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บทคัดย่อ

การบริโภคสื่อ (Media Consumption) จัดเป็นความจำเป็นของมนุษย์ในยุคสังคมข่าวสาร  

(Information Society) ที่ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  

เช่น การแสวงหาปัจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย) ที่มีคุณภาพดีสำหรับ 

การบริโภคด้วยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อแบบดั้งเดิมโดยผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจาย 

เสียง และสื่อวิทยุโทรทัศน์ แต่ในปัจจุบันมนุษย์สามารถเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

จากการค้นหาข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านทาง 

อินเทอร์เน็ต การรับฟังรายการวิทยุผ่านทางอินเทอร์เน็ต และการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง 

อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกัน เป็นปรากฏการณ์ในยุคสังคมข่าวสาร 

ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การบริโภคสื่อใหม่ของคนในสังคม ซึ่งสามารถสรุปได้ 3  

ประการ คือ 

1. คุณลักษณะสำคัญของสื่อแบบใหม่ (New Media) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การ 

 บริโภคสื่อของคนในสังคม 

2. ปัจจัยด้านการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovations) มีผลต่อการบริโภคสื่อใหม่ของ 

 คนในสังคม 
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การบริโภคสื่อในยุคปัจจุบัน

 การดำรงชีวิตของมนุษย์ด้วยการบริโภคปัจจัย 

สี่ อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และ 

ที่อยู่อาศัย นับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น 

สำหรับมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย สำหรับการบริโภค 

อื่นๆ ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลังนั้นก็เพื่ออำนวย 

ความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ในการดำเนินชีวิต 

ประจำวัน การบริโภคสื่อ (Media Consumption)  

ก็จัดเป็นความจำเป็นของมนุษย์ในยุคนี้ที่ต้องการ 

3. เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ช่วยสนับสนุนการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) 

 ให้เกิดการพัฒนาธุรกิจสื่อแบบใหม่ 

คำสำคัญ: โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต  การบริโภคสื่อ  สื่อใหม่ 

Abstract

Media consumption is a human necessity in the information age that wants information 

for daily life, such as seeking for necessities and quality goods through information 

received from the old-style media: print, radio and television. However, information is 

now accessible via the internet, such as online newspapers, internet radio, internet 

television, and such like.

Internet television viewing is a phenomenon of the information age that can redirect

the human experience into different types of media consumption. Three results of 

Internet television are as follows:

1. Major characters of the new media are effective in changing the media consumption 

 experience of society.

2. Factors in Diffusion of Innovations are effective with the media consumption of 

 society.

3. Digital Technology supports the media convergence to revolutionize the new media 

 business.

Keywords: Internet Television, Media Consumption, New Media 

รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนิน 

ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในยุคสังคมข่าวสาร  

(Information Society) ที่มีสื่อต่างๆ มากมายมา 

รองรับการบริโภคต่างๆ ของมนุษย์ และทำให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมขึ้น อย่างเช่น 

การแสวงหาปัจจัยสี่ที่มีคุณภาพดีสำหรับการบริโภค 

ด้วยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อแบบดั้งเดิมโดย 

ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อ 

วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันมนุษย์สามารถ 

เปิดรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นจากการ 
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ค้นหาข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น  

การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต  

การรับฟังรายการวิทยุผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ 

การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต  

เป็นต้น 

 โรเจอร์ส (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ,  

2541: 121-124) กล่าวว่า เทคโนโลยีการสื่อสาร  

เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญอย่างยิ่งของการเปลี่ยนแปลง 

สังคม แต่ทว่าปัจจัยตัวนี้ก็ต้องทำงานร่วมไปกับ 

ปัจจัยตัวอื่นๆ คุณลักษณะสำคัญๆ ของสื่อแบบใหม่  

(New Media) ที่จะมีผลต่อเนื่องไปถึงการเปลี่ยน 

แปลงประสบการณ์ของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลง 

สังคมนั้นมีอยู่ 3 ประการ คือ 

 1. ลักษณะการตอบโต้กัน (Interactivity)  

ของสื่อ แต่เดิมนั้นคุณสมบัติที่จะตอบโต้การสื่อสาร 

ระหว่าง 2 ฝ่ายนั้น จะมีอยู่แต่เฉพาะในการสื่อสาร 

ระหว่างบุคคลแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face  

Communication) เท่านั้น หากเริ่มมีการใช้สื่อกลาง 

แบบใดเข้ามาเกี่ยวข้อง ลักษณะ “ตอบโต้อย่าง 

ฉับพลันทันที” จะสูญหายไป แต่ในสื่อสมัยใหม่ เช่น  

การใช้อีเมล (E-mail) ติดต่อสื่อสารกัน การประชุม 

ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ (Computer-Conference) 

และการสนทนาผ่านเครือข่ายเอ็มเอสเอ็น (MSN) 

เป็นต้น จะสามารถสร้างเงื่อนไขให้เกิดการตอบโต้

ได้อย่างฉับพลันทันที อันจะทำให้มิติด้านกาละและ

เทศะ (Time and Space) ของการสื่อสาร 

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สำหรับการเปิดรับข้อมูล 

ข่าวสารผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถทำการ 

ตอบโต้กันได้โดยการส่งต่อให้กัน (Share) การแสดง 

ความคิดเห็น (Post) การให้คะแนน (Vote) และ 

การจัดเรตติ้ง (Rating) ให้ภายหลังจากการรับชม 

รายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

 2. ลักษณะความเป็นปัจเจกชน (Individualize/  

Demassified) แต่เดิมนั้นรูปแบบการสื่อสารแบบ 

สื่อมวลชนจะสร้างกลุ่มผู้รับสารแบบเป็น “มวลชน”  

(Massified) ขึ้นมา ทุกคนจะรับชมรายการโทรทัศน์ 

ทุกอย่างเหมือนๆ กันในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ยิ่งนับ 

วันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารจะทำให้ 

ผู้ใช้สารสามารถเลือกใช้ตามกาละและเทศะที่ตนเอง 

ต้องการได้มากขึ้น ตัวอย่างง่ายๆ ก็เช่น การใช้ 

เครื่องบันทึกและเล่นแผ่นวิดีโอต่างๆ ทำให้รับชม 

รายการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย การรับชม 

รายการเคเบิลทีวีแบบเสียเงินที่ทำให้สามารถเลือก 

รับชมรายการต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง (Pay Per View)  

หรือแม้แต่การรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังผ่าน 

ทางอินเทอร์เน็ตในเวลาและสถานที่ใดก็ได้ เป็นต้น 

 3. ลักษณะการสื่อสารที่สามารถแบ่งแยกกัน 

เป็นส่วนๆ ได้ อันเป็นลักษณะประการหนึ่งของสื่อ 

แบบใหม่ (Asynchronous Nature of New  

Communication) คือ สามารถจะแบ่งแยกเป็น 

ส่วนๆ ได้ (Asynchronize) โดยไม่มาเป็นกลุ่มก้อน 

เดียว เช่น ลักษณะการให้ข่าวสารจะไม่มาเป็นข่าวที่

ต่อเนื่องกันยาวๆ ทีเดียว แต่จะมาแบบแยกเป็น

ส่วนๆ เช่น ข่าวสั้นทุกชั่วโมง โดยที่ผู้รับสารจะต้อง

มาประกอบเอาเอง ลักษณะการรับฟังรายการวิทยุ

และรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็

เช่นเดียวกัน ผู้ใช้งานจะต้องทำการรับส่งข้อมูลเป็น

ส่วนๆ ไว้ก่อน (Buffering) แล้วค่อยๆ มาประกอบ

กันเป็นข้อมูลเต็มรูปแบบหรือรายการในภายหลัง ซึ่ง

การรับชมรับฟังรายการผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะ 

ราบรื่นได้ดีนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการรับส่ง 

ข้อมูลนั่นเอง นอกจากนั้น ยังหมายความถึง  

ศักยภาพของสื่อที่สามารถจะเก็บรักษาข่าวสาร 

ข้อมูลเอาไว้ด้วย และวิธีการเก็บข่าวสารก็ยัง 
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สามารถแยกไว้ในที่ต่างๆ ได้ด้วย ทำให้สามารถ

