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บทคัดย�อ

Podcast เปนสื่อที่ไดรับความนิยมมากข้ึนเรื่อย ๆ  เพราะเปนส่ือที่เขาถึงไดงาย งานวิจัยไดเก็บขอมูลผานแบบสอบถาม

และการสัมภาษณจากผูจัด Podcast ในประเทศไทยท้ังในกลุมผูจัด Podcast อิสระ และผูจัด Podcast ในรูปแบบ

ขององคกรจํานวน 39 คน ผลการศึกษาพบวา 87.2% ของ Podcaster จัดรายการแบบสวนตัว สําหรับผูจัด 

Podcast ในรูปแบบขององคกร มีผูติดตาม (Subscriber) เฉล่ีย 27,894 คนและมีอัตราการดาวนโหลดเฉล่ีย 30,024 คร้ัง

ตอวัน มีความยาวเฉล่ียประมาณ 19.60 นาทีตอตอน ธุรกิจหลักของการทํา Podcast จะประกอบดวยการผลิตรายการ 

ซ่ึงสามารถทําไดงายและมีตนทุนต่ํา สําหรับผู จัดรายการจะเปนผู จัดอิสระและนําเสนอเน้ือหาท่ีผู จัดมีประสบการณ 

การออกอากาศก็จะผาน Platform ตาง ๆ  และจะเปนรายการชวงเชาและชวงเย็น และมักจะประชาสัมพันธผานส่ือสังคม

ออนไลน สําหรับเร่ืองเครือขายธุรกิจ Podcast ในประเทศไทยพบวา คนฟงจะรับฟงโดยเฉล่ียประมาณ 8 ตอนตอสัปดาห 

คร้ังละประมาณ 35 นาทีโดยเฉล่ีย ผาน Smart Phone สําหรับระบบนิเวศทางธุรกิจ Podcast พบวา ผูฟงสวนใหญจะอยูใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สําหรับธุรกิจน้ันยังเปนตลาดเฉพาะกลุม แตก็มีแนวโนมท่ีจะเติบโตตอไป

คําสําคัญ : Podcast, ประเทศไทย
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วันท่ีไดรับตนฉบับบทความ : 30 กันยายน 2564

วันท่ีแกไขปรับปรุงบทความ : 11 พฤศจิกายน 2564

วันท่ีตอบรับตีพิมพบทความ : 16 พฤศจิกายน 2564

การศึกษาธุรกิจ Podcast ในประเทศไทย
ในมุมมองของผู�จัด Podcast
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ABSTRACT

Podcast is one of the medias that gain more popularity due to the fact that it is convenient to 

reach. This research collects data from questionnaires and interviews from 39 independent 

(personal) and company’s podcasters. It is found that 87.2% of podcasters are independent 

(personal) podcasters. For company’s podcasters the average number of subscribers is 27,894 with the 

average daily downloads of 30,024. Average length of one episode is 19.60 minutes. For core business, 

it is found that Podcast is generally convenient to create and have a low cost. Podcasters are mostly 

independent and provide contents based on their personal experiences. Podcast is usually distributed 

through podcast platform and usually uploaded in the morning and the evening. It is advertised through 

social media channels. For the enterprise, listeners normally listen to podcast about 8 episodes per 

week and 35 minutes for each episode through their smart phones. Finally, for business ecosystem, 

most listeners live in Bangkok. For business, podcast is a niche marketing but have an opportunity to 

expand.
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บทนํา
ในยุค Digital Disruption เทคโนโลยีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทุกวงการ องคกรตาง ๆ  ไดนําเทคโนโลยีมา

ปรับใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมถึงการเขาถึงขอมูลขาวสาร ตัวอยางเชน เทคโนโลยี Cloud ทําให

การเก็บขอมูลเปล่ียนไป จากเดิมท่ีเก็บขอมูลในเคร่ืองบันทึกขอมูล (Hard Disk Drive) มาเปนการเก็บขอมูลใน Server แทน 

ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลไดจากทุกท่ี แนวคิดการวิเคราะหขอมูลจํานวนมหาศาล (Big Data Analysis) ทําใหสามารถ

พยากรณเหตุการณในอนาคตไดแมนยําและทันตอสถานการณมากยิ่งข้ึน การใช Machine Learning และ Artificial 

Intelligence (AI) ในการศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย ชวยปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมของกลุมเปาหมายไดมากข้ึน เปนตน

Podcast คือ เทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจส่ือกระจายเสียง ดวยการใชเทคโนโลยี Really Simple Syndication หรือ 

RSS มากระจายขอมูลในรูปแบบของ XML ท่ีเปนมาตรฐานไฟลของขอมูลแบบเปด ทําใหการกระจายเสียงเปล่ียนรูปแบบ

จากเดิมท่ีกระจายเสียงผานคล่ืนวิทยุ ซ่ึงมีขอจํากัดหลายดาน เชน ดานระยะทางการสงขอมูล คุณภาพของสัญญาณ 

การส้ินเปลืองพลังงาน เม่ือโลกเขาสูยุค Internet of Thing (IoT) ท่ีขอมูลทุกอยางถูกเช่ือมตอผานโครงขาย Internet 

จึงทําให Platform ในการสงผานขอมูลของธุรกิจส่ือกระจายเสียงเปล่ียนแปลง มาเปนการสงสัญญาณเสียงในรูปแบบของ

ขอมูลเสียง (Audio File) ผานระบบโครงขายอินเทอรเน็ต ขจัดปญหาดานระยะทางในการสงขอมูล คุณภาพของสัญญาณ 

(Priyakorn, 2018) ทําใหผูใชบริการสามารถดาวนโหลดขอมูลสัญญาณเสียงท่ีตองการไดตลอดทุกท่ี ทุกเวลา หรือในบางกรณี

ผูใชบริการสามารถท่ีจะรับฟงสัญญาณเสียงไดทันทีผานระบบ Streaming ไดอีกดวย ผูฟงสามารถจะเขาถึงขอมูลผาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ หรือเคร่ืองเลนส่ือชนิดตาง ๆ  เชน iPod หรือ Tablet เปนตน

ถึงแมวา Podcast จะเร่ิมเปนท่ีไดรับความนิยมในกลุมคนฟงมากข้ึนเร่ือย ๆ  ยังมีงานวิจัยจํานวนไมมากนักท่ีศึกษา

ธุรกิจ Podcast ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับกลุมของผูจัด Podcast งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคท่ีจะทําการศึกษา

ธุรกิจ Podcast ในประเทศไทยในมุมมองของผูจัด Podcast โดยจะดําเนินการศึกษาขอมูลทางประชากรศาสตรของผูจัด 

Podcast วัตถุประสงคและรูปแบบของรายการ Podcast กระบวนการจัด Podcast Program และ Platform ท่ีใชในการทํา 

Podcast และแนวโนมของธุรกิจ Podcast

ทบทวนวรรณกรรม
Interactive Advertising Bureau (IAB) และ PricewaterhouseCoopers (PwC) ไดทําการสํารวจขอมูลเก่ียวกับ

ธุรกิจ Podcast และรายงานวาในป ค.ศ. 2018 มีผูจัดรายการ Podcast ท่ัวโลกมากกวา 660,000 ชอง และมีรายการ

รวมประมาณ 29 ลานตอน โดยประเทศสหรัฐอเมริกา ยังคงเปนประเทศท่ีมีตลาด Podcasts ขนาดใหญและมีมูลคาทาง

การตลาดสูงท่ีสุดในโลก (Institute of Small and Medium Enterprise Development, 2019; Longtunman, 2019) 

เม่ือพิจารณาการเติบโตของ Podcast พบวา ผูฟงมีแนวโนมการใชงานเติบโตข้ึนทุกป ซ่ึงบริษัท Edison Research and 

Triton Digital ไดทําการศึกษาตลาด Podcast ในประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ.2019 พบวา 65 เปอรเซ็นตของคนอเมริกัน 

