสถานีมีความเหมาะสม โดยบทบาทหลักของสภาโปรแกรม
คือการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่สถานีแพร่ภาพและกระจายเสียง 

สมาคม Japan Commercial Broadcaster (JBA) มีแนวทางการส่งเสริมการผลิตรายการที่มี
คุณภาพ ผ่านการมอบรางวัลโปรแกรมรายการดีเด่นประจ าปีที่เรียกว่า “National Association of 
Commercial Broadcasters Awards : JBA Awards” เพื่อเป็นการพัฒนาและสนับสนุนโปรแกรมรายการ
ที่มีคุณภาพ โดยแยกหมวดหมู่รายการประเภทต่างๆ อย่างหลากหลายทั้งรายการประเภทโทรทัศน์และวิทยุ 
เช่น รายการข่าว รายการวัฒนธรรม รายการบันเทิง รายการละคร รายการส าหรับเยาวชน เป็นต้น 
นอกเหนือจาก รางวัล JBA Awards สมาคมฯ ยังมีการให้รางวัลอ่ืนๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น รางวัล 
Nippon Broadcasting รางวัล System Award และรางวัล Adachi Award 
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2. การส่งเสริมผู้บริโภค  
2.1  ส่งเสริมการเสพสื่อของผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ ผ่านการสร้างความรู้เท่าทันสื่อ 

สมาคม Japan Commercial Broadcaster (JBA) ด าเนินนโยบายส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ (Media 
Literacy) โดยให้ความรู้แก่ผู้บริโภคผ่านกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากมองว่าความรู้ในการเสพสื่อของผู้บริโภคเป็น
สิ่งส าคัญ ในการพัฒนาให้มีการผลิตรายการที่มีคุณภาพ ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ ผลิตรายการ “TV Kids 
Detectives How to get along well with TV” เพื่อเป็นสื่อการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อแก่เด็กและ
เยาวชน โครงการ “Media Literacy Project” ท าร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียวโดยด าเนินการให้ความรูเ้ร่ือง
การรู้เท่าทันสื่อในโรงเรียนท้องถิ่น 

 
2.2  ส่งเสริมการบริโภคของเยาวชนและผู้พิการอย่างเท่าเทียม  

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (MIC) ร่วมกับบริษัท Nippon Hoso Kyokai (NHK) และ  
สมาคม Japan Commercial Broadcaster (JBA) ร่วมกันศึกษามาตรการเพื่อส่งเสริมเนื้อหาส าหรับเยาวชน
และป้องกันเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแก่เยาววชน โดยก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าส าหรับรายการเยาวชนในแต่ละ
ช่องสถานีให้ต้องออกอากาศรายการส าหรับเยาวชนเป็นเวลาขั้นต่ า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อีกทั้งยังก าหนดเวลา
ออกอากาศในช่วงเวลา 17.00 – 21.00 น. ของแต่ละวันเพื่อให้เหมาะสมกับการรับชมของเยาวชนอีกด้วย 

ในด้านผู้พิการทางสายตา กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (MIC) ก็มีมาตรการสนับสนุน 
การปรับปรุงโปรแกรมรายการในประเทศให้มีตัวช่วยสื่อสารส าหรับผู้พิการ เช่น ภาษามือ ค าบรรยายแทน
เสียง (Closed Caption : CC) นอกจากนี้ยังมีการวิจัยพัฒนาและน าเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับเป็นตัวช่วย
สื่อสารส าหรับผู้พิการ เช่น พัฒนาระบบค าบรรยายแทนเสียงแบบอัตโนมัติในรายการโทรทัศน์ 

 
3. ส่งเสริมด้านการตลาด 

3.1  จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการส่งออก “Cool Japan Fund” เพื่อสนับสนุนด้านเงินทุนในการส่งออก
สื่อและโปรแกรมของประเทศญี่ปุ่น 

กองทุน “Cool Japan Fund” เกิดจากการร่วมมือกันของภาคเอกชนและภาครัฐบาลตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2556 ในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อน าเสนอวัฒนธรรมของญี่ปุ่นไปสู่สายตาชาวโลก โดยเกณฑ์  
การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการ ได้แก่ เป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ ผลประโยชน์และ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ตัวอย่างโครงการ ได้แก่ การสนับสนุนสมาคมการส่งออก
โปรแกรมคอนเทนต์ของญี่ปุ่น (BEAJ) ในการริเริ่มท า “Time Block” หรือการส ารองช่วงเวลาออกอากาศ
ของสถานีออกอากาศในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงไว้ส าหรับการออกอากาศโปรแกรมรายการ
จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อการันตีการน าเสนอโปรแกรมรายการทีวีญี่ปุ่นในประเทศเหล่านี้ 
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3.2  สนับสนุนช่องทางเผยแพร่โปรแกรมรายการของประเทศญี่ปุ่นโดยการออกแบบแพลตฟอร์มออนไลน์
และท าเว็บไซต์พอร์ทัลของตนเอง 

เครือข่ายบริษัทสถานีโทรทัศน์ (Network) หลัก 5 แห่งของประเทศญี่ปุ่นจับมือร่วมกันด าเนินการ
ออกแบบและให้บริการแพลตฟอร์ออนไลน์ “Tver” เป็นช่องทางออนไลน์รวบรวมโปรแกรมรายการทีวี
โทรทัศน์ส าหรับให้ผู้บริโภคเข้ามารับชมรายการย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าบริการสมาชิก เพื่อรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปเสพสื่อผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือมากข้ึน  

ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการเผยแพร่เนื้อหาโปรแกรมเกี่ยวกับภูมิภาคท้องถิ่นต่างๆ ของญี่ปุ่นเพื่อ
น าเสนอความหลากหลายของวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคโดยการเปิดตัวเว็บไซต์พอร์ทัล (Portal Website) 
ที่รวบรวมเนื้อหาโปรแกรมของสถานีท้องถิ่นทั่วประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย 

 
3.3  จัดงานแสดงผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการจัดงาน
แสดงสินค้า “COfesta” (the Japanese International Content Festival) ซึ่งเป็นงานเฟสติวัลประจ าปี
ระดับโลกในประเทศเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ด้านวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ของญี่ปุ่น และ
ได้ เชิญ KOL (Key Opinion Leader) ชาวต่างชาติที่ มีชื่ อ เสียงมาร่วมงานเพื่ อรายงานข่าวและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสู่ประเทศตนเอง 

ส าหรับการจัดงานประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและโปรแกรมรายการญี่ปุ่นในต่างประเทศ หนึ่งใน
งานมหกรรมขนาดใหย๋ที่ส าคัญมาก คือ “J series Festival” ซึ่งในงานจะมีการแสดงสดของ  ดารา 
นักแสดง และนักร้องชาวญี่ปุ่น นอกเหนือจากการด าเนินการจัดงานในต่างประเทศแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นยัง
สนับสนุนด้านเงินทุนและช่วยเหลือบริษัทผลิตเนื้อหาเอกชนโดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กที่เผยแพร่เนื้อหาใน
ระดับท้องถิ่น ให้สามารถออกบูธในงานจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อน าเสนอเนื้อหาโปรแกรมญี่ปุ่น
ไปสู่ชาวโลกได้อีกด้วย 

 
3.4  จับคู่ธุรกิจและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อสร้างช่องทางการส่งออก 

ประเทศญี่ปุ่นเข้าไปช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาที่ขาดก าลังและความสามารถในการผลิต
เนื้อหาโปรแกรมที่มีคุณภาพและต้องการเนื้อหาโปรแกรมที่มีคุณภาพจากต่างชาติ ดังนั้นกระทรวงกิจการ
ภายในและการสื่อสาร (MIC) จึงด าเนินโครงการส่งออกเนื้อหาโปรแกรมของญี่ปุ่นไปในประเทศก าลัง
พฒันาทั่วโลกผ่านหน่วยงาน Japan Media Communications Center (JAMCO) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้ริเริ่มด าเนินการจัดงานประชุมสัมมนา Asia Content Business Summit ซึ่ง
เป็นการประชุมสัมมนาของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอยู่ในอุตสาหกรรมจากประเทศในเอเชียเข้า
ร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายภูมิภาคเอเชียส าหรับแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้และข้อมูลอุตสาหกรรม และเพื่อ
เจรจาการส่งออกโปรแกรมไปยังประเทศผู้เข้าร่วมประชุม อีกทั้งกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร 
(MIC) สนับสนุนให้เกิดการร่วมผลิตโปรแกรมกันระหว่างบริษัทผลิตเนื้อหาของญี่ปุ่นกับบริษัทผลิตเนื้อหา
ต่างประเทศ (Co-production) และน าเนื้อหาโปรแกรมนั้นไปฉายทั้งสองประเทศ 
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4. สนับสนุนระบบนิเวศภาพรวมของอุตสาหกรรม 
4.1  จัดการปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ 

รัฐบาลญี่ปุ่นด าเนินการจัดการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจังและเป็นระบบ ผ่าน  
การออกกฎหมายเพื่อปกป้องผู้ผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้ามังงะ  (การ์ตูน) และอนิเมชั่น โดยตั้ง
คณะกรรมการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้ามังงะ (การ์ตูน) และอนิเมชั่นญี่ปุ่น (Global Antipiracy 
Initiatives) ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วยบริษัทผู้ผลิตมังงะและอนิเมชั่น และกระทรวงเศรษฐกิจ 
การค้าและอุตสาหกรรม (METI) คณะกรรมการฯ ท าหน้าที่จัดการผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมทั้งสร้าง
ค่านิยมการต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แก่ผู้บริโภคและสร้างการตระหนักรู้เก่ียวกับปัญหาลิขสิทธิ์ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 
4.2 ก าหนดมาตรฐานของการแพร่ภาพกระจายเสียงและจริยธรรมของผู้ผลิตสื่อ 

สมาคม Japan Commercial Broadcaster (JBA) ก าหนดมาตรฐานการกระจายเสียงและภาพ
สากลซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่บริษัทผลิตและกระจายเสียงต่างๆ ยังคงยึดถือในปัจจุบัน มาตรฐานการกระจาย
เสียงและภาพสากลมี 5 หลักการส าคัญ ได้แก่ 1 ) เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน 2) เคารพในกฎหมาย  
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนและศีลธรรมอันดี 3) สื่อสารด้วยความจริง 4) สื่อสารอย่างชัดเจนและ
แม่นย า และ 5) มีความชอบธรรม 

นอกจากนี้สมาคมฯ ร่วมกับบริษัท Nippon Hoso Kyokai (NHK) ก่อตั้งองค์กร Broadcasting 
Ethics & Program Improvement Organization (BPO) ซึ่งเป็นองค์อิสระท าหน้าที่ตรวจสอบจริยธรรม
ของผู้ผลิตและกระจายสื่อ ปรับปรุงคุณภาพโปรแกรมและตรวจสอบการน าเสนอเรื่องเท็จ รวมถึงรับค า
ร้องเรียนเมื่อผู้บริโภคถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว ฯลฯ จากสื่อในญี่ปุ่น 

 
4.3  สนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 

บริษัท  Nippon Hoso Kyokai (NHK) ได้ก่อตั้ งสถาบันวิ จั ย  “NHK Science & Technical 
Research Laboratories : Giken” ซึ่งมีหน้าที่ในการวิจัยเทคโนโลยีของการแพร่ภาพและกระจายเสียง 
เพื่อที่จะสร้างวัฒนธรรมการแพร่ภาพและกระจายเสียงที่ดีผ่านการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา โดย
ด าเนินการวิจัยพัฒนาตั้งแต่เทคโนโลยีพื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การพัฒนาสื่อ
กระจายเสียงยุคใหม่ การผลิตโปรแกรมอัจฉริยะ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการด าเนินการส ารวจเก็บข้อมูลเชิง
ลึกของอุตสาหกรรมจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องหลักเพื่อน าข้อมูลเหล่านี้มาต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรม 

 
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความส าเร็จในการส่งออกโปรแกรมรายการญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศ ได้รับ  

การสนับสนุนมาจากนโยบายภาครัฐของญี่ปุ่นในด้านการส่งออก โดยมาตรการด้านการตลาดที่น่าสนใจของประเทศ
ญี่ปุ่น ได้แก่ การสนับสนุนด้านการร่วมผลิตเนื้อหา (Co-production) และการสนับสนุนด้านช่องทางการเข้าถึง 
(Channel) 
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ภาพที่ 40 มาตรการสนับสนุนส าคัญในด้านการส่งออกอุตสาหกรรมการกระจายเสียงญี่ปุ่น 

ที่มา: เว็บไซต์ของสมาคม JBA, รายงาน “นโยบายส่งเสรมิการส่งเสรมิการขยายเนื้อหาออกอากาศในตา่งประเทศ” ของ 
ส านักบริหารการกระจายข้อมูลกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร, บทความ 2019 Media Trends in Japan:  

How Old Media is Staying Relevant และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษ 
 
การสนับสนุนการร่วมผลิตเนื้อหา (Co-Production) 

นโยบายการร่วมผลิตเนื้อหาด าเนินการโดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (MIC) เป็นผู้ด าเนินการ
เจรจากับหน่วยงานรัฐบาลของต่างประเทศหรือหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกระจายเสียง
เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการระหว่างบริษัทผลิตเนื้อหาของสองประเทศ รายการที่ร่วมผลิตจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ  
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ เป้าหมายของนโยบายการร่วมผลิตเนื้อหาของประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะ
ส่งเสริมการส่งเนื้อหาโปรแกรมวัฒนธรรมไปสู่ต่างประเทศโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 6 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศ
เมียนมาร์ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนิเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศเวียดนาม 

 
ตัวอย่างการด าเนินการที่ เกิดขึ้น คือ รัฐบาลญี่ปุ่นด าเนินการเจรจาจับมือร่วมกับ “National Film 

Development Corporation Malaysia (FINAS)” ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐภายใต้กระทรวงการสื่อสารฯ ของมาเลเซียใน
การผลักดันการร่วมผลิตเนื้อหาระหว่างบริษัทเอกชน ตัวอย่างรายการที่ร่วมผลิตเนื้อหาคือรายการ “Malaysia-Japan 

Untold Story” ระหว่างบริษัท Nijon Denki (ญี่ปุ่น) กับ บริษัท Piramid Harapan (มาเลเซีย) โดยเนื้อหารายการ
เกี่ยวกับการแนะน าวัฒนธรรมและธรรมชาติของทั้งสองประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนแสงสีและดนตรีพื้นเมืองของ
ประเทศมาเลเซีย 
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•                        
“A Journey Of Life in 
Japan”                     
            TVRI                

•                     
                         

•                        “Malaysia-
Japan Untold Story”               
Nijon Denki                      Piramid
Harapan          ) 

•                                
                                 
                                 

                           
(Co-Production)  

                    
/            (Channel)  

•                       “CoFesta” 
                                   
            
• Tokyo Game Show 
• Japan Content Showcase 
• Tokyo International Film 
• Anime Japan  

•                                  

•    Festival                    
             

•                “JSeries Festival” 
                 Japan Content 
                                  
            

•                                    
                        

                  

1                                     (Physical Channel) 

2                         (Digital Channel) 

• ‘TVer’     Online Video Streaming Platform 
                                                    

•                                                        
                                        

• TVer                                          
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อีกตัวอย่างการด าเนินการ คือ รัฐบาลญี่ปุ่นด าเนินการเจรจาจับมือร่วมกับ “Asia-Pacific Broadcasting 

Union (ABU)” ซึ่งเป็นสหภาพที่มีสมาชิกมากกว่า 280 หน่วยงานใน 57 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ใน 
การผลักดันการร่วมผลิตเนื้อหาระหว่างบริษัทเอกชน ตัวอย่างรายการที่ร่วมผลิตเนื้อหาคือรายการ “A Journey Of 

Life in Japan” ระหว่างบริษัทเมนิจิ (ญี่ปุ่น) กับบริษัท TVRI (อินโดนีเซีย) ซึ่งเป็นรายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างสองประเทศ 

 
การสนับสนุนด้านช่องทางและการเข้าถึง (Channel) 

หน่วยงานรัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมกระจายเสียงของญี่ปุ่นได้ด าเนินการสร้างช่องทางที่หลากหลายเพื่อ
พัฒนาการเผยแพรเ่นื้อหาโปรแกรมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นทั้งในและต่างประเทศ 

 
ส าหรับกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการเข้าถึงภายในประเทศ พบว่ากระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและ

อุตสาหกรรม (METI) เป็นผู้ริเร่ิมจัดงานแสดงสินค้า “COFesta” (The Japanese International Content Festival) ซึ่ง
เป็นงานเฟสติวัลระดับโลกเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เช่น เกม อนิเมชั่น มังงะ  
(การ์ตูน) ฯลฯ สู่ต่างประเทศโดยเริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 โดยมีงานอีเวนต์หลักๆ จ านวน 4 งาน  ได้แก่ งาน 

Tokyo Game Show งาน The Japan Content Showcase งาน Tokyo International Film และ งาน Anime Japan 

โดยมีการโปรโมทงานผ่านตัวแทน COfesta ซึ่งเป็นเครือข่ายนักเรียนต่างชาติที่ชื่นชอบเนื้อหาโปรแกรมญี่ปุ่น หากรวม
งานอีเวนต์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ COfesta พบว่ามีผู้เดินทางเข้าร่วมงานทั้งหมดกว่า 2 ล้านคนต่อปี 

 
ตัวอย่างหนึ่งในงานอีเวนต์ที่น่าสนใจคือ งาน The Japan Content Showcase เป็นงานแสดงคอนเทนต์ 

ระดับนานาชาติประจ าปีโดยจัดที่เมืองโตเกียว ในงานมีคอนเทนต์หลากหลายประเภทจัดแสดง เช่น อนิเมชั่น ดนตรี 
ภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ จากสถิติข้อมูลปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีผู้ร่วมแสดงคอนเทนต์ในงานจ านวน 371 
หน่วยงาน  

 
นอกจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศแล้วนั้น รัฐบาลญี่ปุ่น ยังมีแนวทางการสนับสนุนการเสริม

การตลาดในต่างประเทศอีกด้วย หนึ่งในกลยุทธ์ใหม่ส าหรับการโปรโมทเนื้อหาโปรแกรมญี่ปุ่นไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลก คือ
การด าเนินการจัดงานอีเวนต์ “J Series Festival” โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย เริ่มจัดครั้งแรกที่
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 ภายในงานจะมีโชว์แสดงสดของ ดารา นักแสดง และนักร้องญี่ปุ่น โดยมีจุดประสงค์ที่จะ
สร้างกระแส Japan Boom ในต่างประเทศ ปัจจุบันเคยไปจัดงานมาแล้ว 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทยจ านวน 5 คร้ัง 
ประเทศอินโดนีเซียจ านวน 2 ครั้ง ประเทศเวียดนาม ประเทศไต้หวัน และประเทศเมียนมาร์จ านวน 1 ครั้ง 
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นอกจากการสนับสนุนช่องทางในรูปแบบกิจกรรม ก็ยังมีการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Channel) 
เนื่องจากการเกิดขึ้นของสมาร์ทโฟนและการเติบโตของสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเสพ
สื่อของผู้บริโภคซึ่งส่งผลกระทบต่อการหดตัวของอุตสาหกรรมกระจายเสียง เครือข่ายบริษัทเอกชนทั้ง 5 ของญี่ปุ่นจึง
จับมือร่วมกันให้บริการ “TVer” ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มฐานผู้บริโภคที่หันไปเสพเนื้อหาผ่านโทรศัพท์มือถือและ
อินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์ม TVer เป็น Online Video Streaming Platform ที่ให้บริการรับชมโปรแกรมโทรทัศน์
ย้อนหลังไม่เกิน 7 วันโดยผู้บริโภคสามารถรับชมได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการในโทรศัพท์มือถือและ
อินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าบริการ ซึ่งแพลตฟอร์ม TVer รวบรวมโปรแกรมโทรทัศน์ไว้กว่า 200 โปรแกรม 

 
แพลตฟอร์ม TVer ประสบความส าเร็จอย่างมากจากจ านวนคนดูและยอดวิวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

ข้อมูลล่าสุดในเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2562 มียอดรับชมจ านวน 73.65 ล้านการรับชม และ จ านวนผู้ใช้ 8.17 ล้านคน 
ซึ่งทั้งคู่เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดตั้งแต่ให้บริการ TVer ในปี พ.ศ. 2558 
 
 ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่า
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่หลากหลายและเป็นรูปธรรม อีกทั้งหน่วยงาน
ต่างๆ มีการด าเนินการร่วมกันอย่างเข็มแข็ง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่น มีศักยภาพสูงมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ รวมถึงสามารถเผยแพร่สื่อการกระจายเสียงในรูปแบบต่างๆ ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ได้อย่างแพร่หลาย  
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4.1.4 สรุปประเด็นส าคัญจากกรณีศึกษาประเทศญีปุ่่น 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ท าให้เข้าใจได้ว่า อุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่นที่ประสบ

ความส าเร็จ ทั้งในบริบทภายในประเทศ ที่มีอุตสาหกรรมการกระจายเสียงที่เข้มแข็ง ตลอดจนความส าเร็จในระดับ
นานาชาติ จากความส าเร็จของการส่งออกวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยจากการวิเคราะห์
เพิ่มเติม สามารถสรุปเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่น ประกอบด้วย  
4 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 

 

 
ภาพที ่41 ปัจจัยความส าเร็จของการสนับสนุนเชิงนโยบายและการด าเนินการของภาครัฐ 

ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

1) สร้างแบรนด์ไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ความหลากหลายของวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ของ
ญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในต่างประเทศและสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายแบบทั่วโลกผ่าน  
การจัดท านโยบายการส่งออกวัฒนธรรม “Cool Japan” ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในการน าเสนอทุนทาง
วัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ของประเทศญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศ ซึ่งมุ่งหวังให้ได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
กลับมาในรูปแบบของการเชื้อเชิญชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นให้เกิดการบริโภคขึ้นใน
ประเทศและน าไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงานในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้อุตสาหกรรม
กระจายเสียงเป็นช่องทางหลัก ดังนั้นการสร้างแบรนด์ไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งจึงเป็นส่วนส าคัญ
ในความส าเร็จของอุตสาหกรรมกระจายเสียงญี่ปุ่น 

  

•              “Cool Japan”                    
                                          
                                     

•                                               
                                              

                       
                        

                                       
                                     

                             

                             
                        

 
 

•                                       
                                       

•                              
•                             PR           
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2) การร่วมมือกันอย่างสอดคล้องและความเข้มแข็งของภาคเอกชน โดยบริษัทแพร่ภาพและกระจายเสียง
เอกชนรวมตัวจัดตั้งเป็นสมาคมบริษัทแพร่ภาพและกระจายเสียงของประเทศญี่ปุ่น โดยปัจจุบันสมาคมมี
บริษัทแพร่ภาพกระจายเสียงเอกชนกว่า 207 บริษัทเป็นสมาชิก โดยสมาคมมีบทบาทหน้าที่อย่างมากใน  
การขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมกระจายเสียงญี่ปุ่น อย่างเช่น การก าหนดมาตรฐานการแพร่ภาพกระจาย
เสียงที่ควรพึงปฏิบัติซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทแพร่ภาพกระจายเสียงเอกชนยึดถือ การจัดงานให้รางวัลต่างๆ 
เพื่อส่งเสริมโปรแกรมรายการคุณภาพ เป็นต้น ประกอบกับการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งของภาคเอกชนท าให้
การท างานร่วมกับภาครัฐเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ 
 

3) การสร้างช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ สืบเนื่องจากการสร้างแบรนด์ทุนวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ผ่าน
นโยบาย “Cool Japan” ก่อให้เกิดนโยบายการสร้างช่องทางการตลาดให้แก่อุตสาหกรรมกระจายเสียงอย่าง
ครบวงจร โดยมีมาตรการสร้างช่องทางการเข้าถึงผู้ชมและผู้บริโภคอย่างครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ 
ตัวอย่างการสนับสนุนช่องทางในประเทศได้แก่ เพิ่มช่องทางการรับชมรายการโทรทัศน์โดยด าเนินการสร้าง
แพลตฟอร์มออนไลน์ให้แก่ผู้บริโภคในประเทศ ส าหรับช่องทางการตลาดในต่างประเทศ ญี่ปุ่นมีกองทุน
สนับสนุนโครงการการพัฒนาการส่งออกในนาม “Cool Japan Fund” เพื่อสนับสนุนด้านเงินทุนให้แก่
ภาคเอกชนในการส่งออกรายการโปรแกรมไปต่างประเทศ มีการจัดงานแสดงผลงานทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อสร้างกระแสความนิยมในสื่อญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อสนับสนุน
การร่วมผลิตเนื้อหาโปรแกรมเชิงวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 

 
4) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท าให้สามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเกิดขึ้นของนวัตกรรม

เทคโนโลยีต่างๆ ก่อให้เกิด Technology Disruption ในภาคส่วนของอุตสาหกรรมกระจายเสียงอย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมกระจายเสียงญี่ปุ่นสามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากภาครัฐญี่ปุ่นสนับสนุน  
การท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและ
กระจายสื่อ อีกทั้งยังมีการจัดท าแบบส ารวจอุตสาหกรรมเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อมาวิเคราะห์พัฒนา
อุตสาหกรรมในอนาคต 

 
จากข้อมูลการศึกษากรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ท าให้เห็นภาพมากขึ้นว่า การพัฒนาอุตสาหกรรม 

การกระจายเสียงที่ประสบผลส าเร็จ ทั้งการพัฒนาศักยภาพภายในประเทศ ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับเวทีโลกอันเป็นที่ประจักษ์ ล าดับต่อไป จะเป็นการน าเสนอข้อมูลกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นอีก
ประเทศที่ประสบความส าเร็จในการฟูมฟักอุตสาหกรรมการกระจายเสียง ตลอดจนอุตสาหกรรมบันเทิงในภาพรวม 
และสามารถส่งออกทุนทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ ไปยังนานาประเทศทั่วโลกได้อย่างน่าสนใจ โดยมีรายละเอียดใน
ส่วนต่อไปนี้ 
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4.2 กรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้ 
นอกจากกรณีศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น พบว่าอีกประเทศที่มีความน่าสนใจ ในการศึกษาแนวทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมการกระจายเสียง ที่สามารถสนับสนุนเป็นเครื่องมือในการส่งออกวัฒนธรรมของประเทศ ไปยัง
ต่างประเทศได้อย่างน่าสนใจ นั่นคือประเทศเกาหลีใต้ โดยเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามี การส่งออก
สินค้าการกระจายได้ยังประเทศอ่ืนอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมจากหลายประเทศ การประสบความส าเร็จ
ดังกล่าวนั้นมีสาเหตุส าคัญมาจากการที่ภาครัฐได้ก าหนดแผนและเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียง
อย่างทันสมัยและมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท างานกันอย่างสอดคล้องและเข้มแข็ง จากการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลของกรณีศึษาประเทศเกาหลีใต้ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

 
4.2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของเกาหลีใต้ 

ล าดับแรกเพื่อเป็นการท าความเข้าใจอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของเกาหลีใต้ จึงขอน าเสนอภาพรวม
อุตสาหกรรมการกระจายเสียงของประเทศเกาหลีใต้ในเบื้องต้น เช่น การเติบโตของอุตสาหกรรม ประเภทรายการที่
ส่งออกจากเกาหลีใต้ และจ านวนการจ้างงานในอุตสาหกรรมการกระจายเสียง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 42 ภาพรวมอุตสาหกรรมการกระจายเสียงประเทศเกาหลีใต้ 

ที่มา : World Bank 2018, Invest Korea และการวิเคราะห์ของทีป่รึกษา 
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อุตสาหกรรมการกระจายเสียงของประเทศเกาหลีใต้มีศักยภาพในการส่งออกและสร้างอัตราการเติบโตให้กับ
ประเทศอย่างมาก โดยในรายงานของ Invest Korea ระบุว่ายอดขายอุตสาหกรรมการกระจายเสียงเกาหลีใต้ในปีพ.ศ. 
2556 สูงถึง 14.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และประเภทรายการที่ส่งออกมากสูงสุดอันดับที่หนึ่ง แบ่งเป็นร้อยละ 76.9 
คือ ละคร อันดับที่สอง ร้อยละ 14.4 คือรายการวาไรตี้ และอันดับสามร้อยละ 8.8 คือ แอนิเมชั่น โดยภาพรวมของ
อุตสาหกรรมการกระจายเสียง ถูกสนับสนุนไปพร้อมกับกระแส ‘Korea wave’ จึงท าให้การกระจายเสียงของประเทศ
เกาหลีใต้ได้รับความนิยมจากหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย นอกจากนี้อุตสาหกรรมการกระจาย
เสียงยังสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศเกาหลีใต้ โดยในปีพ.ศ. 2559 การส่งออกอุตสาหกรรมการกระจาย
เสียงมีมูลค่า 233 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รองจากเกม
และสื่อสิ่งพิมพ์ และจ านวนการจ้างงานในอุตสาหกรรมก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องร้อยละ 4.3 ต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 38,366 
คน เป็น 40,774 คน ในปี พ.ศ. 2556 

 
4.2.2 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของเกาหลใีต้ 

อุตสาหกรรมการกระจายเสียงของเกาหลีใต้เติบโตและพัฒนามากขึ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและมีการร่วมกลุ่มของเอกชนที่เข้มแข็ง อุตสาหกรรมการกระจายเสียงของเกาหลีใต้ได้รับการผลักดันจาก
ภาครัฐอย่างเต็มที่ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลกัดันอุตสาหกรรมการกระจายเสียงประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 
Korea Creative Content Agency (KOCCA), Korea Communications Commission (KCC) แ ล ะ  Korea 
Communication Agency (KCA) นอกจากนี้ยังมีสมาคมการรวมกลุ่มวิชาชพีอีก 3 สมาคม ได้แก่ Korea Television 
and Radio Writers Association (KTRWA), The Korean Broadcaster Association (KBA) แ ล ะ  Korea 
Broadcasting Engineers & Technicians Association (KOBETA) โดยมีรายละเอียดของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

 

 
ภาพที ่43 บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของเกาหลีใต้ 

ที่มา : เว็บไซต์ของแตล่ะหน่วยงานข้างต้น 
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1) Korea Creative Content Agency (KOCCA) เนื่องจากเกาหลีใต้เป็นต้นแบบที่ส าคัญในการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้จุดแข็งของประเทศในด้านวัฒนธรรมซึ่งมีความดึงดูดและเป็นเอกลักษณ์ 
สอดแทรกไปตามสื่อต่างๆ เพื่อการส่งออกทางวัฒนธรรมไปยังต่างประเทศ จนเกิดกระแส  ‘Korea wave’ 
ตามมาในหลายประเทศ ซึ่งไม่ว่าในกลุ่มวัยใดก็สามารถเข้าถึงวัฒนธรรมเกาหลีใต้ได้ในรูปแบบที่ตนชอบใน
ลักษณะความสนใจที่แตกต่างกัน เช่น นักร้อง ละคร สินค้า ซึ่ง Korea Creative Content Agency เป็น
หน่วยงานเบื้องหลังความส าเร็จที่ท าให้ประเทศเกาหลีใต้สามารถพัฒนาเนื้อหา โดยมีหน้าที่ในการสนับสนุน
การผลิตเนื้อหาและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งหนึ่งใน
นั้นก็คืออุตสาหกรรมการกระจายเสียง Korea Creative Content Agency เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้
ความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท าหน้าที่วางแผนในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมสู่
ธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจร หน้าที่หลักของหน่วยงาน คือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีธุรกิจ
บริการเชิงวัฒนธรรม สนับสนุนภาคเอกชนจัดตั้งธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งร่วม
ลงทุนและให้เงินกู้ ไปจนถึงการสร้างสตูดิโอราคาแพงไม่เพื่อช่วยในการลดต้นทุน นอกจากนี้ Korea 
Creative Content Agency ยังมีสาขาในต่างประเทศเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลเชิงลึกและประสานงานช่วยเหลือ
ธุรกิจเกาหลีใต้ในการขยายตลาดต่างประเทศ 
 