เลือกรับชมรับฟังรายการย้อนหลังในช่วงต่างๆ ได้

อย่างอิสระตลอดเวลา หรือสามารถรับชมรับฟัง

รายการแบบแยกกันเป็นส่วนๆ ในรูปแบบของคลิป

วิดีโอ (Video Clip) เป็นต้น 

 การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ผ่ านทาง 

อินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกัน เป็นปรากฏการณ์ใน 

ยุคสังคมข่าวสารที่ทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง

ประสบการณ์การบริโภคสื่อใหม่ของคนในสังคม  

ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป 

การบริโภคสื่อโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตในยุค

สังคมข่าวสาร

 การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

นั้น ยิ่งนับวันยิ่งมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  

ผู้บริโภคสื่อสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆ ได้ 

ตามความต้องการตลอดเวลา โดยเฉพาะการพัฒนา

เทคโนโลยีความเร็วสูงของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามี 

ส่วนช่วยทำให้ผู้คนเปิดรับชมสื่อโทรทัศน์ในรายการ 

ที่โปรดปรานได้ตลอดเวลาเพียงแค่เข้าสู่โลกไซเบอร์- 

เน็ต (Cybernet) โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จาก

ทางบ้าน สถานที่ทำงาน สถาบันการศึกษา ร้านให้

บริการอินเทอร์เน็ต และสถานที่สาธารณะต่างๆ ก็

สามารถนำข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิง

ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ต่างๆ มาสู่ผู้ใช้ได้อย่าง

สะดวกสบาย ซึ่งรายการโทรทัศน์ที่อยู่ในโลกของ 

ไซเบอร์เน็ตนี้มีทั้งรายการสดที่กำลังแพร่ภาพออก

อากาศอยู่ รายการถ่ายทอดสดต่างๆ รายการ

โทรทัศน์ย้อนหลัง เช่น http://www.me.in.th/live/  

( โครงการประเมินคุณภาพสื่ อ โดยกระทรวง

วัฒนธรรม), http://tv.kapook.com/, http://www. 

online-television.tv/, http://www.bbc.co.uk/tv/ 

เป็นต้น หรือรายการที่อยู่ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ 

ต่างๆ เช่น http://www.youtube.com/, http:// 

tv.yahoo.com/, http://video.google.com/,  

http://tv.sanook.com/ เป็นต้น 

 จากตัวอย่างเว็บไซต์ของผู้ให้บริการรายการ 

โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึง 

ลักษณะและรูปแบบของรายการโทรทัศน์จากเดิมที่ 

มุ่งตอบสนองผู้รับชมมวลชน (Mass Viewer) เป็น 

หลัก แต่ด้วยเทคโนโลยีความเร็วสูงของอินเทอร์เน็ต 

ที่ทำให้เกิดการหลอมรวมระหว่างสื่อโทรทัศน์เข้ากับ 

สื่ออินเทอร์เน็ตกลายเป็นสื่อโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตที่ 

มีความหลากหลายในการตอบสนองผู้รับชมได้ทั้งที่ 

เป็นผู้รับชมกลุ่มเป้าหมาย (Target Viewer) ผู้รับชม 

กลุ่มเฉพาะ (Specific Viewer) และผู้รับชมส่วนตัว  

(Individual Viewer) นอกจากนี้ ด้วยความเร่งรีบ 

ในการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันที่ต้องทำงาน 

แข่งขันกับเวลา และเวลาก็ยังเป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิต

ของมนุษย์ จึงทำให้โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเป็นอีกทาง

เลือกหนึ่งในการบริโภคสื่อโทรทัศน์ที่ให้ความสะดวก 

ในเรื่องของเวลาโดยผู้ชมไม่ต้องเสียเวลาที่จะตั้งหน้า 

ตั้งตารอคอยชมรายการโทรทัศน์ที่โปรดปรานต่างๆ  

ตามผังรายการโทรทัศน์ปกติแบบเดิมอีกต่อไป แต่ 

สามารถเลือกชมรายการโทรทัศน์ที่โปรดปรานต่างๆ  

ได้ตามความสะดวกของเวลาในแต่ละคน โดยที่ 

สามารถควบคุมการรับชมรายการทุกอย่างได้เอง 

ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกชมรายการอะไร  

เมื่อไหร่ อย่างไรก็ได้ และการสุ่มเลือกชมรายการใน

ช่วงเวลาต่างๆ ที่สามารถเดินหน้าหรือย้อนถอยหลัง

กลับไปกลับมาได้ตามความสนใจ ซึ่งถือได้ว่ามีความ

ยืดหยุ่นในการรับชมนั่นเอง ทั้งนี้ จากรายงานผล

การสำรวจผู้ ใช้บรอดแบนด์ในยุโรปกับการใช้

คอมพิวเตอร์ดูโทรทัศน์ออนไลน์ของโมโตโรล่า 

(Motorola) ในปี 2550 ด้วยการสัมภาษณ์
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ประชาชนจำนวน 2,500 คนในยุโรป พบว่า เกือบ 

ครึ่งหนึ่งของผู้ใช้บรอดแบนด์ในยุโรปใช้คอมพิวเตอร์ 

ดูโทรทัศน์ออนไลน์ เพราะความสามารถในการ 

ควบคุมการรับชมเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ชมหันมาชมทีวี 

ออนไลน์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ  

แคทซ์ (1959 อ้างถึงใน พัชรี เชยจรรยา, เมตตา  

วิวัฒนานุกูล และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2538:  

199) เรื่องการใช้และความพอใจต่อสื่อ (Uses and  

Gratification Approach) ที่ว่า บุคคลเป็นผู้กระทำ  

(Active Person) ที่มีความปรารถนาจะเลือกใช้สื่อ  

เพื่อสนองความพอใจส่วนตัว สื่อจะไม่มีอิทธิพลต่อ 

บุคคลที่ไม่เลือกใช้สื่ออย่างแน่นอน และการเลือกใช้ 

สื่อนั้นก็สืบเนื่องมาจากเหตุผลทางจิตวิทยาและ 

ความต้องการทางสังคมของแต่ละบุคคลนั้นๆ ซึ่ง

แนวความคิดนี้เป็นการยืนยันได้ว่าการบริโภคสื่อ

โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเป็นทางเลือกใหม่ในการรับชม

รายการโทรทัศน์ที่มีแนวโน้มจะได้รับความนิยมสูง

ในอนาคต เพราะผู้บริโภคสื่อหรือผู้ชมมีความ

ต้องการที่จะเป็นผู้กระทำกับสื่อ (Active Receiver) 

มากกว่าที่จะให้สื่อเป็นผู้กระทำ (Passive Receiver)  

โดยได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากการใช้

โทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

 สำหรับการใช้โทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตใน 

ประเทศไทยนั้น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ทำการสำรวจ 

พฤติกรรมกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประจำปี 2548  

เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อบริการที่เกี่ยวข้อง 

กับบริการหลอมรวมสื่อ จำนวน 21,880 คน พบว่า 

มีผู้ที่ไม่รู้จักทีวีออนไลน์ (Online TV) เพียงร้อยละ 

6.4 มีผู้ที่รู้จักทีวีออนไลน์ แต่ไม่ เคยใช้บริการ 

โทรทัศน์ออนไลน์ ร้อยละ 46.8 และมีผู้ที่รู้จักทีวี 

ออนไลน์และเคยใช้บริการทีวีออนไลน์ ร้อยละ 42.5 

ซึ่งแสดงถึงความนิยมในการชมทีวีออนไลน์ผ่าน 

อินเทอร์เน็ตนั้นเริ่มแพร่กระจายไปในวงกว้างขึ้น  

ดังจะเห็นได้จากจำนวนของเว็บไซต์ที่ให้บริการ

โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตหรือทีวีออนไลน์มีอยู่ เป็น

จำนวนมาก โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปค้นหา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตด้วยการ

พิมพ์คำค้นหาว่า “โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต” ในเว็บไซต์ 