ฟง Podcast เปนประจําทุกเดือน และประมาณ 25 เปอรเซ็นตของคนอเมริกันฟงเปนประจําทุกสัปดาห (Edison Research 

and Triton Digital, 2019 อางถึงใน Jin, Segal, & Carroccio., 2019) ดังปรากฏตามภาพท่ี 1
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ภาพท่ี 1: การเติบโตของผูฟง Podcast ในประเทศสหรัฐอเมริการะหวางป 2006–2018

ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Edison Research and Triton Digital (2019)

จากงานวิจัยของ Leadem (2017) พบวา คนอเมริกันมีความนิยมฟง Podcast เพ่ิมมากข้ึน โดยจากการเก็บขอมูล

ในป ค.ศ. 2013 ในประเทศสหรัฐอเมริกามีจํานวนผูฟง Podcast ท้ังส้ิน 38 ลานคน คิดเปนรอยละ 12 ของประชากรท้ังหมด 

แตในป ค.ศ. 2017 พบวา มีจํานวนผูฟง Podcast ท้ังส้ิน 68 ลานคน คิดเปน 24% ของจํานวนประชากรท้ังหมดพบวา 

จํานวนผูฟงเติบโตเพ่ิมข้ึน 1 เทาตัว โดยสวนใหญเปนเพศชาย ใชเวลารับฟง Podcast โดยเฉล่ียเทากับ 6 ช่ัวโมง 37 นาที

ตอสัปดาห และมีการรับฟงเน้ือหาโดยเฉล่ียประมาณ 7 ตอนตอสัปดาห และมีแนวโนมท่ีจะรับฟงเน้ือหาเพ่ิมเปนประจําทุกป

อีกดวย เม่ือพิจารณาในมิติของรายไดแลวพบวา มากกวา 50% ของผูฟงมีรายไดเกินกวา 75,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 

2.3 ลานบาทตอป ยิ่งไปกวาน้ัน 1 ใน 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ท่ีมาของ Podcast เกิดจากการผสมคําระหวาง iPod ท่ีเปนเคร่ืองเลนเพลงขนาดพกพาของบริษัท Apple กับคําวา 

Broadcast ท่ีหมายถึงการกระจายขาวสาร ดวยเหตุน้ี จึงทําใหเกิดความเขาใจกันผิดในชวงแรกวา การรับฟง Podcast จะตอง

ใชเคร่ืองเลน iPod แตในปจจุบันยุค Internet of Thing (IoT) ทุกคนตางทราบกันดีวาการรับฟง Podcast สามารถไดจาก

ทุกอุปกรณ (Hunsberger, 2007) และยังมีการสรางความหมายใหมข้ึน เชน POD เปนคํายอจาก “Personal On-Demand” 

ท่ีหมายถึงการแพรสัญญาณสวนบุคคลตามสะดวก หรือ POD ยอมาจาก Point of Distributed หมายถึง จุดกระจาย

สัญญาณ เปนตน (Harvard Graduate School of Education, 2012) โดยแนวคิดการกระจายขอมูลเสียงผานระบบ

อินเทอรเน็ต เร่ิมตนข้ึนเม่ือป ค.ศ. 2004 โดยความคิดของ Adam Curry และ Dave Winer สรางโปรแกรม iPodder ข้ึนมา 

เพ่ือเปนส่ือกลางในการดาวนโหลดขอมูลเสียงจากระบบอินเทอรเน็ตไปเก็บไวใน iPod (BBC, 2005) ซ่ึง Hammersly (2004) 

นักขาวชาวอเมริกัน ไดเขียนบทความไวใน “The Guardian” เก่ียวกับพฤติกรรมการดาวนโหลดขอมูลเสียงไปเก็บไวในเคร่ือง

อัตโนมัติ และต้ังช่ือวา “Podcasting” ตอมาในป ค.ศ. 2005 บริษัท Apple ไดเล็งเห็นถึงอนาคตของการกระจายขอมูลเสียง

ผานระบบอินเทอรเน็ต จึงเพ่ิม Podcast ไวใน iTune Store ซ่ึง Stave Job ไดกลาววา “Podcasting คือ ยุคใหมของ

วงการวิทยุ โดยที่ ผูฟงสามารถติดตามและดาวนโหลดมากกวา 3,000 Podcast ผานระบบอินเทอรเน็ตไดท้ังเคร่ือง

คอมพิวเตอร และ iPod” (Apple, 2005) ในป ค.ศ. 2012 บริษัท Apple ไดพัฒนาโปรแกรม Podcast ของตนเองและ
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ต้ังช่ือวา “Podcast App” ซ่ึงถือเปนกาวสําคัญของ Podcast แพรกระจายในหลายประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ในป ค.ศ. 2015 Amazon บริษัท E-commerce ยักษใหญของโลกไดเปดตัว “Alexa” ซ่ึงเปน Ecosystem ของ Voice A.I. 

และในป ค.ศ. 2016 Google ไดเปดตัว “Google Home” และ Apple ไดเปดตัว “AirPods” ทําใหรูปแบบการรับฟงขาวสาร

หรือเน้ือหาตาง ๆ  ผาน Podcast ไดเติบโตอยางมาก (Jin, Segal, & Carroccio., 2019)

จากการศึกษาของ Rao (2018) พบวา การผันตัวของธุรกิจในส่ือสารมวลชน (Mass Communication) ท่ีหันมาใช 

Podcast เปนกลไกสําคัญอยางหน่ึงในการสรางการเขาถึงและสามารถเพ่ิมรายได ยังมีการเกิดข้ึนของ Startups ใหม 

ท่ีมีวัตถุประสงคในการเขามาประกอบธุรกิจสรางรายไดจาก Podcast โดยเฉพาะอีกเปนจํานวนมาก อาทิ บริษัท Gimlet 

Media ไดกอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 2014 และไดทํารายการ Start-up Podcast ซ่ึงเปนรายการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการกอต้ัง 

Startups เชน เทคนิคการหาทุนในการกอต้ัง Startups การบริหารจัดการ การจดทะเบียน การต้ังช่ือ เปนตน จากรายการ

ดังกลาวทําให Gimlet Media ประสบความสําเร็จ ดวยยอดการดาวนโหลดเกินกวา 10 ลานดาวนโหลด ปจจุบันมีรายการ

ท่ีอยูในเครือประมาณ 21 รายการ ซ่ึงเปนรายการท่ีมีความหลากหลายในดานเน้ือหา และคุณภาพในการผลิตช้ินงาน จนทําให

บริษัท Gimlet Media สามารถสรางรายไดจํานวนมาก ท้ังจากการจําหนายลิขสิทธ์ิรายการ รายไดจากโฆษณา

นอกจากน้ี Podcast ดึงดูดใหประชาชนท่ีสนใจเขามาสรางรายการเปนของตัวเอง หรือใชเปนชองทางในการสราง

รายไดเสริม โดยกลุมน้ีจะเรียกตัวเองวา Podcaster และเขามาจัดรายการของตัวเองในชองทางตาง ๆ  ไมวาจะผานเว็บไซต 

Podcast หรือผาน Application ดวยการนําเสนอเน้ือหาท่ีกําลังเปนท่ีสนใจของประชาชน หรือเปนเน้ือหาท่ีตนเองมี

ความถนัดเฉพาะทาง จนเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป และสรางรายไดเสริมจากคาโฆษณาหรือรายไดจากผูใหบริการ อาทิเชน 

Pat Flynn เจาของรายการ The Smart Passive Income โดย Flynn เร่ิมดําเนินรายการหลังจากออกจากงานในป ค.ศ. 2008 

โดยรายการมีเน้ือหาเก่ียวกับการสรางแรงบันดาลใจในการบริหารจัดการเงิน รูปแบบรายการเปนการสัมภาษณผูท่ีมีความรู