2) Korea Communications Commission (KCC) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล 
การให้บริการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมวิทยุ โทรคมนาคม การแพร่ภาพและ
กระจายเสียง รวมถึงก าหนดแนวทางการวิจัยและนโยบายที่เกี่ยวข้อง และยังมีหน้าที่ออกใบอนุญาต  
การกระจายเสียงและก ากับดูแลเนื้อหาที่ออกอากาศ มีเป้าหมายในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
อุตสาหกรรมการกระจายเสียงให้เป็นธรรมและเสรี ปรับปรุงความหลากหลายของสื่อและพั ฒนา
ลักษณะเฉพาะของสื่อภูมิภาค เตรียมความพร้อมและปรับปรุงการกระจายเสียงให้ทันสมัย เตรียมพื้นฐาน
ส าหรับการผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงเพื่อเผยแพร่สื่อ ‘Korean Wave’ และเสริมสร้างสิทธิประโยชน์ในการรับรู้
สื่อของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการกระจายเสียง ทั้งนี้ในแผนงานประจ าปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน  
มีเป้าหมายในขยายช่องทางการกระจายเสียงไปยังอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มากขึ้นรวมถึง พยายามจัดการ
กับข้อมูลเท็จและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน 

 
3) Korea Communication Agency (KCA) เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการกระจาย เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันผ่านช่องทางการกระจายเสียงทางที่หลากหลายมากขึ้น สนับสนุนการสร้าง
เนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกแบบครบวงจร และจัดสรร
กองทุนสนับสนุนผู้ผลิตในอุตสาหกรรม  
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นอกเหนือจาก 3 หน่วยงานดังกล่าวแล้ว ยังมีการรวมกลุ่มกันของสมาคมวิชาชีพที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการกระจายเสียงอีก 3 สมาคม ได้แก่ Korea Television and Radio Writers Association (KTRWA), 
The Korean Broadcaster Association (KBA) แ ล ะ  Korea Broadcasting Engineers & Technicians 
Association (KOBETA) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1) Korea Television and Radio Writers Association (KTRWA) เป็นสมาคมที่รวมตัวกันของนักเขียน

ในอุตสาหกรรมการกระจายเสียง เป็นผู้น าในการจัดการและรักษาลิขสิทธิ์ของสมาชิกรวมถึงช่วยเหลือ 
การลงนามสัญญาการใช้งานลิขสิทธิ์ที่ออกอากาศ เสริมสร้างสวัสดิการและความร่วมมือระหว่างสมาชิก 
จัดตั้งศูนย์การศึกษานักเขียนในอุตสาหกรรมการกระจายเสียงเพื่อให้ความรู้และสร้างโอกาสในการเติบโต 
และจัดพิธีการมอบรางวัลนักเขียนการกระจายเสียงในเกาหลี เช่น Korean Broadcasting Writers Awards 
 

2) The Korean Broadcaster Association (KBA) เ ป็ น ส ม าค ม  ที่ มี วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ใ น ก า รพัฒน า
สภาพแวดล้อมของกิจการกระจายเสียง ส่งเสริมคุณภาพของผู้ผลิต เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิก 
โดยมีแผนกนโยบายในการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ มีแผนกให้ค าปรึกษาให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณา 
และแผนกวางแผนธุรกิจจัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะของผู้ผลิต ช่วยจัดการด้านลิขสิทธิ์ และให้รางวัล 
Seoul Drama Awards 

 
3) Korea Broadcasting Engineers & Technicians Association (KOBETA) เป็นสมาคมที่มุ่งปรับปรุง

เทคโนโลยีในการออกอากาศ จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค จัดเวทีระดับโลกเพื่อเพิ่มโอกาสใน  
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหารือเกี่ยวกับอนาคตของสื่อและแบ่งปันมุมมองที่แตกต่างกัน
เก่ียวกับปัญหาของสื่อในปัจจุบัน เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี มีส่วนร่วมใน
การเสนอนโยบาย ทั้งมีการออกนิตยสารเพื่อเสนอแนะนโยบายใหม่ๆ และน าเสนอความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ร่วมในอุตสาหกรรมสู่โลกภายนอก 
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4.2.3 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของเกาหลีใต้ 
จากข้างต้น จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของเกาหลีใต้ ได้รับการสนับสนุนจากการด าเนินการ

ของทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ในรูปแบบสมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่หลากหลาย ในส่วนต่อไปนี้ จะเป็น
การน าเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของเกาหลีใต้ ตั้งแต่อดีต จนถึงการรวบรวมแนวทาง  
การพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของเกาหลีใต้ในปัจจุบัน ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ ข้างต้นโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 44 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในอดีตจนถึงปัจจุบนั 

ที่มา : บทความ ‘Behind the Korea Broadcasting Boom’ และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
ประเทศเกาหลีใต้มีนโยบายและหน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรมการกระจายเสียงต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตมายัง

ปัจจุบัน โดยพัฒนาการของอุตสาหกรรมกระจายเสียงของเกาหลีใต้ เริ่มในช่วงปีพ.ศ. 2533 ประเทศเกาหลีใต้
พัฒนาการกระจายเสียง เพื่อเป็นอีกอุตสาหกรรมในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และน า
วัฒนธรรมเกาหลีใต้สอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาที่น าเสนอ ในการส่งออกวัฒนธรรมไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมี  
การก่อตั้งส านักงานอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพื่อออกนโยบายและดูแลการกระจายเสียง ทั้งมีโควต้าภายในประเทศ 
เพื่อจ ากัดการน าเข้ารายการต่างชาติ เพื่อลดคู่แข่ง และคุ้มครองการเติบโตของเอกชนภายในประเทศ  

 
ในช่วงปี พ.ศ. 2543 เริ่มมีการสนับสนุนการส่งออก เช่น การจัดงานแสดงระดับโลกเพื่อให้ผลผลิตได้เป็นที่

รู้จักในระดับระหว่างประเทศ สนับสนุนเงินทุนส าหรับรายการที่จะส่งออกเพื่อลดต้นทุนการผลิตของผู้ผลิต และเร่ิมให้
ความส าคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ เช่น มีการจัดฝึกอบรมผู้ผลิต  

 
ถัดมาในช่วงปีพ.ศ. 2548 เกาหลีใต้เริ่มมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับการผลิต

แบบครบวงจรทั้งห้องส าหรับการถ่ายท าและเคร่ืองมือการถ่ายท า เพื่อให้ผู้ผลิตผลิตรายการได้ใช้ประโยชน์จากการลด
ต้นทุนการผลิตอย่างเต็มที่และสามารถสร้างรายได้สูงสุด ทั้งนี้เมื่อทั้งอุตสาหกรรมเริ่มขยายตัวมากขึ้นภาครัฐจึง
พยายามมุ่งสร้างการจ้างงานและหารายได้ที่ต่อยอดจากอุตสาหกรรมนี้ และสร้างศูนย์สนับสนุนในต่างประเทศ  

 
ตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2553 เป็นต้นมา เมื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้พัฒนามากขึ้น เกาหลีใต้เองก็ปรับตัวและ

สนับสนุนอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับบริบท โดยสนับสนุนช่องทางการกระจายเสียงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การกระจาย
เสียงทางออนไลน์หรือ OTT ทั้งนี้ยังลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีที่อาจน ามาใช้ในอนาคต
ต่อไป 
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ในปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ ด าเนินไปตามมาตรการสนับสนุนของแต่ละ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศเกาหลีใต้ โดยจะอธิบายถึง 3 หน่วยงานหลักที่มีส่วนในการส่งเสริมอุตสาหกรรม 
การกระจายเสียงมากที่สุด โดยแต่ละหน่วยงานมีแนวทางในการสนับสนุนดังต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 45 หน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของเกาหลีใต้ 

ที่มา : เว็บไซต์ของแตล่ะหน่วยงาน และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

1) Korea Creative Content Agency จะส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อหาสร้างสรรค์ของเกาหลี
ใต้ โดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตเนื้อหาไปจนถึงสนับสนุนตลาดในต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมความสามารถ
ของผู้ผลิตและวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนี้ 

 สร้างโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์ดูแลบริการแบบครบวงจร เช่น Studio Cube มีห้องถ่ายท า
และอุปกรณ์ให้ยืมใช้ส าหรับการถ่ายท า 

 การส่งเสริมความสามารถโดยจัดฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ฝึกอบรมสร้างเนื้อหาส าหรับ
นักเรียนที่มีความสนใจในกระบวนการผลิต 

 วิเคราะห์แนวโน้มและสถิติและก าหนดวางกลยุทธ์ระยะกลางถึงยาวส าหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

 เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจขยายตลาดในและต่างประเทศและ
ดึงดูดการลงทุน 
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2) Korea Communications Commission มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการให้บริการกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ โดยมีมาตรการสนับสนุน ดังนี้ 

 สนับสนุนเนื้อหาการกระจายเสียงให้มีความหลากหลายและเป็นกลาง เพื่อสนองต่อสื่อที่มี
ช่องทางหลากหลายมากข้ึนในอนาคต 

 มีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาระบบการกระจายเสียงเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต เช่น IPTV 

 ปฏิรูปกฏระเบียบในอุตสาหกรรมการกระจายเสียง เช่น ลดข้อจ ากัดการเป็นเจ้าของ 
การกระจายเสียงและผ่อนคลายกฏระเบียบในการโฆษณา 

 ส่งเสริมการเข้าถึงการบริการของผู้ด้อยโอกาสและชาวต่างชาติ เช่น การท าค าบรรยาย 
 

3) Korea Communication Agency ส่งเสริมการเติบโตทางนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการกระจาย
เสียง มีมาตรการสนับสนุน ดังนี้ 

 สนับสนุนการผลิตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่าง
บริษัทเกาหลีใต้และบริษัทต่างชาติ 

 สนับสนุนต้นทุนในการผลิต เช่น ค่าใช้จ่าย สถานที่ถ่ายท า เพื่อการส่งออกและส ารวจสภาพ
และความพึงพอใจของผู้ชมในต่างประเทศเพื่อปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้ใน
อนาคต 

 มีการจัดตั้งศูนย์ครบวงจร เช่น Bitmaru Support Center ที่มีห้องเอนกประสงค์ ห้องตัดต่อ
และอุปกรณ์ส าหรับการถ่ายท า มีรายละเอียดราคาและกระบวนการจองสามารถท าได้ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 มีพัฒนาการฝึกอบรมและมีกองทุนเพื่อการวิจัย เพื่อให้การด าเนินงานอย่างราบรื่นโดยออก
ค่าใช้จ่ายและมีรายงานประเมินประสิทธิภาพการจัดการกองทุนทั้งแบบรายไตรมาสและแบบ
รายปี 

 
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในอดีตและหน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรม  

การกระจายเสียง สามารถสรุปมาตรการสนับสนนุในอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของประเทศเกาหลีใต้ โดยแบ่งเป็น
เป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การผลิตเนื้อหา 2. การส่งเสริมผู้บริโภค 3. การส่งเสริมการตลาด และ  
4. การสนับสนุนระบบนิเวศในภาพรวมของอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ภาพที่ 46 มาตรการสนับสนุนในอุตสาหกรรมการกระจายเสยีงของประเทศเกาหลใีต้ 

ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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1. การสนับสนุนด้านการผลิตเนื้อหา  
เนื้อหาเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สินค้าการกระจายเสียงสร้างมูลค่าและได้รับความนิยม หน่วยงาน

ต่างๆ ในเกาหลีใต้ตระหนักถึงความส าคัญของการสนับสนุนโดยใช้มาตรการหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน  
การผลิตเนื้อหา โดยพื้นฐานแล้วเกาหลีใต้สนับสนุนการส่งออกเนื้อหาที่สอดแทรกวัฒนธรรมของเกาหลีและ
มองเนื้อหาเหล่านี้ในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรมที่จะท าให้คนภายในประเทศและชาวต่างชาติรู้จักประเทศ
เกาหลีใต้มากขึ้นผ่านการรับชมรายการ ละคร โทรทัศน์ หรือแอนิเมชั่น และได้สร้างโครงสร้างพื้น ฐาน เช่น 
อาคารส าหรับการผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเข้ามาท าการผลิตในสถานที่ได้อย่างครบวงจร และผลักดันการ
ส่งออกสินค้าผ่าน ‘Korea wave’  

นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ยังยึดมั่นที่จะสนับสนุนเนื้อหาที่อยู่ในการกระจายเสียงให้มีความเป็น
กลาง มีความหลากหลายเหมาะส าหรับผู้ชมทุกวัยและทุกประเภทเพื่อเพิ่มการเข้าถึงเนื้อหาได้โดยไม่มี
ขีดจ ากัด ทั้งนี้ยังมีการจัดงานการให้รางวัลประจ าปี เช่น Seoul Drama Awards เพื่อสนับสนุนผลผลิตที่มี
คุณภาพ และยังจัดการแข่งขันเพื่อชิงเงินทุนในการผลิตเนื้อหาและโปรโมทรายการในต่างประเทศ  
การจัดการแข่งขนัเพื่อชิงทุนรางวัลท าให้สร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 
2. การส่งเสริมผู้บริโภค 

เพื่อให้มีผู้ชมได้เข้าถึงผลผลิตมากขึ้นและเพื่อให้ผู้ชมได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หน่วยงานของ
เกาหลีใต้ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงผู้ชมอย่างครอบคลุมเช่นผู้พิการ รวมถึงผู้ชมชาวต่างชาติ เช่น 
การน าปัญญาประประดิษฐ์ (AI) จัดท าค าบรรยาย ทั้งยังมีศูนย์ร้องเรียนอย่างครบวงจรที่ผู้ชมสามารถเข้าไป
ร้องเรียนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้อีกด้วย 

 
3. การส่งเสริมการตลาด 

เมื่อมีผลงานจากการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพแล้ว การขยายที่แสดงผลผลิตเหล่านี้ให้สามารถเข้าถึง
ตลาด และสามารถสร้างรายได้ก็เป็นสิ่งส าคัญ ส าหรับเกาหลีใต้นอกจากตลาดภายในประเทศแล้วยังมุ่งเน้น
ในการส่งออกเพื่อสร้างรายได้ที่มากข้ึน โดยมีหน่วยงานสนับสนุนให้ธุรกิจกระจายเสียง ขยายตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ สนับสนุนการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหรือเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อเพิ่มพื้นที่แสดงสินค้า เช่น งาน BCWW นอกจากนี้ยังส่งเสริมการร่วมลงทุน ร่วมผลิตกับ
บริษัทต่างชาติ มีการจับคู่ระหว่างบริษัทต่างชาติและบริษัทเกาหลีเพื่อความสอดคล้องของผลประโยชน์ มี
ศูนย์สนับสนุนในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ สื่อจากอุตสาหกรรมการกระจาย
เสียงเกาหลีใต้และเพิ่มโอกาสการลงทุน ทั้งมีบทวิเคราะห์จากการส ารวจสภาพและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคในต่างประเทศเพื่อท าความเข้าใจผู้ชมต่างประเทศและต่อยอดพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับ
ตลาดโลกได้ 
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4. การสนับสนุนระบบนิเวศในภาพรวมของอุตสาหกรรม 
แนวทางการสนับสนุนภาพรวมของอุตสาหกรรมที่โดดเด่นคือ การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ โดยหน่วยงานรัฐให้ความส าคัญกับการจัดการด้านองค์ความรู้ โดยในฐานข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานจะมีบทวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมประจ าเดือน บทวิเคราะห์ส ารวจพฤติกรรมของผู้ชม เช่น 
ส ารวจสภาพและความพึงพอใจของผู้ชมในต่างประเทศ นอกเหนือจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการกระจาย
เสียงเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต และมีสมาคมให้ค าปรึกษาด้านการโฆษณาอีกด้วย  

  ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของเกาหลีใต้ในข้างต้น 
จะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่หลากหลายและเป็นรูปธรรม อีกทั้ง
หน่วยงานต่างๆ มีการด าเนินการร่วมกันอย่างเข็มแข็ง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการกระจายเสียงของเกาหลีใต้ มีศักยภาพ
สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ รวมถึงสามารถเผยแพร่สื่อการกระจายเสียงในรูปแบบต่างๆ ไปยัง
ต่างประเทศได้อย่างแพร่หลาย  
 
4.2.4 สรุปประเด็นส าคัญจากกรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้ 

จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ท าให้เข้าใจได้ว่า ภาครัฐเกาหลีใต้เห็นถึงความส าคัญของอุตสาหกรรม 
การกระจายเสียง ท าให้อุตสาหกรรมการกระจายเสียงของเกาหลีใต้ที่ประสบความส าเร็จ ทั้งในบริบทภายในประเทศ 
ที่มีอุตสาหกรรมการกระจายเสียงที่เข้มแข็ง ตลอดจนความส าเร็จในระดับนานาชาติ จากความส าเร็จของการส่งออก
วัฒนธรรมของเกาหลีใต้ ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยจากการวิเคราะห์เพิ่มเติม สามารถสรุปเป็นปัจจัยสู่
ความส าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของเกาหลีใต้ ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 
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ภาพที ่47 ปัจจัยความส าเร็จของการสนับสนุนเชิงนโยบายและการด าเนินการของภาครัฐ 

ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

1) สร้างแบรนด์และสนับสนุนการส่งออกทุนทางวัฒนธรรม เพื่อให้การกระจายเสียงของเกาหลีใต้ในทุก
ประเภทเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในเกาหลีใต้และต่างประเทศ ท าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้
หลากหลายแบบทั่วโลก โดยใช้กระแส ‘Korea Wave’ ที่เกิดขึ้นจากการที่เกาหลีใต้มีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมแล้วน าจุดเด่นทางวัฒนธรรมน าเสนอผ่านผลผลิตการกระจายเสียง เช่น รับประทานอาหารแบบ
เกาหลีในละคร มีรายการวาไรตี้ที่ถ่ายท าในสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของเกาหลี ผลงานดังกล่าวนั้นก็เกิดขึ้น
จากการประสานงานของหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องหลายภาคส่วนที่พยายามสอดแทรกวัฒนธรรมเกาหลีใต้
ผ่านผลผลิต หรือสื่อของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง นอกจากการสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแรงจาก
ภายในประเทศแล้วประเทศเกาหลีใต้ยังผลักดันการสร้างศูนย์สนับสนุนกิจการการกระจายเสียงใน
ต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและส่งออกทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้ ทั้งนี้ภาครัฐยังช่วยสนับสนุน
ด้านองค์ความรู้เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ผลิตในการผลิต
ผลงานที่สอดคล้องกับแนวโน้มในต่างประเทศได้อย่างสะดวกมากข้ึน 
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2) การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อให้ผลผลิตของอุตสาหกรรมมีความน่าสนใจและมีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อ
ส่งออก หน่วยงานภาครัฐจึงสนับสนุนการพัฒนาด้านเนื้อหาโดยส่งเสริมให้เนื้อหาในรายการหรือละครมี
วัฒนธรรมเกาหลีใต้ผสมผสานกับความทันสมัยที่สอดคล้องกับตลาดโลกสังเกตได้จากการที่หน่วยงานมักมี
เงินทุนให้กับรายการที่มีเนื้อหาสอดแทรกวัฒนธรรมเกาหลี เช่น อาหาร ประเพณี โดยจัดให้มีการแข่งขันเพื่อ
ชิงเงินรางวัลการผลิตงานต่างๆ เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่และการพัฒนาคุณภาพ นอกจากนี้ 
ภาครัฐสนับสนุนการผลิตสื่อที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์และไม่ปิดกั้นมุมมองใหม่ๆ โดยพยายามจะลดมาตรการ
ควบคุมการแพร่กระจายเสียง ทั้งนี้ภาครัฐยังสนับสนุนด้านเงินทุน จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การผลิตและมีโครงการพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรและเยาวชน 
 

3) การสร้างระบบนิเวศการกระจายเสียงที่ดี ระบบนิเวศในการกระจายเสียงคือสภาพแวดล้อมของ 
การกระจายเสียงในเกาหลีใต้ ที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ผลิต การมีส่วนร่วมของผู้ชม โดยภาครัฐให้
การช่วยเหลือการผลิตในด้านต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิต สถานที่ถ่ายท า สร้างความร่วมมือ
และอ านวยความสะดวกเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสร้างงานใหม่ เพื่อลดช่องว่างการท างานและ
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาครัฐส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์ผลิตครบวงจรท าให้
ต้นทุนการผลิตของผู้ผลิตมีราคาถูกลงจึงท าให้สามารถส่งออกได้ในราคาถูก จัดท ากองทุนเพื่อกิจกรรม  
การกระจายเสียงในประเภทต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วนท างานร่วมกันในกระบวนการผลิต 
จึงท าให้ผลผลิตที่ออกมามีความครอบคลุมรอบด้าน ทั้งยังมีหน่วยงานที่คอยประสานงานจัดงานเทศกาลเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคนิคกับบริษัทต่างประเทศ 
นอกจากนี้ ยังมีช่องทางในการให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรม สามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ในการออกนโยบายซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญเพราะผู้ก าหนดนโยบายจะได้รับทราบถึงปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง 
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4) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ปรับตัวได้ดี เกาหลีใต้มีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ภาครัฐให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีการกระจายเสียงเพื่อปรับปรุงในอุตสาหกรรมมีคุณภาพมากข้ึน กล่าวคือ ในปัจจุบัน
ที่วงการอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในหลายประเทศได้ปรับขอบเขตการควบคุมดูแลถึงการให้บริการ
โทรทัศน์แบบ Over-The-Top (OTT) คือ รูปแบบการให้บริการแพร่ภาพและกระจายเสียงผ่านโครงข่ายอื่น
ที่ไม่ใช้โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  คือใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก ซึ่งจะให้บริการผ่าน
แอพปพลิเคชั่น ซึ่งประเทศเกาหลีใต้มีการให้บริการโทรทัศน์ OTT เช่น Pooq และ oksusu ภาครัฐก็ได้ให้
ความส าคัญและได้ออกกฏระเบียบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ผลิตประเทศตน เช่น ก าหนดเนื้อหาที่
เผยแพร่วัฒนธรรมของเกาหลีใต้เป็นสัดส่วนใหญ่ อีกทั้งจ ากัดการลงทุนจากต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 49 
ของทุนจดทะเบียน รวมถึงก าหนดส่วนแบ่งการตลาดของผู้ให้บริการ OTT ไม่ให้เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน
สมาชิกบริการแพร่ภาพและเสียงหรือบริการโทรทัศน์ทุกแพลตฟอร์ม นอกจากนี้เกาหลีใต้ยังพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อน ามาต่อยอดการสร้างสรรค์สื่อ เช่น การน าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาสร้างค า
บรรยาย การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการถ่ายท ารายการหรือละคร อีกทั้งยังสนับสนุนด้านองค์ความรู้เพื่อ
การปรับตัวมีข้อมูลบทวิเคราะห์และข้อมูลสาธารณะที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ เช่น แนวโน้มของอุตสาหกรรม
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อีกด้วย 

 
4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงจากประเทศกรณีศึกษา 

จากการศึกษากรณีศึกษาของทั้งสองประเทศในข้างต้น หัวข้อต่อไปนี้ จะเป็นการสรุปการศึกษากรณีศึกษาใน
ข้างต้น ผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินการของทั้งสองประเทศ พร้ อมกับสรุปบทเรียนส าคัญของ 
การออกแบบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้  

 สรุปเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของแต่ละประเทศ 

 สรุปบทเรียนส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย 
 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

4.3.1 สรุปเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของแต่ละประเทศ 
จากการศึกษากรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้  ซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนาศักยภาพของ

อุตสาหกรรมการกระจายเสียง ตลอดจนการสนับสนุนการส่งออกวัฒนธรรมผ่านสือการประจายเสียงที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกต่างของ  
การด าเนินการระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาออกเป็น 4 ด้านหลักๆ ประกอบด้วย  
การส่งเสริมการผลิตเนื้อหา การสนับสนุนผู้บริโภค การสร้างช่องทางการเข้าถึง และ  การพัฒนาระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 48 สรุปเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่นและเกาหลีใต ้

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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จากตารางขา้งตน้ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการหรือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกระจายเสียง
ของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่งท าให้เข้าใจประเด็นที่เหมือนละแตกตา่งกัน ดังนี ้

 
ในภาพรวม ทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกันในด้านการวางแผนพัฒนาสร้างแบรนด์ของประเทศอย่าง

แข็งแกร่งในการส่งออกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยใช้อุตสาหกรรมกระจายเสียงเป็นสินค้าและช่องทางส าหรับ
การส่งออกทางวัฒนธรรม ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มสร้างแบรนด์ผ่านนโยบาย “Cool Japan” ขึ้นมาก่อนจากสินค้า เช่น 
มังงะ (การ์ตูน) ละคร เพลง ในขณะที่เกาหลีใต้สร้างกระแสความนิยมของเกาหลีใต้ “Korean Wave” ผ่านสินค้า เช่น 
วงดนตรี เพลง ละคร รายการโทรทัศน์ โดยถอดแบบมาจากแนวทางการส่งออกวัฒนธรรมของญี่ปุ่น แต่ความแตกต่าง
คือ เกาหลีใต้มีการปรับปรุงเนื้อหาของรายการ ให้มีความทันสมัย (Modern Korea) มากขึ้น ไม่ได้น าเสนอวัฒนธรรม
เป็นปัจจัยหลักในคอนเทนต์ แต่ใช้วิธีการสอดแทรกอย่างแยบยล ภายใต้การเสพเนื้อหาของเกาหลี  

 
นอกจากนี้ ในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีสมาคมวิชาชีพทีแ่ข็งแกร่งส่งผลให้มีการร่วมมือกันอย่างสอดคล้อง

ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีจุดเด่นอ่ืนในด้านการสร้างช่องทาง
การตลาดที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรทั้งการให้ทุนสนับสนุนการส่งออก การจัด งานแสดงสินค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ และการจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อมา
พัฒนาอุตสาหกรรม ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีจุดเด่นในด้านการมีหน่วยงานรัฐที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง มีการศึกษาและวิเคราะห์จนเข้าใจตลาดอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศจนสามารถคาดการณ์แนวโน้ม
อุตสาหกรรมในอนาคต รวมถึงมีการสนับสนุนด้านต้นทุนการผลิตแก่บริษัทผู้ผลิต 

 
ทั้งนี้  หากเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้าน โดยแบ่งออกเป็น  4 ด้าน ประกอบด้วย  

1. การส่งเสริมการผลิตเนื้อหา 2. การสนับสนุนผู้บริโภค 3. การสร้างช่องทางเข้าถึง และ 4. การพัฒนาระบบ
นิเวศ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินการแต่ละด้านได้ ดังนี้ 

ด้านส่งเสริมการผลิตเนื้อหา มาตรการด้านการผลิตเนื้อหาของประเทศญี่ปุ่นจะเป็นการพัฒนาองค์ประกอบ
ของการผลิตเนื้อหาเป็นหลัก พัฒนาบุคลากรผู้ผลิตโดยดึงดูดผู้ผลิตต่างชาติและพัฒนาเยาวชน อีกทั้งยังส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีจุดเด่นในการส่งเสริมตัวเนื้อหาเป็นหลัก โดยได้น าวัฒนธรรม
ของประเทศเกาหลีใต้ผสมผสานไปกับความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของโลกลงไปในเนื้อหา ประกอบกับการที่
ประเทศเกาหลีใต้มีการเก็บข้อมูลและจัดเก็บองค์ความรู้เพื่อที่จะน ามาพัฒนาเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้บริโภคจึงท าให้
เนื้อหาโปรแกรมรายการที่ประเทศเกาหลีใต้น าเสนอจะมีความทันสมัยมากกว่าเมื่อเทียบกับเนื้อหาจากโปรแกรม
รายการของประเทศญี่ปุ่น 

 
ด้านสนับสนุนผู้บริโภค มาตรการด้านสนับสนุนผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่นจะให้ความส าคัญต่อการให้ 

ความรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) เป็นหลักโดยมองว่าการจะพัฒนาอุตสาหกรรมได้ต้องให้ผู้บริโภคในประเทศมี
ความรู้และความเข้าใจในการเสพสื่อ รวมถึงให้ความส าคัญกับการเสพสื่อของเยาวชนในประเทศและสนับสนุน 
การเข้าถึงสื่อของผู้พิการ ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้เน้นเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้บริโภคและ  
มีบริการศูนย์ครบวงจรเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนจากผู้บริโภค 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 

 
104 

ด้านสร้างช่องทางเข้าถึง ทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกันในด้านช่องทางการตลาดโดยมีการสร้างช่อง
ทางการส่งออกโปรแกรมรายการและสินค้าวัฒนธรรมของประเทศตนเองไปยังต่างประเทศด้วยมาตรการที่หลากหลาย 
เช่น ให้เงินทุนสนับสนุนแก่บริษัทผู้ผลิตและกระจายเสียงเอกชนเพื่อด าเนินการส่งออกโปรแกรมรายการ จัดงานแสดง
สินค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินค้าวัฒนธรรมและเนื้อหาโปรแกรมของประเทศตนเองและ
เจรจาจับคู่ธุรกิจกับต่างประเทศในการด าเนินการผลิตร่วมกัน รวมถึงพัฒนาและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้าง
ช่องทางภายในประเทศเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
ด้านพัฒนาระบบนิเวศ จุดที่การพัฒนาระบบนิเวศของทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกันคือการวิจัยและ

วิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรม ซึ่งประเทศญี่ปุ่นจัดท าแบบส ารวจเก็บข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม ในขณะที่
ประเทศเกาหลีมีเว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้และจัดท าบทวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมอยู่ อย่างสม่ าเสมอ 
นอกเหนือจากนี้ประเทศญี่ปุ่นได้สร้างมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ผลิตสื่อรวมถึงด าเนินการแก้ปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์อย่างครบวงจรโดยออกกฎหมายปกป้องเจ้าของลิขสิทธิ์และให้ความรู้แก่ผู้บริโภค โดยประเทศเกาหลีจะ
สนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการผลิตโปรแกรมรายการ 
 
4.3.2 สรุปบทเรียนส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสยีงของไทย 

จากการศึกษาจากกรณีศึกษาจากต่างประเทศ ท าให้เข้าใจว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงใน
ต่างประเทศนั้น แม้ว่าเอกชนจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการกระจายเสียงเป็นส าคัญ แต่ละเห็นได้ว่า
หน่วยงานรัฐมีบทบาทต่อการสนับสนุน ให้เอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถด าเนินการตามบทบาทของ
ตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อได้วิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินการในด้านต่างๆ ของแต่ละ
ประเทศข้างต้น ท าให้สามารถถอดบทเรียนส าคัญ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของประเทศไทยต่อไป
ในอนาคตได้เป็น 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 