กูเกิล (http://www.google.com) ก็จะพบกับการ

เชื่อมต่อ (Link) ที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต

จำนวนมากมายที่นำเข้าไปสู่ การชมโทรทัศน์ 

อินเทอร์เน็ตต่อไป และจากรายงานคำค้นที่กระแส

ความนิยมพุ่งแรง 10 อันดับของกูเกิลไทย ประจำปี 

2551 พบว่า คำค้นที่กระแสความนิยมพุ่งแรง 10 

อันดับ ประจำปี 2551 นั้น ในอันดับที่ 7 คือ “ดูทีวี” 

และในอันดับที่ 8 คือ “ทีวี” 

 จากผลสำรวจนี้ สามารถนำมาอธิบายการใช้ 

โทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตกับการบริโภคสื่อใหม่ในยุค

สังคมข่าวสารได้ตามแนวคิดการเผยแพร่นวัตกรรม

ของ โรเจอร์ส (1971: 24 อ้างถึงใน ธนัสถ์ เกษม-

ไชยานันท์, 2544: 17-18) ที่อธิบายถึงกระบวนการ

ที่นวัตกรรมเผยแพร่ ไปสู่สมาชิกในสังคมว่ามี

ลักษณะคล้ายกระบวนการสื่อสารอย่างง่ายๆ คือ  

ผู้ส่งสารซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมถ่ายทอด

แนวคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นไปยังผู้รับสารซึ่งไม่มี

ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นเลย โดยใช้สื่อหรือช่อง

สารซึ่งสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างผู้ส่ง

สารและผู้รับสาร 

 การเผยแพร่นวัตกรรมมีองค์ประกอบที่สำคัญ  

4 ประการ คือ 

 1. นวัตกรรม (Innovation) เป็นความคิดใหม่  

การปฏิบัติใหม่ หรือสิ่งใหม่ที่สมาชิกในสังคมเห็นว่า 

เป็นของใหม่ ตัวอย่างเช่น การใช้โทรทัศน์ผ่านทาง 

อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
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 2. ช่องทางการสื่อสาร (Communication  

Channels) คือ การที่ผู้ประดิษฐ์ส่งนวัตกรรมไปยัง 

สมาชิกในระบบสังคมโดยผ่านช่องทางการสื่อสาร  

ด้วยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน 

พฤติกรรม เช่น การใช้โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตสำหรับ 

การติดต่อสื่อสารผ่านรูปแบบรายการโทรทัศน์ต่างๆ  

หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานอื่นๆ เป็นต้น 

 3. ช่วงระยะเวลาหนึ่ง (Over Time) ใน 

กระบวนการเผยแพร่นวัตกรรม เวลาจะเข้ามา 

เกี่ยวข้องในสามสถานการณ์ คือ กระบวนการ 

ตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม ความรวดเร็วในการ 

ยอมรับนวัตกรรม และอัตราการยอมรับนวัตกรรม 

หรือการบริโภคสื่อโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต 

 4. สมาชิกในระบบสังคม (Social System)  

นั้นๆ เพราะระบบสังคมประเภทต่างๆ มีอิทธิพลต่อ 

การจะรับหรือไม่รับนวัตกรรมของสมาชิก หรือมี 

อิทธิพลต่อการรับเร็วหรือรับช้าด้วยในการยอมรับ

นวัตกรรมใดๆ นั้น (Rogers, 1995: 15-16 อ้างถึง

ใน ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์, 2544: 21-22) สมาชิก

ของระบบสังคมแต่ละคนจะผ่านขั้นตอนและ

กระบวนการเช่นเดียวกัน แต่กระบวนการของแต่ละ

คนอาจใช้เวลาต่างกันมาก บางคนยอมรับเร็ว บาง

คนอาจยอมรับช้า 

 โดยสรุป การเผยแพร่นวัตกรรม ก็คือ รูปแบบ 

หนึ่งของการสื่อสาร แต่จะเป็นการสื่อสารชนิด 

พิเศษที่มุ่งเฉพาะการถ่ายทอดความคิดใหม่ สิ่งใหม่  

หรือวิธีปฏิบัติใหม่ และจะมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรม นั้นคือ การยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม  

ดังจะได้อธิบายถึงตัวนวัตกรรมนี้จากความหมาย

ของคำว่า “โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต” ต่อไป 

ความหมายของโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต

 คำว่า “โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต” (Internet  

Television) มาจากคำศัพท์ 2 คำ คือ คำว่า  

“โทรทัศน์” (Television) กับ คำว่า “อินเทอร์เน็ต”  

(Internet) โดยมีความหมาย ดังนี้ 

 นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล และอมรมาศ คงธรรม  

(2547: 10) กล่าวถึง “วิทยุโทรทัศน์” ว่ามาจากคำ 

ภาษาอังกฤษว่า “Television” นิยมใช้คำย่อว่า TV  

หรือมักเรียกสั้นๆ ว่า “โทรทัศน์” ในภาษาอังกฤษมี 

อีกคำหนึ่งว่า “Telly” แต่อเมริกันนิยมใช้ “Television” 

มากกว่า เหตุที่ต้องมีคำว่า “วิทยุ” นำหน้า เพราะ

การส่งและรับภาพและเสียงโดยเครื่องส่งและ 

เครื่องรับอิเล็กทรอนิกส์ ออกอากาศด้วยกระแส 

คลื่นวิทยุที่ใช้พลังไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก 

เครื่องส่งไปยังเครื่องรับที่อยู่ห่างไกล (มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, แผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสาร 

มวลชน, 2520: 316) การรับ-ส่งสัญญาณใช้ 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศ หรือที่เรียกว่า “คลื่น 

วิทยุ” ดังนั้น จึงใช้คำว่า “วิทยุ” ควบคู่ไปกับโทรทัศน์ 

เสมอ และเรียกกันอย่างเป็นทางการว่า “วิทยุ 

โทรทัศน์” 

 สำหรับคำว่า “อินเทอร์เน็ต” (Internet)  

(พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์,2551) หมายถึง  

เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยัง 

สถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความ 

สะดวกให้แก่ผู้ ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม 

(Modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้

สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวม

ทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรม

มาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเทอร์-

เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละ
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ประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปใน

ประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วง

ต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC, 

Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล 

 สุมน อยู่สิน และยงยุทธ รักษาศรี (2547: 79) 

กล่าวถึง “วิทยุโทรทัศน์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต”  

(Internet Television) ว่า วิทยุโทรทัศน์ระบบนี้ 

เป็นการนำการถ่ายทอดรายการทางวิทยุโทรทัศน์ 

ปกติมาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออาจมี

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ 

เว็บไซต์ (Web Site) สร้างสรรค์และผลิตรายการ

ขึ้นเอง โดยอาศัยรูปแบบเหมือนการนำเสนอทาง

วิทยุ โทรทัศน์ แล้วนำเสนอถ่ายทอดผ่านทาง 

อินเทอร์เน็ต เพราะสามารถกระจายไปได้ทั้งโลก  

โดยทุนการถ่ายทอดถูกกว่า ประกอบกับผู้รับทาง 

ปลายทางเป็นกลุ่มที่เข้ามาหา หรือเลือกรับเอง (On  

Demand) ต่างกับรายการวิทยุโทรทัศน์ปกติเป็นการ 

ส่งรายการแบบเหวี่ยงแห ที่สำคัญเป็นการสื่อสาร 

สองทางที่ผู้ เลือกรับปลายทางจะสามารถติชม

รายการได้โดยตรง การปรับปรุงรายการจะสามารถ

ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพราะปฏิกิริยาตอบกลับ

ได้รวดเร็ว นอกจากนั้น กลุ่มผู้รับปลายทางที่เป็น

เว็บทีวี เป็นกลุ่มที่มีการศึกษา และมีสถานภาพทาง

เศรษฐกิจที่ดีกว่า 

 สำหรับคำว่า “โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต” (Internet 

Television) หมายถึง โทรทัศน์ที่แพร่กระจาย 

(Distributed) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์

อินเทอร์เน็ต (Internet Television) เปิดให้ผู้ชม

เลือกชมรายการหรือการแสดง (The Show) ที่

ต้องการชมจากคลังที่เก็บรวบรวมรายการหรือการ

แสดงต่างๆ (Library of Shows) โดยรูปแบบ 

พื้นฐาน (Primary Models) ของโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต 

คือ การถ่ายโอนข้อมูลหรือการสตรีมมิ่ง (Streaming) 

โทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต หรือการเลือกวิดีโอ 

(Video) ผ่านแหล่งเก็บข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์- 

เน็ต อาทิ เว็บไซต์ เป็นต้น วิดีโอสามารถแพร่

กระจายออกอากาศ (Broadcast) ด้วยวิธีการ

จัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ ให้คอมพิวเตอร์ 

ในเครือข่ ายทุก เครื่ องสามารถใช้แฟ้มข้อมูล 

ของคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ (Peer-to-Peer 

Network or P2PTV) โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการ

ถ่ายโอนข้อมูล (Streaming) จากเว็บไซต์ใดเว็บไซต์

หนึ่งเพียงเว็บไซต์เดียว (WIKIPEDIA, 2008) 

 โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตต่างจากไอพีทีวี (IPTV:  

Internet Protocol Television) คือ ไอพีทีวีเป็นการ 

นำเสนอโดยเครือข่ายผู้ให้บริการอีกประเภทหนึ่งที่ 

ผู้รับชมต้องใช้กล่องเครื่องมือพิเศษสำหรับการเปิด 

รับชมไอพีทีวี (A Special IPTV Set-top-box) 

 ส่วนโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเข้าสู่ตลาดผู้ใช้งาน 

ได้อย่างรวดเร็วด้วยการให้บริการที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำ 

และเข้าไปอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของระบบการ 

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตประเภทต่างๆ ได้แก่ บรอด- 

แบนด์ (Broadband) เอดีเอสแอล (ADSL) ไวไฟ  

(Wi-Fi) เคเบิล (Cable) และดาวเทียม (Satellite)  

เป็นต้น โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นเครื่องมือ 

ที่มีคุณค่าสำหรับผู้ให้บริการและเจ้าของเนื้อหา 

สาระ (Content) ที่มีความหลากหลายต่างๆ ที่ 

กำลังแสวงหาแหล่งสร้างผลตอบแทนใหม่ 

 ดังนั้น เมื่อนำคำศัพท์ทั้ง 2 คำ คือ “โทรทัศน์”  

กับ “อินเทอร์เน็ต” มารวมเข้าด้วยกันเป็น “โทรทัศน์ 

อินเทอร์เน็ต” จึงหมายถึง “กระบวนการถ่ายทอด

เสียงและภาพได้พร้อมกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกัน” โดยมี

ลักษณะของการหลอมรวมสื่อเข้าด้วยกัน (Media 
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Convergence) คือ “โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต” เป็นสื่อ 

ที่เกิดขึ้นจากการหลอมรวมสื่อระหว่าง “สื่อโทรทัศน์” 

(Television) ที่มีการสื่อสารได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพ

เคลื่อนไหว ตัวอักษร กราฟิก และเสียง กับ “สื่อ 

อินเทอร์เน็ต” (Internet) ที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบ

เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทั่วโลก โดยมี

มาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันและสามารถ

รับส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ตัวอักษร กราฟิก 

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงได้ รวมทั้ง

สามารถค้นหาข้อมูลจากที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

ทำให้ผู้ชมหรือผู้ใช้บริการสามารถเปิดรับชมภาพ

และเสียงได้จากการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย

ทางคอมพิวเตอร์โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาและ

สถานที่ 

 พนิดา สายประดิษฐ์ (2549) ได้อธิบายความ 

หมายของการหลอมรวมสื่อว่า เป็นการนำเทคโนโลยี 

ในรูปแบบต่างๆ มาผสมเข้าด้วยกัน โดยการหลอม

รวมสื่อนั้นได้พัฒนามาจากความก้าวหน้าอย่างไม่

หยุดยั้งของเทคโนโลยีไอทีที่มีความล้ำสมัย ประกอบ

กับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเครือข่ายอินเทอร์- 

เน็ต ก่อให้เกิดการหลอมรวมสื่อในบริการด้าน 

อินเทอร์เน็ต การบริการโทรคมนาคม และการแพร่ 

กระจายสื่อ สมัยก่อนอุปกรณ์ที่ตอบสนองความ 

สะดวกสบายของชีวิตเราทั้งสามส่วนนี้ต่างทำงาน 

เพียงเพื่อตอบสนองหน้าที่ของตัวเอง เช่น โทรศัพท์ 

เคลื่อนที่ จะเป็นแค่โทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ปัจจุบัน

เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถนำมาใช้งานร่วมกันก่อให้

เกิดการหลอมรวมการบริการเข้าด้วยกันได้ ตัวอย่าง

เช่น การหลอมรวมของเทคโนโลยีด้านการแพร่ภาพ

และกระจายเสียงกับเทคโนโลยีโทรศัพท์ จะทำให้ 

ผู้บริโภคสามารถฟังเพลง หรือฟังวิทยุ หรือรับชม 

โทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ ยังมีการ 

หลอมรวมของการบริการด้านบันเทิงกับบริการ 

สารสนเทศกลายเป็น “การบริการสารสนเทศเพื่อ

ความบันเทิง” (Infotainment) ทั้งนี้ หากวิเคราะห์

ตามลักษณะของเครือข่ายแล้ว สามารถจำแนกการ

หลอมรวมด้านบริการออกตามลักษณะของเครือข่าย

ต่างๆ ได้ ดังนี้ 

 1. เครือข่ายโทรคมนาคม ความสามารถทาง 

เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อได้ทั้งสายทองแดง สายเคเบิล  

โทรศัพท์แบบไร้สาย หรือแม้กระทั่งผ่านดาวเทียม  

ทำให้มีทางเลือกสำหรับการเชื่อมต่อได้มากขึ้น รวม 

กับความก้าวหน้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว จึง 

ก่อให้เกิดการให้บริการที่หลากหลาย เช่น การ 

บริการในรูปแบบของโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต  

(VoIP) เป็นต้น 

 2. เครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ เครือข่ายใน 

รูปแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการในรูปแบบของ 

ความบันเทิง เมื่อเครือข่ายนี้สามารถเชื่อมต่อผ่าน 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว ทำให้เกิดการบริการใน 

รูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การฟังเพลงหรือ 

การฟังวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ต การรับชมโทรทัศน์ 

ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยการรับชมโทรทัศน์ 

ผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นต้องอาศัยช่องทางการสื่อสารที่

กว้างและมีความเร็วสูง (High Speed) เพราะการ

ให้บริการแบบนี้จะอยู่ในรูปแบบของการรับชมแบบ

สด (Real-Time) หากช่องทางการสื่อสารมีความ

กว้างของช่องสัญญาณการสื่อสารไม่เพียงพอแล้ว

จะทำให้คุณภาพของการรับชมไม่ดีพอ 

 3. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากการที่เครือข่าย 

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานอยู่ 

มากมายทั่วโลกนั้น ทำให้ เกิดการพัฒนาด้าน 

เทคโนโลยีอย่างมากมาย ทั้งยังมีการบริการที่หลาก

หลาย เช่น การรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ

แม้กระทั่งการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์ เน็ต 



โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตกับการบริโภคสื่อใหม่ในยุคสังคมข่าวสาร
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(e-learning) เป็นต้น ซึ่งการศึกษาทางไกลผ่าน 

อินเทอร์เน็ตนี้อาจเป็นการส่งข้อมูลในรูปแบบของ 

ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งอาจต้องอาศัย 

ศักยภาพของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

 ผลจากการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทาง 

คอมพิวเตอร์เพื่อเปิดรับชมภาพและเสียงโดยมี 

ลักษณะการหลอมรวมสื่อกันของโทรทัศน์อินเทอร์- 

เน็ต (Internet Television) หรือทีวีอินเทอร์เน็ต  

(Internet TV.) นี้ ทำให้ผู้ชมหรือผู้ใช้บริการสามารถ 

เลือกเปิดรับชมภาพและเสียงจากการเชื่อมต่อ  

(Online) ผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ได้ 

อย่างไม่มีข้อจำกัดทั้งทางด้านเวลาและสถานที่  

ได้แก่ รายการโทรทัศน์ที่ปรากฏอยู่บนระบบเครือข่าย 

ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งรายการสดที่กำลังแพร่ภาพ

ออกอากาศอยู่ รายการถ่ายทอดสดต่างๆ รายการ

โทรทัศน์ย้อนหลัง รายการที่อยู่ในรูปแบบของคลิป

วิดีโอต่างๆ เป็นต้น โดยผู้ให้บริการโทรทัศน์อินเทอร์- 

เน็ตจะเปิดให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น ฟรีทีวีไทย 

ทีวีออนดีมานด์ เคเบิลทีวี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

โทรทัศน์ต่างประเทศ และโทรทัศน์ช่องพิเศษต่างๆ  

ทั้งนี้ โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต อาจถูกเรียกชื่อใน 