หรือมีประสบการณเก่ียวกับสรางรายรับเพ่ิมนอกเหนือจากรายรับปกติ (Pensute, 2018) ในป ค.ศ. 2018 Flynn ไดประกาศ

รายไดของตนเองวา มีรายรับสูงถึง 2 ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 66.5 ลานบาท โดยเปนรายไดจากการจัดรายการ 

Podcast จํานวน 40,800 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 1,268,064 บาท คิดเปนรอยละ 2 ของรายได Pat Flynn ท้ังหมด 

(Pat Flynn, 2017, อางถึงใน Amy Rigby, 2018)

ในการพัฒนาของ Podcast ท่ีทําใหผูฟงเติบโตข้ึนอยางกาวกระโดด เปนผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการ

เขาถึงขอมูล RSS Feed ซ่ึงถือวาเปนกลไกสําคัญท่ีทําใหผูฟงสามารถเขาถึงเน้ือหาตาง ๆ  ไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 

เพียงแคผูฟงคัดลอก RSS Feed Link ใสไวในโปรแกรม iTune หรือโปรแกรม Media Player อ่ืน ๆ  ก็จะทําใหขอมูลการ

อัพโหลดเน้ือหาใหม ถูกสงไปถึงผูฟงไดในทันที และผูฟงก็สามารถรับฟงไดท้ังในแบบออนไลน (Online) และออฟไลน 

(Offline) และสามารถลดข้ันตอนในการเขาถึงจาก 5 ข้ันตอนเหลือเพียง 1 ข้ันตอน (Webster, 2014, อางถึงใน Berry, 2015)

ธุรกิจ Podcast ในประเทศไทย

จากการศึกษาของ Pensute (2018) ซ่ึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบวิวัฒนาการระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย

พบวา ในประเทศไทยมีการเร่ิมตนของ Podcast คอนขางความแตกตางจากประเทศสหรัฐอเมริกา กลาวคือ สหรัฐอเมริกา 

Podcast เร่ิมตนจากการเขามาของเทคโนโลยี ทําให Blogger เปล่ียนรูปแบบการนําเสนอขอมูลจากในรูปแบบ Blog หรือ

บทความ มาเปน Podcast แตในประเทศไทย ธุรกิจส่ือกระจายเสียงผาน Podcast เร่ิมตนจาก คุณภาสกร หงสหยก วิศวกร

ท่ีช่ืนชอบการฟง Podcast ทางดานเทคโนโลยี โดยไดฟง Podcast ในรูปแบบภาษาอังกฤษจากตางประเทศ และมีความคิด

จะนํามาเผยแพรในประเทศไทย จึงไดมีการเผยแพรในรูปแบบภาษาไทยคร้ังแรกในเว็ปไซดช่ือ Changkhui.com เม่ือวันท่ี 
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20 ส.ค. 2549 ในรายการ “ชางคุย” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือกระจายความรู หรือขาวสารท่ีนาสนใจ ไปยังผูฟงในรูปแบบของ

บทวิเคราะห ตอมาไดขยายขอบเขตของเน้ือหาไปในเร่ืองตาง ๆ  อีกเปนจํานวนมาก เชน Changkhui Daily Indies’ Kitchen 

Chngkhui in English แตในยุคแรกท่ี Podcast เขามา จํานวนผูฟงและรายการยังมีอยูนอย เน่ืองจากมีขอจํากัดทางดาน

เทคโนโลยี ไมวาจะเปนในเร่ืองของความเร็วของระบบอินเทอรเน็ตท่ีอัตราการสงขอมูลคอนขางต่ํา หรืออุปกรณท่ีสามารถ

เขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตมีอยูอยางจํากัด จึงทําให Podcast ในประเทศไทยไมไดรับความนิยมเม่ือเทียบกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประกอบกับในชวงระหวาง พ.ศ. 2549–2559 แมจะมีรายการ Podcast เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก เชน รายการ 

Witcast ท่ีใหความรูและความบันเทิงดานวิทยาศาสตร รายการ Archaeology News in Thai ท่ีใหความรูเก่ียวกับโบราณคดี 

Gettalk รายการวาไรตี้ท่ีดําเนินการรายการโดย กตัญู สวางศรี และพลสัน นกนวม ผูท่ีเคยทํางานในนิตยสาร GM Magazine 

นิตยสารวาไรต้ีช่ือดังของประเทศไทย แตเทคโนโลยีการในบันทึกเสียงยังไมดีเทาท่ีควร ประกอบกับขาดความตอเน่ืองใน

การดําเนินรายการจึงทําใหผูฟงยกเลิกการติดตาม

จนกระท่ังในชวงปลายป พ.ศ. 2559 เครือนิตยสาร A Day ไดจัดทํารายการ Podcast ช่ือ The Momentum 

โดยไดมีปรับปรุงท้ังรูปแบบและคุณภาพในการบันทึกเสียง ดวยการอัดรายการในหองอัดเสียงท่ีมีคุณภาพระดับ Studio 

ใชเคร่ืองมืออัดเสียงท่ีมีคุณภาพสูง ระดับ High Definition และโปรแกรมตัดตอท่ีทันสมัย และมีการแบงผังรายการเบ้ืองตน

ออกเปน 5 รายการ เพ่ือตอบสนองแนวโนมและความตองการของผูฟงทุกดาน อาทิเชน รายการท่ีเก่ียวกับภาพยนตร ดนตรี 

พัฒนาคุณภาพชีวิต การเงิน และรายการ Podcast สองภาษา ซ่ึงเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอจากเดิมท่ีผูจัดจะจัด Podcast 

เปนงานอดิเรก ทําใหเกิดความไมตอเน่ืองของรายการ ปรับปรุงใหมีความเปนมืออาชีพ มีการจัดผังรายการและเวลาออกอากาศ

ท่ีชัดเจน ทําใหมีปริมาณการติดตามของผูฟงเพ่ิมมากข้ึน และทําให Podcast ของประเทศไทย กลับมาเปนท่ีรูจักมากข้ึน 

(Pensute, 2018)

อีกกลุมท่ีมีการขยายตัวของ Podcast มากคือ กลุมสํานักขาวออนไลน โดย Podcast ท่ีมีผูฟงเปนอันดับ 1 ของ

ประเทศไทย ไดแก The Standard Podcast นอกจากน้ี ยังมีรายการท่ีอยูในเครือของ The Standard ท่ีมีการจัดรายการ

เปนประจํา เชน รายการ The Money Case by The Money Coach รายการที่อัพเดทขอมูลขาวสารดานการเงิน การลงทุน 

รายการ The Secret Sauce รายการเก่ียวกับการบริหารธุรกิจ อัพเดทขอมูลเก่ียวกับแนวโนมทางธุรกิจ (Pensute, 2018)

ในสวนของกลุม Podcaster อิสระ หรือกลุมบุคคลของประเทศไทยก็มีการเติบโตข้ึนเชนกัน โดยในป พ.ศ. 2560 

พบวา มี Podcaster หนาใหมเปนจํานวนมาก โดยแนวโนมของกลุมคนท่ีผันตัวเขามาเปน Podcaster มักจะเปนกลุมคน

ท่ีมีช่ือเสียงในดานตาง  ๆ  เชน เปนนักเขียน นักธุรกิจ หรือเปนผูมีประสบการณในการจัดรายการวิทยุมากอน อาทิเชน 

คุณรวิศ หาญอุตสาหะ นักธุรกิจและนักเขียนไดเขามาทํารายการ Podcast ของตนเองในช่ือรายการ Mission to The Moon 

ซ่ึงจะออกอากาศเปนประจําทุกวัน และเปนการพูดคุยในหัวขอท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจ คุณโตมร ศุขปรีชา และ

คุณทีปกร วุฒิพิทยามงคล นักเขียนและยังเปนผูกอต้ังสํานักขาวออนไลน The Matter ไดจัดรายการ Omnivore ซ่ึงเปน