 
ภาพที ่49 สรุปบทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของประเทศไทย 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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1. ให้ความส าคัญกับการส่งออกทุนทางวัฒนธรรม : จะเห็นได้ว่า ทั้ง 2 ประเทศที่ได้น าเสนอไปนั้น ต่างก็มี
จุดมุ่งหมายของการสนับสนุนอุตสาหกรรมการกระจายเสียง เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งออกทุนทาง
วัฒนธรรมของประเทศตนเอง ให้สามารถเข้าถึงผู้คนในต่างประเทศมากขึ้น โดยรัฐให้ความส าคัญในเชิง 
การส่งออก Soft power ที่สอดแทรกอยู่ในสื่อบันเทิง ที่ตรงกับพฤติกรรมการรับชมของผู้คนในต่างประเทศ
ได้อย่างแยบยล โดยทั้งสองประเทศได้ด าเนินการส่งออกทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นระยะเวลานาน เช่น 
ประเทศญี่ปุ่น ด าเนินการภายใต้นโยบาย ‘Cool Japan’ และเกาหลี ด าเนินการภายใต้นโยบาย ‘Korean 
Wave’ โดยผลจากการสนับสนุนการส่งออกวัฒนธรรมที่ใช้ระยะเวลานาน ได้เริ่มเห็นผลลัพธ์จาก 
การสนับสนุนการส่งออกของรัฐ อย่างเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าสื่อบันเทิงของทั้งสองประเทศ 
สามารถเข้าถึงตลาดในต่างประเทศ ไม่เพียงแต่ในทวีปเอเชียแต่ยังสามารถส่งออกไปภูมิภาคอื่นๆ ได้อีกด้วย 
 

2. มีหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบการพัฒนาในภาพรวม: จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมการกระจายเสียงของทั้งสอง
ประเทศ มีหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว สามารถ
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และมีความต่อเนื่องกันตลอดห่วงโซ่
ของอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานดังกล่าว ยังสามารถด าเนินการเป็นศูนย์รวมของข้อมูล หรือการสนับสนุน
ขั้นพื้นฐานของอุตสาหกรรมอีกด้วย 

 
3. ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง : แม้ว่าหน่วยงานที่ด าเนินการผลักดันการพัฒนาของ

อุตสาหกรรมจะเป็นภาคเอกชนเป็นส าคัญ แต่การผลักดันในภาพรวมของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของ
แต่ละประเทศ จะเห็ฯได้ว่าเอกชนนั้น ให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคม โดยมองว่าการรวมกลุ่ม
กันเป็นสมาคม สามารถเป็นกลไกในการสนับสนุนระหว่างสมาชิก รวมถึงสามารถเป็นตัวแทนในการพูดคุย
เจรจากับภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการมีส่วนร่วมในการออกนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมอีกด้วย โดย
ความร่วมมือภายในอุตสาหกรรมอย่างเข้มแข็ง รวมถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนี้เอง ที่เป็น
ปัจจัยส าคัญให้การพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของทั้งสองประเทศ สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
การกระจายเสียงไปข้างหน้า และสอกคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เช่นกัน 

 
4. มีการวิจัยและให้ข้อมูลสนับสนุนอุตสาหกรรม : จะเห็นได้ว่า หน่วยงานภาครัฐในแต่ละประเทศ ให้

ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของอุตสาหกรรมการประจายเสียง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐเป็นผู้ด าเนินการศึกษาวิจัย รวมถึงรวบรวมข้อมูลในเชิงรุก เป็นข้อมูลที่สามารถ เป็น
ประโยชน์กับเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในเชิงการตลาดของแต่ละประเทศ ที่จะเป็นประโยชน์ให้เอกชน
สามารถเข้าใจและเข้าถึงตลาดในต่างประเทศ การวิจัยและเผยแพร่สถานการณ์ของอุตสาหกรรมอย่าง
รวดเร็ว เห็นได้จากการเผยแพร่ข้อมูลหลังผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ท าให้เอกชนหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการด าเนินการของแต่ละหน่วยงานได้ 
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5. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญ : ทั้งสองประเทศนั้น ไม่ได้ให้ความส าคัญแก่การพัฒนา
อุตสาหกรรมการกระจายเสียงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ปัจจัยส าคัญร่วมกันระหว่างประเทศทั้งสองคือ  
การให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมาอย่างยาวนาน ท าให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของทั้งสอง
ประเทศมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการแข่งขันบทเวทีโลก โดยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนี้เองที่เปน็
อุตสาหกรรมสนับสนุนทุกๆ อุตสาหกรรมในประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมการกระจายเสียง ให้มีประสิทธิภาพ
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง และปรับตัวให้เข้ากับ 
ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ท าให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียง รวมถึง

บทบาทการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ต่อการด าเนินการของหน่วยงานในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จาก
บทเรียนส าคัญที่ได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาจากต่างประเทศข้างต้นนั้น มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการออกแบบแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ ในบทต่อไปจะเป็นการน าเสนอผล 
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรค รวมถึงช่องว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 
โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมระดมความคิดเห็นฯ และการประชุม
น าเสนอร่างแผนฯ ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญต่อการศึกษาและออกแบบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา 
การกระจายเสียง (Broadcasting) ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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บทที ่5  สรุปประเด็นปัญหาส าคัญ และการวิเคราะห์ข่องว่างการพัฒนา 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 

 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง ทั้งใน

บริบทระดับสากล และบริบทระดับประเทศของไทย รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ จนก่อให้เกิดความเข้าใจต่อสถานการณ์ 
และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของต่างประเทศ ในบทนี้ จะเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก 
การสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการกระจายเสียง ท าให้ได้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในหลาย
แง่มุม โดยข้อมูลที่จะน าเสนอต่อไปนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 สรุปประเด็นปัญหาส าคัญ ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 

 การวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทย 
โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

 
5.1 สรุปประเด็นปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 

จากความเข้าใจภาพรวมระบบนิเวศของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทย ถัดไปจะ
เป็นการน าเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย โดยรวบรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนของไทยกว่า 13 หน่วยงาน ประกอบกับการจัดประชุมระดม
ความเห็น และการประชุมน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ท าให้สามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ของประเด็น
ปัญหา และอุปสรรคส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม มาผ่านการวิเคราะห์รวบรวมประเด็นปัญหาหลักๆ โดย  
การพิจารณาจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การวิเคราะห์สื่อรายประเภท และ การวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 50 ประเด็นปัญหาส าคญัของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง (Broadcasting) ของไทย 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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การวิเคราะห์สื่อรายประเภท พบว่าจากสื่อทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 1. ช่องโทรทัศน์ 2. Over-The-Top (OTT) 
/ Streaming และ 3. พอดแคสต์ (Podcast) พบว่า ในปัจจุบันสื่อประเภทช่องโทรทัศน์ ได้รับผลกระทบจาก 
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Technology Disruption) / OTT ตามยุคสมัยที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ท าให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อให้เท่าทันพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาบริโภค OTT มากขึ้น เนื่องจาก
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกต่อการใช้งานมากกว่า และภาพรวมของรายการของช่องโทรทัศน์ไม่ได้แตกต่าง
กันมากนัก ทั้งนี้ ข้อจ ากัดในการด าเนินการด้านระเบียบกฎหมายของ กสทช. เป็นส่วนส าคัญ ท าให้ช่องโทรทัศน์ไม่
สามารถปรับตัวให้เท่าทันปัจจุบันได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 
ส่วนที่สองคือ Over-The-Top (OTT) / Streaming แพลตฟอร์มต่างชาติอย่างเช่น YouTube Netflix หรือ 

Disney+ เข้ามาเป็นที่นิยมในประเทศมากข้ึน แต่ไม่ได้ถูกก ากับดูแล รวมถึงไม่ได้ถูกเก็บภาษีเหมือนช่องโทรทัศน์ที่ถูก
ก ากับโดย กสทช. ท าให้โครงสร้างรายได้ไปตกอยู่ในแพลตฟอร์มต่างชาติมากข้ึน นอกจากนี้ เคยมีความพยายามหารือ
เพื่อจัดตั้งแพลตฟอร์มแห่งชาติ หรือ National Platform เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศ และการส่งออกใน
ระดับนานาชาติ แต่ยังไม่เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก  

 
และส่วนสุดท้าย Podcast เป็นที่นิยมมากขึ้น แต่ยังไม่ได้เป็นที่นิยมในระดับประเทศ เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน

การเข้าถึง โดยผู้บริโภคส่วนมากมักเป็นวัยรุ่น และวัยท างานที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยทั่วไป ถือเป็น Niche 
market 

 
การวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรม นอกจากประเด็นปัญหาของสื่อรายประเภทแล้วนั้น ส่วนต่อไป จะเป็น 

การสรุปประเด็นปัญหาในภาพรวมของระดับอุตสาหกรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้ผลิตเนื้อหา ด้านคน
ดูในประเทศ ด้านการส่งออก และ ด้านหน่วยงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียดของแต่ละด้าน ดังนี้ 

 ประเด็นด้านผู้ผลิตเนื้อหา 
ในภาพรวม พบว่าผู้ผลิตเนื้อหาในปัจจุบันมีศักยภาพ และมีจ านวนมากข้ึน เนื่องจากแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่

ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้ริเริ่มผลิตเนื้อหาเข้าถึงการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะง่ายขึ้น แต่ยังขาดสร้างสรรค์เนื้อหาที่แปลก
ใหม่และเป็นสากล เหตุเพราะผู้ผลิตบางรายมีมุมมองเชิงศิลปิน หรือขาดผู้สนับสนุนด้านเงินทุนที่เอ้ือต่อการน าเสนอ
เนื้อหาที่หลากหลาย เช่น ประเภทสารคดีต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูง ผู้ผลิตไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน เป็นต้น รวมถึงขาดทักษะด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และขาดข้อมูลวิจัยด้านการตลาดที่สามารถท าให้
ตอบสนองผู้บริโภคได้มากข้ึน 

เนื่องจากการริเริ่มเข้ามาเป็นผู้ผลิตได้อย่างง่ายขึ้นนี้ ท าให้ผู้ผลิตรายใหม่ยังขาดความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ 
ด้านมาตรฐานการผลิต และด้านลิขสิทธิ์อย่างถ่องแท้ คุณภาพเนื้อหาจึงอาจไม่เพียงพอในการต่อยอดเข้าสู่แพลตฟอร์ม
หลัก อีกทั้งสถาบันการศึกษาในไทยก็มีส่วนส าคัญในการสร้างผู้ผลิตเนื้อหา เนื่องจากหลักสูตรในสถาบันการศึกษา
ไม่ได้ปรับไปตามบริบทที่เปลี่ยนไปมากนัก การส่งเสริมด้านจรรยาบรรณและคุณภาพไม่มากเท่าที่ควร ท าให้  
ความสนใจเรียนในสาขาอาชีพโดยตรงลดลง 
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ทั้งนี้  ผู้ผลิตหลายรายที่มี เครือข่ายกับต่างประเทศเป็นทุนเดิม ได้รับการสนับสนุนการผลิตและ  
ต่อยอดจากหน่วยงานรัฐ หรือเอกชนของต่างประเทศมากกว่าหน่วยงานภายในประเทศ ส่วนด้านต่อยอดเนื้อหา หรือ
ซื้อขายลิขสิทธิ์รายการในปัจจุบัน พบว่าบริษัทซื้อขายเนื้อหา (Content Provider) มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากต่อ
การซื้อขายลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศ และการส่งออกรายการไปยังต่างประเทศ  

 
นอกจากนี้ ในด้านแรงงาน พบว่าการผลิตจากต่างชาติจะใช้แรงงานของไทยในระดับแรงงานหรือกระบวน

การสร้างในเชิงเทคนิคเท่านั้น ส่วนแรงงานระดับสูงขึ้น หรือผู้ออกแบบเนื้อหาต่างๆ ยั งใช้บุคลากรของต่างประเทศ 
หรือชาติตนเองอยู่ ท าให้แรงงานสร้างสรรค์ไทยไม่ได้มีพัฒนาการในด้านเนื้อหาอย่างเท่าทันต่างประเทศมากนัก 

 

 ประเด็นด้านคนดูในประเทศ 
ในปัจจุบัน มีช่องทางให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น ท าให้พฤติกรรมผู้บริโภค

ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ต่างๆ หากพิจารณาจากรสนิยมการรับชม พบว่าในภาพรวม 
ผู้ชมยังนิยมรับชมละครเพื่อความบันเทิงเป็นหลัก โดยเลือกรับชมตามนักแสดงที่ชื่นชอบ มากกว่าตัดสินใจจากพล็อต
เรื่อง และนิยมเสพรายการบันเทิง มากกว่าเสพรายการที่ให้ความรู้อย่างสารคดี อีกทั้งหลายหน่วยงานได้จัดเรตติ้ง 
(Rating) ของช่องต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดอันดับในเชิงความนิยม มากกว่าพิจารณาจากคุณภาพหรือประโยชน์ของรายการ 
รวมถึงใช้กลไกประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหา โดยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางของ กสทช. ได้ 

 

 ประเด็นด้านการส่งออก 
ด้านการส่งออก พบว่าเนื้อหาของไทยมีศักยภาพในการส่งออก โดยเฉพาะเนื้อหาประเภทซีรี่ส์ หรือละคร

ต่างๆ ที่สังเกตได้จากความนิยมในต่างประเทศ โดยตลาดที่มีศักยภาพคือ ฝั่งเอเชียและฝั่งละตินอเมริกา กลุ่มที่นิยม
บริโภคมักเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเป็นเนื้อหาด้านความหลากหลายทางเพศ 
โดยเกิดขึ้นจากศักยภาพของเอกชนเป็นส าคัญ ในขณะที่หลากหลายประเทศคู่แข่ง เร่ิมมองเห็นโอกาสเชิงธุรกิจ และมี
การพัฒนาและผลิตสื่อที่น าเสนอด้านความหลากหลายทางเพศที่มีแนวโน้มมีคุณภาพดีกว่าของไทยในอนาคต 

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทยยังขาดการสนับสนุน Co-production กับต่างประเทศ ที่
สามารถเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อช่วยในพัฒนาศักยภาพควบคู่กัน รวมถึงขาดข้อมูล
สนับสนุนการส่งออก ท าให้การส่งออกของไทยไม่ถูกผลักดันอย่างเต็มที่  เช่น ข้อมูลเชิงลึกของตลาดต่างประเทศ  
ที่สามารถท าให้ผู้ผลิตเนื้อหาได้เข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ เป็นต้น  
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 ประเด็นด้านหน่วยงานภาครัฐ 
ในปัจจุบันพบว่า ภาครัฐมีข้อจ ากัดของระเบียบการด าเนินการตามกฎหมาย ประกอบกับขาดหน่วยงานที่

เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการ ท าให้ภาพรวม การด าเนินการของภาครัฐขาดการบูรณาการสนับสนุนของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช. กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น ท าให้เกิดการด าเนินการภายใต้บทบาทของหน่วยงาน
เฉพาะบางส่วนจากภาพรวมการด าเนินการของอุตสาหกรรมทั้งหมด 

 
ทั้งนี้ นอกจากการขาดแผนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในภาพรวม อันเนื่องมาจากการขาดหน่วยงานเจ้าภาพ

หลักแล้วนั้น การด าเนินการของหน่วยงานรัฐในปัจจุบัน มักเป็นรูปแบบการสนับสนุนในระยะสั้น มากกว่าก าหนด
มาตรการสนับสนุนในระยะยาว รวมถึงความไม่เข้าใจในความส าคัญของการส่งออก Soft Power ว่าสามารถต่อยอด
ร่วมกับอุตสาหกรรมอ่ืนได้ในอนาคต และก าหนดตัวชี้วัดในเชิงจ านวนหรือมูลค่าเป็นหลัก รวมถึงระเบียบกฎหมายที่
ภาครัฐก าหนดเป็นข้อจ ากัดส าคัญ เช่น กฎหมายก ากับดูแลของ กสทช. และกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ท าให้
เป็นอุปสรรคต่อภาคเอกชน จึงไม่สามารถน าเสนอเนื้อหาได้อย่างเต็มที่ 

 
นอกจากนี้ ในด้านรูปแบบการสนับสนุน ขาดการกระจายโอกาสอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะด้านสนับสนุนเงินทุน

ที่จ ากัดกรอบการแสดงออกของเนื้อหา โดยเอ้ือแต่ประเภทงานวิจัยเท่านั้น กระบวนการด าเนินการของภาครัฐไม่
ยืดหยุ่น ปรับตัวช้า ไม่เท่าทันปัจจุบัน รวมถึงขาดการรวบรวมและให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในภาพรวมของ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนด้านการส่งออก 
 
 จากประเด็นปัญหาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง โดยพิจารณาในองค์ประกอบในด้าน
ต่างๆ จะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาในข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นถึงสถานะ หรือศักยภาพของอุตสาหกรรมการกระจาย
เสียงของไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากพิจารณาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภาพรวม โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ SWOT 
เพื่อสรุปศักยภาพของอุตสาหกรรม โดยแยกออกเป็น จุดแข็ง (Strenghts) จุดอ่อน  (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 51 การวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

 จุดแข็ง (Strenghts) จุดแข็งที่เป็นศักยภาพส าคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงสาขาการกระจาย
เสียง คือ ความสามารถและทักษะในเชิงสร้างสรรค์ของคนไทย ซึ่งนับเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าอันเป็น  
จุดก าเนิดของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับสาขาการกระจายเสียง 
รวมถึงศักยภาพของผู้ผลิตคอนเทนต์ของไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่า ความส าเร็จในการส่งออกคอนเทนต์ของไทยให้
สามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศ รวมถึงมีชื่อเสียงในระดับสากลหลายครั้งที่ผ่านมา เกิดจากความพยายาม
และศักยภาพของเอกชนแทบทั้งสิ้น 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) ปัจจัยภายในอุตสาหกรรมที่ยังต้องได้รับการพัฒนาอีกหลากหลายประการ 
ประกอบด้วย การขาดการส่งเสริมการผลิตคอนเทนต์ ให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพมากข้ึน ตลอดจน
การขาดข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัย เพื่อท าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและตลาดในเชิงลึก ทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดการส่งออก รวมถึงขาดการสนับสนุนด้านเงินทุน โดยเฉพาะกองทุนด้านสร้างสรรค์ 
ท าให้ผู้ผลิตไม่สามารถลองผิดลองถูกในการผลิตคอนเทนต์ ให้มีความหลากหลาย เนื่องจากไม่สามารถ 
แบกรับต้นทุนการผลิตในแต่ละคร้ังได้ 
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 โอกาส (Opportunities) หากเปรียบเทียบกับสื่อสร้างสรรค์ประเภทอื่น พบว่าสื่อวิดีโอคอนเทนต์นั้น ได้รับ
ความนิยมจากผู้บริโภคมากกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีท าให้
นานาประเทศ สามารถผลิตคอนเนต์ให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนผู้บริโภค  
มีช่องทาง และทางเลือกในการรับชนที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะเดียวกันพบว่าข้อจ ากัดของประเทศอื่นๆ 
โดยเฉพาะในเรื่องศาสนาและความเชื่อในประเทศนั้นๆ ท าให้ไม่สามารถแสดงออกในเชิงคอนเทนต์ได้
หลากหลายมากนัก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศ ท าให้ประเทศไทยสามารถส่งออก  
คอนเทนต์วายให้เป็นที่นิยมได้ในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาค
อเมริกาใต้  
 

 อุปสรรค (Threats) อุปสรรคส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ท าให้เกิดช่องทางการรับชมรูปแบบ
ใหม่คือ สตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม (OTT Platform) ท าให้ธุรกิจโทรทัศนฺของไทย ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
ในปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกัน ข้อจ ากัดของกฎหมายการก ากับดูแล กลับเป็นอุปสรรคที่ท าให้ช่องโทรทัศน์
ต่างๆ ไม่สามารถปรับตัว รวมถึงปรับรูปแบบการให้บริการได้อย่างรวดเร็วเท่าที่ควร ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐก็ขาดการท าความเข้าใจในเชิงลึกต่ออุตสาหกรรม ทั้งในมุมความต้องการของผู้ประกอบการ รวมถึง
ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ท าให้ไม่สามารถออกมาตรการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ประกอบการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก รวมถึงคอนเทนต์บางประเภทที่ประเทศไทยได้เปรียบในการส่งออกอย่าง  
คอนเทนต์วาย พบว่าผู้ผลิตในหลากหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจ และหันมาผลิตคอนเทนต์วายมากขึ้น 
รวมถึงมีคุณภาพในการผลิตที่ดีมากกว่าของไทยเป็นอย่างมาก ท าให้ในอนาคต คอนเทนต์บางประเภทของ
ไทยที่เคยได้เปรียบนั้น จะไม่สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ต่อไปอีกด้วย 

 
5.2 การวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทย 

จากประเด็นปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมที่ได้น าเสนอในข้างต้น ตลอดจนการวิเคราะห์ศักยภาพของ
อุตสาหกรรม ผ่านการวิเคราะห์ SWOT ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การกระจายเสียง จากกรณีศึกษาจากประเทศต้นแบบ รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรม ล าดับ
ถัดไป จะเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลช่องว่างการพัฒนาของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของประเทศไทย 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียง โดยแยกตาม 4 ประเด็น
หลัก โดยมีผลการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทย ดังนี้
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย 

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา
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 การวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงนั้น เป็นการวิเคราะห์ช่องว่าง  
ความแตกต่าง ระหว่างการด าเนินการในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และข้อมูลการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับเป้าหมายของ
อุตสาหกรรมการกระจายเสียงที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นภาพเป้าหมายที่คาดหวัง โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ว่ามอง
ภาพอุตสาหกรรมการกระจายเสียงที่ควรจะเป็นในอนาคตเป็นอย่างไร ประกอบกับข้อมูลการวิเคราะห์กรณีศึกษาจาก
ต่างประเทศ ว่าในต่างประเทศ มีแนวทางการพัฒนาที่น่าสนใจเป็นอย่างไรบ้าง 
 
 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากสองส่วนนั้น จะท าให้เห็นว่า ช่องว่างระหว่างสถานการณ์ปัจจุบัน กับภาพที่ควรจะ
เป็น มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง จะท าให้เข้าใจว่า ในแต่ละองค์ประกอบการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา
การกระจายเสียงทั้ง 4 ด้าน (ตามการจัดกลุ่มประเด็นปัญหา) จะต้องด าเนินการเพิ่มเติมในเรื่องใดบ้าง ซึ่งจาก
แผนภาพในข้างต้น จะมีรายละเอียดช่องว่างแต่ละด้าน ดังนี้ 
 
 ช่องว่างด้านผู้ผลิตเนื้อหา ช่องว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนของผู้ผลิตเนื้อหา ประกอบด้วยการพัฒนา
ด้านทักษะและความรู้ของผู้ผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีมาประกอบการผลิตเนื้อหา และ  
ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงทักษะด้านการประกอบธุรกิจ ก็จะเป็นการพัฒนาทักษะและความเข้าใจ 
ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงได้มากขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการยกย่องส่งเสริมผู้ผลิตหรืองานที่มีคุณภาพผ่าน
เวทีประกวดหรือการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ผลิตในการผลิตผลงานคุณภาพ รวมถึงควรพัฒนาแหล่งทุน
สนับสนุนการผลิตสื่อที่แตกต่างหลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และเอ้ือให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน
มากขึ้น ทั้งนี้ การเชื่อมโยงนักเขียนกับหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ เพื่อให้ผู้ผลิตคอนเทนต์ของไทยสามารถเข้าถึง  
การสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากขึ้น ก็จะสามารถพัฒนาให้ผู้ผลิตมีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน สามารถ
ผลิตงานให้มีคุณภาพและส่งออกไปยังต่างประเทศได้ 
 

ช่องว่างด้านช่อง / ธุรกิจสนับสนุน ในอนาคต ควรต้องพัฒนาธุรกิจสนับสนุนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับ 
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมได้อย่างเข้มแข็ง ผ่านการให้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจ เช่น ทิศทางแนวโน้มของอุตสาหกรรม พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เป็นต้น รวมถึงต้องด าเนินการพัฒนา
และปรับปรุงระเบียบกฎหมายการก ากับดูแล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจให้มี
ความยืดหยุ่นมากขึ้นในทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจและรวมถึงเอ้ือให้ธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ ก็จะเป็นการส่งเสริมให้สามารถสร้างความเข้มเข็งของผู้เล่นในอุตสาหกรรมได้ดีขึ้นต่อไป 
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ช่องว่างด้านตลาด / ผู้บริโภค ปัจจุบันมีสื่อหลากหลายประเภทเกิดขึ้นอย่างมากมายและมีตัวเลือกใน 
การรับชมสื่อที่หลากหลายมากกว่าในอดีต จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้ชมในประเทศได้รู้จักและสามารถ
เข้าถึงสื่อในประเทศที่หลากหลายและมีคุณภาพได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสื่อที่มีคุณภาพในประเทศ 
นอกเหนือจากการสนับสนุนตลาดในประเทศ ควรผลักดันการเผยแพร่คอนเทนต์ไทยไปสู่ต่างประเทศผ่านการน า  
คอนเทนต์ไทยลงในแพลตฟอร์มระดับโลก เพื่อให้ผลงานของไทย สามารถเข้าถึงกลุ่มคนดูที่หลากหลาย รวมถึง
สามารถเข้าถึงตลาดคนดูในต่างประเทศได้มากขึ้น และการด าเนินการที่ส าคัญคือ ภาครัฐควรจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลพฤติกรรมคนดูทั้งตลาดในประเทศ และโดยเฉพาะในต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการท าความเข้าใจพฤติกรรม
ของคนดู และสามารถสนับสนุนการผลิตและส่งออกคอนเทนต์ที่ตรงกับความต้องการในต่างประเทศได้มากข้ึนอีกด้วย 

 
ช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งส าคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทยในอนาคต คือ

ต้องจัดหาหน่วยงานหลักในการพัฒนาและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันอุตสาหกรรม ทั้งนี้
ภาครัฐต้องส่งเสริมความเข้าใจในเรื่อง Soft Power ให้มากขึ้น เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจต่อความส าคัญในการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมการกระจายเสียง ในฐานะที่เป็นอีกอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับประเทศได้ นอกจากนี้ การจัดท าฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรม เพื่อให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทั้งระดับผู้ออกนโยบาย ภาครัฐ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลไปต่อยอด  
การด าเนินการให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

จากข้อมูลที่ได้น าเสนอผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษารวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลจากการวิจัยใน
บริบทต่างประเทศ จากกรณีศึกษา ข้อมูลสถานการณ์ และการด าเนินการของหน่วยงานสนับสนุนในปัจจุบัน ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมระดมความคิดเห็นฯ และการประชุม
น าเสนอร่างแผนฯ น ามาซึ่งข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในเชิงลึก และการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งต้นที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ในการออกแบบ
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง ว่าต้องมีองค์ประกอบแนวทางสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมนี้อย่างไร โดยสามารถสรุปเป็น แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง อันเป็น
ผลลัพธ์ของโครงการในคร้ังนี้ ดังแสดงในบทที่ 6 ต่อไป  
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บทที ่6  แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 
 
หลังจากการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทย ที่ได้

น าเสนอไปก่อนหน้า โดยใช้ข้อมูลสถานการณ์และศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยต่อไป จะเป็นการออกแบบแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ยังได้น าประเด็นส าคัญที่สะท้อนถึงโอกาส และแนวโน้มของ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียง จากกรณีศึกษาต่างประเทศ 
มาร่วมวิเคราะห์และประมวลจัดท าเป็นแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงอีกด้วย 

 
จากข้อมูลประเด็นปัญหาที่ได้น าเสนอไปในข้างต้น จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย 

ต้องการการสนับสนุนในหลากหลายด้าน และหลากหลายระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนให้ภาคเอกชน หรือ 
สมาคมที่เก่ียวข้อง ให้สามารถด าเนินธุรกิจ รวมถึงด าเนินการส่งออกคอนเทนต์ของไทยให้ประสบความส าเร็จในระดับ
สากลได้ต่อไป ประกอบกับการจัดหาหน่วยงานสนับสนุน และด าเนินการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จะเห็นได้ว่า แนวทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง จะประกอบไปด้วย
แนวทางการพัฒนาที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ควรปรับปรุง หรือพัฒนาการด าเนินการในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องด าเนินการใหม่ๆ เพิ่มเติม ในบางเรื่องที่ยังไม่มีหน่วยงานในสนับสนุน ซึ่งบางส่วน 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถด าเนินการสนับสนุนอุตสาหกรรมการกระจายเสียงได้เช่นกัน 

 
โดยล าดับต่อไป จะเป็นการน าเสนอกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจาย

เสียง โดยใช้ข้อมูลที่ได้น าเสนอไปในข้างต้น ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิดเห็น และการประชุมน าเสนอร่างแผนฯ ที่ผ่านมา  เพื่อให้ทราบถึง
ความส าคัญของแต่ละปัจจัยการพัฒนา รวมถึงรายละเอียดการด าเนินการพัฒนาที่คาดหวัง และจากการวิเคราะห์โดย
ใช้ข้อมูลทั้งหมดตามข้างต้นนั้น ท าให้ได้ผลการวิเคราะห์ และออกแบบเป็นกรอบยุทธศาตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในภาพรวมการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงนั้น มีทั้ง 
กลยุทธ์ที่ CEA สามารถเป็นผู้ด าเนินการหลักได้ และกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือสมาคม ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก โดย CEA เป็นหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไดใ้น
บางส่วน 

โดยการน าเสนอในส่วนต่อไปนี้ จะแยกออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 

 ตัวชี้วัดของแผนฯ 

 รายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ 

 แผนการด าเนินโครงการ 
โดยมีแผนภาพกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง และจะน าเสนอ

รายละเอียดของแต่ละหัวข้อข้างต้น ดังนี้ 
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ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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6.1 วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 
จากข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา  

การกระจายเสียง ที่มาจากการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน จากการประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมการกระจายเสียง ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้สรุปวิสัยทัศน์ของการพัฒนาร่วมกันไว้ คือ “ประเทศไทยเป็น 
1 ในผู้น ำกำรส่งออกวัฒนธรรมผ่ำนวิดีโอคอนเทนต์ ในภูมิภำคเอเชีย อุตสำหกรรมคอนเทนต์ในประเทศเข็มแข็ง 
สำมำรถผลิตงำนที่มีคุณภำพและหลำกหลำย” ซึ่งจากการประชุม ผู้เข้าร่วมมีความเห็นตรงกันว่า อุตสาหกรรม 
การกระจายเสียงของไทย มีศักยภาพ และมีความส าคัญต่อการส่งออกคอนเทนต์ของไทย หรือการส่งออก Soft 
Power ไปยังต่างประเทศ ที่สามารถสนับสนุนการส่งออกอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้อย่างหลากหลาย เพียงแต่ยังไม่ได้รับ
การสนับสนุนในด้านต่างๆ มากเท่าที่ควร จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริม และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี 
การด าเนินการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ มากขึ้น เพื่อสร้างให้อุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย มีในการส่งออก 
และสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคได้ต่อไป 

เพื่อด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ของแผนฯ ตามข้างต้น จึงต้องมีแนวทางพัฒนา เพื่อเป็นรายละเอียด  
การด าเนินการการพัฒนาในด้านต่างๆ จึงได้มีการก าหนดตัวชี้วัดของแผนฯ ตลอดจนแนวทางการด าเนินการภายใต้
แต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
6.2 ตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง  

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา
การกระจายเสียงต่อไป จึงต้องก าหนดตัวชี้วัดของแผน โดยเบื้องต้นได้ก าหนดไว้ทั้งหมด 2 ตัวชี้วัดหลัก ซึ่งมี
รายละเอียดค่าเป้าหมายและหลักการคิดของแต่ละตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 

 
6.2.1 ตัวชี้วัดที่ 1: อัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง เติบโตเฉลี่ย 