ลักษณะอื่นๆ ได้อีกตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่าง 

กันไป เช่น โทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Television 

Over Internet) โทรทัศน์บนอินเทอร์ เน็ต 

(Television on the Internet) โทรทัศน์บน 

เด็สก์ท็อป (Television on the Desktop: TOD)  

โทรทัศน์ออนไลน์ (Online Television) หรือ ทีวี 

ออนไลน์ (Online TV) ไอพีทีวี (Internet Protocol  

Television: IPTV) หรือทีวีผ่านไอพี (Television  

over Internet Protocol) ทีวีบนเว็บไซต์ (Web  

TV) และวิดีโอ พอดคาสท์ (VDO Podcast)  

เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตจะต้อง 

ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ 

ต่อเชื่อมต่างๆ ได้แก่ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 

ตั้งโต๊ะ (Desktop) การใช้เครื่องโน้ตบุ๊ก (Notebook) 

การใช้เครื่องเน็ตบุ๊ก (Netbook) การใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบพกพาใส่กระเป๋าเสื้อได้ 

(Pocket Personal Computer or Personal 

Digital Assistant: PDA) การใช้โทรศัพท์มือถือ 

(Smart Mobile Phone) และเครื่องมืออุปกรณ์

อื่นๆ ให้เข้ากับระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ 

เพื่อสามารถเปิดรับชมรายการโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต 

เหล่านั้นได้ 

 นอกจากนี้ ผู้ชมหรือผู้ใช้บริการยังมีทางเลือก 

ที่จะสามารถเลือกเปิดรับชมรายการที่มีภาพและ 

เสียงเหล่านั้นได้ในภายหลังหลายวิธี เช่น การชม 

รายการย้อนหลังจากทางเว็บไซต์ที่มีบริการให้ผู้ชม 

สามารถเปิดรับชมภาพและเสียงเหล่านั้นย้อนหลัง 

ได้ทั้งในรูปแบบของการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อน 

หลังหรือการรับชมเฉพาะส่วนแบบคลิปวิดี โอ  

(Video Clip) เช่น http://www.me.in.th/live/ หรือ  

http://www.go2kp.com/tv-radio-clip-game/ 

เป็นต้น และการชมรายการย้อนหลังจากการดาวน์

โหลด (Download) รายการเก็บไว้โดยใช้โปรแกรม

ช่วยเหลือบางอย่าง กล่าวคือ เมื่อผู้ชมหรือผู้ใช้ 

บริการทำการเชื่อมต่อ (Online) ผ่านระบบเครือข่าย 

ทางคอมพิวเตอร์ และเลือกรายการโทรทัศน์ที่จะ 

เปิดรับชมได้แล้ว จึงทำการดาวน์โหลด (Download) 

หรือดึงเอาข้อมูลทางด้านภาพและเสียงเหล่านั้นมา

จัดเก็บ (Save) หรือทำสำเนา (Copy) ไว้ในหน่วย

ความจำหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดดิสก์ 

(Hard Disk) หรือสื่อบันทึกข้อมูลอื่นๆ (Data 

Storages) เช่น แผ่นซีดี (Compact Disk) แผ่น 

ดีวีดี (Digital Versatile Disc or Digital Video 

Disc) แผ่นบีดี (Blu-ray Disc) และยูเอสบี  

แฟล็ช ไดร้ฟ์ (USB-Universal Serial Bus) Flash 
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Drive) เป็นต้น ลักษณะการเปิดรับชมรายการที่มี

ภาพและเสียงย้อนหลังนี้ ทำให้ผู้ชมหรือผู้ใช้บริการ

ที่ไม่มีเวลาเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ในขณะนั้น 

สามารถเปิดรับชมรายการเหล่านั้นได้ในภายหลัง

ตามความสะดวกเมื่อมีเวลาว่างหรือสามารถเปิดรับ

ชมรายการเหล่านั้นซ้ำอีกได้เท่าที่ต้องการ และ 

ต่อจากนี้ไปจะได้กล่าวถึงพัฒนาการของโทรทัศน์ 

อินเทอร์เน็ตที่มีพัฒนาการมาจากการรวมตัวกันทาง 

เทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนาการของโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต

 “โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต” (Internet Television) 

เป็นสื่อที่เกิดขึ้นจากการหลอมรวมกันระหว่างสื่อ

โทรทัศน์กับสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมต่อผ่าน

ระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทั่วโลก 

ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธุรกิจและผู้ประกอบการ

ในรูปแบบใหม่ๆ ที่มารองรับผู้ใช้บริการเครือข่าย

ทางอินเทอร์เน็ตในทุกประเทศทั่วโลกให้มีความ

สะดวกสบายในบริการรูปแบบต่างๆ อย่างเช่น การ

ให้บริการสื่อดิจิทัลในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว

และเสียงในเว็บไซต์ต่างๆ ทำให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ชม

สามารถเปิดรับชมสื่อดิจิทัลเหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่อง

ในทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกสถานการณ์ 

 วิภา อุตมฉันท์ (2546: 44-45) กล่าวถึง 

เทคโนโลยีดิจิทัลว่า ทศวรรษที่ 1990 การกระจาย 

เสียงเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ เรียกว่า “การปฏิวัติดิจิ- 

ทัล” (Digital Revolution) กล่าวคือ การกระจาย 

เสียงด้วยระบบอะนาล็อก (Analog) ที่ใช้กันมาใน 

อดีตถูกเปลี่ยนเป็นการส่งด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งทำให้ 

ข้อมูลทุกชนิด (เช่น ภาพ เสียง กราฟิก ฯลฯ)  

สามารถผลิต เก็บบันทึกไว้ และแปรเปลี่ยนสู่กัน

และกันได้โดยใช้ภาษาร่วมกัน คือ ภาษาคอมพิวเตอร ์

วิธีการผลิตสื่อต่างๆ จึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  

เส้นแบ่งระหว่างสื่อแต่ละชนิดในอดีตค่อยๆ หมดไป  

สื่อกระจายเสียงกับสื่อโทรคมนาคมสามารถเคลื่อน 

ตัวเข้าหากัน โดยสื่อที่เป็นหลัก 3 สื่อ คือ โทรทัศน์  

(Television) โทรศัพท์ (Telephone) และ

คอมพิวเตอร์ (Computer) สิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดการ 

รวมตัวกันทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ (Convergence)  

ซึ่งเมื่อนำไปประยุกต์กับเทคโนโลยีการสื่อสารผ่าน 

ดาวเทียม สายใยแก้ว (Fiber Optic) และสื่อ 

อินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ เกิดขึ้นในยุคนี้แล้ว 

เป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์การกระจายเสียง

ของโลกเข้าสู่ยุคใหม่ กิจการสื่อสารและกิจการ 

กระจายเสียงเติบโตในอัตราที่ก้าวกระโดด เศรษฐกิจ 

ข้อมูลข่าวสารเป็นเศรษฐกิจหลักของโลก ขณะที่ 

พลังอำนาจของสื่อก็แผ่ปกคลุมทั่วทั้งโลก 

 โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบหนึ่งของการ 

หลอมรวมสื่อ โดยผู้ใช้บริการหรือผู้ชมจะต้องทำการ 

เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อเชื่อม

อื่นๆ เข้ากับระบบเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต เพื่อ 

เปิดรับชมรายการโทรทัศน์หรือวิดีโอผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ 

ต่างๆ ที่มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service 

Provider) ประเภทรายการโทรทัศน์หรือวิดีโอได้จัด

ทำไว้เป็นฐานข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ (Server) นอกจาก

นี้ ยังมีบริการหลอมรวมสื่ออื่นๆ อีกหลายประเภทที่

ให้บริการออนไลน์แก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เช่น โทรศัพท ์

ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) การประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต 

และการฟังเพลงและชมภาพยนตร์ออนไลน์ เป็นต้น 

 วิภา อุตมฉันท์ (2546: 368, 372, 374)  

กล่าวถึงการรวมตัวกันทางเทคโนโลยีว่า เทคโนโลยี 

ดิจิทัลได้ทลายกำแพงที่แบ่งแยกสื่อแต่ละชนิดออก 

จากกัน รวมทั้งกำแพงที่แบ่งแยกระหว่างสื่อมวลชน 

กับสื่อโทรคมนาคมด้วย เพราะข้อมูลเมื่อแปลงเป็น 
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ดิจิทัลแล้วก็สามารถส่งผ่านเครือข่ายเดียวกันได้

หมด ความแตกต่างระหว่างสื่อไม่มี เจ้าของสื่อ 

สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ และ

โทรศัพท์ ล้วนสามารถเอาสื่อของคนอื่นไปให้บริการ

กับลูกค้าของตน สภาพเช่นนี้เรียกโดยรวมๆ ว่า  

“การรวมตัวกันทางเทคโนโลยี” หรือ “คอนเวอเจนซ์” 

(Convergence) ซึ่งหมายถึง การรวมตัวของ 

เทคโนโลยีหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การกระจายเสียง 

(Broadcasting) โทรคมนาคม (Telecommuni- 

cation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์ (Telephone)  

และคอมพิวเตอร์ (Computer) เมื่อเทคโนโลยีรวม 

กันได้ การทำธุรกิจข้ามสาขาก็เป็นสิ่งที่ทำได้ แต่ 

ก่อนคนสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะจำกัดตัวเอง 

อยู่แต่ในวงการคอมพิวเตอร์ แต่บัดนี้เขามีความ 

จำเป็นต้องติดต่อกับคนในวงการสื่ออื่นๆ และคนใน 

วงการโทรคมนาคมด้วย 

 อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นสื่อมหัศจรรย์ที่ 

อนุญาตให้ผู้ส่งสารกับผู้รับสาร และระหว่างผู้รับ 

สารด้วยกันเองติดต่อสัมพันธ์กันได้ทั่วโลก เมื่อ 

อินเทอร์เน็ตเริ่มเป็นที่รู้จักในกลางทศวรรษที่ 1990  

ขวัญของคนในวงการกระจายเสียงแทบจะแตก 

กระเจิง เพราะผู้ประกอบการกระจายเสียงได้ลงทุน 

ให้กับการวิจัยและพัฒนามามากเพื่อแก้จุดอ่อนของ 

โทรทัศน์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสื่อทางเดียวจากผู้ส่งถึง 

ผู้รับ (One-Way Communication) ให้กลายเป็น 

สื่อสองทาง (Interactive) เพื่อให้ผู้รับโต้ตอบกับสื่อ

ได้ จึงเกิดสิ่ งที่ เรียกว่า อินเทอร์แอคทีฟ ทีวี 

(Interactive TV) แต่ประสิทธิภาพของอินเทอร์- 

แอคทีฟ ทีวี ยังมีข้อจำกัด และยังไม่ทันจะได้รับ

ความนิยมอย่างแพร่หลายก็มีสิ่งที่เรียกว่า “อินเทอร์

เน็ต” เกิดขึ้น ซึ่งหมายความว่า ตั้งแต่นี้ไป คนไหนมี

เครื่องคอมพิวเตอร์และมีโมเด็ม (Modem) เท่านั้น 

ก็สามารถท่องเข้าไปในเว็บไซต์ (Website) จำนวน 

นับไม่ถ้วน สามารถพูดคุยโต้ตอบกับใครต่อใครโดย 

ไม่เสียสตางค์ เช่นนี้แล้วยังจะมีใครสนใจโทรทัศน์ 

อินเทอร์แอคทีฟ (Interactive) กันอีก ทางฝ่าย 

เจ้าของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนตัว อย่างเช่น  

บริษัทอเมริกา ออนไลน์ (America Online หรือ  

AOL) และ บริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) ก็ต้อง 

รีบหาทางทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของตนเชื่อมต่อ 

กับอินเทอร์เน็ตให้ได้ มิเช่นนั้นก็จะไม่มีใครสนใจอีก 

เหมือนกัน บริษัทไมโครซอฟท์ คิดค้นโปรแกรมทุก 

อย่างที่จะใช้กับอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

โปรแกรมที่เรียกว่า “บราวเซอร์” (Browser) สำหรับ 

เข้าสู่ระบบเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) 

 การหลอมรวมสื่อ หรือการรวมตัวกันทาง 

เทคโนโลยี (Convergence) ทำให้ทั้งผู้ผลิตสื่อและ 

ผู้บริโภคสื่อมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการสื่อ 

และการใช้สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ จะ 

เห็นได้อย่างชัดเจนว่า อินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีที่ 

มีผลกระทบต่อโลกมากที่สุด และเป็นเทคโนโลยีที่มี 

ผลให้ผู้ประกอบการในธุรกิจสาขาหนึ่งเข้าสู่ธุรกิจใน 

สาขาอื่น โดยผ่านการควบรวมกิจการ หรือการเป็น 

พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น บริษัทอเมริกา ออนไลน์  

(America Online หรือ AOL) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ 

ISP) รายใหญ่ที่สุดในโลกควบรวมกิจการกับบริษัท 

ไทม์ วอร์เนอร์ (Time Warner) ซึ่งเป็นบริษัทสื่อ

ระดับโลก ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ เรียก

ว่า การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ซึ่ง

เป็นการเกิดนวัตกรรมใหม่ สร้างรูปแบบใหม่ทาง

ธุรกิจ โดย AOL เป็นผู้นำทางด้านออนไลน์ ซึ่งเป็น

ส่วนสนับสนุนให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ โดย AOL 

จะมีฐานะเป็นผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ในขณะที่ 

Time Warner เป็นผู้ผลิตทางด้านสื่อบันเทิงต่างๆ 

ซึ่งเมื่อทั้งสองบริษัทมารวมกัน ทำให้เกิดรูปแบบ



ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติเหลืองศักดิ์ชัย

135วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2553 

ธุรกิจใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม คือ รูปแบบสื่อทาง

ออนไลน์ ทำให้สื่อเป็นดิจิทัล เช่น การดูหนังและ

การฟังเพลงทางอินเทอร์เน็ต 

 การหลอมรวมบริษัททั้งสองในครั้งนี้ ทำให้  

AOL สามารถช่วยจัดจำหน่ายเพลงและภาพยนตร์ 

ของ Time Warner ได้โดยการเคลื่อนย้ายสินค้าไป 

ยังช่องทางออนไลน์ของ AOL นั่นเอง จึงทำให้  

Time Warner สามารถประหยัดต้นทุนการจัด 

จำหน่ายได้ในส่วนนี้ โดยที่ AOL ได้รับการ 

สนับสนุนด้านโฆษณาบนเครือข่ายทีวีของ Time  

Warner ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและหลอมรวม 

ลูกค้าของทั้งสองบริษัท ทำให้เกิดประสิทธิภาพใน 

การแลกเปลี่ยนการค้าขายระหว่างกัน (Cross- 

Selling) และการแลกเปลี่ยนทางการตลาด (Cross- 

Marketing) 

 ในช่วงเดือนกันยายนปี 2001 AOL-Time  

Warner ได้ประมูลซื้อ AT&T Broadband ซึ่งการ 

รวมตัวของ AOL-AT&T จะช่วยเพิ่มจำนวนสมาชิก 

ของธุรกิจเคเบิลทีวีให้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การ 

รวมกันในครั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัท วอลท์ ดิสนีย์  

(Walt Disney) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า เมื่อบริษัทใด 

ก็ตามที่เป็นเจ้าของฐานสมาชิกมากกว่า 15 ล้านคน 

เจ้าของธุรกิจในด้านต่างๆ นั้นควรจะกระจายธุรกิจ

ออกจากกัน เพราะจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา การ

ควบรวมกิจการของบริษัทใหญ่ล้มเหลวมากกว่า 70 

เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ผู้บริหารของ AOL-Time Warner 