รายการเชิงการศึกษาท่ีสอดแทรกความบันเทิง (Pensute, 2018)

นอกจากน้ียังมีกลุมคนท่ีไมเคยมีช่ือเสียงมากอน แตก็ใชชองทาง Podcast เปนชองทางในการสรางโอกาสและ

ช่ือเสียง อีกเปนจํานวนมาก รายการท่ีเปนท่ีรูจักกันแพรหลาย เชน รายการ Bangkoknoi Book Review ท่ีเปนรายการ

แนะนําหนังสือ (Review) ในป พ.ศ. 2563 จํานวน 98 ตอน รายการ illustPOD เปนเร่ืองเก่ียวกับวงการนักวาดภาพประกอบ 

กระแสในปจจุบัน (Update Trend) และขอมูลตาง ๆ  ในวงการศิลปะ มีจํานวน 11 ตอน รายการ Nerd Loyalty ท่ีพูด

เก่ียวกับเร่ืองราวของวิทยาศาสตรในรูปแบบท่ีรับฟงงาย เขาใจไดงาย มีจํานวน 20 ตอน เปนตน

6 วารสารบริหารธุรกิจ

การศึกษาธุรกิจ Podcast ในประเทศไทย
ในมุมมองของผู�จัด Podcast



จากเหตุการณดังกลาว จึงทําให Podcast ในประเทศไทยกลับมาเติบโตข้ึนมา และมีผูใหบริการ Podcasting 

ไดเขามาประกอบกิจการเพ่ิมข้ึน ท้ังในรูปแบบของ Podcaster อิสระ และ Podcaster ของหนวยงานองคกร ประกอบกับ

ในประเทศไทย ไดมีการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และ Smart Device ไดพัฒนามากข้ึน ยิ่งไปกวาน้ัน 

บริษัทผูใหบริการ Application ยังไดพัฒนา Platform เสริม เพ่ือรองรับการใหบริการ Podcast บน Application ของตนเอง 

เชน Apple Podcast Spotify Soundcloud เปนตน จึงทําใหธุรกิจ Podcast ในประเทศไทยมีการเติบโตมากข้ึน 

โดยสวนใหญการเขาถึงเน้ือหาไดงายดึงดูดใหส่ือสารมวลชนกระแสหลัก ไมวาจะเปน ส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ เว็บไซต หรือ

สํานักขาวตาง ๆ  ไดหันมาจัดทํารายการ Podcast เพ่ือเพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสาร รวมถึงการขยายฐานลูกคาของ

ตนเอง ตัวอยางเชน ในกลุมส่ือโทรทัศน ชอง Voice TV ไดจัดทํา Podcast ของตนเองในช่ือรายการ World Trend ซ่ึงเปน

รายการท่ีมีเน้ือหาในการวิจารณภาพยนตร ในกลุมส่ือวิทยุ ThaiPBS Radio ก็ไดจัดทํารายการ Podcast ช่ือ หองสมุดหลังไมค

ในภาพรวมของประเทศไทยพบวา จํานวนผูฟงมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ทําใหภาคธุรกิจสามารถท่ีจะสรางรายไดจาก

ยอดผูฟง Podcast ไดในหลายชองทาง เชน รายไดท่ีไดจากการโฆษณาในรายการ Podcast รายไดจากการจัดรายการ 

Podcast เพ่ือสนับสนุนแบรนดสินคา หรือรายไดจากการจําหนายบัตรเขารวมกิจกรรมของ Podcast เม่ือมีเม็ดเงินไหลเขามา

ในธุรกิจ Podcast มากข้ึน ก็จะเรงให Podcaster ท้ังสวนบุคคลและองคกร สามารถผลิตรายการท่ีมีคุณภาพ และสามารถ

เติบโตข้ึนอยางกาวกระโดดไดในอนาคต

การกาวเขาสูธุรกิจ Podcast จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูจัดรายการหรือผูประกอบการ ท้ังในรูปแบบอิสระ และ

องคกรจะตองทําความเขาใจและใหความสําคัญกับระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ของธุรกิจ Podcast เพ่ือ

สรางความเขาใจถึงความเก่ียวของ เช่ือมโยง และเก้ือกูลกันระหวางผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ภายในระบบธุรกิจ 

ท้ังองคาพยพทางธุรกิจท่ีเปนบุคคล หนวยงาน องคกร สถาบัน หรือกลุมธุรกิจ ซ่ึงมีลักษณะของการพ่ึงพาอาศัยเก้ือกูลกัน 

รวมถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (Business Environment) ท่ีมีความเช่ือมโยงกันในรูปแบบของหวงโซอุปทาน (Supply 

Chain) ต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา มีการดํารงของธุรกิจในเชิงสังคม เกิดการรวมตัวกันของกลุมผูประกอบการหรือผูจัดรายการ

ท่ีมีความเก้ือหนุน เพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจ Podcast ใหเติบโต ซ่ึงในทางเศรษฐศาสตรสังคม ศาสตราจารย Moore (1993) 

จาก Harvard University และ Stanford University ซ่ึงเปนผูมีความรูเช่ียวชาญในการศึกษาระบบเครือขายองคกรธุรกิจ 

(Business Organizational Networking) โดยมีการวิเคราะหท้ังสภาพการแขงขันทางธุรกิจ (Business Competition) 

สถานภาพทางเศรษฐศาสตร (Economics) ความสัมพันธในทางสังคมศาสตร (Sociology) และระบบการจัดการทางธุรกิจ 

(Management) ท่ีมีความสัมพันธกันในรูปแบบของระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ซ่ึงจากการศึกษาของ 

James Moore พบวา ระบบนิเวศท่ีดี จะตองประกอบไปดวย คุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ ไดแก 1) ความแตกตาง

หลากหลายในเชิงธุรกิจท่ีเก้ือหนุนกัน 2) มีความซับซอนทางโครงสรางท่ีมีความเก้ือหนุนกัน 3) มีทรัพยากรและโครงสราง

พื้นฐานท่ีเหมาะสม และ 4) มีการแขงขันกันในกลุมธุรกิจทําใหเกิดการขับเคล่ือนและพัฒนาสภาพแวดลอมทางธุรกิจ สามารถ

ตอบสนองความตองการทางธุรกิจของสังคมไดอยางรวดเร็ว ทันตอเวลา และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับสินคาหรือ

บริการของธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเห็นไดวา ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ของธุรกิจ Podcast 

จะคงอยูและพัฒนาเติบโตได จะตองเกิดจากทุกองคาพยพในระบบธุรกิจ ไมวาจะเปนองคกรทางธุรกิจขนาดใหญหรือ

หนวยธุรกิจขนาดเล็ก มีความชวยเหลือเก้ือหนุนกันในทางระบบ และมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) เพ่ือให

เกิดการรวมวิวัฒนาการ และขับเคล่ือนใหธุรกิจเติบโตในอนาคตได
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ในการศึกษาเก่ียวกับระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ของธุรกิจ Podcast ตามแนวคิดของ Moore 

(1993) ไดเสนอขอบเขตในการศึกษา เพ่ือเปนการทําความเขาใจองคประกอบของระบบธุรกิจท้ังหมด สามารถมองเห็น

ภาพรวมทางธุรกิจในทุกมิติ และนํามาวิเคราะหระบบนิเวศทางธุรกิจเชิงลึกได โดยขอบเขตการศึกษาเปนรูปแบบ 3 ช้ัน 

ไดแก

1. ช้ันท่ี 1 Core Business หมายถึง ธุรกิจหลักขององคกร จะตองเขาใจวาธุรกิจหลัก ผลผลิตหรือสินคา (Product) 

ความสามารถหลัก (Core Competency) ความสามารถในการสรางรายได (Profitable)

2. ช้ันท่ี 2 Extended Enterprise หมายถึง ลูกคา (Customer) เครือขายคูคา (Complementor) ผูผลิต 