อย่างน้อยร้อยละ 1 ต่อปี 
จากการก าหนดค่าเป้าหมายของอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงนั้น  

มีหลักคิดมาจากการค านวณอัตราการเติบโตเฉลี่ยของสาขาการกระจายเสียง โดยใช้ข้อมูลจาก ส านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการรวบรวมของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจากการค านวณ จะ
เห็นว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ระหว่างมูลค่าของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในปีพ.ศ. 2557 และปีพ.ศ. 2561 
นั้น มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี  

 
หากสังเกตจากอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมรายปี จะเห็นว่ามีตัวเลขการเติบโตค่อนข้างน้อย  และ

เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตเทียบกับปีก่อนหน้า ในบางปีนั้น จะมีการเติบโตเป็นลบ ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของ 
การเติบโตของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ประกอบ
กับสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจค่อนข้างสูง (ผลจากการระบาดของโควิด 19) 
ดังนั้น การก าหนดค่าเป้าหมายดังกล่าว จะได้รับผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมในทางลบหลายประการ จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดไว้เบื้องต้นว่า มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง เติบโตอย่างน้อย
เฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี 
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ตารางที่ 3 มูลค่าและอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทยในช่วงที่ผ่านมา 

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการรวบรวมของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค์  

และการวเิคราะห์ของที่ปรึกษา 
  

ทั้งนี้ จากการประชุมน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมมีประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ
แหล่งที่มาของข้อมูล และกระบวนการจัดเก็บข้อมูลสถิติดังกล่าว ที่อิงจากระบบการจัดเก็บตามรหัสมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย หรือ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) ว่าระบบการจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าว สามารถสะท้อนมูลค่าของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้ ในอนาคต 
CEA สามารถพิจารณาถึงกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ ที่เห็นว่าจะเป็น
กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลสถิติที่สามารถสะท้อนมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง ได้อย่าง
ถูกต้อง และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากข้ึนได้ในอนาคต 

 
6.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2: จ านวน Video Content ที่ประสบความส าเร็จในการเผยแพร่บนออนไลน์แพลตฟอร์ม 

รวมถึงสามารถเข้าถึงตลาดในต่างประเทศได้อย่างน้อย 20 ผลงานต่อปี 
ตัวชี้วัดที่ 2 คือ จ านวนวิดีโอคอนเทนต์ที่ประสบความส าเร็จในการเผยแพร่บนออนไลน์แพลตฟอร์ม รวมถึง

สามารถเข้าถึงตลาดในต่างประเทศได้อย่างน้อย 20 ผลงานต่อปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดใหม่ ที่ยังไม่มีหน่วยงานใด ได้ท า 
การรวบรวมเป็นข้อมูลสถิติ ท าให้ที่ปรึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จากจ านวนคอนเทนต์ของไทยบน
แพลตฟอร์มเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ซึ่งเป็นหนึ่งในออนไลน์แพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมในภูมภาคต่างๆ ทั่วโลก รวมถึง
ประเทศไทย ประกอบกับสามารถเข้าถึงรายการข้อมูลคอนเทนต์ของไทยบนเว็บไซต์ของแพลตฟอร์มดังกล่าว จึงได้
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นข้อมูสนับสนุนการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 จ านวนคอนเทนต์ของไทยบนแพลตฟอร์ม Netflix แยกตามประเภทต่างๆ 

 
ที่มา: รวบรวมจากเว็บไซต์ของแพลตฟอร์ม และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา (สืบค้น ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
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จากข้อมูลดังกล่าว พบว่านับตั้งแต่แพลตฟอร์ม ‘Netflix’ เปิดให้บริการในประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2560 จนถึงปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) มีจ านวนคอนเทนต์ของไทยบนแพลตฟอร์มรวม 131 ผลงาน แบ่งออกเป็น
ภาพยนตร์ 75 รายการ ละคร / ซีรี่ส์ 40 รายการ อนิเมชัน 8 รายการ และสารคดี 8 รายการ 

 
 จากจ านวนรวมทั้งสิ้น 131 ผลงาน หากไม่นับรวมคอนเทนต์ที่เป็นภาพยนตร์ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในขอบเขต
การศึกษาของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง จะเหลือจ านวนคอนเทนต์ประเภท ละคร / ซีรี่ส์ อนิเมชัน และสารคดี
ความ 56 รายการ และหากพิจารณาจากจ านวนระยะเวลาด าเนินการของแพลตฟอร์มจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา
ประมาณ 5 ปี ดังนั้นจะท าให้มีจ านวนคอนเทนต์ไทยเฉลี่ย 11.2 รายการต่อปี บนแพลตฟอร์มดังกล่าว 

 
จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้ที่ปรึกษา ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี่วัดที่ 2 คือ จ านวนวิดีโอคอนเทนต์ที่

ประสบความส าเร็จในการเผยแพร่บนออนไลน์แพลตฟอร์ม รวมถึงสามารถเข้าถึงตลาดในต่างประเทศได้อย่างน้อย 20 
ผลงานต่อปี โดยใช้ข้อมูลจากเพียง 1 แพลตฟอร์มคือ Netflix เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีจ านวนแพลตฟอร์ม
ต่างชาติที่เข้ามาให้บริการ รวมถึงน าเอาผลงานคอนเทนต์ของไทย เผยแพร่บนแพลตฟอร์มต่างๆ มากข้ึนอีกด้วย  

 
เนื่องจากตัวชี้วัดที่ 2 นี้ นับเป็นตัวชี้วัดใหม่ที่ยังไม่มีการจัดท ามาก่อน ประกอบกับยังมีข้อจ ากัดในการได้มา

ซึ่งข้อมูลสถิติจ านวนคอนเทนต์ของไทยบนแพลตฟอร์มต่างๆ ในปัจจุบัน ท าให้ขาดข้อมูลสนับสนุนการค านวณ 
การก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ 2 นี้ ดังนั้น ในอนาคต CEA จะต้องด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมลู
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจาก OTT Platform จากกระทรวงพาณิชย์ หรือเครือข่ายสมาคมที่เกี่ยวข้อง ก็จะสามารถรวบรวม
ข้อมูลสถิติจ านวนคอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมบนแพลตฟอร์มรวมถึงช่องทางอ่ืนๆ ในต่างประเทศ และสามารถก าหนด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดนี้ ให้มีความเหมาะสม และตรงกับสถานการณ์ตามที่ควรจะเป็นได้มากยิ่งขึ้น 

 
6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 

เพื่อให้เกิดการด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทย ไปตามวิสัยทัศน์ และ
บรรลุตัวชี้วัดที่ได้น าเสนอไปนั้น ล าดับต่อไป เป็นการน าเสนอรายละเอียดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ รวมถึงตัวอย่าง
โครงการส าคัญ ภายใต้การด าเนินการของแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
สาขาการกระจายเสียงของไทยฉบับนี้ ได้แบ่งแนวทางการพัฒนาออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  ‘Content Bloom & Development’ สนับสนุนการผลิตและพัฒนาคอนเทนต์ 
 ให้หลากหลายและมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2:  ‘Content Marketization’ ส่งเสริมการส่งออกคอนเทนต์ไปยังต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3:  ‘Infrastructure Enhancement’ ยกระดับปัจจัยเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรม 

 
จากยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ข้างต้น ล าดับถัดไป จะเป็นการน าเสนอรายละเอียดกลยุทธ์ รวมถึงตัวอย่าง

โครงการส าคัญภายใต้การด าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจภาพการด าเนินการในแต่ละกลยุทธ์อย่างเป็น
รูปธรรมมากข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 

 
122 

 
6.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1: ‘Content Bloom & Development’ สนับสนุนการผลิตและพัฒนาคอนเทนต์ให้

หลากหลายและมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 นี้ เป็นการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพทักษะและองค์ความรู้ของแรงงานในอุตสาหกรรม 

รวมถึงการรวบรวมข้อมูล และการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับการผลิตและการส่งออกคอนเทนต์ เพื่อให้เข้าใจตลาดและ
สามารถผลิตคอนเทนต์ที่หลากหลาย และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น 
ประกอบกับการสร้างโอกาสในการผลิตงานใหม่ๆ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาให้เกิดผลงาน หรือคอนเทนต์ให้มี  
ความหลากหลาย รวมถึงเป็นการพัฒนาคุณภาพของคอนเทนต์ได้อีกด้วย 

โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้มีเนื้อหาที่หลากหลายและมีคุณภาพ ภายใต้การด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
กลยุทธ์ที่ 1.1 จัดท าแผนการตลาดการส่งออกคอนเทนต์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคิด Content  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เกิดการก าหนดทิศทางการพัฒนาคอนเทนต์ รวมถึงทิศทางส าหรับการผลิตและการส่งออกคอนเทนต์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในระยะแรก ต้องมีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล และศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิง
ลึกของตลาดและคนดู เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม และช่องทางการส่งคอนเทนต์ ให้สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในประเทศ 
หรอืตลาดต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น 
 เมื่อได้มาซึ่งข้อมูล และความเข้าใจตลาดและผู้ชมมากขึ้น จึงสามารถก าหนดทิศทางของการผลิตคอนเทนต์
ได้ว่า ส าหรับการผลิตเพื่อตอบโจทย์ตลาดในประเทศนั้น จะต้องมีเนื้อหา รูปแบบ หรือลักษณะของคอนเทนต์ ให้ตรง
กับความชอบของผู้ชม และสามารถก าหนดโจทย์ของการสร้างผลงานใหม่ๆ ได้ว่า การให้ทุนส าหรับการสร้างงานใหม่ๆ  
นั้น จะต้องน าเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค หรือแม้กระทั่งการพิจารณาตลาดการส่งออก ก าหนด
เป็นรายประเทศเป้าหมายในแต่ละระยะ โดยพิจารณาถึงศักยภาพและการส่งออกเนื้อหาไปในแต่ละประเทศ รวมถึง
ข้อมูลสนับสนุนในด้านพฤติกรรมการรับชม ความชอบในการเสพคอนเทนต์ รวมถึงช่องทางการรับชมที่เหมาะสมใน
แต่ละประเทศอีกด้วย 
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กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1.2 นี้ จะเป็นกลยุทธ์ส าคัญส าหรับการเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะของบุคลากรใน

อุตสาหกรรมการกระจายเสียง ให้สามารถมีศักยภาพที่รองรับการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งน ามาทั้งข้อจ ากัด รวมถึงโอกาส
ใหม่ๆ ให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป 
  

ทั้งนี้ CEA สามารถต่อยอดการด าเนินการของ ‘CEA Online Academy’ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูก
สร้างขึ้นมา ส าหรับการสร้างหลักสูตรออนไลน์ ส าหรับการพัฒนาแรงงานสร้า งสรรค์ในสาขา หรือองค์ความรู้ที่
หลากหลาย ผ่านความร่วมมือกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา จากโครงการ
ดังกล่าวนี้ สามารถน ามาต่อยอดเพื่อให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้ส าหรับแรงงานสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 
ยกตัวอย่างเช่น หากมองเป็นภาพรวมแรงงานสร้างสรรค์ การให้ความรู้เกี่ยวกับ “การสร้างคอนเทนต์” ในการค้นหา
แรงบรรดาลใจ ตลอดจนการออกแบบเนื้อเรื่อง หรือการคัดเลือกวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในรูปแบบต่าง ก็จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในการเป็นผู้ผลิต หรือ Content Creator ได้ หรือหากมองเจาะจงมากขึ้น สามารถแยกเป็นแต่
ละกลุ่มแรงงาน เช่น กลุ่มผู้ผลิต Video Content สามารถพัฒนาหลักสูตรสอนกระบวนการผลิต Video Content 
เป็นรายประเภทได้อีกด้วย เช่น การผลิตรายการสารคดี การผลิตละคร ซีรี่ส์ หรือการผลิตเป็นแอนิเมชัน เป็นต้น หรือ
ส าหรับกลุ่มผู้ผลิตสื่อเสียงหรือพอดแคสต์ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตสื่อเสียง รวมถึงขั้นตอนการตัดต่อ 
เป็นต้น 
  

นอกจากหลักสูตรส าหรับเฉพาะสาขาอาชีพแล้วนั้น ในแพลตฟอร์มดังกล่าว สามารถพัฒนาทักษะองค์ความรู้
ในภาพรวมของแรงงานสร้างสรรค์ในด้านอ่ืนๆ เช่น ความเข้าใจในด้านลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการคุ้มครองการน าผลงาน
สร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้าใ จเกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  
การให้ความรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสนับสนุนการสร้างงาน หรือการให้ความรู้ด้านการด าเนินธุรกิจ และ 
การเข้าถึงธุรกิจคอนเทนต์ในต่างประเทศ ก็จะสามารถสร้างความเข้าใจพื้นฐาน ที่เป็นข้อมูลสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมได้ 
  

ในขณะเดียวกัน นอกจากการพัฒนาแพลตฟอร์มในการพัฒนาทักษะแล้วนั้น การพิจารณาการด าเนินการ
กิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ในเชิงวิชาการ ก็มีความจ าเป็น และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะของบุคลากร ให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นได้เช่นกัน 
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กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างโอกาสในการสร้างผลงานใหม่ และการพฒันาคอนเทนต์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 นอกจากการด าเนินการในการสร้างองค์ความรู้ หรือสร้างความเข้าใจให้แรงงานในอุตสาหกรรม มีทักษะและ
ความสามารถในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น กลยุทธ์ที่ 1.3 คือ การสร้างโอกาสให้ผู้ผลิต สามารถ
ทดลองสร้างคอนเทนต์ในเชิงสร้างสรรค์ (Content Sandbox) เพื่อเป็นการลองผิดลองถูก ตลอดจนเป็นกลไกใน 
การพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน การให้รางวัลต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางส าคัญส าหรับการเป็นบันได
การพัฒนาคุณภาพ และการต่อยอดผลงาน ให้มีความหลากหลาย และมีศักยภาพในการส่งออกได้มากข้ึนต่อไป 
  

จากประเด็นปัญหาส าคัญคือ กองทุนสนับสนุนการสร้างงานสร้างสรรค์ของภาครัฐ มักมีเงื่อนไขหรือเกณฑ์ใน
การพิจารณาที่จ ากัดกรอบเนื้อหาที่แสดงออก ดังนั้น นอกเหนือจากกองทุนของภาครัฐแล้ว หน่วยงานสนับสนุนด้าน
เงินทุนส าหรับการสร้างผลงานใหม่ๆ คือ ภาคเอกชน ก็มีบทบาทส าคัญส าหรับการให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่
ผู้ผลิตคอนเทนต์ ให้มีโอกาสในการสร้างผลงานใหม่ๆ ได้อีกด้วย เนื่องจากการผลิตสื่อต่างๆ ก็สามารถตอบโจทย์ 
การประชาสัมพันธ์ หรือการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรเอกชนในรูปแบบหนึ่ง ยกตัวอย่าง การออกแบบให้เนื้อหา
ของละคร สอดแทรกการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนอย่างแนบเนียน (Tie-in สินค้า) เป็นต้น 
  

จากแนวทางดังกล่าว การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการประกวด หรือให้รางวัลการงานที่หลากหลายมากขึ้น  
ก็เป็นแนวทาง หรือเป็นกลไกการพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ในด้านต่างๆ ได้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น รางวัลผลงาน
เยาวชน รางวัลสื่อระดับภูมิภาค รางวัลสารคดียอดเยี่ยม รางวัลผลงานที่สร้างคุณค่าเชิงสังคม รางวัลองค์ประกอบภาพ
ยอดเยี่ยม รางวัลผลงานเทคนิคยอดเยี่ยม รางวัลพอดแคสต์ที่เด่น เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการให้รางวัลที่หลากหลาย ก็
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพในหลากหลายด้านมากข้ึน  

 
จากแนวทางข้างต้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในหลากหลายระดับ ไป

จนถึงหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งและเป็นผู้สนับสนุนรางวัลที่หลากหลายนี้เอง นอกจากนี้ ยังสามารถ
สร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อจัดท าโครงการการแข่งขัน หรือการให้รางวัล ให้หลากหลาย
มากข้ึนได้เช่นกัน 
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ตัวอย่างโครงการ/มาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
จากกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาใน 3 กลยุทธ์นั้น เพื่อให้เข้าใจ 

แนวทางการพัฒนาของแต่ละกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 มากข้ึน จึงมีแนวทางการด าเนินงานที่ยกมาเป็นตัวอย่าง
โครงการ/มาตรการส าคัญ ทั้งหมด 4 โครงการ/มาตรการ ดังนี้ 

1) โครงการศึกษาและจัดท าแผนการตลาดการส่งออกคอนเทนต์ 
รายละเอียดเบื้องต้น: การศึกษาวิจัย และการส ารวจพฤติกรรมการรับชม รวมถึงช่องทางการเข้าถึง

ผู้ชมในรายประเทศเป้าหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึก (Insight) เพื่อใช้เป็น
ข้อมูสนับสนุนการออกแบบคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมใน 
แต่ละประเทศ รวมถึงเข้าใจช่องทางที่เหมาะสมต่อการส่งออกคอนเทนต์ ไปยัง
แต่ละประเทศเป้าหมาย  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงพาญิชย์และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการต่างประเทศ และ
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น 

 
2) โครงการพัฒนาทักษะเส้นทาง Content Creator 
รายละเอียดเบื้องต้น: การต่อยอดแพลตฟอร์มการพัมนาทักษะแรงงานสร้างสรรค์ของ CEA หรือ “CEA 

Online Academy” โดยการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายและตอบโจทย์
แรงงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมการกระจายเสียงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างสยิ่ง  
การแยกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพที่แตกต่างกัน เพื่อให้มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์
แรงงานในแต่ละระดับ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งในเชิงการสร้างและ
ออกแบบคอนเทนต์ การผลิต หรือแม้กระทั่งองค์ความรู้อ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพ เช่น ความเข้าใจในลิขสิทธิ์ เทคโนโลยี หรือความรู้
เบื้องต้น ส าหรับการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีการด าเนินการด้านการพัฒนาทักษะ
แรงงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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3) โครงการแข่งขันผลิตหนังสัน้สร้างสรรค์โดยเยาวชน 
รายละเอียดเบื้องต้น: การด าเนินโครงการแข่งขัน หรือการสนับสนุนให้เยาวชนในสถาบันการศึกษาได้

ลองสร้างผลงาน จะเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนต่างๆ เกิดความเข้าใจต่อ 
การประกอบอาชีพ รวมถึงการสร้างโอกาสในการผลิตงาน  / คอนเทนต์ที่
หลากหลาย เพื่อเป็นการสร้างแรงงานที่มีคุณภาพให้มีมากขึ้นในอุตสาหกรรม
ต่อไป อีกมุมหนึ่งก็เป็นการสร้างโอกาสในการสร้างคอนเทนต์ ที่สามารถได้รับ
การต่อยอดเป็นการผลิตคอนเทนต์ส าหรับการส่งออกได้อีกด้วย รวมถึงยัง
สามารถสร้างเครือข่ายกับธุรกิจที่ต้องการสนับสนุนจากหลากหลายอุตสาหกรรม
ได้อีกด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สถาบันการศึกษา สมาคมที่เก่ียวข้อง และ
หน่วยงานเอกชนและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เป็นต้น 

 
4) โครงการ ‘Content Sandbox’ พื้นที่ทดลองผลิตคอนเทนต์สร้างสรรค์  
รายละเอียดเบื้องต้น: โครงการสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้ผลิตสามารถทดลองน าไอเดียมาผลิตเป็นสื่อ 

หรือคอนเทนต์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยอาศัยการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก
ภาคเอกชนจากหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นทุนให้ผู้ผลิตได้ลองผลิตสื่อใน
แต่ละรูปแบบ เช่น ละครสั้น ซีรี่ส์ สารคดี หรือรายการต่างๆ โดยสามารถท าได้
ทั้งการก าหนดโจทย์โดยกว้างส าหรับการผลิต โดยอาศัยข้อมูล Insight ก าหนด
เป็นโจทย์ส าหรับการส่งออกในแต่ละประเทศ หรือการไม่ก าหนดโจทย์ เพื่อให้
อิสระแก่ผู้ผลิตได้ทดลองผลิตงานอย่างสรรค์สรรค์ ทั้งนี้ ผลงานบางสว่นอาจไดร้บั
การคัดเลือกไปต่อยอดผลิตเป็นผลงานในระดับการส่งออก หรือจัดกลุ่มกับ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องเป็น Content Bundle Package กับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
อ่ืนๆ ได้อีกด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานใน
สังกัด กระทรวงพาณิชย์ ช่องโทรทัศน์หรือบริษัทผู้ผลิตรายการ สมาคมและ
เอกชนที่สนใจ เป็นต้น 

 
จากตัวอย่างโครงการ/มาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้น าตัวอย่างโครงการ 2 โครงการข้างต้น มา

แสดงรายละเอียดของการด าเนินการ เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการด าเนินโครงการส าคัญภายใต้บุทธศาสตร์ที่ 1 โดยมี
รายละเอียดดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที ่53 ตัวอย่างโครงการแข่งขันผลิตหนังสั้นสร้างสรรค์โดยเยาวชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

 
ภาพที่ 54 ตัวอย่างโครงการ ‘Content Sandbox’ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

6.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2: ‘Content Marketization’ ส่งเสริมการส่งออกคอนเทนต์ไปยังต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นการสนับสนุนให้คอนเทนต์ที่มีคุณภาพของไทย สามารถเข้าถึงช่องทางการตลาด 

โดยเฉพาะการสนับสนุนการส่งออกคอนเทนต์ไทยไปยังเวทีโลกได้มากขึ้น เนื่องจากคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพใน
การแข่งขันสูง จึงควรได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม ให้ผู้ผลิตของไทย เข้าใจ และสามารถเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ
ในการส่งออกกับแพลตฟอร์มหรือช่องทางในต่างประเทศ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ 2 นี้ จะให้ความส าคัญกับการสนับสนนุ
การเผยแพร่คอนเทนต์ของไทยบนแพลตฟอร์มต่างชาติ การร่วมผลิต และการสนับสนุนการส่งออกโดยมองเป็น
ภาพรวมของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ 
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โดยมีกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการส่งออกคอนเทนต์ไปยังต่างประเทศ ภายใต้การด าเนินการของยุทธศาสตร์ที่ 2 
ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนการเผยแพร่คอนเทนต์ของไทยบน International Platform 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า ช่องทางการรับชมคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอในปัจจุบันนี้ เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะการมีออนไลน์สตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม (OTT Platform) ท าให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้ OTT 
Platform แทนการรับชมผ่านรูปแบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิม ซึ่งนับเป็นโอกาสในการเผยแพร่คอนเทนต์ของไทย ให้
สามารถเข้าถึงผู้ชมในประเทศ ตลอดจนผู้ชมในต่างประเทศที่แพลตฟอร์มนั้นๆ เข้าถึงประเทศต่างๆ ได้มากข้ึนอีกด้วย 
เปรียบเสมือนมีระบบขนส่งคอนเทนต์ที่เข้าถึงผู้ชมในพื้นที่ต่างๆ ที่ประสบความส าเร็จอยู่แล้ว ดังนั้น การผลักดันให้
คอนเทนต์ของไทยอยู่บนแพลตฟอร์มเหล่านั้นมากขึ้น ย่อมเอ้ือให้คอนเทนต์ไทย สามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ 
ได้มากข้ึน 
  

ดังนั้น กลยุทธ์ที่ 2.1 นี้ จะเป็นการสร้างความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจบุนัที่
บริษัทแพลตฟอร์มต่างๆ เริ่มให้ความสนใจจะเข้ามาท าตลาดในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น 
ยกตัวอย่าง Netflix ที่เดิมมีส านักงานระดับภูมิภาคอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และได้ตั้งบริษัทประจ าประเทศไทยในปีพ.ศ. 
2564 อีกด้วย รวมถึงการเข้ามาให้บริการของแพลตฟอร์มอ่ืนๆ เช่น Disney+ Hotstar จะเห็นได้ว่าโอกาสส าหรับ 
การเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆ เริ่มมีมากขึ้น นับเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่จะผลักดันให้คอนเทนต์ไทย สามารถเข้าถึง
แพลตฟอร์มต่างๆ ผ่านกิจกรรมสนับสนุนการจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงอีกทางหนึ่ง สามารถสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากธุรกิจระดับโลก ก็สามารถสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย มีองค์ความรู้ ทักษะ  และ
ศักยภาพในการส่งออกสูงขึ้นด้วย  
 
กลยุทธ์ที่ 2.2 ร่วมผลิตคอนเทนต์ (Co-Production) กับประเทศผู้น าการส่งออกวัฒนธรรม 
 จากการศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศทั้ง 2 ประเทศที่ได้น าเสนอไปข้างต้น คือ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จะเห็น
ได้ว่าหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่สนับสนุนเร่ืองการส่งออก Soft Power ของประเทศนั้น ให้ความส าคัญ
กับการสร้างความร่วมมือในการผลิตรายการใหม่ๆ (Co-Production) โดยเฉพาะด้วยวัตถุประสงค์ในเชิงการผลิต
รายการเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยเองก็ควรริเริ่มสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ในการจับคู่ธุรกิจผู้ผลิตรายการมาออกแบบและผลิตรายการร่วมกัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐระหว่าง
สองประเทศ เป็นผู้สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงต้นทุนส าหรับการผลิต 
  

การสนับสนุนให้เกิด Co-Production นี้ นอกจากจะเป็นการสร้างสื่อใหม่ๆ ที่ เ อ้ือประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ หรือเป็นการผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆ แล้วนั้น ก็ยังช่วยสนับสนุนในเรื่อง 
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการผลิตกับประเทศผู้น าการส่งออกคอนเทนต์ต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงตลาดการส่งออก
กับประเทศที่ร่วมผลิตอีกด้วย ความสามารถในการเข้าใจ และเข้าถึงตลาดในประเทศคู่ค้านี้เอง จะเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการของไทย สามารถส่งออกคอนเทนต์ไปยังประเทศนั้นๆ ได้มากข้ึน หรือแม้กระทั่งเป็นการสร้างโอกาส
ให้กับการส่งออกผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของไทยได้ต่อไปอีกด้วย 
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กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนการส่งออกคอนเทนต์รวมถึงการส่งออกอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 
 ด้วยลักษณะของอุตสาหกรรมคอนเทนต์นั้น มีจุดเด่นในเรื่องการต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่อง โดยสอดแทรกอยู่ในผลงาน Video Content ต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งออก Soft 
Power ไปยังต่างประเทศ ประกอบกับการมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวเนื่องอย่างหลากหลาย ดังนั้น การพิจารณา
รูปแบบการส่งออกคอนเทนต์แบบองค์รวม คือการส่งออกในภาพรวม จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าจาก  
การส่งออกคอนเทนต์ให้มากข้ึนด้วย 
 ดังนั้น กิจกรรมทางการตลาด ที่เอ้ือให้เกิดการส่งออกคอนเทนต์ในภาพรวม จะเป็นการสนับสนุนให้ตลาด
ต่างประเทศ ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์คอนเทนต์ต่างๆ แบบบูรณาการอีกด้วย ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะช่วง
ก่อนการระบาดของโควิด-19 ที่ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมมหกรรมบันเทิงในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น  
“J-Series” ที่ยกทัพนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาจัดกิจกรรมในประเทศต่างๆ รวมถึงในประเทศไทย ท าให้ประเทศต่างๆ ให้
ความสนใจกับสื่อบันเทิงของญี่ปุ่น ทั้งในรูปแบบละคร รายการ หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องของดารา 
นักแสดงนั้นๆ ไปด้วย ในภาพรวม ยังถือเป็นการเข้าใจและสนับสนุนให้เกิดการซึมซับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี 
 จากตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าว ในอนาคต ประเทศไทยควรพิจารณาด าเนินการกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน 
ยกตัวอย่าง “Thailand Content Festival” ผ่านเครือข่ายของทูตพาณิชย์ หรือเครือข่ายหน่วยงานไทยใน
ต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกคอนเทนต์ของไทยในประเทศต่างๆ ได้อีกด้วย โดยกิจกรรมในลักษณะนี้
ยังสามารถจัดทั้งในรูปแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ ควบคู่กันได้ อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดจากสถานการณ์การระบาด
ของโควิด-19 ในปัจจุบัน 
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ตัวอย่างโครงการ/มาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
จากกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาใน 3 กลยุทธ์นั้น เพื่อให้เข้าใจ 

แนวทางการพัฒนาของแต่ละกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 มากข้ึน จึงมีแนวทางการด าเนินงานที่ยกมาเป็นตัวอย่าง
โครงการ/มาตรการส าคัญ ทั้งหมด 3 โครงการ/มาตรการ ดังนี้ 

1) โครงการจับคู่ธุรกิจคอนเทนต์ “Content Business Matching” 
รายละเอียดเบื้องต้น: กิจกรรมการสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ 

คอนเทนต์ของไทย กับธุรกิจแพลตฟอร์มต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจคอนเทนต์ 
หรือช่องทางการเผยแพร่คอนเทนต์ในต่างประเทศ จะช่วยผลักดันให้คอนเทนต์ที่
มีคุณภาพของไทยนั้น เข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ชมในต่างประเทศ ซึ่ง
เป็นรูปแบบการส่งออกวัฒนธรรมของไทยผ่านสื่อวิดีโอ ที่สามารถสนบสนุนให้
เกิดการส่งออกผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของไทยได้มากขึ้นไปด้วย ทั้งนี้  การจัดท า 
“Content List” คือการคัดเลือกรายชื่อคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ละคร  
ซีรี่ส์ สารคดี รายการโทรทัศน์ ตามประเภทต่างๆ ก็จะเป็นเครื่องมือที่สนับสนุน
ความส าเร็จของการจับคู่ธุรกิจกับแพลตฟอร์ม และกับธุรกิจในต่างประเทศได้อีก
ด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในสังกัด ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ธุรกิจแพลตฟอร์ม และเอกชนที่สนใจ เป็นต้น 

 
2) โครงการสนับสนุนการร่วมผลิตคอนเทนต์กับต่างประเทศ “Strategic Co-Production” 
รายละเอียดเบื้องต้น: การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงการจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ ใน

การร่วมผลิตคอนเทนต์ (Content Co-Production) รวมถึงการให้การสนับสนุน 
เช่น เงินทุนส าหรับการผลิต จะช่วยให้เกิดคอนเทนต์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ รวมถึงเอ้ือให้เกิดการต่อยอดและเข้าถึงโอกาสในการส่งออกกับ
ประเทศคู่ค้าได้มากข้ึน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเอกชนที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
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3) โครงการมหกรรมคอนเทนต์ไทย “Thailand Content Festival” 
รายละเอียดเบื้องต้น: งานมหกรรมคอนเทนต์ไทย หรือ Thailand Content Festival คือการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ โดยคัดเลือกดารา 
นักแสดง รวมถึงสื่อประเภทต่างๆ ที่มีศักยภาพในการส่งออกมาแสดงในมหกรรม
ดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกคอนเทนต์ของไทย ตลอดจนสร้าง 
การรับรู้  และสร้างความนิยมต่อคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ ของไทยใน
ต่างประเทศ ผ่านการร่วมมือกับเครือข่ายทูตพาณิชย์ รวมถึงกระทรวง 
การต่างประเทศ ในประเทศที่มีศักยภาพในการส่งออก เป็นต้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
เป็นต้น 

 
จากตัวอย่างโครงการ/มาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้น าตัวอย่างโครงการจับคู่ธุรกิจคอนเทนต์ 