ก็ได้เห็นถึงความสำคัญในข้อนี้เช่นกัน 

 ปัจจุบัน AOL Time Warner ได้เปลี่ยนชื่อ 

เป็น Time Warner โดย AOL ทำการซื้อหุ้นของ  

Time Warner ใน 2003 ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาด 

อินเทอร์เน็ตกำลังได้รับความนิยม แต่เกิดปัญหาใน 

ส่วนของ AOL ซึ่งถูกตรวจสอบจากรัฐบาลทางด้าน 

บัญชีในเรื่องของรายได้และมีการปกปิดข้อมูล 

บางเรื่องในอดีต ทำให้ลูกค้าบางส่วนของ AOL ใน 

อดีตได้รับความเสียหาย บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะ 

ต้องตัดชื่อของ AOL ทิ้ง เพื่อรักษาชื่อเสียงของ 

บริษัทไว้ อย่างไรก็ตาม ถ้าการหลอมรวมของ AOL  

และ Time Warner ประสบความสำเร็จ ก็จะทำให้ 

อุตสาหกรรมด้านโทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ การพิมพ์  

และคอมพิวเตอร์มีรูปแบบที่ไปในทิศทางเดียวกัน 

มากขึ้น 

 ส่วนตัวอย่างการหลอมรวมระหว่างอุตสาห- 

กรรมซอฟต์แวร์และอุตสาหกรรมสื่อก็มีให้เห็นเช่น 

บริษัทลูกของไมโครซอฟท์จากสหรัฐอเมริกา ได้ทำ

ข้อตกลงร่วมกับยักษ์ใหญ่ด้านเครือข่ายทีวี คือ CBS 

TV ที่จะร่วมกันพัฒนาบริการ Interactive TV 

Program อีกทั้งไมโครซอฟท์เองก็ยังได้ทำโปรแกรม

ปฏิบัติการวินโดวส์รุ่นใหม่ โดยจะเพิ่มศักยภาพด้าน

ดิจิทัลทีวี อันจะทำให้ผู้ใช้ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ

ดังกล่าว สามารถควบคุมทั้งเครื่องพีซี และเครื่อง

รับทีวีได้พร้อมกัน 

 การหลอมรวมสื่อทำให้เกิดการแข่งขันของ 

อุตสาหกรรมภาคการผลิตและการให้บริการ ซึ่งแต่ 

เดิมเคยแยกกันอยู่คนละตลาด แต่แล้วพัฒนาการ 

อันรวดเร็วของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก็เป็นตัวเชื่อม 

โยงให้มาอยู่ในตลาดเดียวกัน แข่งขันกัน และแม้ 

กระทั่ งรวมตัวกัน ทั้ งนี้ ก็ เนื่องมาจากการใช้ 

โครงสร้างพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการ 

ลดความซ้ำซ้อนของการลงทุนได้แล้ว ยังนำมาซึ่ง 

ความสะดวกสบาย ความหลากหลายของบริการ  

ทางเลือกที่เพิ่มขึ้น รวมถึงผลประโยชน์จากบริการ 

ใหม่ๆ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำและจะลดต่ำลงไปเรื่อยๆ 

อย่างไม่คาดฝันมาก่อน 
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 พนิดา สายประดิษฐ์ (2549) ได้กล่าวสรุปถึง 

การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) นั้นจะ

เกิดขึ้นใน 4 ระดับ คือ 

 1. การหลอมรวมบริการ (Convergence of  

Service) 

 2. การหลอมรวมของช่องทางการสื่อสารข้อมูล  

(Convergence of Transmission Channels) 

 3. ก า รหลอมร วมขอ งอุ ป ก รณ์ ลู ก ข่ า ย 

(Convergence of Terminals) 

 4. ก า ร ห ล อ ม ร ว ม ข อ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร 

(Convergence of Providers) ผ่านการควบรวม

กิจการและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 

 การหลอมรวมของสื่อต่างๆ กันนั้นเกิดจากแรง 

ขับเคลื่อนที่สำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งทำให้

สามารถรับและส่งสัญญาณเสียง ภาพนิ่ง ภาพ 

เคลื่อนไหว และข้อมูลต่างๆ ไปพร้อมๆ กันบนโครง 

ข่ายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่ง 

การให้บริการในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การให้

บริการเลือกชมรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ 

ผ่านอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถฟัง 

เพลงหรือรายการวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โทรศัพท์ 

เคลื่อนที่ที่ให้บริการการประชุมหรือการศึกษาทาง 

ไกล ซึ่งผู้ เข้าร่วมประชุมหรือผู้สอนและผู้เรียน 

สามารถพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดจนภาพ 

เคลื่อนไหวได้อย่างฉับพลัน (Real-Time and  

Interactive) เป็นต้น โดยในท้ายนี้จะได้กล่าวถึงบท 

สรุปของโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตกับการบริโภคสื่อใหม่

ในยุคสังคมข่าวสาร 

บทสรุปของโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตกับการ

บริโภคสื่อใหม่ในยุคสังคมข่าวสาร

 การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ผ่ านทาง 

อินเทอร์เน็ต เป็นปรากฏการณ์ในยุคสังคมข่าวสารที่

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การบริโภค

สื่อใหม่ของคนในสังคม ซึ่งสามารถสรุปได้ 3 

ประการ คือ 

 1. คุณลักษณะสำคัญของสื่อแบบใหม่ (New  

Media) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ 

การบริโภคสื่อของคนในสังคม 

 โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสาร 

ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานเข้าหากัน (Conver- 

gence) ของเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยี

สมัยใหม่ คือ ระหว่างสื่อโทรทัศน์กับสื่ออินเทอร์เน็ต 

โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตมีคุณลักษณะสำคัญๆ ของสื่อ

แบบใหม่ (New Media) ที่จะมีผลต่อเนื่องไปถึงการ

เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของมนุษย์ และการ

เปลี่ยนแปลงสังคมครบทั้ง 3 ประการตามที่ โรเจอร์ส 

(อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541: 121-124) 

กล่าวว่า เทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นปัจจัยหลักที่

สำคัญอย่างยิ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคม แต่ทว่า

ปัจจัยตัวนี้ก็ต้องทำงานร่วมไปกับปัจจัยตัวอื่นๆ คุณ

ลักษณะสำคัญๆ ของสื่อแบบใหม่ (New Media) ที่

จะมีผลต่อเนื่องไปถึงการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์

ของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นมีอยู่ 3 

ประการ คือ 1. ลักษณะการตอบโต้ (Interactivity) 

ของสื่อ 2. ลักษณะความเป็นปัจเจกชน (Individua- 

lize / Demassified) และ 3. ลักษณะการสื่อสารที่

สามารถแบ่งแยกกันเป็นส่วนๆ ได้ อันเป็นลักษณะ

ประการหนึ่งของสื่อแบบใหม่ (Asynchronous 

Nature of New Communication) และยัง

สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ แคทซ์ (1959 อ้าง

ถึงใน พัชรี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล และ

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2538: 199) เรื่องการใช้ 

และความพอใจต่อสื่อ (Uses and Gratification 
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Approach) ที่ว่า บุคคลเป็นผู้กระทำ (Active 

Person) ที่มีความปรารถนาจะเลือกใช้สื่อ เพื่อ

สนองความพอใจส่วนตัว สื่อจะไม่มีอิทธิพลต่อ

บุคคลที่ไม่เลือกใช้สื่ออย่างแน่นอน และการเลือกใช้

สื่อนั้นก็สืบเนื่องมาจากเหตุผลทางจิตวิทยาและ

ความต้องการทางสังคมของแต่ละบุคคลนั้นๆ ซึ่ง

แนวความคิดนี้เป็นการยืนยันได้ว่า คุณลักษณะ

สำคัญของสื่อแบบใหม่ (New Media) มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงประสบการณ์การบริโภคสื่อของคนใน