(Supplier) หุนสวน (Partnership) พันธมิตร (Alliance) เปนตน

3. ช้ันท่ี 3 Business Ecosystem หมายถึง ระบบนิเวศทางธุรกิจ ท่ีจะชวยสนับสนุนหรือสงเสริมธุรกิจ ซ่ึง

ประกอบดวย ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) สหภาพแรงงาน (Labor Union) ผูลงทุน (Investor) องคกร

ภาครัฐ (Government) นโยบาย (Policy) กฎเกณฑ (Rule) เปนตน

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาแนวโนมของธุรกิจ Podcast ในประเทศไทยกําลังอยูในชวงท่ีจะเติบโต ซ่ึงท่ี

ผานมายังไมมีนักวิจัยไดเขามาศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับปจจัยท่ีจะสงผลตอการเติบโตของธุรกิจ Podcast อยางจริงจัง งานวิจัยน้ี

จึงไดนํากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับระบบนิเวศทางธุรกิจของ Moore (1993) เปนหลักในการวิเคราะหธุรกิจ Podcast 

ในประเทศไทย โดยจะไดศึกษาในประเด็นของธุรกิจหลัก (Core Business) เครือขายธุรกิจ (Extended Enterprise) และ

ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) เพ่ือทราบโครงสรางภาพรวม และปจจัยท่ีสําคัญอันจะนําไปสูการพัฒนา 

Podcast ของประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต

วิธีการวิจัย
ในการศึกษาคร้ังน้ี เปนงานวิจัยท่ีใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ท้ังในเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณ เพ่ือชวยใหการตอบคําถามการวิจัยไดละเอียดชัดเจน ไดขอมูลในเชิงลึก และเปนการเสริมหรือเติมใหเต็มใหขอมูล

มีความครบถวน โดยผู วิจัยอาศัยจุดยืนกระบวนทัศนแบบตีความ (Interpretivism Paradigm) เพ่ือทําความเขาใจ

ปรากฏการณทางสังคมเก่ียวกับการมีอยูและดําเนินธุรกิจ Podcast ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย รวมถึงปจจัยตาง  ๆ  ท่ีอาจ

สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ในมุมมองของผูจัดรายการ Podcast ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (Related Research) เพ่ือทราบหลักการและแนวคิดเก่ียวกับการ

ดําเนินธุรกิจ Podcast และการมุมมองในการวิเคราะหธุรกิจ โดยประมวลแนวคิดท้ังหมดในการวิจัยมากําหนดเปนแบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง ดวยการต้ังคําถามปลายเปด เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลท้ังในวิธีเชิงปริมาณและ

วิธีเชิงคุณภาพ

สําหรับแบบสอบถามน้ัน เปนคําถามปลายปดท่ีมุงเนนใหผูจัด Podcast ไดตอบขอเท็จจริงตาง ๆ  ในขณะท่ีคําถาม

ในการสัมภาษณเปนคําถามปลายเปดท่ีจะใหผูตอบสามารถอธิบายความคิดเห็นไดโดยอิสระ โดยจะมีหัวขอท่ีแบงตามแนวคิด

ของ Moore (1993) ดังตอไปน้ี

8 วารสารบริหารธุรกิจ

การศึกษาธุรกิจ Podcast ในประเทศไทย
ในมุมมองของผู�จัด Podcast



1. คําถามเก่ียวกับธุรกิจหลัก (Core Business) ไดแก คําถามในแบบสอบถามเร่ือง 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร

ของผูจัด Podcast ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และการประกอบอาชีพ 2) วัตถุประสงคและรูปแบบของรายการ 

Podcast 3) Program และ Platform ท่ีใชในการทํา Podcast และคําถามในการสัมภาษณเร่ืองกระบวนการ

จัดทํา Podcast

2. คําถามเก่ียวกับเครือขายธุรกิจ Podcast ในประเทศไทย (Extended Enterprise) ไดแก คําถามในการสัมภาษณ

เร่ืองแนวโนมธุรกิจ Podcast ในหัวขอเก่ียวกับการวิเคราะหผูฟง

3. คําถามเก่ียวกับระบบนิเวศทางธุรกิจ Podcast ในประเทศไทย (Business Ecosystem) ไดแก คําถามใน

แบบสอบถามเร่ืองชองทางการสรางรายไดของผูจัด Podcast และคําถามในการสัมภาษณเร่ืองแนวโนมธุรกิจ 

Podcast ซ่ึงจะมีหัวขอเก่ียวกับ รายได โมเดลทางธุรกิจ การต้ังราคา เน้ือหา รวมถึงการทําการตลาด

ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ผูจัดรายการ Podcast ท่ีดําเนินการในประเทศไทยท้ังหมด การศึกษาคร้ังน้ีใชวิธีการ

กําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะกลุมผูจัดรายการท่ีมีประสบการณในการจัดรายการเทาน้ัน 

ในการกําหนดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก (1) กลุมผูจัดรายการอิสระ (Personal 

Podcaster) หมายถึง ผูจัดรายการท่ีดําเนินการจัดรายการดวยตนเองต้ังแตข้ันตอนแรกจนถึงกระท่ังเผยแพรสูสาธารณะ 

โดยเนนผูจัดรายการท่ีมีประสบการณและยอดผูติดตามในชองทาง Podcast เพ่ือสะทอนทัศนคติและแนวคิดของผูจัดรายการ

ท้ังแบบสมัครเลน ท่ีตองการทํารายการเพ่ือเปนงานอดิเรก และแบบมืออาชีพท่ีตองการทํารายการเพ่ือเปนชองทางในการ

สรางรายได และ (2) กลุมผูจัดรายการแบบองคกร (Organizational Podcaster) หมายถึง ผูจัดรายการท่ีมีรูปแบบการ

ดําเนินรายการในรูปแบบองคกร มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของแตละสวนงาน และมีเปาหมายวัตถุประสงครวมกัน ในการ

จัดทํารายการ Podcast เพ่ือเผยแพรสูสาธารณะ โดยเนนผูจัดรายการท่ีมีช่ือเสียง มีรูปแบบในการทํารายการเชิงธุรกิจ 

มีชองทางในการนําเสนอหรือเผยแพรในหลายชองทาง และยอดผูติดตามในชองทาง Podcast จํานวนมากกวา 10,000 คน

เพ่ือสะทอนทัศนคติและแนวคิดของผูจัดรายการแบบมืออาชีพ (Professional) ท่ีตองการทํารายการเพ่ือเปนชองทางในการ

สรางรายได ท้ังน้ีไดเก็บแบบสอบถามและสัมภาษณในกลุมตัวอยางกลุมเดียวกันคือ ผูจัด Podcast จํานวนท้ังส้ิน 39 ราย

การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ขอมูล

จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ (Interview) มาถอดความจากแหลงขอมูล เพ่ือตรวจสอบความ

ครบถวนของขอมูลโดยคัดแยกเน้ือหา โดยเฉพาะคําสําคัญท่ีไดจากการสัมภาษณ พิจารณา วิเคราะห และสังเคราะหในแตละ

ประเด็นสําคัญ และนําขอมูลมาทําการวิเคราะหดวยการตีความขอมูล การเปรียบเทียบขอมูล และการสังเคราะหขอมูล

ท้ังในเชิงปริมาณโดยสถิติรอยละ เพ่ือทราบขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจและเชิงคุณภาพ เพ่ือวิเคราะหทัศนคติความคิดเห็น 

เพ่ือทราบขอมูลเชิงลึก และดําเนินการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา เพ่ือนําเสนอผลการศึกษา สรุปสถานภาพในทางธุรกิจ

ของ Podcast และปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจ Podcast ในประเทศไทย โดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการ

บริหารธุรกิจ แนวคิดระบบธุรกิจของ Moore (1993) มาเปนกรอบในการศึกษา และนํามาใชในการอภิปรายผล วิเคราะห 