“Content Business Matching” มาต่อยอดในรายละเอียด เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการด าเนินโครงการส าคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที ่55 ตัวอย่างโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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6.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ‘Infrastructure Enhancement’ ยกระดับปัจจัยเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรม 
ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 3 เป็นแนวทางการพัฒนาเชิงระบบโครงสร้างพื้นฐาน อันเปรียบเสมือนระบบสนับสนุนให้

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงในเรื่องอ่ืนๆ สามารถด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งการมีระบบโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมที่ดี เช่น มีกลไกหน่วยงานการขับเคลื่อน มี
ระบบกฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรค มีระบบทุน หรือฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ เป็นต้น ย่อมสนับสนุนการด าเนินการของ
หน่วยงานที่อยู่ในอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถด าเนินธุรกิจ หรือสามารถ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโตขึ้นไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

 
โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการยกระดับปัจจัยเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในประเทศ 

ภายใต้การด าเนินการของยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 4 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1 จัดหาหน่วยงานบูรณาการการด าเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดหาหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ตลอดจนเป็นหน่วยงานบูรณาการกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมนั้น เป็นประเด็นการพัฒนาด้านกลไกที่ส าคัญที่สุดต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจาย
เสียง ดังนั้น กลยุทธ์ที่ 3.1 คือการจัดหาหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฯ รวมถึงด าเนินการบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมต่อไป 

 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลายๆ หน่วยงานภาครัฐ เริ่ม ให้ความสนใจ และให้ความส าคัญกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมคอนเทนต์ โดยหวังว่าจะเป็นอีกอุตสาหกรรมที่จะช่วยสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยได้ ดังนั้น จึงเริ่มมี
หลากหลายหน่วยงานที่มีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์ หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกระจายเสียง
มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น กระทรวงพาณิชย์ ที่มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตคอนเทนต์ รวมถึง
ด าเนินการจับคู่ธุรกิจกับต่างประเทศ รวมถึงกระทรวงวัฒนธรรม ที่ด าเนินโรงการ Content Thailand ในรูปแบบ 
การสนับสนุนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคอนเทนต์อีกด้วย ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
ข้างต้น ด าเนินการแยกกันภายใต้บทบาทของหน่วยงานตนเองเป็นหลัก 

 
ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการกระจายเสียง และอุตสาหกรรมคอนเทนต์ เป็ นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดหาหน่วยงานที่ เป็นเจ้าภาพหลัก ในการบริหารจัดการ ก าหนดทิศทาง และ 
การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะมีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา
การกระจายเสียงในภาพรวม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 

 
133 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายการก ากับดูแล ให้ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับการเปลีย่นแปลงปัจจุบัน 
 การด าเนินการศึกษารวบรวมข้อจ ากัดด้านระเบียบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะระเบียบการก ากับดูแลของ กสทช. เพื่อเป็นการท าความเข้าใจ และเป็นแนวทางใน  
การผลักดันการปรับลด ปรับปรุง ระเบียบหรือข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัด เพื่อให้เกิดระบบการด าเนินการที่สนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  

นอกจากระเบียบการก ากับดูแลแล้วนั้น ข้อจ ากัดด้านระเบียบ บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ก็เป็นข้อจ ากัด
ส าคัญอีกประการ ที่ไม่เอ้ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมากเท่าที่ควร ดังนั้น การปรับปรุงระเบียบ 
การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐเองก็เป็นการลดอุปสรรคให้สามารถร่วมมือกับสนับสนุนอุตสาหกรรมฯ ได้มากข้ึน 
ประกอบกับการพิจารณาในเชิงความยืดหยุ่นของระเบียบ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ ในอนาคตด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกแบบระเบียบกฎหมายให้รองรับผลกระทบจากเทคโนโลยี ที่ท าให้ ภูมิทัศน์ของ
อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช่องทางในการกระจายเสียง ดังนั้น การศึกษาและลดข้อจ ากัดใน
เชิงระเบียบและกฏหมาย จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก ต่อการปรังปรุงให้การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม และ 
การด าเนินการของอุตสาหกรรมมากขึ้นต่อไป 
 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ปรับกระบวนการของแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมต่อการสนับสนุนการสร้างงานใหม่ 
 การมีแหล่งเงินทุนที่สามารถสนับสนุนการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆ รวมถึงมีแหล่งทุนสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ นั้น เป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิด 
การสร้างงานใหม่ๆ ให้หลากหลายและมีคุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น การผลิตสารคดีให้มีคุณภาพสูงนั้น ย่อมต้องใช้ต้นทุน
ในการผลิตสูงไปด้วย ดังนั้น การสนับสนุนด้านเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ย่อมเป็นการสนับสนุนให้เอกชนและผูผ้ลติ 
สามารถผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนได้เช่นกัน 
  

แม้ในปัจจุบัน จะมีกองทุนบางประเภทที่ให้การสนับสนุนการสร้างงาน ยกตัวอย่างเช่น กองทุนสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ แต่จากประสบการณ์ของเอกชนที่เคยขอทุนจากกองทุนดังกล่าวนั้น พบว่ากองทุนฯ มักมีข้อจ ากัดใน
เชิงเนื้อหาที่แสดงออก รวมถึงระเบียบการขอทุนที่ใช้เอกสารจ านวนมาก ท าให้เอกชนต้องจับคู่กับนักวิจัยใน
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ช่วยสนับสนุนด้านการเตรียมเอกสารการขอทุนต่างๆ อีกด้วย  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยุ่งยาก
ซับซ้อนของกระบวนการเชิงเอกสาร  

 
จากประเด็นดังกล่าว กองทุนฯ และหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ควรพิจารณาเกณฑ์ และ

กระบวนการในการด าเนินการ และปรับปรุงการด าเนินการเพื่อให้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายของการสนับสนุนให้
เกิดการสร้างงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการให้อิสระกับการแสดงออกด้านเนื้อหามากขึ้น รวมถึง  
การปรับปรุงระเบียบเพื่อให้เอ้ือต่อการสนับสนุนเอกชน เพื่อให้เกิดระบบทุนที่สนับสนุนการสร้างงานให้มี 
ความหลากหลายและมีคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 
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กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และจัดท า / ศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม 
 โครงสร้างพื้นฐานอีกประการที่มีความส าคัญมาก ต่อการสนับสนุนการด าเนินการ หรือการตัดสินใจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม นั่นคือการพัฒนาให้เกิดฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของ
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวบรวมข้อมูลส าคัญ ที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน จากหน่วยงานที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว แต่ยังมี
การจัดเก็บแบบกระจายกันตามหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบัน ให้รวมอยู่ในฐานข้อมูลหลัก เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของ
ผู้ใช้ รวมถึงการบริหารจัดการให้ฐานข้อมูลกลางนี้ มีข้อมูลส่วนอ่ืนๆ ที่ควรมีการจัดเก็บเพิ่มเติม รวมถึงมีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
  

จากผลลัพธ์ของโครงการในครั้งนี้ ท าให้ CEA มีแผนผังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา
การกระจายเสียง รวมถึงระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นต้องจัดเก็บเพิ่มเติม ดังนั้น ในล าดับถัดไป จะเป็นการด าเนินการ
พัฒนาให้เกิดฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูล 
หรือสามารถสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้ ในอนาคต ฐานข้อมูลดังกล่าว สามารถพัฒนา  
ต่อยอด ทั้งการเผยแพร่ข้อมูลที่มีให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ในทุกประเภทมากข้ึน เช่น การสรุปเป็นรายงานสถานการณ์
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในแต่ละปี หรือการพัฒนาเชื่องโยงฐานข้อมูลให้เป็นการเก็บข้อมูลแบบเชิงรุก (Active Data 
Collecting System) รวมถึงพัฒนาให้เกิดเป็นชุมชนออนไลน์ได้อีกด้วย 
 
ตัวอย่างโครงการ/มาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 

จากกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาใน 4 กลยุทธ์นั้น เพื่อให้เข้าใจ 
แนวทางการพัฒนาของแต่ละกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 มากข้ึน จึงมีแนวทางการด าเนินงานที่ยกมาเป็นตัวอย่าง
โครงการ/มาตรการส าคัญ ทั้งหมด 3 โครงการ/มาตรการ ดังนี้ 

1) โครงการการจัดท าฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 
รายละเอียดเบื้องต้น: ในการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสหากรรมการกระจายเสียงอย่างเป็นระเบียบแล้วนั้น ยัง
สามารถช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะให้มี 
ความน่าสนใจ ค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก เพื่อใช้ เป็นข้อมูลสนับสนุน 
การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบนโยบาย 
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เอกชนในอุตสาหกรรม หรือประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้
สืบค้นจากต่างประเทศ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไปยังหนว่ยงานที่ต้องการติดต่อ หรือเป็นเจ้าของข้อมูล
ในเชิงลึกได้อีกด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  สมาคมที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
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2) โครงการศึกษาและการปรบัลดข้อจ ากดัด้านกฎหมาย 
รายละเอียดเบื้องต้น: การด าเนินการศึกษาข้อจ ากัดด้านระเบียบกฎหมายที่ เป็นอุปสรรคของ 

การด าเนินการของธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อระบุรายการระเบียบ
กฎหมายที่เป็นอุปสรรค และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระเบียบ 
การก ากับดูแล หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ก็จะเป็นการสร้างระบบเชิงโครงสร้างให้
สามารถสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงาน หรื อธุรกิจที่ เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง และ 
การปรับตัวของผู้เล่นให้อุตสาหกรรมให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ใน
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนอีกด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 
3) มาตรการการปรับปรุงระเบยีบการให้ทุน ของกองทุนที่มีอยู่แล้ว 
รายละเอียดเบื้องต้น: จากข้อจ ากัดของการตั้งกองทุนใหม่นั้น อาจะเป็นการด าเนินการที่เป็นไปได้ยาก

กว่าการปรับปรุงกองทุนที่มีอยู่แล้ว ให้มีเกณฑ์การพิจารณา และกระบวนการ
การขอรับทุนให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการสนับสนุนเอกชนมากขึ้น 
ประกอบกับการออกแบบกรอบทุนให้หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการระบุ
ลักษณะสื่อที่หลากหลาย ระบุเป้าหมายผู้รับทุนแยกตามศักยภาพ ตลอดจน 
การระบุโจทย์ของเนื้อหาที่เหมาะสม หรือการไม่ระบุโจทย์ของเนื้อหา ก็สามารถ
สนับสนุนให้การสนับสนุนของกองทุน สร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์ได้มากขึ้นอีก
ด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ เป็นต้น 
จากตัวอย่างโครงการ/มาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้น าตัวอย่างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลของ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง มาแสดงรายละเอียดของการด าเนินการ เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทาง 
การด าเนินโครงการส าคัญภายใต้บุทธศาสตร์ที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที ่56 ตัวอย่างโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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6.4 แผนการด าเนนิโครงการ 
จากตัวอย่างโครงการส าคัญภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ทีได้น าเสนอไปข้างตน้ หากพิจารณาตามล าดับความส าคัญ ว่าควรมีการด าเนินโครงการใดก่อนหรือหลัง โดยใช้ข้อมูล และ

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ และจากการประชุมระดมความคิดเห็นที่ได้จัดขึ้น สามารถก าหนดระยะการด าเนินการของโครงการภายใต้แต่ละยทุธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
ตารางที่ 5 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 

ชื่อโครงการ / มาตรการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ‘Content Bloom & Development’ สนับสนุนการผลิตและพัฒนาคอนเทนต์ให้หลากหลายและมีคุณภาพ 
โครงการศึกษาและจัดท าแผนการตลาดการส่งออกคอนเทนต์ 
(ตอบโจทย์กลยทุธ์ที่ 1.1) 

• กระทรวงพาญิชย์และหน่วยงานในสังกัด  

• กระทรวงการต่างประเทศ  

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

   

โครงการพัฒนาทักษะเสน้ทาง Content Creator 
(ตอบโจทย์กลยทุธ์ที่ 1.2) 

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

• ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  

• สถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ  

• หน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีการด าเนินการด้านการพัฒนาทักษะ
แรงงานสรา้งสรรค ์

   

โครงการแข่งขันผลิตหนงัสั้นสรา้งสรรค์โดยเยาวชน 
(ตอบโจทย์กลยทุธ์ที่ 1.3) 

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
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ชื่อโครงการ / มาตรการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

• สถาบนัการศึกษา  

• สมาคมที่เก่ียวข้อง 

• หน่วยงานเอกชนและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 
โครงการ ‘Content Sandbox’ พื้นที่ทดลองผลิตคอนเทนต์สรา้งสรรค์ 
(ตอบโจทย์กลยทุธ์ที่ 1.3) 

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

• กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัด  

• กระทรวงพาณิชย์  

• ช่องโทรทัศน์หรือบริษัทผูผ้ลิตรายการ  

• สมาคมและเอกชนที่สนใจ  

   

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ‘Content Marketization’ ส่งเสริมการส่งออกคอนเทนต์ไปยังต่างประเทศ 
โครงการจับคู่ธุรกิจคอนเทนต์ “Content Business Matching” 
(ตอบโจทย์กลยทุธ์ที่ 2.1 และ 2.3) 

• กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในสังกัด  

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

• ธุรกิจแพลตฟอร์ม และเอกชนทีส่นใจ 

   

โครงการสนบัสนนุการร่วมผลิตคอนเทนต์กับต่างประเทศ  
“Strategic Co-Production” 

• กระทรวงพาณิชย์  
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ชื่อโครงการ / มาตรการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

(ตอบโจทย์กลยทุธ์ที่ 2.2) • กระทรวงวัฒนธรรม  

• กระทรวงการต่างประเทศ  

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

• เอกชนที่เก่ียวข้อง 
โครงการมหกรรมคอนเทนต์ไทย “Thailand Content Festival” 
(ตอบโจทย์กลยทุธ์ที่ 2.3) 

• กระทรวงพาณิชย์  

• กระทรวงการต่างประเทศ  

• สมาคมและธุรกิจที่เก่ียวข้อง 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ‘Infrastructure Enhancement’ ยกระดบัปัจจัยเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรม 
มาตรการจัดหาหน่วยงานเจา้ภาพหลักในการขับเคลื่อนและบูรณาการ
การพัฒนาอุตสาหกรรมฯ 
(ตอบโจทย์กลยทุธ์ที่ 3.1) 

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

• หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง 

   

โครงการจัดท าฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
สาขาการกระจายเสียง 
(ตอบโจทย์กลยทุธ์ที่ 3.4) 

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

• ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
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ชื่อโครงการ / มาตรการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

• สมาคมที่เก่ียวข้อง  

• หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
โครงการศึกษาและการปรับลดข้อจ ากัดด้านกฎหมาย 
(ตอบโจทย์กลยทุธ์ที่ 3.2) 

• ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

• หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

   

มาตรการการปรับปรุงระเบียบการให้ทุน ของกองทุนที่มีอยู่แล้ว 
(ตอบโจทย์กลยทุธ์ที่ 3.3) 

• กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

• กระทรวงการคลัง  

• ส านักงบประมาณ 
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บทที ่7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

จากสถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) ที่
ได้น าเสนอไปข้างต้น แสดงให้เห็นถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภาพรวม ซึ่งมี  
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้นั้น จ าเป็นต้องมีการด าเนินการนอกเหนือไปจาก
แนวทางการพัฒนาข้างต้น จึงได้รวบรวมเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 

 ข้อเสนอแนะการบูรณาการแผน ‘Creative Content and Media’ 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 

 
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 

ในส่วนแรกนี้ เป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขา  
การกระจายเสียง ว่าควรมีการด าเนินการเพิ่มเติม นอกเหนือจากแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา  
การกระจายเสียง ตามที่ได้น าเสนอไปข้างต้นในเรื่องใดบ้าง เพื่อให้แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา
การกระจายเสียง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 3 ข้อ 
ประกอบด้วย 

1. CEA เป็นหน่วยงานเจ้าภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์ 
ส าหรับการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง มีความจ าเป็นต้อง

จัดหาหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่ปัจจุบัน แยกกันด าเนินการตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก ดังนั้น การมีหน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าภาพใน
การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะมีความส าคัญต่อการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากข้ึน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ท าให้อุตสาหกรรมคอนเทนต์ออนไลน์ ได้รับความสนใจ
จากทั้งภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ ที่มองเป็นโอกาสในการผลักดันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์  มากกว่า
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ จากช่วงปีที่ผ่านมา ท าให้มีหลากหลายหน่วยงาน ประกาศแนวทางด าเนินการ หรือการพัฒนา
อุตสาหกรรมคอนเทนต์หลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานในสังกัด ด าเนินการพัฒนา
ทักษะผู้ผลิตคอนเทนต์ รวมถึงกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจกับต่างประเทศ หรือกระทรวงวัฒนธรรม ด าเนินโครงการ 
Content Thailand เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของบุคคลากรผู้ผลิตคอนเทนต์ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการมีหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ และบูรณาการกับหน่วยงานที่ให้การสนใจการพัฒนา
อุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่หลากหลาย สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินการ 
จะสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้มากข้ึน 
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2. CEA ควรด าเนินการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจต่อ Soft Power 
ในขณะเดียวกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง CEA จะต้องด าเนินการสร้าง 

ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างความตระหนักต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในฐานะที่
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่าว รวมถึงการสร้างความเข้าใจในการสนับสนุนการส่งออก Soft 
Power ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกความเป็นไทย ผ่านการส่งออกคอนเทนต์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในภาพรวม และสามารถขับเคลื่อนการส่งออก Soft Power ของไทยให้ประสบความส าเร็จ และ
สามารถสร้างรายได้ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ด้านความหลากหลายและการต่อยอดวัฒนธรรมของประเทศได้อย่างดี
เยี่ยมต่อไป 

 
3. จัดหากองทุนสร้างสรรค์ (Creative Fund) 
การด าเนินการแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมหลากหลายแนวทางที่ได้น าเสนอไปข้างต้น จะ เห็นได้ว่าม ี

ความจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรด้านเงินทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินการในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมี
กองทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างงานเชิงสร้างสรรค์ จะมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการเป็นทุนสนับสนุนให้ผู้สร้างงาน 
สามารถสร้างงานได้อย่างแตกต่าง หลากหลาย และสร้างสรรค์ได้มากขึ้น รวมถึงรูปแบบการใช้งบประมาณของรัฐใน
ปัจจุบัน จะแยกออกไปตามบทบาทของหน่วยงานนั้นๆ เป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่าบางรูปแบบการพัฒนา เช่น การจัด
อบรมพัฒนาทักษะ มีหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการบางรูปแบบอาจมีการด าเนินการที่
ซ้ าซ้อนกัน 

 
ดังนั้น การพิจารณาการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน โดยมองเป็นภาพรวมระหว่างหน่วยงานมากข้ึน

นั้น จะเอ้ือให้เกิดการใช้งบประมาณของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับการจัดหาของทุนที่เอ้ือให้เกิด
การสร้างงานเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น จะช่วยสนับสนุนทั้งในเชิง ของการสร้างงานใหม่ๆ หรือเป็นทุนสนับสนุน 
แนวทางการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ ซึ่งแนวทางที่จะพัฒนาให้เกิดกองทุนสร้างสรรค์ได้นั้น ประกอบด้วย การพัฒนา  
แนวทางการให้ทุน หรือเงื่อนไขการให้ทุนของกองทุนที่มีอยู่แล้ว เช่น กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้มีเกณฑ์ที่
เอ้ือให้เกิดการสร้างงานสร้างสรรค์ งานใหม่ๆ ไม่ได้จ ากัดกรอบเนื้อหาของงานที่จ านะเสนอมากเกินไปจนไม่เอ้ือให้
ผู้ผลิตได้ลองผลิตงานที่แตกต่างมากนัก ดังนั้น การมีเกณฑ์การให้ทุนที่มีเป้าหมายผู้รับทุนที่หลากหลายตามศักยภาพ 
รวมถึงการสนับสนุนผู้ผลิตรุ่นใหม่ หรือมีเป้าหมายสนับสนุนสื่อที่หลากหลายมากข้ึน ก็จะเป็นการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยได้อย่างเหมาะสม 
  

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
นั้น CEA จะต้องพิจารณาแนวทางการด าเนินการเชิงนโยบายตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามข้างต้นนี้ เพื่อให้เกิด
กลไก ความร่วมมือ การบูรณาการ รวมถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม และ
บรรลุตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการการจายเสียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน
อนาคต 
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7.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการบูรณาการแผน ‘Creative Content and Media’ 
จากข้อมูลรายละเอียดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง ทีได้น าเสนอไปข้างต้นนั้น 

เกิดขึ้นจากการศึกษาโดยก าหนดเป้าหมายการศึกษาแบบแยกรายสาขา ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้กลุ่ม
อุตสาหกรรม Creative Content & Media แต่จากข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมที่ เปลี่ยนไป ตลอดจน
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นฯ และการประชุมน าเสนอร่างแผนฯ ที่ได้จัดขึ้น ต่างสนับสนุนให้  
การจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นั้น ควรมองเป็นแผนบูรณาการระหว่างสาขา มากกว่าเป็นการจัดท า
แผนพัฒนาสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ในหัวข้อนี้ จะเป็นการน าเสนอความเป็นไปได้ และความส าคัญ ของ 
การจัดท าแผนบูรณาการ “Creative Content & Media” ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางก าการด าเนินการภายใต้
แผนบูรณาการดังกล่าว  

 
กระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการสร้างสรรค์นั้น ต่างก็เป็นกระบวนการที่อาศัยปัจจัยน าเข้า 

(Input) ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม ทั้งแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อารมณ์ ความรู้สึก รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ รอบตัว เป็นปัจจัยตั้งต้น ต่อกระบวนการสร้างสรรค์ของผู้สร้าง (Creator) ต้องใช้ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ 
มาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์นั้น ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การถ่ายทอดความคิด (Idea) ลงบนตัวกลาง (Medium) หรือที่เราเรียกกันว่ากระบวนการสร้างเนื้อหา (Content 
Creation) เพื่อเป็นตัวกลางในการบรรจุความคิดสร้างสรรค์นี้ ให้สามารถถูกส่งต่อไปยังผู้รับสาร หรือผู้บริโภค ผ่าน
ช่องทาง (Channel) ทั้งช่องทางกายภาพ (Physical) หรือช่องทางดิจิทัล (Digital) ได้ต่อไป  

 

 
ภาพที ่57 กระบวนการสร้างสรรค์ 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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จากกระบวนการสร้างสรรค์ในข้างต้นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนผลิตคอนเทนต์สร้างสรรค์ อันเป็น
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาเป้าหมายของการศึกษาในครั้งนี้ และจากข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรม ตลอดจน
ประเด็นปัญหาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (รวมถึงสาขาอ่ืนๆ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม 
Creative Content & Media ในครั้งนี้) จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ได้รับผลกระทบจาก 
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาในปัจจุบัน อาจเป็นได้ทั้งนักเขียน ที่ถ่ายทอดผ่านการเขียน 
หรือเป็นผู้ผลิตสื่อแบบวิดีโอ สื่อเสียง หรือสื่ออ่ืนๆ ได้ เนื่องจากมีช่องทางดิจิทัลที่เอ้ือให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานได้
ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อน รวมถึงผู้ให้บริการด้านช่องทางในรูปแบบดิจิทัล ก็สามารถให้บริการช่องทางเพื่อน าส่งสื่อ
สร้างสรรค์ไปยังผู้บริโภคได้หลากหลายสื่อมากขึ้น (ยกตัวอย่าง OTT Platform ที่มีทั้งรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์  
ซีรี่ส์ แอนิเมชั่น หรือสารคดี จากนานาประเทศ)  

 

 
ภาพที่ 58 ภูมิทัศน์ของ Creative Content & Media ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
ประกอบกับข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมความเห็นฯ และการประชุมน าเสนอร่างแผนฯ ที่ได้จัดขึ้น 

ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละรอบ ต่างมีความเห็นตรงกันว่า การจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาที่อยู่ภายใต้กลุ่ม Creative Content & Media นั้น ควรต้องจัดท าเป็นแผนบูรณาการกัน
ระหว่างสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มากกว่ามองแยกเป็นรายสาขาแบบที่ก าลังจัดท าอยู่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปและเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างสาขา รวมถึงแนวทาง  
การสนับสนุนในแต่ละสาขา สามารถสนับสนุนไปพร้อมกันได้ เช่น การสนับสนุนกระบวนการสร้างคอนเทนต์  
การพัฒนาทักษะ หรือการพัฒนาการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นต้น ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงได้จัดท าแนวทาง
ส าหรับการบูรณาการแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้กลุ่ม Creative Content & Media โดยอาศัยผล
การศึกษาการจัดท าแผนฯ สาขาการพิมพ์ (Publishing) และสาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) อันเป็นสาขา
เป้าหมายที่ที่ปรึกษารับผิดชอบเป็นส าคัญ ท าให้ได้ข้อเสนอแนะการจัดท าแผนบูรณาการ 5 แนวทาง ดังนี้ 
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ภาพที่ 59 แนวทางการบูรณาการแผน Creative Content and Media 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

1. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา Creative Content ของไทย (Strategic Direction) 
จากกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้กลุ่ม Creative Content & 

Media ทั้ง 4 สาขาในปีนี้ ประกอบด้วยสาขาการพิมพ์ (Publishing) สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 
สาขาภาพยนตร์ (Film) และสาขาซอฟต์แวร์เกม (Game) ท าให้มีข้อมูล และความเข้าใจสถานการณ์ และ
ประเด็นปัญหาส าคัญของแต่ละสาขา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาของแต่ละอุตสาหกรรม ว่าสาขานั้นๆ ต้อง
ได้รับการสนับสนุนในด้านใดบ้างในอนาคต ดังนั้น การบูรณาการแนวทางการพัฒนาให้เป็นแผนบูรณาการ 
Creative Content & Media นั้น จะเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญ ในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาภายใต้
ภาพรวมของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ ตลอดจนแนวทางพัฒนาอย่างบูรณาการ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน  
แต่ละสาขา มีความเข้าใจในภาพรวมว่าจะพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์แบบบูรณาการไปในทิศทางใด 

 
2. การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์เนื้อหา (Content & Skill Development) 

นอกจากการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นภาพรวมของ Creative Content & 
Media แล้วนั้น หากสังเกตุจากกระบวนการสร้างสรรค์ที่ ได้น าเสนอไปข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการ
ส าคัญในการสร้างสรรค์คอนเทนต์นั้น ต้องอาศัยทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างเป็นส าคัญ ใน  
การค้นหาแรงบรรดาลใจ ตลอดจนทักษะในการถ่ายทอดความคิด หรือคอนเทนต์ ลงบนตัวกลางในรูปแบบ
ต่างๆ ดังนั้น แนวทางการพัฒนาที่สามารถด าเนินการอย่างบูรณาการในทุกสาขาได้คือ การพัฒนาทักษะ 
รวมถึงองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์เนื้อหา 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CEA ได้ด าเนินการพัฒนา ‘CEA Online Academy’ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ รวบรวมหลักสูตรส าหรับการพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรสร้างสรรค์ ดังนั้น  
การเพิ่มบทเรียนที่เป็นหลักสูตรเฉพาะ ส าหรับการพัฒนาทักษะในการสร้างคอนเทนต์ หรือความรู้  
ความเข้าใจในกระบวนการถ่ายทอดลงบนสื่อประเภทต่างๆ ทั้งการเขียน การผลิตสื่อวิดีโอ การผลิตสื่อเสียง 
รวมถึงองค์ความรู้ต่อกระบวนการผลิตสื่ออ่ืนๆ จะสร้างความเข้าใจเบื้องต้น ให้ผู้ผลิตสามารถเข้าใจ และได้
ลองผลิตงานสร้างสรรค์ รวมถึงองค์ความรู้ประเภทอ่ืนๆ เช่น ความเข้าใจต่อลิขสิทธิ์  ความเข้าใจ  
ด้านกฎหมาย ภาษี การด าเนินธุรกิจ ฯลฯ ก็จะเป็นแนวทางการพัฒนาและเพิ่มจ านวนแรงงานผู้สร้างสรรค์ที่
มีคุณภาพมากข้ึนในอนาคต 

 
3. การส่งเสริมด้านการเข้าถึงตลาด (Market Access) 

นอกจากการสนับสนุนด้านทักษะแล้วนั้น การส่งเสริมให้ผู้ผลิต สามารถน าผลงานสร้างสรรค์ของ
ตนเอง ให้เข้าถึงผู้บริโภค ผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ ก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตได้ ดังนั้น บทบาท
ของ CEA ต่อการสนับสนุนการเข้าถึงแพลตฟอร์ม หรือช่องทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ย่อมมี
ความส าคัญต่อผู้ผลิตเป็นอย่างมาก  

 
ยกตัวอย่างการด าเนินการสนับสนุนด้านการเข้าถึงการตลาด เช่น การเชื่อมโยงผู้ผลิต หรือเจ้ าของ

คอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ กับเจ้าของแพลตฟอร์ม OTT ต่างๆ ก็สามารถสนับสนุนให้คอนเทนต์การเขียน 
หรือวิดีโอคอนเทนต์ของไทย สามารถต่อยอด และสามารถเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคทั้งในแต่ต่างประเทศได้มากข้ึนอีกด้วย 

 
4. การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์ (PR) 

จากประเด็นปัญหาร่วมของอุปสรรคการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขานั้น จะเห็นได้ว่า มี
จ านวนหน่วยงาน หรือบุคคลที่เข้าใจความส าคัญของการส่งออก Soft Power ของไทยอยู่จ านวนน้อย จาก
ความไม่เข้าใจนี้เองของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ท าให้หน่วยงานภาครัฐ ไม่อาจก าหนดแนวทางการสนับสนุน
ภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนในเชิงนโยบายของประเทศ ที่ตอบโจทย์ในด้านการส่งออก
วัฒนธรรม หรือ Soft Power ของไทย ไปยังต่างประเทศ เหมือนกันที่หลายประเทศท าส าเร็จ และสามารถ
ใช้การส่งออกวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งรูปแบบส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ พร้อมๆ ไปกับ  
การน าเสนอภาพลักษณ์ของประเทศ ในเวทีของชาวโลกได้อีกด้วย 

 
ดังนั้น CEA จะต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจต่อความส าคัญของ Soft 

Power รวมถึงความส าคัญของการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย ที่สามารถต่อยอดจุดแข็งของ
ประเทศ คือ ความหลากหลายของวัฒนธรรม และความสร้างสรรค์ของคนไทย ให้เกิดเป็นมูลค่า และคุณค่า
ในระดับประเทศได้ต่อไป  
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นอกจากนี้ จากการด าเนินการของ CEA ในปัจจุบัน ก็สามารถสร้างการรับรู้ต่อผลงานสร้างสรรค์
ของนักสร้างสรรค์ของไทยที่น่ายกย่อง ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งในระดับประเทศ หรือในระดับสากล ผ่านกิจกรรมที่ 
CEA ด าเนินการอยู่แล้ว เช่น กิจกรรม Creative Thailand รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้
ต่อ Creative Content ของไทย และต่อความส าคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนการรับรู้ต่อบทบาท
หน้าที่ของ CEA ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส าคัญ ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศ ก็สามารถสนับสนุนให้เกิดการบูณณาการกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป 

 
5. การจัดท าฐานข้อมูล (Database) 

ปัจจัยเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญเป็นอย่างมากต่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทุกสาขา 
รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรม Creative Content & Media คือการจัดท าฐานข้อมูลกลาง เพื่อบูรณาการข้อมูล
จากหน่วยงานผู้จัดเก็บต่างๆ รวมถึงใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ให้กับ
ผู้ใช้งาน หรือผู้ที่สนใจ 