สังคม เพราะผู้บริโภคสื่อหรือผู้ชมมีความต้องการที่

จะเป็นผู้กระทำกับสื่อ (Active Receiver) มากกว่า

ที่จะให้สื่อเป็นผู้กระทำ (Passive Receiver) และ

การบริโภคสื่อโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็เป็น

ทางเลือกใหม่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ที่ได้รับ

การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์

การบริโภคสื่อของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี 

 2. ปัจจัยด้านการแพร่กระจายนวัตกรรม  

(Diffusion of Innovations) มีผลต่อการบริโภคสื่อ 

ใหม่ของคนในสังคม 

 โทรทัศน์อิน เทอร์ เน็ตจัด เป็นนวัตกรรม  

(Innovation) ทางสื่อ อันเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก 

การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ระหว่าง 

“สื่อดั้งเดิม” คือ สื่อโทรทัศน์ (Television) กับ “สื่อ

สมัยใหม่” คือ สื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) ดังนั้น

โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตจะเป็นสื่อใหม่ที่ได้รับการยอมรับ 

ในการบริโภคสื่อของคนยุคสังคมข่าวสารหรือไม่นั้น 

จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้และการ

ทดลองใช้จนกว่าจะกลายเป็นสื่อที่ได้รับความนิยม

อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ โรเจอร์ส (1971: 24 

อ้างถึงใน ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์, 2544: 17-18) ที่

อธิบายถึงกระบวนการที่นวัตกรรมเผยแพร่ไปสู่

สมาชิกในสังคมว่ามีลักษณะคล้ายกระบวนการ

สื่อสารอย่างง่ายๆ การเผยแพร่นวัตกรรมมี 

องค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1. นวัตกรรม 

(Innovation) หรือโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต 2. ช่อง

ทางการสื่อสาร (Communication Channels) 3. 

ช่วงระยะเวลาหนึ่ง (Over Time) และ 4. สมาชิก

ในระบบสังคม (Social System) นั้นๆ ทั้งนี้ 

สามารถเปรียบเทียบได้กับอัตราการเติบโตของผู้ใช้

อินเทอร์ เน็ต (New Media) ที่ รวดเร็ว โดย  

เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2549) ได้กล่าวถึงอัตรา

การเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่า เป็นสองเท่าตัวใน

ทุกๆ 6 เดือน โดยเฉพาะผู้ใช้เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) 

ทั่วโลกได้ทะลุผ่าน 50 ล้านรายภายในเวลาเพียง 

5 ปี เท่านั้น ขณะที่จำนวนเครื่องรับโทรทัศน์ 50 

ล้านเครื่องแรกใช้ระยะเวลาถึง 13 ปี เครื่อง

คอมพิวเตอร์พีซี (PC) ใช้เวลาถึง 16 ปี เครื่องรับ

วิทยุใช้เวลาถึง 38 ปี และเครื่องโทรศัพท์บ้านใช้

เวลานานถึง 74 ปี  

 3. เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  

ช่วยสนับสนุนการหลอมรวมสื่อให้เกิดการพัฒนา 

ธุรกิจสื่อแบบใหม่ 

 โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเป็นการหลอมรวมสื่อ  

(Media Convergence) ที่ทำให้ทั้งผู้ผลิตสื่อและ 

ผู้บริโภคสื่อมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการสื่อ 

และการใช้สื่อที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมี 

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐานช่วยสนับสนุนการ 

หลอมรวมสื่อดังกล่าว สอดคล้องกับ วิภา อุตมฉันท์  

(2546: 368) ที่กล่าวถึงการรวมตัวกันทางเทคโนโลยี 

ว่า เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทลายกำแพงที่แบ่งแยกสื่อ

แต่ละชนิดออกจากกัน รวมทั้งกำแพงที่แบ่งแยก

ระหว่างสื่อมวลชนกับสื่อโทรคมนาคมด้วย เพราะ

ข้อมูลเมื่อแปลงเป็นดิจิทัลแล้วก็สามารถส่งผ่าน

เครือข่ายเดียวกันได้หมด ความแตกต่างระหว่างสื่อ
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ไม่มี เจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี 

ภาพยนตร์ และโทรศัพท์ ล้วนสามารถเอาสื่อของ

คนอื่นไปให้บริการกับลูกค้าของตน 

 และยังสอดคล้องกับ โรเจอร์ส (อ้างถึงใน  

กาญจนา แก้วเทพ, 2541: 121-124) ที่กล่าวเสริม 

ว่า คุณลักษณะสำคัญๆ ของสื่อแบบใหม่ (New  

Media) ทั้ง 3 ประการ คือ 1. ลักษณะการตอบโต้ 

ของสื่อ 2. ลักษณะความเป็นปัจเจกชน และ 3.  

ลักษณะการสื่อสารที่สามารถแบ่งแยกกันเป็นส่วนๆ  

ได้ว่า จะมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมที่ 

เรียกว่า สังคมข่าวสาร ซึ่งมีคุณสมบัติที่เด่นๆ อยู่ 2  

ประการ คือ 

 1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสินค้าประเภท  

“บริการ” จะมีความสำคัญมากกว่ากิจกรรมการผลิต  

เพราะฉะนั้น ในการขายอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร 

สมัยใหม่ เพียงการขายตัวสินค้าที่เป็นอุปกรณ์ยังไม่ 

สำคัญเท่ากับบริการต่างๆ ที่จะให้หลังการขายแล้ว  

ตัวอย่างเช่น การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

รายการโทรทัศน์ช่องพิเศษต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภค

สามารถเลือกชมรายการได้ตามความต้องการที่

หลากหลาย เป็นต้น 

 2. ในสังคมเช่นนี้ ข่าวสารจะกลายเป็น 

ทรัพยากรที่มีค่าแทนเงินทุนและเครื่องจักรดังเช่น 

สมัยก่อน เพราะฉะนั้น บุคลากรที่ทำงานกับข่าวสาร 

หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับข่าวสารก็จะกลายเป็น 

ส่วนเสี้ยวที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจของสังคม 

ตัวอย่างเช่น การนำรายการข่าวที่อยู่ในรูปข้อมูล 

ดิจิทัลทั้งภาพและเสียงไปใช้ได้อีกหลายๆ ครั้งในสื่อ

อื่นๆ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ สามารถสรุปลักษณะการพัฒนาธุรกิจสื่อ 

แบบใหม่ตามที่ พนิดา สายประดิษฐ์ (2549) ได้สรุป 

ถึงการหลอมรวมสื่อนั้นจะเกิดขึ้นใน 4 ระดับ คือ 

1. การหลอมรวมบริการ (Convergence of Service) 

2. การหลอมรวมของช่องทางการสื่อสารข้อมูล 

(Convergence of Transmission Channels) 3. 

การหลอมรวมของอุปกรณ์ลูกข่าย (Convergence 

of Terminals) 4. การหลอมรวมของผู้ให้บริการ 

(Convergence of Providers) ผ่านการควบรวม

กิจการและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 

โดยมีตัวอย่างการหลอมรวมสื่อของกลุ่มธุรกิจในต่าง

ประเทศ ได้แก่ บริษัทอเมริกา ออนไลน์ (America 

Online หรือ AOL) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

(Internet Service Provider หรือ ISP) รายใหญ่

ที่สุดในโลกควบรวมกิจการกับบริษัท ไทม์ วอร์เนอร์ 

(Time Warner) ซึ่งเป็นบริษัทสื่อระดับโลก และ 

AOL-Time Warner ยังได้ประมูลซื้อ AT&T 

Broadband จึงกลายเป็นการรวมตัวของ AOL-

AT&T ที่ เป็นผู้ให้บริการสื่อออนไลน์รายสำคัญ 

เป็นต้น สำหรับตัวอย่างการหลอมรวมด้านการให้

บริการของกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท 

ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีธุรกิจทางด้าน

เครือข่ายโทรคมนาคม เช่น การให้บริการโทรศัพท์

พื้นฐาน (True) การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

(TrueMove) และการให้บริการอินเทอร์ เน็ต 

ความเร็วสูง (True BroadBand / Wi-Fi Internet) 

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจทางด้านเคเบิลทีวี (TrueVisions) 

ให้บริการอีกด้วย ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ผู้ให้

บริการจัดหา (Provider) เพียงรายเดียวเช่นนี้ก็จะ 

ได้รับความสะดวกสบายในการบริการแบบครบวงจร 

( Integrat ion Service) ทั้ งนี้ ก็ เนื่องมาจาก

ปรากฏการณ์การหลอมรวมสื่อที่มีเทคโนโลยีดิจิทัล

ช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจสื่อแบบใหม่ 

ขึ้นมานั่นเอง 
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