และสังเคราะหขอมูลตอไป
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ผลการศึกษา

ลักษณะทางประชากรศาสตร�ของ Podcaster ในประเทศไทย

จากการศึกษากลุมผูจัดรายการ Podcast เฉพาะท่ีจัดรายการอยูในประเทศไทยจํานวน 39 คนจากแบบสอบถาม 

โดยผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหคุณลักษณะทางประชากรศาสตรพบวา คุณลักษณะทางเพศ ผูจัดรายการสวนใหญเปนเพศชาย 

คิดเปนรอยละ 72 ท่ีเหลือจะเปนเพศหญิง รอยละ 23 และเพศท่ีสาม รอยละ 5 ของผูจัดรายการท้ังหมด

ในดานอายุพบวา ผูจัดรายการ Podcast สวนใหญมีอายุระหวาง 28–48 ป โดยจากการสํารวจจะสังเกตไดวา 

ผูจัดรายการ Podcast ท่ีมีอายุนอยท่ีสุด 16 ป แสดงใหเห็นวาเยาวชนเร่ิมใหความสนใจกับการจัดรายการ Podcast มากข้ึน 

และหันมาใช Podcast เปนชองทางหน่ึงในการนําเสนอหรือประชาสัมพันธส่ิงท่ีตนเองสนใจในมุมมองของเยาวชนตอสาธารณชน

ในดานการศึกษา ผูจัดรายการ Podcast สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยจากการ

สํารวจพบผูจัดรายการ Podcast จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 31 จบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปน

รอยละ 51 นอกจากน้ีพบวามีผูจัดรายการ Podcast จบการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 5 และต่ํากวาระดับ

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 13

การประกอบอาชีพพบวา ผูจัดรายการ Podcast สวนใหญมีอาชีพหลักอยูแลว และใชเวลาวางในการจัดรายการ 

Podcast จากการสํารวจพบวา ประกอบอาชีพเปนพนักงานเอกชนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41 รองลงมาประกอบธุรกิจสวนตัว 

รอยละ 23 ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 15 นอกน้ันจะเปนนักเรียน/นักศึกษา อาจารยมหาวิทยาลัย วิทยากร 

และนักลงทุน โดยมีประสบการณในการจัดรายการ Podcast โดยเฉล่ียอยูท่ีประมาณ 1.3 ป

วัตถุประสงค�และรูปแบบของรายการ Podcast

จากแบบสอบถามในสวนของการจัดรายการ Podcast สามารถแบงประเภทการจัดรายการเปน 2 ประเภท ไดแก 

จัดรายการแบบสวนตัว คิดเปนรอยละ 87.2 และรายการแบบองคกร รอยละ 12.8 โดยท้ัง 2 ประเภทมีความแตกตางกัน

ดังตอไปน้ี

1) จัดรายการแบบสวนตัว ผูจัดรายการจะทําการสรางชอง Podcast ของตัวเอง เพ่ือใชเปนชองทางในการติดตอ

ส่ือสารกับผูฟง ดําเนินการในสวนตาง ๆ  ดวยตัวเอง เชน การเตรียมขอมูล การบันทึกเสียง การปรับปรุงและ

ตัดตอเสียง การเผยแพร รวมถึงการทําการตลาดผานชองทางตาง ๆ

2) จัดรายการแบบขององคกร ประเภทน้ีองคกรหรือหนวยงานจะเปนเจาของชอง Podcast ในการจัดทํารายการ

จะมีการแบงงานกันทํา เชน ผูจัดรายการจะทําหนาท่ีในการคัดเลือกหัวขอ จัดเตรียมเน้ือหาท่ีจะพูด (Content) 

และเปนผูดําเนินรายการพูดคุย โดยมีเจาหนาท่ีหรือทีมงาน ทําหนาท่ีบันทึกเสียง ปรับปรุงตัดตอเสียง รวมถึง

การเพ่ิม Introduction หรือโฆษณา

ซ่ึงจากขอมูลสะทอนใหเห็นวาในประเทศไทยมีผูจัดรายการสวนใหญยังไมไดจัดรายการ Podcast อยางจริงจัง 

หรือเปนอาชีพ ทําใหเห็นไดวาตลาด Podcast ยังเปนโอกาสสําหรับนักจัดรายการหนาใหมในการเขามาสรางช่ือเสียงและ

ใชชองทาง Podcast เปนชองทางหน่ึงในการสรางรายได จากการวิเคราะหพบวา กลุมผูจัดรายการแบบสวนตัว ปรากฏคาเฉล่ีย

ของประสบการณประมาณ 1.24 ป มีผูติดตาม (Subscriber) เฉล่ียประมาณ 29,845 คนและมีอัตราการเลนหรือ Download 

เฉล่ีย 633 คร้ังตอวัน โดยแตละตอนมีความยาวเฉล่ียประมาณ 28.82 นาทีตอตอน เม่ือเทียบกับกลุมผูจัดรายการแบบองคกร
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พบวา ผูจัดรายการแบบองคกรมีประสบการณในการจัดรายการมากกวา โดยมีคาเฉล่ียของประสบการณอยู ท่ี 1.60 ป 

มีผูติดตาม (Subscriber) เฉล่ีย 27,894 คนและมีอัตราการเลนหรือดาวนโหลดเฉล่ีย 30,024 คร้ังตอวัน โดยแตละตอน 

มีความยาวเฉล่ียประมาณ 19.60 นาทีตอตอน ซ่ึงจะเห็นไดวาการจัดรายการท้ัง 2 แบบ แมจะมีผูติดตาม (Subscriber) 

เฉล่ียไมแตกตางกันมาก แตพบวา อัตราการเลนหรือดาวนโหลดแตกตางกันอยางมากแสดงใหเห็นวาผูจัดรายการแบบองคกร

มีการบริหารจัดการท้ังในดานการผลิตส่ือ (Production) และการประชาสัมพันธ (Promotion) ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา

ในการจัดรายการพบวา ผูจัดรายการสวนใหญมีวัตถุประสงคในการจัดเพ่ือตองการแบงปนประสบการณในเร่ือง

ท่ีอยูในความถนัดของผูจัดรายการและอยูในความสนใจ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหกับผูฟง 

และการนําเสนอมุมมองและทัศนคติของผูจัดรายการ สรุปหรือวิพากษสถานการณหรือเหตุการณในปจจุบัน นอกจากน้ี 

ผูจัดรายการบางคนยังใช Podcast ในการเปนชองทางเพ่ือสรางภาพลักษณ (Branding) และยังเปนการใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน

ภาพท่ี 2: วัตถุประสงคในการจัดรายการ Podcast

รูปแบบรายการพบวา ผูจัดรายการสวนใหญจัดรายการในรูปแบบพูดบรรยายคนเดียว คิดเปนรอยละ 72 รองลงมา

เปนการจัดรายการในรูปแบบกลุมพูดคุยต้ังแต 2 คนข้ึนไป รอยละ 15 การจัดรายการแบบสัมภาษณบุคคลอ่ืน รอยละ 10 

และอานหรือสรุปหนังสือ/บทความ/วรรณกรรมใหฟง รอยละ 3
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 ภาพท่ี 3: รูปแบบในการจัดรายการ Podcast

หลักเกณฑคัดเลือกเน้ือหาหรือหัวขอ (Topic) ท่ีใชในการออกอากาศ ผูจัดรายการโดยสวนมากจะคัดเลือกจากส่ิงท่ี

ผูจัดรายการมีความสนใจ เชน หัวขอจากหนังสือท่ีผูจัดรายการไดอานแลวรูสึกช่ืนชอบจึงตองการแบงปนแนวคิดหรือ

องคความรูท่ีไดจากหนังสือท่ีตนเองช่ืนชอบใหกับผูฟงหรือผูติดตาม Podcast ซ่ึงโดยสวนมากจะเปนหนังสือท่ีเก่ียวกับการ