การจัดท าฐานข้อมูลกลางนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการข้อมูลสนับสนุน ทั้งในระดับผู้ออกแบบ
นโยบาย ผู้เล่นในอุตสาหกรรมทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคธุรกิจ ประชาชนทั่วไป หรือแม้กระทั่งผู้ใช้จาก
ต่างประเทศ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรม Creative Content & Media รวมถึงเป็น
ช่องทางหลัก ในการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของหน่วยงานอ่ืน หรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน  
แต่ละอุตสาหกรรมได้ต่อไปอีกด้วย  

 
ทั้งนี้ จากแนวทางการออกแบบแผนบูรณาการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของประเทศไทยใน

ภาพรวม ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอไปในข้างต้นนั้น ที่ปรึกษาได้ออกแบบตัวอย่างกรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย (Thailand Creative Content) โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวทางได้ดังนี้
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ภาพที่ 60 ตัวอย่างกรอบการด าเนินการ ภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย (Thailand Creative Content) 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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 จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปในข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ และสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในสาขาต่างๆ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม Creative Content & Media เพื่อให้เกิด
การพัฒนาเป็นองค์รวม ในภาพของ Creative Content ของประเทศ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมการส่งออก Soft Power ที่นานาประเทศ ใช้เป็นเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ
ตัวเอง เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลก และเป็นอีกหนึ่งรูปแบบส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศได้อีกด้วย  
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บทที ่8  แผนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 
 
นอกจากแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงที่ได้น าเสนอไปในนั้น ส่วนต่อไปนี้ จะ

เป็นการน าเสนอแผนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทย เพื่อเป็น 
แนวทางการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายตามหน่วยงานที่มีการจัดเก็บ ประกอบกับการวิเคราะห์
ในภาพรวมของการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงว่า มีข้อมูลในส่วนใดที่
ยังไม่มีการจัดเก็บ เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมฯ ให้มีข้อมูลสมบูรณ์และครบถ้วน  ตลอดจน
การศึกษาแนวทางการต่อยอดและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถรองรับการใช้งานของ
ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ออกนโยบาย หรือด าเนินการสนับสนุนอุตสาหกรรม และหน่วยงาน
ภาคเอกชน โดยในการน าเสนอต่อไปนี้ จะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 

 การก าหนดขอบเขตการจัดท าฐานข้อมูล 

 หน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องของไทย 

 กรณีศึกษาต้นแบบด้านฐานข้อมูลจากต่างประเทศ 

 สรุปแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทย 
ซึ่งจะน าเสนอผลการศึกษาของแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

 
8.1 การก าหนดขอบเขตการจัดท าฐานข้อมูล 

นอกจากการน าเสนอรายละเอียดขอบเขตการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจาย
เสียง ตามที่ได้น าเสนอไปในส่วนก่อนหน้านั้น หัวข้อต่อไปนี้ จะเป็นการน าเสนอกรอบการด าเนินการ การจัดท า
ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาการกระจายเสียง โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดท าฐานข้อมูลของ
อุตสาหกรรมการกระจายเสียง มีดังนี้ 

(1) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขาการกระจายเสียง รวมถึงสามารถ
เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 

(2) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาและค้นคว้า รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
การกระจายเสียงของประเทศไทย ให้แก่ประชาชน นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลที่สนใจ 

(3) เพื่อสร้างช่องทาง (Platform) ในการอ านวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกิจให้แก่ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาและต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการกระจายเสียงต่อไป 

 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงได้อย่าง

มีประสิทธิภาพต่อไป และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดท าฐานข้อมูลต่อไปนั้น ในส่วนต่อไปนี้ จะเป็นการน าเสนอ
ข้อมูลการก าหนดขอบเขตในเชิงนิยามของฐานข้อมูล (Database) ประกอบกบัข้อมูลโครงสร้างของสถาปัตยกรรมของ
ระบบฐานข้อมูล (Database Architecture) เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดท าฐานข้อมูล และจะสรุปเป็นขอบเขตของ
การศึกษาแนวทางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) ต่อไป โดยจะมีรายะเอียดของ
แต่ละส่วน ดังนี้ 
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8.1.1 ค านิยามของฐานข้อมูล (Database) 
นิยามของฐานข้อมูลโดยทั่วไป หมายถึง แหล่งที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปแฟ้มข้อมูลมารวมไว้

ที่เดียวกัน โดยข้อมูลแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ใน
แฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล ทั้งนี้ควรมีส่วนของพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)  
เพื่อเก็บค าอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของฐานข้อมูลด้วย เนื่องจากข้อมูลที่จัดเก็บนั้น สามารถสืบค้น (Retrieval) 
 แก้ไข (Modified) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ข้อมูล (Update) และจัดเรียง (Sort) ได้อย่างสะดวก  

กล่าวโดยสรุป นิยามของฐานข้อมูล (Database) ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบ โดยข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้น ต้องถูกเก็บรวบรวมขึ้นตามวัตถุประสงค์การใช้งานของ
ฐานข้อมูลหรือขององค์กรนั้นๆ ซึ่งข้อมูลแต่ละส่วนในฐานข้อมูลจะมีความสัมพันธ์กันและสามารถน าออกมาใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 ทั้งนี้ข้อมูลแต่ละส่วนอาจมีความหลากหลายแตกต่างกันไป เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือ
เหตุการณ์ใดๆ ที่ส าคัญหรือน่าสนใจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจได้มาจากการสังเกต การนับ การวัด หรือการสืบค้น รวมถึง
รูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บ สามารถอยู่ในรูปแบบที่เป็นตัวเลข ข้อความ และรูปภาพต่างๆ ก็ได้ 
 
8.1.2 โครงสร้างของสถาปตัยกรรมของระบบฐานข้อมูล (Database Architecture) 

สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเป็นมุมมองแนวความคิดที่ใช้ในการอธิบายถึงรูปแบบและโครงสร้างของข้อมูล  
ในระบบฐานข้อมูลโดยไม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างจริงของระบบฐานข้อมูลนั้นๆ ผู้ใช้ฐานข้อมูลจะมองข้อมูลนี้ในมุม (View) 
ที่แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการประยุกต์ใช้งานโดยไม่จ าเป็นต้องสนใจว่ามีลักษณะการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร 
ระบบฐานข้อมูลจะท าการซ่อนรายละเอียดไว้โดยจัดแบ่งระดับของข้อมูลออกเป็นระดับชั้น ทั้งนี้ระดับชั้นของข้อมูล 
ถูกพัฒนาขึ้นโดย The Standards Planning and Requirements Committee (SPARC) ของ American National 
Standards institute (ANSI) ที่เรียกว่า ANSI/SPARC โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก ่

 
(1) ระดับภายนอก (External Level/ Individual User Views) เป็นระดับที่อยู่สูงสุด เป็นมุมมองของ

ผู้ใช้แต่ละคนที่ต่อข้อมูลว่ามีการจัดเก็บหรือมีข้อมูลใดอยู่บ้างซึ่งไม่ใช่รูปร่างหรือโครงสร้างของข้อมูลที่
แท้จริงทั้งหมดเป็นเพียงบางส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บอยู่จริงในฐานข้อมูลโดยผู้ใช้แต่ละคนจะมี  
ความต้องการใช้งานหรือมีมุมมองของข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป 
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(2) ระดับแนวความคิด (Conceptual Level) เป็นระดับที่อยู่ถัดลงมา ได้แก่ ระดับของการมอง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ว่ามีการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร มีความสัมพันธ์กับข้อมูลอ่ืน
อย่างไรบ้าง รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูล เช่น กฎเกณฑ์ของตัวข้อมูล ความปลอดภัย 
(Security) และความคงสภาพของข้อมูล ( Integrity) ซึ่งยังไม่ใช่รูปแบบหรือวิธีการจัดเก็บจริงใน 
สื่อบันทึกข้อมูล เป็นเพียงแค่มุมมองในแนวความคิดว่า ข้อมูลจะมีการจัดเก็บอย่างไรเท่านั้น โดยผู้ที่มี
สิทธิ์จะใช้ข้อมูลในระดับนี้ คือโปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรือผู้บริหารฐานข้อมูล (Database 
Administrator) นอกจากนี้ในระดับ Conceptual view ยังประกอบไปด้วย เค้าร่าง (Schema)  
ที่อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลประกอบไปด้วยตารางอะไรบ้าง แต่ละตาราง
ประกอบไปด้วยรายการอะไรบ้าง แต่ละรายการมีค่าเป็นอะไรได้บ้าง รายการใดเป็นคีย์หลัก  
รายการใดเป็นคีย์นอก และอ้างอิงถึงตารางอะไร เป็นต้น 
 

(3) ระดับภายใน (Internal Level / Physical view) เป็นระดับที่มองถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูลในระดับ 
Physical ว่ามีรูปแบบและโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร ประกอบด้วยเค้าร่างเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ข้อมูลจริงในอุปกรณ์เก็บข้อมูล (storage) เช่น รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล วิธีการเข้าถึงข้อมูล  
ขนาดของข้อมูล ก าหนดดิสก์ในการเก็บข้อมูล เป็นต้น 

 

 
ภาพที ่61 โครงสร้างของสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมลู (Database Architecture) 

 
 กล่าวโดยสรุป จากแผนภาพในข้างต้น จะท าให้เข้าใจถึงโครงสร้างของสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลได้อยา่ง
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยในการสร้างหรือออกแบบฐานข้อมูล จ าเป็นต้องก าหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล หรือใน
ระดับแนวคิด (Conceptual view) ขึ้นมาก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในอีก 2 ส่วนหลัก คือ ส่วน 
Internal และ External ต่อไป 
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นอกจากนี้ ในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างครบวงจร ยังมีส่วนส าคัญอีกส่วนนึง ได้แก่  
การท าระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ Database Management System (DBMS) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล
ได้ง่ าย สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ ใช้ใน 
การจัดการฐานข้อมูล การจัดเตรียมพื้นที่ในการเก็บ การเข้าถึง ระบบรักษาความปลอดภัย การส ารองข้อมูล  
และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ทั้งนี้ ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ตามแบบจ าลองฐานข้อมูล  
ที่สนับสนุน ซึ่งจะแบ่งตามความเหมาะสมของรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันไป เป็นต้น  

 
จากโครงสร้างของสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลข้างต้น การศึกษาฉบับนี้ก าหนดขอบเขต 

การด าเนินงานใน ระดับแนวคิด (Conceptual Schema) ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักที่แสดงรายละเอียดของฐานข้อมูล
ทั้งหมดเท่านั้น  
8.1.3 กรอบแนวคิดการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 

เช่นเดียวกันกับการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา การจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์รายสาขา ก็จ าเป็นต้องมีกรอบแนวคิดการจัดท าฐานข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการเป็นกรอบแนวคิด  
การรวบรวมข้อมูล รวมถึงเป็นแนวทางในการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาอีก
ด้วย ส าหรับกรอบแนวคิดการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขานี้ ประกอบไปด้วยแนวคิดหลักใน  
การจัดกลุ่มข้อมูลส าหรับการจัดท าฐานข้อมูล และกรอบแนวคิดการออกแบบฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
8.1.3.1 แนวคิดการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการกระจายเสียง 

การศึกษาในโครงการนี้ มุ่งเน้นการออกแบบโครงสร้างของศูนย์กลางของฐานข้อมูลการกระจายเสียงขึ้น 
ภายใต้แนวคิดของการเป็นแหล่งรวมข้อมูลและศูนย์รวมของการเข้าถึงข้อมูลทางด้านการกระจายเสียง ส าหรับบุคคล
ทั่วไป ทั้งนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงหน่วยงานภายรัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุ
ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมดังกล่าว ตลอดจนพัฒนา ต่อยอดและสืบสาน  
องค์ความรู้ ผ่านการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของการกระจายเสียงของประเทศไทยต่อไป  
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ภาพที่ 62 แนวคิดการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการกระจายเสียง 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
  

โดยแนวคิดการจัดการฐานข้อมูลในลักษณะนี้ จะช่วยให้เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลน้อยลง และพัฒนาให้
เกิดการจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ สร้างมาตรฐานของการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับและสามารถบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ชุดข้อมูลเฉพาะอีกด้วย 

 
นอกจากนี้ ในการก าหนดกรอบของข้อมูลที่จะจัดเก็บ สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ข้อมูลเชิง

คุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 63 กรอบการจัดกลุ่มข้อมลูอุตสาหกรรมการกระจายเสียง 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เน้นการบรรยาย ลักษณะ รูปแบบของ ผลิตภัณฑ์ / บริการ
สร้างสรรค์แต่ละประเภท รวมถึงบุคลากร ศิลปิน และธุรกิจ / ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ / บริการสร้างสรรค์ รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ในการต่อยอด 
การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต โดยมีหัวข้อการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ 

 ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ ประเภทวัสดุที่ใช้ ประเภทของบริการ 

 บุคลากร ศิลปิน ธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ เช่น บุคลากร/ศิลปินจ าแนกตามประเภทของสินค้า/
บริการ ประวัติ ช่องทางการติดต่อ 

 องค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ แนวโน้มของอุตสาหกรรม 
 

2) ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการสรุปข้อมูลเชิงของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเชิงตัวเลข ทั้งในภาพรวม  
และการแจกแจงรายละเอียดตามประเภทผลิตภัณฑ์ บริการ บุคลากร ธุรกิจ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมแนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น โดยมีหัวข้อการจัดเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ 

 ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ เช่น มูลค่าโดยรวมของอุตสาหกรรม มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก มูลค่าราย
ผลิตภัณฑ์ 

 บุคลากร ศิลปิน ธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ เช่น ตลาดแรงงาน : ภาพรวม/จ าแนกรายสาขา จ านวน
บุคลากร/ศิลปิน/ธุรกิจหรือผู้ประกอบการแยกตามความเชี่ยวชาญ เป็นต้น 

ซึ่งกรอบการรวบรวมข้อมูลข้างต้นจะน ามาใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูลของแต่ละอุตสาหกรรมต่อไป 
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8.1.3.2 กรอบแนวคิดการออกแบบฐานข้อมูลการกระจายเสียง 
ในการจัดท าฐานข้อมูลครั้งนี้ ได้ศึกษาถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนหลัก ดังนี้ 
 

 
ภาพที ่64 กรอบแนวคิดการจัดท าฐานข้อมูล 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนของการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าฐานข้อมูล 
การกระจายเสียง ในปัจจุบันทั้งจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก รวมถึงการทบทวนนโยบาย
และแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
โครงสร้างของชุดข้อมูลที่ส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พร้อมทั้งศึกษาความต้องการใน
การน าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทั้งของภาครัฐและเอกชน (Supply & Demand Side)  
 

2) วิเคราะห์ช่องว่างข้อมูล (Gap Analysis) เป็นการพิจารณาช่องว่างของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เปรียบเทียบกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และความต้องการใช้ประโยชน์จากภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้เห็นถึงความต้องการชุดข้อมูลที่เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อไป 

 
3) ออกแบบฐานข้อมูล (Database design) ออกแบบฐานข้อมูล (Masterplan Database) จากผล 

การวิเคราะห์ช่องว่างของข้อมูล (Gap Analysis) และการท า Data Grouping โดยจ าแนกและจัดกลุ่ม
ข้อมูลของอุตสาหกรรมรายสาขาของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตามกรอบแนวคิดการจัดกลุ่มข้อมูล
ข้างต้น พร้อมทั้งเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รวมถึงข้อเสนอแนะใน
การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีตัวอย่างผลลัพธ์ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที ่65 ตัวอย่างผลลัพธ์ (Output) จากกระบวนการด าเนินงานจัดท าฐานข้อมลูรายสาขา 

 
 

 
ภาพที ่66 ตัวอย่างการวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล และรายการข้อมูลที่ควรจัดเก็บในอนาคต 
ที่มา: โครงการจัดท าฐานข้อมลูและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศลิปะการแสดง 
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8.2 หน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องของไทย 
ในหัวข้อต่อไปนี้จะเป็นการน าเสนอฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้วของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม

กระจายเสียง เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การเก็บข้อมูลในปัจจุบันในด้านของฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐใดบ้างที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานว่ามีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร มี
รายละเอียดข้อมูลในส่วนใดบ้าง รวมถึงมีการเผยแพร่หรือน าเสนอข้อมูลมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของวิธีเสนอรูปแบบว่ามีการใช้รูปแบบใดเนื่องจากสามารถน ามาวิเคราะห์การเก็บรายละเอียดของข้อมูล
ได้ จากการศึกษาพบว่าหน่วยงานที่มีการจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกระจายเสียง ของ
ประเทศไทยนั้นประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูล (โดยรวมส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัด) ได้แก่ 

1. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
(กสทช.) และหน่วยงานในสังกัด (กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)) 

2. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) 
3. สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 
4. สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
5. เว็บไซต์ของช่องโทรทัศน์ต่างๆ 

 
โดยในแต่ละหัวข้อได้มีการจ าแนกประเภทของข้อมูลและการแสดงรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่

กับการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน โดยทางที่ปรึกษาได้เข้าไปศึกษาฐานข้อมูลทั้งหมดและสามารถน ามาสรุปได้
ดังนี้ 

 
8.2.1 การจัดเก็บข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และหน่วยงานในสังกัด 
 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ หนึ่งในหน่วยงานหลักที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการกระจายเสียง มีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยเว็บไซต์หลักคือ www.nbtc.go.th ทั้งนี้ยังได้จัดท าเว็บไซต์ส าหรับ
อุตสาหกรรมการกระจายเสียง https://broadcast.nbtc.go.th/home/ โดยเฉพาะ เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย 
แนะน าอุตสาหกรรมรวมถึงหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน โดยบนหน้าเว็บไซต์น าเสนอข้อมูลที่โดดเด่น 5 รายการคือ กฏหมาย 
กิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน์ บริการข้อมูล วารสารงานวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที ่67 ภาพรวมฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
ที่มา: เว็บไซต์ของ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

 
ลักษณะข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคมฯ เป็นลักษณะข้อมูลทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ผลิต/

บุคลากร รายการ องค์ความรู้ สถิติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์และเข้าใจอุตสาหกรรม  
การกระจายเสียงในประเทศไทยโดยรวม อีกทั้งยังชี้ให้เห็นทิศทางภาพรวมของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงใน
อนาคต 

 
ในด้านการน าเสนอข้อมูลด้านทั่วไป พบว่า กสทช. ท างานเชิงรุก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการที่

ได้รับอนุญาตเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี และจัดท าข้อมูลโดยละเอียดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดเก็บ รวมถึง
แสดงข้อมูลในรายละเอียดดังกล่าว ซึ่งจะถึงโดยละเอียดในล าดับถัดไป 
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ภาพที ่68 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในวารสารงานวิชาการ 

ที่มา: เว็บไซต์ของ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  

ด้านผู้ผลิต/บุคลากร กสทช. น าเสนอเป็น 2 ประเภทหลัก ส่วนแรกคือรายชื่อของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการวิทยุ รายละเอียดประกอบด้วย ล าดับ จังหวัด รหัสสถานี ชื่อสถานี ผลได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ 
ผลการตรวจเครื่อง การยื่นขออนุญาตวิทยุคมนาคม วันที่ได้รับอนุญาต วันที่สิ้นสุด ในส่วนที่สอง คือรายชื่อของผู้ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ รายละเอียดประกอบด้วย หมายเลขช่อง โลโก้ ชื่อช่อง บริษัท/หน่วยงาน มติกสท. 
วันอนุญาต วันสิ้นสุด โดยจ าแนกเป็นบริการสาธารณะและบริการทางธุรกิจ แบ่งเป็นหมวดต่างๆ ตามระเบียบที่
ก าหนด 

 
ด้านรายการ กสทช. น าเสนอผังรายการทีวีดิจิทัล ให้เข้าใจถึงรายการที่จะออกอากาศในแต่วันและเวลา ตาม

ช่องโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ซึ่งรายละเอียดประกอบด้วย ช่องโทรทัศน์ วันเวลาที่ออกอากาศ รายการที่
ออกอากาศ รายละเอียดเพิ่มเติมตามแต่ละรายการ 

 
ด้านองค์ความรู้ กสทช. เผยแพร่องค์ความรู้เป็นวารสารวิชาการตั้งแต่ด้านส่งเสริมการประกอบกิจการ ด้าน

เทคโนโลยีด้านการก ากับการดูแล จนถึงด้านการขออนุญาต องค์ความรู้การประเมินอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัล 
รวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมโทรทัศน์และวิทยุใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน
อุตสาหกรรมนี้ ได้รับรู้ทิศทางและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในด้านของเทคโนโลยีสมัยใหม่  
การบริหารจัดการ ผลิตเนื้อหา และกฏกติกาภายใต้บริบทใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากร โดยมีโครงการ
อบรมเสริมสร้างทักษะ ผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ด าเนินรายการ การพัฒนาทักษะด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์ และ
ส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้พัฒนาทักษะการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น 
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ด้านข้อมูลสถิติ กสทช. น าเสนอข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ประกอบด้วย 1.สัดส่วนผู้ชมช่องรายการ
โทรทัศน์และวิทยุ 2.สถิติความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ 3.พฤติกรรมการรับฟังสื่อทางเสียงและโทรทัศน์ 4.มูลค่า 
การโฆษณาในกิจการโทรทัศน์และวิทยุ โดยส่วนแรก แสดงสัดส่วนผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์และวิทยุ จ าแนกออกได้  
2 แบบ คือ แบ่งตามช่วงอายุ และแบ่งตามประเภทรายการ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบถึงแนวโน้มความนิยม
ของเนื้อหารายการแต่ละประเภท ตามแต่ละกลุ่มช่วงอายุ เช่น การเก็บข้อมูลพัฒนาการเนื้อหารายการประเภทละคร
และรายการวาไรตี้ในปีพ.ศ. 2557 – 2562 

 
ส่วนที่สอง แสดงสถิติความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ในปีพ.ศ. 2563 เป็นปีที่ธุรกิจทีวีดิจิทัลได้รับผลกระทบ

จากทั้งภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเปรียบเทียบจากเรตติ้งของแต่ละช่องรายการ เพื่อ
วิเคราะห์แนวโน้มโดยรวม เช่น การเก็บข้อมูลพัฒนาการความนิยมรายการข่าวเทียบกับรายการบันเทิงของผู้ชมดิจิทัล
ทวีีในช่วงไพรม์ไทม์ในรอบ 7 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2563 การเก็บข้อมูลผลงานของช่องทีวีดิจิทัลในช่วงครึ่งปีแรกของปี
พ.ศ. 2563 เป็นต้น ซึ่งท าให้ผู้ประกอบกิจการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพและเข้ากับสถานการณ์ยิ่งขึ้น 

 
ส่วนที่สาม แสดงการจัดเก็บสถิติพฤติกรรมการรับฟังสื่อทางเสียงและโทรทัศน์ โดยเปรียบเทียบระยะเวลาที่

ใช้ในการรับชมเป็นหลัก เก็บข้อมูลเป็นรายไตรมาสแล้วน ามาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี โดยเปรียบเทียบ
กับปีก่อนหน้า เช่น เก็บข้อมูลการับชมโทรทัศน์รายวัน (เฉลี่ยรายเดือน) จากทุกโครงข่าย ท าให้ทราบถึงสาเหตุที่ท าให้
แนวโน้มการรับชมสูงขึ้นหรือลดลงในแต่ละไตรมาส ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการสามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 
ส่วนสุดท้าย แสดงสถิติมูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์และวิทยุ โดยเปรียบเทียบสัดส่วนการ

เปลี่ยนแปลงระหว่างปี โดยเทียบกับปีก่อนหน้า เช่น การเก็บข้อมูลรายได้ดิจิทัลทีวีรายปี เพื่อพิจารณาถึงเหตุที่ส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม 

 
จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่แสดงโดย กสทช. มีการเก็บข้อมูลเชิงลึก น าเสนอออกมาในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

ซึ่งมีรายละเอียดที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม ทว่าการเก็บข้อมูลของหน่วยงานยั ง
กระจัดกระจาย หากมีการจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะท าให้ความซับซ้อนของข้อมูลลดลงได้ 

 
นอกจากนี้ ภายใน กสทช. ได้มีการจัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ที่แยกออกมาเป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน เพื่อจัดสรรเงินทุนให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนการด าเนินโครงการที่จะก่อให้เกิดการผลิตชิ้นงานต่างๆ  ที่เกี่ยวเนื่องในกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม 
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การจัดเก็บข้อมูล โดย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) 

กทปส. จัดท าเว็บไซต์ https://btfp.nbtc.go.th/ โดยเฉพาะเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบนหน้าเว็บไซต์น าเสนอข้อมูลที่โดดเด่น 2 รายการคือ เอกสารเผยแพร่ และ
ผลงานกองทุน 

 

 
ภาพที ่69 ภาพรวมฐานข้อมูลของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ

โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส(. 
ที่มา: เว็บไซต์ของ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์

และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) 
 
ส าหรับรายละเอียดของข้อมูล กทปส. น าเสนอผลงานกองทุนที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงาน โดยได้ระบุ

วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของหน่วยงานที่ได้รับกองทุนพอสังเขป เพื่อให้เห็นถึงผลการด าเนินการของหน่วยงาน 
นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สนใจขอรับทุนและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ศึกษาโดย
ละเอียด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาอุตสากรรมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
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8.2.2 การจัดเก็บข้อมูลของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy Agency (CEA) เป็นองค์กรภายใต้

รัฐบาลสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้นหน่วยงาน CEA จึงได้น าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 15 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรมการกระจายเสียงเป็นส่วนประกอบ ซึ่ง
เผยแพรผ่่านเว็บไซต์ https://www.cea.or.th/ เป็นหลัก 

 

 
ภาพที ่70 ภาพรวมฐานข้อมูลของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) 

ที่มา: เว็บไซต์ของ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) 
 
ลักษณะรายละเอียดของข้อมูล เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยตรง ใน

เว็บไซต์จึงประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยภาพรวม บนหน้าเว็บไซต์โดยใช้รูปภาพประกอบ
เป็นส่วนมาก ท าให้เห็นกิจกรรมในอดีตที่ผ่านมาของหน่วยงาน ในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
การกระจายเสียง ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ ดังนี้ 
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ภาพที ่71 ภาพรวมฐานข้อมูลของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) 

ที่มา: เว็บไซต์ของ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) 
 

ด้านข้อมูลสถิติ CEA น าเสนอข้อมูลเชิงสถิติ 2 ส่วน ประกอบด้วย 1. มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา
ของประเทศไทย และ 2. แรงงานสร้างสรรค์ของไทย ในส่วนแรกแสดงรายได้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาที่เก็บ
ได้ในปีพ.ศ. 2561 ท าให้เห็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่อุตสาหกรรมสร้างได้ทั้งหมด เพื่อพิจารณาถึงเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมในภาพรวม 

 
ส่วนที่สอง แสดงการจัดเก็บข้อมูลสถิติแรงงานสร้างสรรค์ในไทยในปีพ.ศ. 2560 เก็บข้อมูลเป็นรายปีแล้ว

น ามาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี โดยแสดงเป็นรายสาขา เพื่อให้เห็นสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
การกระจายเสียงที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ งหมด รวมถึงระบุปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ศึกษาและวางแผนดึงดูดผู้ที่สนใจประกอบกิจการเพิ่มมากข้ึน 

 
จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่แสดงโดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์โดยรวม มีรายละเอียดเหมาะสมตามบทบาทของหน่วยงาน ซึ่งมีข้อมูลของอุตสาหกรรมการกระจายเสียง
เป็นส่วนประกอบ ทว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีเพียงข้อมูลเชิงสถิติเท่านั้น จึงต้องศึกษาหน่วยงานอ่ืนที่มีบทบาทกับ  
การกระจายเสียงเพิ่มเติมในล าดับถัดไป 
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8.2.3 การจัดเก็บข้อมูลของสมาพันธส์มาคมภาพยนตร์แห่งชาติ (สสภช.) 
สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ (สสภช.) จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2534 เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของวงการ

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ที่เกิดขึ้นในแต่ละสาขาอาชีพที่กระจัดกระจายอยู่ในวงการ จึงได้มีการรวมกลุ่มกันระหว่าง
บุคคลในวงการภาพยนตร์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมของความคิดเห็น การพัฒนาการด ารงไว้ซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
และเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ให้มีการเติบโตยิ่งขึ้นและมั่นคงสืบไป ได้จัดท าเว็บไซต์ส าหรับ
อุตสาหกรรมการกระจายเสียง https://www.mpc.or.th/ เป็นหลัก เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมที่ช่วย
พัฒนาอุตสาหกรรม 

 

 
ภาพที ่72 ภาพรวมฐานข้อมูลของสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ (สสภช.) 

ที่มา: เว็บไซต์ของ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ (สสภช.) 
 
ลักษณะรายละเอียดของข้อมูล เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทด้านภาพยนตร์โดยเฉพาะ ในเว็บไซต์จึงมี

ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นหลัก ซึ่งไม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการกระจายเสียงโดยตรง และบนหน้า
เว็บไซต์โดยใช้รูปภาพประกอบเป็นส่วนมาก ท าให้เห็นกิจกรรมในอดีตที่ผ่านมาของหน่วยงาน ในส่วนของข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมนั้น ประกอบด้วย ผู้ผลิต/บุคลากร รายการ และข้อมูลสถิติ ดังนี้ 
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ภาพที ่73 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในข้อมูลวิจัย 

ที่มา :รายงานมลูค่าตลาดและสถติิผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่อเนื่องอุตสาหกรรมโทรทัศน ์
 
ด้านผู้ผลิต/บุคลากร สสภช. น าเสนอเป็น 2 ประเภทหลัก ส่วนแรกคือจ านวนผู้ประกอบการโทรทัศน์  

ภาพยนตร์แอนิเมชัน ที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในปีพ.ศ. 2554 และ 2558-2560 และส่วนที่สองคือ 
จ านวนบุคลากรในอุตสาหกรรมคอนเทนต์บันเทิงในปีพ.ศ. 2554 และ 2558-2560 โดยเปรียบเทียบสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
ในอุตสาหกรรม 

 
ด้านข้อมูลสถิติ สสภช. น าเสนอข้อมูลเชิงสถิติของรายได้อุตสาหกรรมคอนเทนต์บันเทิง โดยแสดงข้อมูลที่

เก็บได้ในช่วงปีพ.ศ. 2554-2560 เพื่อให้เห็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมโดยรวม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยดัง
เห็นได้จากรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะให้เห็นในด้านของการผลิตที่จัดเก็บรายได้จากรายได้โฆษณา มีการแสดง
รายละเอียดโดยสรุป เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว 

 
จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่แสดงโดยสมาพันธส์มาคมภาพยนตร์แห่งชาต ิ(สสภช.) มีการเก็บข้อมูลเป็นเชิงภาพยนตร์ 

มีรายละเอียดเหมาะสมตามบทบาทของหน่วยงาน ซึ่งมิได้เกี่ยวกับการกระจายเสียงโดยตรง รวมถึงยังมิได้มีการปรับ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จึงต้องศึกษาหน่วยงานอ่ืนที่มีบทบาทกับการกระจายเสียงโดยตรงเพิ่มเติม ดังที่จะกล่าวในล าดับ
ถัดไป 
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8.2.4 การจัดเก็บข้อมูลของสมาพันธส์มาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นองค์กรตัวแทนของผู้ประกอบการ  ผู้ที่มี

อาชีพเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทุกประเภท ทุกสาขา ได้จัดท าเว็บไซต์ส าหรับ
อุตสาหกรรมการกระจายเสียง โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ https://rtbpf.org/ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
กิจกรรม รวมถึงให้ข้อมูลเชิงองค์ความรูแ้ก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นหลัก 

 

 
ภาพที ่74 ภาพรวมฐานข้อมูลของสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ 

 ที่มา: เว็บไซต์ของ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์
 
โดยรายละเอียดของข้อมูลที่เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของสมาพันธ์ฯ เป็นลักษณะข้อมูลทั่วไป โดยท าให้สังคม

รับรู้และเข้าใจในบทบาทของสมาพันธ์ฯ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ประกอบด้วย 
ผู้ผลิต/บุคลากร และรายการ ดังนี้ 

 
ด้านผู้ผลิต/บุคลากร ได้มีการเผยแพร่รายชื่อช่องโทรทัศน์ทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ โดยระบุ

รายละเอียดที่ส าคัญในเบื้องต้น ประกอบด้วย บริษัท/องค์กร สถานี/ประเภท ผู้มีอ านาจลงนาม 
 
ด้านรายการ หนึ่งในการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพที่สมาพันธ์ฯได้ด าเนินการอย่างเห็นได้ชัดคือ การมอบ

รางวัลนาฏราช ซึ่งสามารถสร้างขวัญก าลังใจรวมถึงแรงกระตุ้นในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการใน
อุตสาหกรรมได้ โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ประเภทรางวัลวิทยุ และประเภทรางวัลโทรทัศน์ ซึ่งจ าแนก
ตามแต่ละสาขาย่อยในประเภทนั้นๆต่อไป เช่น วาไรตี้ยอดเยี่ยม รายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม เป็นต้น 

             website

•           RTBPF
•        
•            
•              
•                   
•            
•               
•        

•              
•                  

•        
•         RTBPF
•                   

•        RTBPF 

Database Structure



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 

 
168 

แม้ว่าทางสมาพันธ์ฯ ระบุว่าต้องการเผยแพร่องค์ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทว่าในเว็บไซต์มิได้มี
ช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยทั่วไป มีเพยีงข้อมูลที่อธิบายในเบื้องต้น ซึ่งขาดรายละเอียดที่ควรเผยแพร่แก่ผู้ที่
มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรม 

 
8.2.5 การจัดเก็บข้อมูลของ Website ช่องโทรทัศน์ต่างๆ 

ช่องรายการต่างๆ ประกอบด้วยผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงเป็นจ านวนมาก ตามแต่ละตามช่องที่ได้รับ
อนุญาตจาก กสทช. ซึ่งมีส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เนื่องจากเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้าน
ความคิด และพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้นจะน าเสนอผ่าน เว็บไซต์
ตามแต่ละช่อง ซึ่งในที่นี้จะยกตัวอย่างเว็บไซต์ของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด โดยลักษณะของ
ข้อมูลในเว็บไซต์ จะน าเสนอข้อมูลของรายการของช่อง โดยแยกเป็นประเภทของรายการ ประกอบด้วย  ควิซโชว์  
ซิตคอม ซีรีส์ต่างประเทศ ทอล์กโชว์ ประกวดร้องเพลง ละคร วาไรตี้ เกมโชว์ เรียลลิตี้โชว์ รวมถึงเผยแพร่ข่าวสารที่
เก่ียวข้องกับบริษัทอีกด้วย ทั้งนี้ มีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 

 

 
ภาพที ่75 ภาพรวมฐานข้อมลูของเว็บไซต์ช่องโทรทัศน์ 

 ที่มา: เว็บไซต์ของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
 
ลักษณะรายละเอียดของข้อมูล เป็นการอธิบายข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับช่องโทรทัศน์ โดยให้ข้อมูลที่

ละเอียด ประกอบด้วย รายการสด รายการ ผังรายการ ศิลปินดารา เพลง ข่าวประชาสัมพันธ์ ในส่วนของข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมนั้น จะประกอบด้วย ผู้ผลิต/บุคลากร และรายการ ดังนี้ 
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ภาพที ่76 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกระจายเสียงบนเว็บไซต์ช่องโทรทัศน์ 

ที่มา: เว็บไซต์ของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากดั และบนช่องทาง Youtube 
 
ด้านผู้ผลิต/บุคลากร ได้มีการเผยแพร่รายชื่อนักแสดงและพิธีกรที่ได้รับหน้าที่ด าเนินงานในแต่ละรายการ

ตามช่องโทรทัศน์ก าหนด 
 
ด้านรายการ มีการน าเสนอผังรายการ และรายละเอียดรายการโดยสังเขป เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาสาระที่

จ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรมในรายการนั้น เช่น ประเภทรายการ ยอดผู้ชม นักแสดง วันและเวลาออกอากาศ 
นอกจากนี้ยังได้ลงรายการย้อนหลัง ทั้งบนเว็บไซต์ของช่องรายการ และบนเว็บไซต์ Youtube ในการเผยแพร่เนื้อหา
รายการต่างๆ 

ทั้งนี้ ฐานข้อมูลต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ตามเว็บไซต์ช่องรายการแต่ละช่องโทรทัศน์นั้น ได้ถูกน ามาเผยแพร่
โดยสรุปเป็นข้อมูลเชิงสถิติ ในรูปแบบเข้าใจง่ายและชัดเจน ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามที่กล่าวไว้ในข้างต้น 
 
  

                                                                                                  Youtube
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8.2.6 สรุปรายละเอียดแผนผังฐานขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดหน่วยงานที่เป็นผู้จัดเกบ็ 
ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีข้อมูลที่หลากหลาย โดยข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกระจายเสียง ถูกจัดเก็บภายในส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นหลัก สามารถน ามาสรุปเป็นหัวข้อได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้ผลิต/บุคลากร รายการ องค์ความรู้ และข้อมูลสถิติ โดยหน่วยงานอ่ืน จะมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพียงบางกลุ่ม 
ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละหน่วยงาน 

 
จะสังเกตได้ว่าข้อมูลด้านผู้ผลิต/บุคลากร เช่น กสทช. จะมีการจ าแนกประเภทเป็น ผู้ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการ ซึ่งแบ่งเป็นกิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุ ขณะที่สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติมีการแบ่ง
ประเภทเป็นจ านวนผู้ประกอบการ โทรทัศน์ ภาพยนตร์แอนิเมชัน และจ านวนบุคลากรในอุตสาหกรรมคอนเทนต์
บันเทิง ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ทั้งรายชื่อของทั้งสองหน่วยงานทับซ้อนกันแต่ถูกจ าแนกอยู่ในกลุ่มที่ต่างกัน 

 
นอกจากนี้ในด้านองค์ความรู้ จะสังเกตได้ว่าจากหน่วยงานทั้งหมดมีเพียงส านักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เท่านั้นที่มีการจัดเก็บ เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งประโยชน์ในเชิงธุรกิจอย่างมาก ส าหรับข้อมูลสถิติ มี 
การจัดเก็บข้อมูลในอดีตเอาไว้ในฐานข้อมูลและมีการเผยแพร่ให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงมีการอธิบาย
ตัวอย่างให้โดยละเอียด ซึ่งท าให้ผู้เข้ามาศึกษาเข้าใจอุตสาหกรรมได้มากขึ้น ทว่าในอดีตมีการจัดเก็บอย่างสม่ าเสมอ 
แต่ปัจจุบันยังขาดการปรับข้อมูลให้ทันเวลา จากข้อมูลข้างต้นสามารถน ามาสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 

 
ภาพที ่77 สรุปรายละเอียดฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในแต่ละหน่วยงานของประเทศไทย 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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นอกจากรวบรวมรายละเอียดของข้อมูล ที่ปรึกษายังให้ความส าคัญกับรูปแบบการน าเสนอที่ดีเนื่องจาก
รูปแบบการน าเสนอที่ดี จะน าไปสู่การใช้งานของผู้ใช้ที่สะดวกขึ้น หรือแม้กระทั่งเข้าใจและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
ต่อยอดได้ง่ายขึ้นอีกด้วย หากพิจารจะเห็นว่าฐานข้อมูลส่วนมากเป็นการจัดเก็บในรูปแบบของ .HTML หรอือธิบายบน
หน้าเว็บไซต์พอสังเขป มีรูปแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย ง่ายต่อการเข้าใจ สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป ขณะเดียวกันในบาง
หน่วยงานจะมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบ PDF โดยจะเป็นในรูปแบบของหนังสือและรายงานซึ่งจะมีรายละเอียดอธิบาย
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดทางวิชาการได้ ทั้งนี้ หลังจากการค้นคว้าข้อมูลทั้งหมดสามารถน ามาจัดกลุ่ม
และสรุปได้ดังแผนภาพด้านล่าง 

 

 
ภาพที ่78 สรุปรายละเอียดข้อมลูอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในแต่ละหน่วยงานของประเทศไทย 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
จากข้อมูลข้างต้น ท าให้เข้าใจสถานการณ์ของข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้ง  5 หน่วยงาน ซึ่ง

จะเห็นได้ว่า รายละเอียดของข้อมูลที่มีการจัดเก็บมักจะเป็นข้อมูลผู้ผลิต/บุคลากร และรายการเป็นหลัก แต่ยังไม่มี
ข้อมูลในรูปแบบแบบอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลองค์ความรู้และข้อมูลสถิติมากเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ  
การออกแบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทยต่อไป จึงควรศึกษากรณีศึกษาการจัดเก็บข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในต่างประเทศ เพื่อศึกษาเป็นแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ
ต่อไป 
  

       /                                

                    
                                  
                           (     ) 

       

•                      

                             

•                      

                          
                                      
                              (    .)

                        
      

Website                       

                          
                            

                                                ) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 

 
172 

8.3 กรณีศึกษาต้นแบบด้านฐานข้อมูลจากต่างประเทศ 
เมื่อได้เข้าใจลักษณะข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทย ที่มีการจัดเก็บโดยหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ที่ได้น าเสนอไปข้างต้นแล้วนั้น ในส่วนต่อไปนี้ จะเป็นการน าเสนอข้อมูลกรณีศึกษา
ด้านฐานข้อมูลของต่างประเทศ ว่าในแต่ละประเทศนั้น มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างไร มีรายละเอียดข้อมูล
ที่จัดเก็บ รวมถึงรูปแบบวิธีการน าเสนอที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง โดยมีวัตถุประสงค์ ในการศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบ หรือ
แนวทางที่จะน ามาปรับใช้กับกระบวนการออกแบบฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของไทยต่อไป 

 

 
ภาพที ่79 เกณฑ์การคัดเลือกกรณีศึกษาแบบจากต่างประเทศ 

 
ในการศึกษาการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการกระจายเสียงจากกรณีศึกษาประเทศต้นแบบ ที่ปรึกษาได้

ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาประเทศต้นแบบเพื่อการศึกษาในโครงการนี้ ดังนี้ 
 เป็นประเทศที่มีหน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมและฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการกระจาย

เสียง 
 จัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการกระจายเสียงในประเทศต้นแบบมีการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลที่มี

รายละเอียดครบถ้วน ก่อให้เกิดประโยชน์ ด้านการอนุรักษ์ การศึกษา หรือการต่อยอดทางธุรกิจ 
 รูปแบบของฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของประเทศต้นแบบมีความน่าสนใจในรูปแบบ

และเนื้อหาที่ท าการน าเสนอ ผู้ใช้สามารถท าการสืบค้นข้อมูลได้ง่าย  
 
จากเกณฑ์ในการคัดเลือกประเทศกรณีศึกษาด้านฐานข้อมูลในข้างต้น จึงได้ประเทศที่จะท าการศึกษาเป็น

กรณีตัวอย่างด้านการจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียง 2 ประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
เกาหลีใต้ ซึ่งล าดับถัดไป จะเป็นการน าเสนอข้อมูลรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานในแต่ละประเทศ ดังนี้ 
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8.3.1 กรณีศึกษาฐานข้อมูลประเทศญี่ปุ่น 
จากการค้นคว้าข้อมูล พบว่า หน่วยงานที่ด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ภาพ

และกระจายเสียง ประกอบด้วย 4 หน่วยงานหลัก คือ 1. กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (MIC) 2. สมาคม 

Japan Commercial Broadcaster Association (JBA) 3. บริษัท Nippon Hoso Kyokai (NHK) และ 4. สมาคมผลิต 
อนิเมชั่นญี่ปุ่น (AJA) โดยมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงลิ้งค์ของแต่ละฐานข้อมูล ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 80 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลด้านการกระจายเสียงของญีปุ่่น 

ที่มา: เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน 
 

 การจัดเก็บข้อมูลการแพร่ภาพและกระจายเสียงของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (MIC) 
กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (MIC) ด าเนินการออกนโยบายด้านการพัฒนาการแพร่ภาพและ

กระจายเสียง โดยมีการเผยแพร่ White Paper ที่มีรายละเอียดของนโยบาย ข้อมูล สถิติ และองค์ความรู้ของ
อุตสาหกรรม ซึ่งมีการน าเสนอข้อมูลการแพร่ภาพและกระจายเสียงผ่านทางเว็บไซต์ https://www.soumu.go.jp 
  

  

  

Ministry of Internal Affairs And Communications (MIC)

Japan Commercial Broadcaster Association (JBA) 

Nippon Hoso Kyokai (NHK) 

                                                                                    
        White Paper                                                             

The Association of Japanese Animations (AJA)

                   : https://www.soumu.go.jp

                                                                                         
                                                                             

                   : https:/ www.j-ba.or.jp 

                   : https://aja.gr.jp/english/japan-anime-data
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ภาพที่ 47 -ขอ้มูลในส่วน White Paper และตัวอย่างส่วน White Paper ภายในเว็บไซต์ของ MIC 

ที่มา : เว็บไซต์ของหน่วยงานและการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
จากการค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (MIC) พบว่าการน าเสนอข้อมูล

ของอุตสาหกรรมกระจายเสียงจะอยู่ในส่วน White Paper ซึ่งมีการน าเสนอข้อมูลอย่างหลากหลายครบทั้งข้อมูลด้าน
สถิติ (มูลค่าอุตสาหกรรมกระจายเสียง มูลค่าและการเปลี่ยนแปลงการส่งออกตามประเภทคอนเทนต์ จ านวนผู้ใช้ ยอด
การรับชม และรายได้ของแต่ละแพลตฟอร์มกระจายเสียง) ข้อมูลด้านองค์ความรู้ (กฎหมาย Broadcast Act งานวิจัย
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกระจายเสียง) ข้อมูลด้านโปรแกรมรายการ (จ านวนสัญญาการผลิตรายการออกอากาศทาง
โทรทัศน์ รายชื่อรายการที่ส่งออกต่างประเทศ ปีที่ออกอากาศ ประเทศที่ส่งออก มูลค่าเศรษฐกิจจากโปรแกรมคอน
เทนต์ที่ส่งออก) และข้อมูลด้านบุคลากร/หน่วยงาน (จ านวนบริษัทแยกตามประเภทวิธีการกระจายเสียง  ข้อมูล
พนักงานของอุตสาหกรรมกระจายเสียง อัตราส่วนบริษัทกระจายเสียงในประเทศแบ่งตามขนาดเงินทุนและจ านวน
พนักงาน จ านวนพนักงานและรายได้เฉลี่ยต่อปีของบุคลากรผลิตเนื้อหา ) โดยข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการท าวิจัยแบบ
ส ารวจเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกระจายเสียงซึ่งน าเสนอรายงานแบบส ารวจอยู่ใน
รูปแบบไฟล์ PDF 

 
ทั้งนี้ จุดเด่นด้านข้อมูลของอุตสาหกรรมกระจายเสียงญี่ปุ่นคือการมีข้อมูลเชิงลึกโดยเฉพาะในด้านสถิติ ซึ่ง

สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมได้ โดยที่มาของข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมมาจากการ
ส ารวจ “National Survey” หรือท าแบบส ารวจระดับชาติผ่านการส ารวจข้อมูลอย่างเป็นระบบจากการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซึ่งจัดท าโดยสถาบันวิจัยของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (MIC) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 48 แบบส ารวจการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม 

ที่มา : รายงาน “การส ารวจผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการแพร่ภาพโทรทัศน์ของญี่ปุ่น” จาก 
MIC และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

 
แบบส ารวจได้จัดท าขึ้นเพื่อวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมการแพร่ภาพ

และกระจายเสียงต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น โดยวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคตและค านวณตัวเลขผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมจากอุตสาหกรรมกระจายเสียง โดยมีวิธีการเก็บร วบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน 
การค านวณตัวเลขผลกระทบทางเศรษฐกิจประกอบไปด้วย 2 วิธี ดังนี้ 1 ).ผู้ท าวิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด
ทางเศรษฐกิจและตัว เลขอ่ืนๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ อุตสาหกรรม  และ 2 ) ผู้ท าวิจัยด า เนินการสัมภาษณ์กับ 
กลุ่มอุตสาหกรรมหลักและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมกระจายเสียง ผู้วิจัยแบบสอบถามค านวณผลกระทบ
เศรษฐกิจทางตรงโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลดัชนีที่เก็บรวบรวม อย่างเช่น มูลค่าการผลิต (Production Value) 
มูลค่าเพิ่ม (Gross Value Added) และจ านวนการจ้างงานในอุตสาหกรรม และประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทางอ้อมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีที่เก็บรวบรวมเพิ่มเติม เช่น วิเคราะห์การใช้จ่ายจากรายได้ของบุคลากรใน
อุตสาหกรรม 
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 การจัดเก็บข้อมูลการแพร่ภาพและกระจายเสียงของ  Japan Commercial Broadcaster Association 
(JBA) 
ส ม า ค ม  Japan Commercial Broadcaster Association (JBA) เ ป็ น ส ม าค มบริ ษั ท แพ ร่ ภ าพและ 

กระจายเสียงเอกชนในญี่ปุ่นมีจ านวนสมาชกิกว่า 200 บริษัททั่วประเทศ โดยเผยแพร่มาตรฐานการกระจายเสียงสากล 
องค์ความรู้และข้อมูลบริษัท โดยมีการน าเสนอข้อมูลการแพร่ภาพและกระจายสมาคมทางเว็บไซต์  
https://www.j-ba.or.jp 

 

 
ภาพที่ 49 -ข้อมูลและตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ของสมาคม JBA 

ที่มา : เว็บไซต์ของหน่วยงานและการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
จากการค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคม Japan Commercial Broadcaster Association (JBA) 

พบว่ามีการน าเสนอข้อมูลด้านองค์ความรู้แก่บริษัทแพร่ภาพกระจายเสียงในแง่ของข้อกฎหมายและมาตรฐาน 
การกระจายเสียงและภาพเป็นหลัก (มาตรฐานการกระจายเสียงและภาพสากล แนวปฏิบัติเทคนิคการท าวิดีโอ 
อนิเมชั่น แนวปฏิบัติการส่งมอบโปรแกรมองค์ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ ) อีกทั้งยังมีข้อมูลด้านของบุคลากร/หน่วยงาน 
(รายชื่อบริษัทกระจายเสียงที่เป็นสมาชกิของสมาคม JBA ต าแหน่งและพื้นที่การให้บริการของสถานี รายชื่อ Program 
Council ในแต่ละสถานี) โดยข้อมูลส่วนใหญ่ถูกน าเสนอในรูปแบบหน้าเว็บไซต์ (HTML) 

 
ส าหรับการน าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจภายในเว็บไซต์ของสมาคม JBA จะขอยกตัวอย่างการน าเสนอรายชื่อ

และสถานที่ตั้งของสถานีแพร่ภาพและกระจายเสียงที่เป็นสมาชิกของสมาคม JBA โดยภายในเว็บไซต์จะน าเสนอ 
แผนที่ของประเทศญี่ปุ่นและเผยแพร่รายชื่อบริษัทโดยแยกตามแต่ละภูมิภาคและจังหวัดซึ่งสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์
ของแต่ละสถานีได้ 
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ภาพที่ 50 ตัวอย่างการน าเสนอรายชื่อสถานีโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิกของสมาคม JBA 

ที่มา : เว็บไซต์ของหน่วยงานและการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

 การจัดเก็บข้อมูลการแพร่ภาพและกระจายเสียงของบริษัท Nippon Hoso Kyokai (NHK) 
บริษัท Nippon Hoso Kyokai (NHK) เป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจด าเนินการแพร่ภาพและกระจายเสียงเผยแพร่ 

เนื้อหาโปรแกรมทั้งในและต่างประเทศ โดยเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยและสถิติเกี่ยวกับผู้บริโภค โดยมีการน าเสนอข้อมูล
การแพร่ภาพและกระจายเสียงทางเว็บไซต์ https://www.nhk.or.jp/bunken/ 

 
จากการค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัท Nippon Hoso Kyokai (NHK) พบว่ามีการน าเสนอข้อมูลด้าน

สถิติซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค (สถิติการเสพสื่อแต่ละประเภทของคนญี่ปุ่น สถิติการเสพสื่อโทรทัศน์
ของคนญี่ปุ่นแยกตามอายุ เพศ) ข้อมูลด้านองค์ความรู้ซึ่งจะเป็นลักษณะของงานวิจัยเป็นหลัก (งานวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้สื่อของคนในประเทศ งานวิจัยสื่อญี่ปุ่นในต่างประเทศ) และข้อมูลด้านโปรแกรมรายการซึ่งจะเป็น
การรวมรายชื่อรายการโทรทัศน์หรือละครที่ได้รางวัลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการวิจัย
ของสถาบัน Broadcasting Culture Research Institute (NHK BUNKEN) ที่อยู่ภายใต้เครือบริษัท Nippon Hoso 
Kyokai (NHK) โดยข้อมูลส่วนใหญ่น าเสนอในรูปแบบของไฟล์ PDF 
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ภาพที่ 51 ตัวอย่างงานวิจัยของสถาบัน NHK Bunken 

ที่มา : เว็บไซต์ของหน่วยงานและการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
สถาบัน NHK BUNKEN ได้ด าเนินการวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหาการออกอากาศ การส ารวจสภาพการออก

อากาศทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ และส ารวจความคิดเห็นเพื่อท าความเข้าใจความตั้งใจของผู้ชม และ
เผยแพร่ผลลัพธ์การวิจัยเหล่านี้เพื่อน าไปใช้ในการเขียนโปรแกรมและการผลิตของบริษัท Nippon Hoso Kyokai 
(NHK) ตลอดจนก าหนดนโยบายพื้นฐานส าหรับการด าเนินธุรกิจแพร่ภาพกระจายเสียง 
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 การจัดเก็บข้อมูลการแพร่ภาพและกระจายเสียงของสมาคมผลิตอนิเมชั่นญี่ปุ่น (AJA)) 
สมาคมผลิตอนิเมชั่นญี่ปุ่น (AJA) เป็นสมาคมที่รวบรวมบริษัทผลิตและกระจายอนิเมชั่นญี่ปุ่น มีจ านวน

สมาชิก 38 บริษัททั่วประเทศ โดยทางสมาคมจัดท าและเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอนิเมชั่นรายปี  โดยมี
การน าเสนอข้อมูลการแพร่ภาพและกระจายสมาคมทางเว็บไซต์ https://aja.gr.jp/english/japan-anime-data 

 

 
ภาพที่ 52 ตัวอย่างการน าเสนอรายชื่อสถานีโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิกของสมาคม JBA 

ที่มา : เว็บไซต์ของหน่วยงานและการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
จากการค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมผลิตอนิเมชั่นญี่ปุ่น (AJA) การพบว่ามีการน าเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอนิเมชั่นญี่ปุ่นในด้านสถิติ  (มูลค่าอุตสาหกรรมอนิเมชั่น  มูลค่าการส่งออกอนิเมชั่น  
จ านวนการผลิตอนิเมชั่นต่อปี อัตราส่วนของประเทศที่ส่งออกอนิเมชั่น) และข้อมูลด้านบุคลากร/หน่วยงานที่เป็น
สมาชิกของสมาคม (รายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิก AJA รายชื่อสตูดิโอผลิตอนิเมชั่นในญี่ปุ่นแยกตามพื้นที่จังหวัด ) ซึ่ง
ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในรายงานประจ าปีของสมาคม AJA โดยที่มาของรายงานประจ าปีมาจากการส ารวจข้อมูลอย่างเป็น
ระบบจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมและน าเสนอข้อมูลรายงานออกมาในรูปแบบของไฟล์ PDF  
ภายในเว็บไซต์ของสมาคม AJA 
 

 สรุปรายละเอียดการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลการกระจายเสียงของญี่ปุ่น 
จากการน าเสนอข้อมูลหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ  

การกระจายเสียงของญี่ปุ่น ซึ่งประกอบไปด้วยกระทรวง MIC สมาคม JBA บริษัท NHK และ สมาคม AJA จะเห็นได้
ว่าวิธีการจัดเก็บข้อมูลของกระทรวง MIC บริษัท NHK และสมาคม AJA จะมีความคล้ายคลึงกันโดยจะมีการท าวิจัย
และเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ 
รวมถึงข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมออกมาในรูปแบบของรายงานและงานวิจัย ในขณะที่สมาคม JBA ที่มีบทบาทเปน็
ตัวแทนของบริษัทแพร่ภาพกระจายเสียงเอกชน ก็ได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่บริษัทแพร่ภาพกระจายเสียง อย่างไรก็ตามแม้ประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีหน่วยงานกลางในการจัดเก็บและ
น าเสนอข้อมูล แต่ก็เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่ดีจากรายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บ โดยมีแผนภาพสรุปรายละเอียดข้อมูล
ของญี่ปุ่นดังนี้ 
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ภาพที่ 53 รายละเอียดและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานของประเทศญีปุ่่น 

ที่มา : เว็บไซต์ของหน่วยงานและการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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8.3.2 กรณีศึกษาฐานข้อมูลประเทศเกาหลีใต้ 
นอกจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นกรณีศึกษาต้นแบบด้านการจัดทพฐานข้อมูลแล้วนั้น อีกประเทศที่ได้คัดเลือก

เป็นกรณีคือศาคือ การจัดท าฐานข้อมูลโดยประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ให้ความส าคัญของการส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของประเทศ เพื่อสร้างรายได้จ านวนมากให้แก่ประเทศ โดยรัฐบาลของ
ประเทศเกาหลีใต้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียงให้เป็นการส่งออกวัฒนธรรมของประเทศ โดย
หน่วยงานในประเทศเกาหลีใต้ด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงประกอบด้วย 3 
หน่ วยงานหลัก  คื อ  1 .  Korea Communications Commission 2 .  Korea Creative Content Agency และ  
3. Korea Communication Agency โดยมีขอบเขต รายละเอียด การจัดเก็บและรูปแบบน าเสนอของแต่ละ
หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงลิ้งค์ของแต่ละฐานข้อมูล ดังนี้ 

 

 
ภาพที ่81 องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและน าเสนอขอ้มูลด้านการกระจายเสียงของเกาหลีใต้ 

ที่มา: เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน 
 
  

  

                                                                                                   
                                                          ‘Korea Wave’  

                   : https://www.kcc.go.kr/user.do

  

Korea Communication Commissions (KCC)

Korea Creative Content Agency (KOCCA) 

Korea Communication Agency (KCA)

                   : https://www.kocca.kr/cop/main.do

                   : https://www.kca.kr
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 การจัดเก็บข้อมูลของ Korea Communications Commission (KCC) 
Korea Communications Commission เป็นหน่วยงานควบคุมการให้บริการกระจายเสียง มุ่งสร้างระบบ

นิเวศการกระจายเสียงที่เชื่อถือได้และส่งเสริมสิทธิผลประโยชน์ของผู้บริโภค รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถใน
ส่งออกผ่าน ‘Korea Wave’ โดยฐานข้อมูลของหน่วยงาน มีการรวบรวมข้อมูลทั้งประเภทข้อมูลสถิติ และข้อมูลองค์
ความรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที ่82 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์และโครงสร้างฐานข้อมลูของ Korea Communications Commission 

ที่มา: เว็บไซต์ของ Korea Communications Commission 
 

KCC มีการด าเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมการกระจายเสียง รวมถึงการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลใน
อุตสาหกรรมการกระจายเสียง ทั้ งนี้  KCC ได้จัดท า เว็บไซต์ เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลอุตสาหกรรมศิลปะทาง 
https://www.mediastat.or.kr/main.html โดย KCC ด า เนินการจัดเก็บและน า เสนอข้อมูล อุตสาหกรรม 
การกระจายเสียงไว้ในฐานข้อมูลอีกหน้าหนึ่งของเว็บไซต์จากเว็บไซต์หลักหน่วยงาน โดยการถึงเว็บไซต์ดังกล่าว
สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซคต์หลักก่อนและกด Broadcasting Statistics Portal ก็จะปรากฏหน้าฐานข้อมูลและ
พบว่ามีรายละเอียดข้อมูลที่น าเสนอหลากหลายประเภท โดยจะถูกจัดอยู่ใน 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) Statistic DB  
2) Statiscal visualization 3) Statistical data 4) Statistics Alert โดยฐานข้อมูลของ KCC ครอบคลุมฐานข้อมูล
ทั้งด้านสถิติและด้านองค์ความรู้ ดังนี้ 

 
ข้อมูลด้านสถิติ มีความครอบคลุมในหลายด้าน ทั้งด้านมูลค่าอุตสาหกรรม ส่วนแบ่งตลาดผู้ชม สถานการณ์

การเงินของผู้กระจายเสียง มูลค่าการส่งออกและการน าเข้ารายการ ด้านหน่วยงาน มีข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการ
กระจายเสียง มีการประเมินคะแนนให้กับโทรทัศน์และวิทยุภาคพื้นดิน ด้านบุคลากรและแรงงาน มีจ านวนบุคลากรใน
อุตสาหกรรม ด้านผลผลิตมีรายงาน สัดส่วนการผลิตรายการภายในประเทศของช่อง สัดส่วนของรายการโทรทัศน์ที่
ผลิตในเกาหลีใต้ และด้านพฤติกรรมผู้บริโภค มีสถิติการรับชมในครัวเรือน สถิติการรับชมของเด็ก จ านวนผู้บริโภคที่มี 
smart TV จ านวนผู้ติดตาม Pay TV ส ารวจผู้ใช้และค่าใช้จ่ายของแพลตฟอร์ม OTT ซึ่งข้อมูลสถิติเหล่านี้น าเสนอใน
เว็บไซต์ของหน่วยงานในรูปแบบตาราง 

KCC: ‘Broadcasting Statistic Portal’                                          

Database Structure (in website)

1. Statistics DB 
• Statistics by survey
• Statistics by topic 
• System Introduction
• User Guide

2. Statistical visualization 
• Major Index Trend
• Infographic 

3. Statistical data
• Report
• Raw Statistical Data
• Glossary

4. Statistics Alert
• Notice
• Questions
• Quiz event

             website

     :            Korea Communications Commission 31
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ข้อมูลองค์ความรู้ รายงานประเมินสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรม และรายงานส่วนแบ่งผู้ชมใน
อุตสาหกรรม จัดน าเสนอในรูปแบบไฟล์ PDF 

 

 
ภาพที่ 83 ตัวอย่างการแสดงผลข้อมูล จากฐานข้อมูลของ KCC 

ที่มา: เว็บไซต์ของ Korea Communications Commission 
 
จากตัวอย่างข้างต้น จะเป็นการน าเสนอฐานข้อมูลของ KCC โดยมีการจัดรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลที่เข้าใจง่าย 