พัฒนาตนเองหรือหลักการบริหารธุรกิจ รองลงมาผูจัดรายการจะคัดเลือกหัวขอจากสถานการณในปจจุบัน ท่ีเปนประเด็น

ท้ังในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท่ีเปนประเด็นรอน นอกจากน้ี ผูจัดรายการยังคัดเลือกหัวขอจากประสบการณ หรือ

ความถนัดท่ีผูจัดรายการมีในเร่ืองตาง ๆ  ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง เชน การฝกจิตทําสมาธิ การวัดผลองคการ ทักษะดานภาษา 

รวมถึงการคัดเลือกหัวขอใหเหมาะสมกับแขกรับเชิญในการพูดคุยสัมภาษณ

กระบวนการจัดทํา Podcast

สําหรับในการจัดทํา Podcast น้ัน จากการสัมภาษณสามารถสรุปไดวาจะประกอบไปดวยข้ันตอนตาง ๆ  ดังตอไปน้ี

1. ข้ันคัดเลือกหัวขอ ในสวนน้ี ผูจัดรายการจะเปนผูดําเนินการดวยตัวเอง โดยจะคัดเลือกหัวขอท่ีอยูในความสนใจ

ของผูฟงและผูจัดรายการมีความถนัด

2. ข้ันเตรียมการ ในการเตรียมขอมูลสวนมากจะเปนผูจัดรายการ เปนผูจัดเตรียมขอมูล ดวยการคนหาและศึกษา

ขอมูล เตรียมเน้ือหา จัดทํา Script

3. ข้ันบันทึกเสียง ในข้ันน้ีผูจัดรายการแบบสวนตัวจะดําเนินการบันทึกเสียงดวยตัวอยางแบบงาย เชน ใชโทรศัพท 

คอมพิวเตอร หรือเคร่ืองบันทึกเสียง ในกรณีท่ีจัดรายการแบบองคกร มักมีทีมบันทึกเสียง โดยจะทําการ

บันทึกเสียงในหองบันทึกเสียงเฉพาะ (Studio) โดยใชอุปกรณบันทึกเสียงท่ีมีคุณภาพสูง

4. ข้ันตัดตอและปรับปรุงคุณภาพเสียง ผู จัดรายการแบบสวนตัวจะทําการตัดตอดวยตัวเองแบบงาย โดยใช

แอปพลิเคช่ันในโทรศัพทมือถือหรือโปรแกรมตัดตอเสียงในคอมพิวเตอร สวนผูจัดรายการแบบองคกรจะใช

ทีมงาน Sound Engineer มีความสามารถในการตัดตอและใชโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพในการตัดตอสูง รวมท้ัง

ในการใส Introduction และเสียงประกอบ เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ

5. ข้ันนําขอมูลข้ึนระบบ คือ ข้ันตอนในการอัพโหลดไฟลเสียงข้ึนสู Platform เพ่ือเผยแพร

6. ข้ันการประชาสัมพันธ ผูจัดรายการแบบสวนตัว จะใชรูปแบบการประชาสัมพันธแบบงายผานชองทางท่ีตนเอง

ถนัด เชน Facebook มุงเนนการนําเสนอเน้ือหาเทาน้ัน แตในสวนของผูจัดแบบองคกรจะมีการสรางความ

นาสนใจดวยการจัดทํา Art Work ประกอบการประชาสัมพันธ และมีทีมงานประชาสัมพันธผานทุกชองทางท่ี

สามารถทําได
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7. ข้ันการวิเคราะหขอมูล Feedback เพ่ือนํามาปรับปรุงเน้ือหา

Program และ Platform ท่ีใช�ในการทํา Podcast

ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูจัดรายการใหความสําคัญกับคุณภาพเสียงของ Podcast เพราะคุณภาพเสียงท่ีดี

ยอมสงผลตอความนาสนใจของเน้ือหา โดยกอนการออกอากาศหรือเผยแพร ผูจัดรายการจะนําเสียงท่ีบันทึกในรูปแบบไฟล

มาทําการปรับปรุงคุณภาพและตัดตอ เพ่ิมสวนนําเพ่ือสรางความเปนเอกลักษณเฉพาะของชอง และเพ่ิมเสียงประกอบ 

(Sound Effect) เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจกอนออกอากาศ โดยโปรแกรมท่ีเปนท่ีนิยมในการตัดตอเสียงสําหรับผูจัดรายการ

สูงสุด ไดแก โปรแกรม Audacity คิดเปนรอยละ 38.5 รองมาเปน Garage Band รอยละ 15.4 ซ่ึงท้ังสองโปรแกรมเปน

โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนโปรแกรมฟรี จึงไดรับความนิยมมากในกลุมผูจัดรายการหนาใหม

ภาพท่ี 4: โปรแกรมท่ีใชในการตัดตอเสียง

แอปพลิเคช่ันท่ีผูจัดรายการนิยมใชเปน Platform ออกอากาศมากท่ีสุด ไดแก Spotify คิดเปนรอยละ 90 รองลงมา

เปน Apple Podcast รอยละ 77 Podbean รอยละ 69 Soundcloud รอยละ 56 Youtube รอยละ 54 Anchor รอยละ 44 

Google Play รอยละ 38 Castbox รอยละ Pocket Casts รอยละ 18 Podcast Addict และ Overcast รอยละ 15 และ 

Himalaya รอยละ 3 ตามลําดับ นอกจากน้ี ยังมี Podcast Platform ของประเทศไทย ท่ีผูจัดรายการนิยมใชเปนชองทาง

ในการออกอากาศ ไดแก Blockdit ของเว็ปไซตลงทุนแมน รอยละ 18 รองลงมาเปน PillowCast ของ Yello Pop และ 

Beeber ของ Ookbee รอยละ 3 ตามลําดับ
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ภาพท่ี 5: Platform ท่ีใชในการออกอากาศ

จากการสัมภาษณผูจัดรายการในฐานะของการเปนผูฟงรายการ Podcast จะนิยมติดตามฟง Podcast ผาน 

Platform ท่ีสามารถรับฟงไดจากทุกอุปกรณ (Device) และทุกระบบปฏิบัติการ (Operating System) ท้ัง Android และ 

iOS ซ่ึงผูฟงสะดวกและสามารถรับฟงไดทุกเวลาท่ีตองการ โดยพบวา Platform Spotify เปน Platform ท่ีไดรับความนิยม

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 69 รองลงมาเปน Apple Podcast รอยละ 46 Podbean รอยละ 38 Soundcloud รอยละ 28 

Youtube รอยละ 26 Anchor รอยละ 15 Google Play, Pocket Casts และ Overcast รอยละ 5 ตามลําดับ

ภาพท่ี 6: Platform ท่ี Podcaster ชอบฟง
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ซ่ึงเม่ือนําขอมูลระหวางโปรแกรมท่ีผูจัดรายการนิยมออกอากาศและโปรแกรมท่ีผูจัดรายการนิยมฟง Podcast พบวา 

มีความสอดคลองกัน สะทอนใหเห็นวาผูจัดรายการไดเลือก Platform ในการออกอากาศภายใตทัศนคติในการรับฟง Podcast 

ของตนเอง

แนวโน�มของธุรกิจ Podcast

ในปจจุบันส่ือประเภท Podcast ไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนพบวา จํานวนชอง Podcast ในประเทศไทยจํานวน

มากกวา 300 ชอง มีผูติดตามฟง Podcast ประมาณ 400,000 ราย (Priyakorn, 2018) และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  ทําให

ธุรกิจ Podcast มีแนวโนมเติบโตข้ึน และยังพบวา ผูจัดรายการหนาใหมประเภทจัดรายการแบบสวนตัวเขามาในตลาด