น าเสนอให้เห็นเป็นรายชื่อหัวข้อ สามารถกดเข้าไปเลือกข้อมูลตามห้วข้อที่สนใจได้ เมื่อเข้าไปในหัวข้อต่างๆ แล้ว 
ข้อมูลจะปรากฏในเว็บไซต์เป็นรูปแบบตารางที่มีรายละเอียดชัดเจน นอกเหนือจากการน าเสนอเป็นรูปแบบตารางแล้ว
ในเว็บไซต์ของ KCC ยังสามารถเลือกเข้าถึงข้อมูลเลือกแบบ infographic ด้วยเช่นกัน สามารถอ่านและน าข้อมูลไป
ใช้ได้ง่าย ข้อมูลบางหัวข้อมีการจัดท าเป็นรูปแบบร้อยละ ข้อมูลบางหัวข้อมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลปีอ่ืนๆ เพื่อให้
เห็นความเปลี่ยนแปลงของสถิติอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามรายละเอียดของข้อมูลน าเสนอในภาษาเกาหลีทั้งหมด 
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 การจัดเก็บข้อมูลของ Korea Creative Content Agency (KOCCA) 
Korea Creative Content Agency เป็นหน่วยงานที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

กระจายเสียง สนับสนุนการขยายเข้าสู่ตลาดในต่างประเทศ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตเนื้อหาการแพร่ภาพและ 
การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยฐานข้อมูลของหน่วยงาน มีการรวบรวมข้อมูลทั้งประเภทข้อมูลสถิติ ข้อมูลองค์ความรู้ 
และข้อมูลด้านบุคคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที ่84 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์และโครงสร้างเว็บไซต์ของ Korea Creative Content Agency 

ที่มา: เว็บไซต์ของ Korea Creative Content Agency 
 
KOCCA มีการด าเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อหาสร้างสรรค์ซึ่งรวมถึงกิจการการกระจายเสียง จึงจัดเก็บ

และน าเสนอข้อมูลในอุตสาหกรรมการกระจายเสียง ทั้งนี้ KOCCA ได้จัดท าเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอุตสาหกรรม
ศิลปะทาง https://www.kocca.kr/cop/main.do โดย KOCCA ด าเนินการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลอุตสาหกรรม
การกระจายเสียงไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์หลักแล้ว กดเข้าไปที่ Content knowledge จะปรากฏ
หัวข้อฐานข้อมูลให้เลือก โดยจะถูกจัดอยู่ใน 6 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) Periodicals 2) Research Report 3) Industry 
statistics 4) Overseas market trend analysis 5) Seminar material 6) Content Library และเมื่อเข้าไปในส่วน
ต่างๆ จะปรากฏรายงานของฐานข้อมูลในประเด็นต่างๆ สามารถเข้าไปเลือกอ่านตามประเด็นที่สนใจได้ โดยฐานข้อมูล
ของ KOCCA ครอบคลุมฐานข้อมูลทั้งด้านสถิติ ด้านองค์ความรู้ ด้านบุคลากรและจัดน าเสนอในรูปแบบดังนี้ 

 
ข้อมูลด้านสถิติ มีสถิติมูลค่าอุตสาหกรรมประจ าปี จัดน าเสนอในรูปแบบไฟล์ PDF 
ข้อมูลองค์ความรู้ มีรายงานความเคลื่อนไหวของอุสาหกรรม รายงานการวิจัยประเด็นที่เกี่ยข้องกับ

อุตสาหกรรม และบทวิเคราะห์แนวโน้มตลาดต่างประเทศ จัดน าเสนอในรูปแบบไฟล์ PDF 

ข้อมูลด้านบุคลากร มีรายชื่อหน่วยงานและรายการที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงาน น าเสนอในรูปแบบตาราง
ภาพในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
  

Kocca: ‘Content knowledge’                                                   

Database Structure (in website)

1. Periodicals 
• KOCCA focus
• N content 
• Global game industry trend
• Broadcast Trends & 

Insights
• Now cartoon

2. Research Report
• Report
• Industry white paper

3. Industry statistics
• Content Industry Statistical 

Survey
• Semi-annual content 

industry trend analysis
• Overseas industry statistics

             website

     :            Korea Communications Commission 33

4. Overseas market trend 
analysis
• Covid-19
• Weekly Global
• Overseas content industry 

trends 
• Global Market Report
• Specialized report

5. Seminar material
6. Content Library
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 การจัดเก็บข้อมูลของ Korea Communication Agency (KCA) 
Korea Communication Agency เป็นหน่วยงานรัฐที่ดูแลและประสานงานการส่งเสริมอุตสาหกรรมเนื้อหา

ของเกาหลีใต้ มีพันธกิจที่จะแนะน าเนื้อหาเกาหลีใต้ให้แก่คนทั่วโลกโดยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการ์ตูน  
แอนิเมชั่น ตัวละคร ภาพยนตร์ โดยฐานข้อมูลของหน่วยงาน มีการรวบรวมข้อมูลทั้งประเภทข้อมูลสถิติ และข้อมูล
องค์ความรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที ่85 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์และโครงสร้างเว็บไซต์ของ Korea Creative Content Agency 

ที่มา : เว็บไซต์ของ Korea Creative Content Agency 
 
KCA มีการด าเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อหาสร้างสรรค์ซึ่งรวมถึงกิจการการกระจายเสียง จึงจัดเก็บและ

น าเสนอข้อมูลในอุตสาหกรรมการกระจายเสียง ทั้งนี้ KCA ได้จัดท าเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอุตสาหกรรมศิลปะทาง 
https://www.kca.kr/boardList.do โดย KCA ด าเนินการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลอุตสาหกรรมการกระจายเสียง
ไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์หลักแล้ว กดเข้าไปที่ Knowledge information จะปรากฏหัวข้อ
ฐานข้อมูลให้เลือก โดยจะถูกจัดอยู่ใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) Trend data 2) Reseach report 3) Relevant law 
and regulations และเมื่อเข้าไปในส่วนต่างๆ จะปรากฏรายงานของฐานข้อมูลในประเด็นต่างๆ สามารถเข้าไปเลือก
อ่านตามประเด็นที่สนใจได้ โดยฐานข้อมูลของ KCA ครอบคลุมฐานข้อมูลทั้งด้านสถิติ ด้านองค์ความรู้ และจัดน าเสนอ
ในรูปแบบดังนี้ 

ข้อมูลด้านสถิติ มีสถิติมูลค่าอุตสาหกรรม จัดน าเสนอในรูปแบบไฟล์ PDF 
ข้อมูลองค์ความรู้ แนวโน้มและประเด็นในอุตสาหกรรมประจ าเดือนและรายงานความคืบหน้าการสนับสนุน

จากองค์กร จัดน าเสนอในรูปแบบไฟล์ PDF 
 

  
  

KCA: ‘Broadcasting Statistic Portal’                                          

Database Structure (in website)

1. Trend data
• Media Issues & Trends
• ICT Industry HOT Clips 
• Spectrum Policy

2. Research report
• Broadcasting and 

Communication Promotion
• Bitmaru Broadcasting Support 

Center
• Radio wave promotion
• Radio inspection
• Technical qualification
• Fund management
• Fund project management

3. Relevant laws and regulations
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ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลการน าเสนอข้อมูลในฐานข้อมูลของทั้ง 3 หน่วยงานข้างต้น จะเห็นได้ว่าใน
ภาพรวม ทั้ง 3 หน่วยงาน น าเสนอข้อมูลเชิงสถิติและองค์ความรู้เป็นหลัก โดยการน าเสนอข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
ละเอียดและเข้าถึงง่าย สะดวกต่อผู้ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเสนอข้อมูลในฐานข้อมูลของ KCC มีฐานข้อมูลที่
มีการรวบรวมและแสดงข้อมูลที่หลากหลาย และมี่นละเอียดของข้อมูลที่มีประโยชน์ ซึ่งการแสดงผลอยู่ในรูปแบบ
ตาราง ท าให้สามารถอ่านและน าข้อมูลไปใช้ได้ง่าย ข้อมูลบางประเภทมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลปีอ่ืนๆ หรือ  มี 
การน าไปเปรียบเทียบในรูปแบบร้อยละ เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย นอกจากนี้ฐานข้อมูล 
ยังมีการน าเสนอในสองภาษา คือ ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ อีกด้วย โดยมีตัวอย่างรายละเอียดข้อมูล และวิธี  
การน าเสนอข้อมูล ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 สรุปรายละเอียดการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลการกระจายเสียงของเกาหลีใต้ 
จากการน าเสนอข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียง

ของเกาหลี ซึ่งประกอบไปด้วย KCC, KOCCA และ KCA นั้น จะเห็นได้ว่ารายละเอียดฐานข้อมูลและวิธีการน าเสนอ
ของ KCC นั้นต่างจาก KOCCA และ KCA กล่าวคือ KCCจะน าเสนอมูลค่าทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่
น าเสนอในรูปแบบของตารางเป็นส่วนใหญ่ แต่ KOCCA และ KCA จะน าเสนอเป็นรายงานจากหน่วยงานและน าเสนอ
ในรูปแบบการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามทั้ง 3 หน่วยงานจะครอบคลุมถึงฐานข้อมูลด้านสถิติและองค์ความรู้
โดยมีแผนภาพสรุปรายละเอียดข้อมูลของเกาหลีใต้ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 86 รายละเอียดและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานของประเทศเกาหลใีต ้

ที่มา: ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน และการวเิคราะห์ของที่ปรึกษา
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8.3.3 สรุปเปรียบเทียบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของแต่ละประเทศ 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปข้างต้น การน าเสนอการรวบรวมและน าเสนอข้อมูลโดยกรณีศึกษาต้นแบบจาก

ต่างประเทศ ทั้ง 2 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ในล าดับต่อไปนี้ จะเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดเก็บและ
น าเสนอข้อมูล โดยจะแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์เชิงรายละเอียดของข้อมูล ว่ามีข้อมูลใดที่ถูกจัดเก็บและน าเสนอบน
ฐานข้อมูล และการวิเคราะห์วิธีการน าเสนอข้อมูลของแต่ละประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 87 สรุปวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดเกบ็และน าเสนอข้อมูลอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของญี่ปุ่นและเกาหลใีต ้

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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จากตารางสรุปข้างต้นสามารถเปรียบเทียบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของประเทศญี่ปุ่น
และเกาหลีใต้ โดยแยกออกเป็นการเปรียบเทียบเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านรายละเอียดข้อมูล  และ  
ด้านการน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 

 
ด้านรายละเอียดข้อมูล จากตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลที่มีการจัดเก็บของแต่ละประเทศ

จะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมนั้น ทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอย่างละเอียดครอบคลุมผู้ที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงกับแผนการท างานของรัฐอย่างชัดเจน นอกจากนี้ข้อมูลของประเทศเกาหลีใต้
จะมีการแบ่งข้อมูลส าหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทอย่างชัดเจนและเป็นระบบ แต่การเก็บข้อมูลของประเทศญี่ปุ่น
กระจัดกระจายเนื่องจากไม่มีหน่วยงานกลางจัดการข้อมูล ในด้านสถิติทั้งสองประเทศมีข้อมูลสถิติเชิงลึกที่ละเอียด
และหลากหลายมีข้อมูลครอบคลุมถึงมูลค่าการส่งออกและประเมินมูลค่าทางอุตสาหกรรมอย่างสม่ าเสมอ ในด้าน  
องค์ความรู้ทั้งสองประเทศ มีรายละเอียดคล้ายกันคือมีข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ในด้านข้อมูลรายการของ
ประเทศญี่ปุ่นมีข้อมูลโปรแกรมรายการการส่งออกเชิงลึก จากมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากแต่ละรายการ แต่
ประเทศข้อมูลในหน่วยงานของประเทศเกาหลีใต้มีเพียงแค่รายชื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานข้างต้น ด้าน
ข้อมูลบุคลากรของประเทศญี่ปุ่นมีข้อมูลสถานีบริษัทการแพร่ภาพและกระจายเสียง มีข้อมูลของพนักงานใน
อุตสาหกรรมกระจายเสียง แต่ประเทศเกาหลีใต้ไม่ปรากฏรายละเอียดข้อมูลด้านนี้ 

 
ด้านการน าเสนอข้อมูล การน าเสนอทั้งสองประเทศมีส่วนที่เหมือนกันคือ มีการน าเสนอโดยใช้ภาษาประจ า

ชาติของแต่ละประเทศ แต่ของเกาหลี จะมีการแบ่งเป็น 2 การมองเห็น คือ เว็บไซต์ที่เป็นภาษาเกาหลี และเว็บไซต์
ส าหรับภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้สืบค้นจากต่างชาติ ซึ่งรายละเอียดที่แสดงจะไม่เหมือนกัน ระหว่างช่องทางภาษาเกาหลี 
และภาษาอังกฤษ โดยข้อมูลที่น าเสนอ มักมีรูปแบบการเปรียบเทียบข้อมูลรายปีหรือรายเดือน แต่ส่วนที่ต่างกันคือ
รูปแบบการน าเสนอที่ของประเทศญี่ปุ่นจะแสดงข้อมูลในไฟล์ PDF ส่วนของเกาหลีใต้จะแสดงข้อมูลในเว็บไซต์
สามารถเข้าไปชมได้อย่างสะดวก และประเทศญี่ปุ่นมักจะน าเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานประจ าปีของหน่วยงาน แต่
เกาหลีใต้จะมีข้อมูลน าเสนอออกมาหลากหลายกว่า ยกตัวอย่างในรายงานประจ าปีสามารถแยกออกเป็นหมวดหมู่ละ
ประเภทของข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปอ่านเล่มรายงานประจ าปีทั้งหมด 

 
นอกจากนี้ จากการศึกษารายละเอียดของข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละประเทศต้นแบบ

ทั้งสองประเทศนั้น หากลองน าข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานที่มีการจัดเก็บของไทย จะท าให้เห็นภาพรวม  
การเปรียบเทียบรายละเอียดที่มีการจัดเก็บของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ท าให้เห็นว่า รายละเอียดข้อมูล
ประเภทใดบ้าง ที่ยังไม่มีการด าเนินการจัดเก็บโดยหน่วยงานของไทย โดยสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 6 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดเก็บข้อมลูของไทยกับของต่างประเทศ 
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ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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8.4 สรุปแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทย 
ภายหลังจากที่ได้น าเสนอรายละเอียดข้อมูล และแนวทางการน าเสนอข้อมูลของแต่ละประเทศกรณีศึกษา

ต้นแบบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บในประเทศไทย ที่ได้น าเสนอไป
ในส่วนก่อนหน้าแล้วนั้น ล าดับถัดไป จะเป็นการน าเสนอแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
สาขาการกระจายเสียงของไทย โดยต่อยอดจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลของหน่วยงาน
ไทยกับของต่างประเทศ ประกอบกับใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมฯ ซึ่งได้สอบถาม
ถึงความต้องการการใช้ฐานข้อมูล รวมถึงข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิดเห็น และการประชุมน าเสนอร่าง
แผนฯ ท าให้สามารถสรุปเป็นแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง โดย
แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 

 แผนผังและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทย 

 ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทย 

 แนวทางการด าเนินงานการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 
ในขัน้ถัดไป 

 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
 
8.4.1 แผนผังและการเชื่อมโยงฐานขอ้มูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทย 

จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปส่วนก่อนหน้า คือการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายละเอียดของรายการข้อมูลที่มี  
การจัดเก็บของแต่ละประเทศ และรายการข้อมูลที่ยังไม่มีหน่วยงานใดของไทยจัดเก็บ หรือยังขาดการรวบรวม ท าให้
สามารถสรุปเป็นแผนผังการเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่เชิงโครงสร้างข้อมูลว่า ข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว
ในแต่ละประเภทนั้น ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานใด และข้อมูลใดที่ยังไม่มีการจัดเก็บ และจะต้องจัดเก็บเพิ่มเติมในแต่ละ
รายการนั้น ควรผลักดันให้หน่วยงานใดรับผิดชอบการจัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูลชุดนั้นขึ้นมาบ้าง โดยสามารถสรุปได้
ดังแผนภาพต่อไปนี้   
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ภาพที่ 88 แผนผังการเชื่อมโยงฐานข้อมูล และข้อเสนอแนะการจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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8.4.2 ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใชฐ้านข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทย 
จากข้อมูลแผนผังและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงของไทยข้างต้น 

ซึ่งแสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ควรจะเป็นในอนาคต เพื่อ
เป็นแนวทางการจัดเก็บข้อมูลให้มีรายละเอียดครบถ้วน และเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงข้อมูลสาธารณะที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมฯ แล้วนั้น ล าดับต่อไปนี้ จะเป็นการน าเสนอ
ข้อเสนอแนะต่อการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดการต่อยอดฐานข้อมูลให้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ มากข้ึน ซึ่งใช้
ข้อมูลจากแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลที่ได้เรียนรู้จากการศึกษากรณีศึกษาต้นแบบด้านการจัดท าฐานข้อมูลของ
ต่างประเทศ ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง จากการประชุมระดมความคิดเห็น 
และการประชุมน าเสนอร่างแผนฯ โดยประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้ 

 
1. มีการวิเคราะห์และออกแบบวิธีน าเสนอที่หลากหลาย 

ภายหลังจากการด าเนินการพัฒนาเพื่อให้เกิดการรวบรวม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องเข้าไว้
ด้วยกันเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลแก่สาธารณะ ควรมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ส าคัญจ าเป็น และออกแบบจัดท าเป็นรูปแบบ Infographic เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจ
ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของอุตสาหกรรม และสะดวกต่อการเผยแพร่ข้อมูลต่อไปในวงกว้าง 

นอกจากนี้ ข้อมูลบางส่วน โดยเฉพาะข้อมูลสถิติ ที่มีความส าคัญต่อการน าไปวิเคราะห์ทาง
เศรษฐกิจ หรือต่อยอดการด าเนินการในรูปแบบอ่ืน ก็จะต้องเตรียมข้อมูลเป็นรูปแบบไฟล์ที่หลากหลาย เข่น 
Excel เพื่อรองรับการน าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์เชิงสถิติ ทั้งนี้ ข้อมูลบางส่วนอาจมีค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่ง
ข้อมูล เนื่องจากข้อมูลบางประเภท โดยเฉพาะข้อมูลเชิงสถิตินั้น มักมีบริษัทวิจัยที่ใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูล
ที่หลากหลาย ดังนั้น บางรูปแบบของข้อมูลอาจต่อยอดไปเป็น Subscription Model ส าหรับบางข้อมูล โดย
อาศัยความร่วมมือกับบริษัทเอกชนต่างๆ ได้อีกด้วย 

 
2. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

นอกจากการน าเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก เข้าถึงง่าย และเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบันนั้น หลายหน่วยงานต่างก็แนะน า ให้น าเสนอข้อมูลผ่านช่องทางออฟไลน์ เช่น การจัดท าเป็นรูปเล่ม
รายงาน ก็เป็นช่องทางที่ควรด าเนินการด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นการสร้างการเข้าถึงข้อมูลไปยังคนหมู่มาก 
(Mass) รวมถึงกลุ่มคนที่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงทางออนไลน์ ก็จะเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลให้สามารถ
เข้าถึงผู้ใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน  

 
3. ใช้เป็นระบบการติดตามตัวชี้วัดและการประเมินการเติบโตของอุตสาหกรรม 

แม้ประโยชน์หลักของการจัดท าฐานข้อมูล จะเป็นเรื่องของการสร้างการเข้าถึงข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปแล้วนั้น ในขณะเดียวกัน การจัดท าฐานข้อมูล 
สามารถเป็นประโยชน์อีกทางส าหรับผู้ก าหนดนโยบาย ในการเก็บข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรม สนับสนนุ
การจัดท าตัวชี้วัดของอุตสาหกรรมได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล หรือ OTT 
Platform ที่ยังขาดการจัดเก็บข้อมูล ทั้งในมุมการผลิต และข้อมูลผู้ใช้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย  
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นอกจากนี้ การจัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ในฐานข้อมูล ก็สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมได้ในอนาคต เช่น 
การติดตามจ านวนผู้เข้าชมแต่ละส่วนข้อมูลในฐานข้อมูล จ านวนดาวน์โหลดเอกสาร จ านวนการแชร์ต่อ
บทความ เป็นต้น ซึ่งสามารถสะท้อนตัวเลขความสนใจต่อข้อมูลประเภทต่างๆ ได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ทางช่องทางออนไลน์ของฐานข้อมูล ที่สามารถนับจ านวนผู้เข้าชมแบบ Real-time  

 
4. พัฒนาให้มีหลากหลายภาษาเพื่อรองรับผู้ใช้จากต่างประเทศ 

ในอนาคต ฐานข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะตอบโจทย์ผู้ใช้ในประเทศแล้วนั้น การออกแบบฐานข้อมูล
ให้มีหลากหลายภาษา ตามประเภทผู้สนใจจากต่างประเทศนั้น จะเป็นช่องทางสนับสนุนให้ต่างชาติ สามารถ
เข้าถึงอุตสาหกรรมการกระจายเสียง หรืออุตสาหกรรมคอนเทนต์ ในประเทศได้อีกด้วย โดยการจัดท า
ฐานข้อมูลหลากหลายภาษานี้ อาจให้ความส าคัญกับภาษาที่เป็นประเทศการส่งออกคอนเทนต์ส าคัญๆ 
โดยเฉพาะภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เป็นต้น  จะยิ่งเป็นการต่อยอดการใช้ประโยชน์ของ
ฐานข้อมูล ในการเป็นอีกช่องทางส าคัญที่สามารถสนับสนุนการส่งออกคอนเทนต์ของไทยให้ประสบ
ความส าเร็จได้มากข้ึนในระดับสากล 

 
5. เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิด Online Community 

การจัดเก็บข้อมูลเชิงรุกจากผู้ใช้ (Active data collecting system) จะสามารถท าได้ก็ต่อเมื่อ
ฐานข้อมูลนั้นๆ มีจ านวนผู้ใช้มากเป็นจ านวนหนึ่ง ดังนั้น การพัฒนาฐานข้อมูลโดยการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
ของหน่วยงานอ่ืนๆ รวมถึงเชื่อมโยงการใช้งานกับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ จะสนับสนุนให้เกิดการสร้าง
ระบบนิเวศของผู้ใช้ในระบบดิจิทัลได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการสร้างชุมชนผู้ใช้ออนไลน์ ให้สามารถต่อ
ยอดการด าเนินการ หรือรูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบออนไลน์ได้มากข้ึน 

 
นอกจากข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลที่ ได้น าเสนอไปข้างต้นนั้น เนื่องด้วยในปัจจุบัน  

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประเด็นที่ส าคัญที่สุด ส าหรับการพัฒนาฐานข้อมูลคือ 
หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเอง จะสามารถประยุกต์ฐานข้อมูลที่มีนี้ ให้สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งาน มีรูปแบบ  
การท างานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ หรือสามารถสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งใน
อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ออกนโยบาย หน่วยงานที่ด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 
หรือแม้กระทั่งผู้คนทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดได้อย่างไร ดังนั้น การทบทวนผลการด าเนินการพัฒนา
ฐานข้อมูลอยู่สม่ าเสมอ จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับการพัฒนาให้ฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนผู้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไป 
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8.4.3 แนวทางการด าเนินงานการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง 
ในขั้นถัดไป 
จากรายละเอียดข้างต้นทั้งหมดที่ได้น าเสนอไปนั้น เป็นเพียงกระบวนการจัดท าเฉพาะการออกแบบ

ฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียงเท่านั้น ซึ่งผลลัพธ์ของการศึกษาในครั้งนี้ ท าให้เข้าใจ
มากข้ึน ว่าฐานข้อมูลส าหรับสาขาการกระจายเสียง ควรจะมีข้อมูลอะไรบ้าง มีรูปแบบการน าเสนอเป็นอย่างไร เพื่อให้
มีข้อมูลและรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ
เหมือนที่ต่างประเทศด าเนินการ ทั้งนี้ ล าดับถัดไปนั้น CEA ก็จะต้องประสานและด าเนินการขับเคลื่อนการจัดท า
ฐานข้อมูลส าหรับสาขาการกระจายเสียง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้
สรุปเป็นแนวทางการด าเนินงานการจัดท าฐานข้อมูลในขั้นถัดไป โดยแบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

 

 
ภาพที ่89 แนวทางการด าเนินการในขั้นถัดไป 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
ส าหรับการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลในระยะแรก จะเป็นการด าเนินการจัดท าให้เกิดฐานข้อมูลของ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา ให้มีฐานข้อมูลเกิดขึ้น และรองรับการใช้งานในปัจจุบัน ประกอบด้วยการออกแบบ
ฐานข้อมูลต่อยอดจากผลการศึกษาในครั้งนี้ ก าหนดเป็นกรอบข้อมูลเบื้องต้นที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละสาขา 
รวมถึงการจัดท าลักษณะการแสดงผล เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมแต่ละสาขานั้น สามารถคัดเลือกเฉพาะ
บางข้อมูลที่มีข้อมูลอยู่ในทุกสาขา แสดงผลเป็นข้อมูลในระยะเบื้องต้นได้ทันที ทั้งนี้ สามารถด าเนินการเชื่อม หรือขอ
ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้วในปัจจุบั น มาแสดงผลในฐานข้อมูลดังกล่าว รวมถึง 
การวิเคราะห์หรือแปลงข้อมูลบางส่วนเป็นรูปแบบ Infographic หรือรูปแบบอ่ืนๆ ตามสมควร เพื่อให้เอ้ือต่อ 
การเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่มี ให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในระยะแยก 
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ในระยะถัดไป คือ การต่อยอดฐานข้อมูลในระต่อไป ภายหลังจากที่มีการจัดท าฐานข้อมูลในระยะแรกแล้ว
เสร็จ จะเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลโดยการผลักดันการจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล โดยข้อมูล
บางส่วน จะมาจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือจากสมาคม / ภาคธุรกิจ ตามรายละเอียดแผนผังการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ที่ได้น าเสนอไปในส่วนก่อนหน้า ทั้งนี้ ข้อมูลบางส่วน CEA สามารถด าเนินการจัดเก็บได้เอง หากเป็นการด าเนินการที่
อยู่ภายใต้บทบาทของ CEA และมีทรัพยากรต่างๆ เพียงพอต่อการด าเนินการจัดเก็บด้วยตยเองได้ ทั้งนี้ จะต้อง
ด าเนินการเชื่อมโยงการใช้งานกับแพลตฟอร์ม หรือฐานข้อมูลอ่ืนๆ เพื่อเป็นการเพิ่มข้อมูลในเครือข่าย รวมถึงเป็น
การบูรณาการการใช้งานกับผู้ใช้จากแพลตฟอร์มต่างๆ ให้สามารถสร้างเป็น Online Community เพื่อรองรับ 
การจัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้หรือ Active Data Collecting System รวมถึงสามารถรองรับการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์ได้อีกด้วย 

 
จากข้อมูลการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง ที่ได้น าเสนอไปข้างตน้ 

เป็นเพียงการศึกษาแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลเท่านั้น ล าดับถัดไป CEA หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมี 
การด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลสาขาการกระจายเสียงให้เกิดขึ้นจริงต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
การร่วมด าเนินการสร้างฐานข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล หรือความร่วมมือในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อร่วมกันสร้าง
ฐานข้อมูลกลางของสาขาการกระจายเสียง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนเก่ียวของในอุตสาหกรรม  

 
นอกจากนี้ การด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม นับเป็นกลยุทธ์ส าคัญ ภายใต้แผนพัฒนา

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง ในยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการยกระดับปัจจัยเชิงโครงสร้างของ
อุตสาหกรรม เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาในรูปแบบอ่ืนๆ ต่อไป รวมถึงเป็นระบบสนับสนุนการด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ให้สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คือ “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น ำกำรส่งออกวัฒนธรรม
ผ่ำนวิดีโอคอนเทนต์ในภูมิภำคเอเชีย อุตสำหกรรมคอนเทนต์ในประเทศเข็มแข็ง สำมำรถผลิตงำนที่มีคุณภำพและ
หลำกหลำย” ให้ส าเร็จลุล่วงได้ต่อไป 
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ภาคผนวก ก ประเด็นค าถามที่ใช้ในสัมภาษณ์เชิงลึก ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกระจายเสียง (Broadcasting) ของไทย 

ประเด็นสัมภาษณ ์ประกอบด้วยเนื้อหาใน 2 ส่วน คือ ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรม และการจัดท าฐานข้อมูล 
ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 

1. ภาพรวมของอุตสาหกรรม  
 ท่านคิดว่าภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันของอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมีใคร

เป็นกลุ่มหลัก 
 ท่านคิดว่าอะไรคือปัญหา/อุปสรรค รวมถึงจุดแข็ง/จุดอ่อนของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  และคิดว่าภาครัฐควร

มีบทบาทการสนับสนุนอย่างไร 
2. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต  

 ท่านมีความเห็นว่าควรพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) ไปในทิศทาง
ใด มีประเด็นใดบ้างที่ควรเร่งพัฒนาหรือปรับปรุงมากที่สุด  

 ท่านมีความเห็นว่าภาคเอกชนควรมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง  และภาครัฐสามารถ
เชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนได้อย่างไร  

 ท่านคิดว่าการพัฒนาอุตสาหกรรม สามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน ได้มากน้อยเพียงใด มีอุตสาหกรรม
ใดบ้าง และต้องการให้ สศส. สนับสนุนอย่างไร 

ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการกระจายเสียง (Broadcasting) 
1. ภาพรวมของการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

 ท่านมีความต้องการใช้ข้อมูลของอุตสาหกรรมส าหรับการด าเนินธุรกิจ/หน่วยงานของท่านหรือไม่ หากใช่ 
ท่านใช้งานข้อมูลส าหรับการใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง (เช่น ข้อมูลสถิติ มูลค่าตลาด จ านวนผู้ประกอบการ 
หรือแรงงานในแต่ละสายอาชีพ)  

 ท่านมีความเห็นอย่างไร ต่อการจัดเก็บรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
2. แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลในอนาคต  

 จากภาพรวมการจั ด เก็บข้ อมูลของ อุตสาหกรรมในปัจจุบัน  ท่ านคิ ดว่ าข้ อมูล ใดบ้ า งที่ ควรมี 
การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคต (โปรดให้ล าดับความส าคัญของข้อมูลที่ควรจัดเก็บหรือน าเสนอ) 

 ท่านมีความเห็นว่า การน าเสนอข้อมูลของอุตสาหกรรมในอนาคตควรท าเป็นรูปแบบใด เพื่อให้สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการใช้ประโยชน์ของท่านได้มากที่สุด (รวมถึงความถี่ของการอัพเดทข้อมูลควรเป็นอย่างไร)  

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการด าเนินการและพัฒนาฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ข สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกระจายเสียง (Broadcasting) ของไทย 

 
การรวบรวมข้อมูลในการด าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกจากผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการกระจายเสียง 

(Broadcasting)  ของไทย จึงได้มีการสัมภาษณ์ผู้ เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนหน่วยงานเอกชนใน
อุตสาหกรรมการกระจายเสียง รวมทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน โดยมีรายชื่อหน่วยงานดังนี้ 

1) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ส านักงาน กสทช.) 

2) ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
3) กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
4) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF) 
5) สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
6) สมาพันธ์สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์แห่งประเทศไทย 
7) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) 
8) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (ช่อง 7HD) 
9) บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จ ากัด (ช่อง JKN18)  
10) บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน) 
11) บริษัท เดอะ แสตนดาร์ด จ ากัด 
12) บริษัท cloud and ground จ ากัด 
13) บริษัท แอส โมชั่น สตูดิโอ จ ากัด 

 
 