เปนจํานวนมาก มีการคาดการณแนวโนมการเติบโตของธุรกิจ Podcast จากการสัมภาษณผูจัดรายการ Podcast วาในระยะ 

1 ป (พ.ศ. 2563–2564) ธุรกิจ Podcast จะมีการเติบโตอยางกาวกระโดด ท้ังในมิติของผูจัดรายการท่ีจะมีผูจัดหนาใหม

เขามาเปนจํานวนมาก มีรูปแบบเน้ือหา (Content) ท่ีหลากหลายมากข้ึน และมีการเติบโตของจํานวนผูฟงเพ่ิมมากข้ึนเชนกัน 

แตความเติบโตทางธุรกิจคอนขางชา เน่ืองจากความสามารถในการสรางรายไดยังอยูในเกณฑต่ํา เม่ือมองไปในระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2563–2567) พบวา รูปแบบของ Podcast จะมีเน้ือหาครอบคลุมมากข้ึน มีความเติบโตในทางธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน 

เน่ืองจากภาคธุรกิจจะเขามาใช Podcast เปนชองทางหน่ึงในการประชาสัมพันธสินคาและบริการ ทําใหมีความสามารถ

ในการสรางรายไดเพ่ิมข้ึนดวย และจะมีการเติบโตใกลเคียงกับ YouTube ในปจจุบัน สวนในระยะ 10 ป (พ.ศ. 2563–2573) 

Podcast อาจกลายเปนส่ือหลักในทางธุรกิจ และอาจจะมีส่ือรูปแบบใหมเกิดข้ึนแทนท่ี จําเปนอยางยิ่งท่ี Podcast ควรมี

การพัฒนารูปแบบ เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจและความสามารถทางธุรกิจ

ผลจากการสํารวจผานแบบสอบถามพบวา ปญหาสําคัญในปจจุบันคือ ผูจัดรายการยังไมสามารถสรางรายไดจาก

การทํา Podcast ได โดยจากการสํารวจพบผูจัดรายการ Podcast ในรูปแบบองคกรท่ีมีรายไดจากการจัด Podcast มาเทียบ

กับผูจัดรายการ Podcast ท้ังหมดพบวา และคิดเปนรอยละ 5 เทาน้ัน เม่ือนํามาแยกวิเคราะหเฉพาะกลุมผูจัดรายการ

ในรูปแบบองคกรดวยกัน ก็จะพบวา มีผูจัดรายการ Podcast เพียงรอยละ 40 จากผูจัดรายการในรูปแบบองคกรท้ังหมด 

ท่ีสามารถสรางรายไดจากการจัดรายการ Podcast สวนอีกรอยละ 60 ของผูจัดรายการในรูปแบบองคกร ยังประสบปญหา

ในการสรางรายไดจากการดําเนินธุรกิจอยู

นอกจากน้ียังพบวา ในกลุมผูจัดรายการในรูปแบบองคกร แหลงท่ีมาของรายไดเกิดจากการทํา Spot โฆษณา

เปนหลัก คิดเปนรอยละ 80 ของผูจัดรายการในรูปแบบองคกรท้ังหมด รองลงมาเปนรายไดจากการแทรกโฆษณา (Tie-In) 

และการโฆษณา (Advertisement) รอยละ 60 การเปดรับบริจาค (Donation) การแนะนําสินคา (Review) และการ

สมัครสมาชิก (Subscription/Membership) คิดเปนรอยละ 40 สุดทายเปนรายไดท่ีมาจากการจายเงิน เพ่ือซ้ือเน้ือหา (Paid 

Content) หรือการจัดทําเน้ือหาเฉพาะเร่ือง (Exclusive Content) รอยละ 20 โดยผูจัดรายการแบบองคกรจะมีรายไดจะมี

รายไดประมาณ 100,000 บาทตอเดือน
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ภาพท่ี 7: ชองทางสรางรายไดของ Podcaster ในรูปแบบขององคกร

ในกลุมผูจัดรายการแบบสวนตัว ก็ประสบปญหาการสรางรายไดเชนกัน โดยจากการสํารวจพบผูจัดรายการ Podcast 

ในรูปแบบสวนตัวท่ีมีรายไดจากการจัด Podcast มาเทียบกับผูจัดรายการ Podcast ท้ังหมดพบวา คิดเปนรอยละ 17.9 

เทาน้ัน โดยเม่ือนํามาแยกวิเคราะหเฉพาะกลุมผูจัดรายการในรูปแบบสวนตัวดวยกัน ก็จะพบวา มีเพียงรอยละ 20.6 เทาน้ัน

ท่ีสามารถสรางรายไดจากการทํารายการ Podcast สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 79.4 ยังไมสามารถสรางรายได

โดยมีรายไดมาจากการแทรกโฆษณา (Tie-In) คิดเปนรอยละ 26.5 รองลงมาเปนรายไดท่ีมาจากการจายเงิน 

เพ่ือซ้ือเน้ือหา (Paid Content) หรือการจัดทําเน้ือหาเฉพาะเร่ือง (Exclusive Content) การสมัครสมาชิก (Subscription/

Membership) การทํา Spot โฆษณา และการเปดรับบริจาค (Donation) การแนะนําสินคา (Review) และการโฆษณา 

(Advertisement) นอกจากน้ียังมีรายไดจากการรับทํา Podcast ใหองคกรอ่ืน รอยละ 2.9 และมีรายไดประมาณ 40,000 บาท

ตอเดือน (เฉพาะในกลุมท่ีสามารถสรางรายไดได)

ภาพท่ี 8: ชองทางสรางรายไดของผูจัดรายการในรูปแบบสวนตัว

ผลจากการสัมภาษณ Podcaster พบวา รูปแบบรายไดของผูจัดรายการแบบสวนตัวและแบบองคกรมีความ

แตกตางกัน โดยผูจัดรายการแบบองคกรมักมีรายไดหลักจากการท่ีภาคธุรกิจโฆษณา เพ่ือเปนชองทางในการเขาถึงลูกคา

ท่ีเปนผูติดตามของผูจัดรายการแบบองคกรน้ัน ๆ  ซ่ึงแตกตางจากผูจัดรายการแบบสวนตัวตรงท่ีภาคธุรกิจนํากลยุทธผูมีอิทธิพล

16 วารสารบริหารธุรกิจ

การศึกษาธุรกิจ Podcast ในประเทศไทย
ในมุมมองของผู�จัด Podcast



โนมนาวเฉพาะกลุมดวยการใชการ Tie-In โฆษณา เพ่ือเจาะกลุมลูกคาท่ีสนใจในเร่ืองเฉพาะเทาน้ัน สําหรับ Podcaster 

ในสวนท่ีเหลือพบวา มักจะจัดรายการเปนงานอดิเรกและยังไมจริงจังกับการสรางรายได

สําหรับกลยุทธการต้ังราคาน้ัน จากผลการสัมภาษณ Podcaster พบวา ผูจัดรายการมีรูปแบบในการกําหนดราคา 

3 ลักษณะ กลาวคือ 1) การคิดตามจํานวนการ Download หรือจํานวนการเลนของแตละ Episode 2) คิดตามประเภท

เน้ือหาและความยาว โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนําเสนอเน้ือหา และ 3) โดยเทียบเคียงกับส่ือลักษณะ

เดียวกัน หรือราคากลางตลาดของส่ือลักษณะเดียวกัน

จากการสัมภาษณผูจัด Podcast ยังพบอีกวา เน้ือหาท่ีไดรับความนิยมจากผูฟงมากท่ีสุด 5 ลําดับแรก ไดแก 

1) เน้ือหาเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง เน่ืองจากเปนประเด็นท่ีอยูในความสนใจของผูฟง ซ่ึงพบวา ผูฟงสวนใหญอยูในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครและจบการศึกษาต้ังแตประดับปริญญาตรีเปนตนไปมีความสนใจเก่ียวกับการพัฒนาตนเองเน้ือหาประเภทน้ี

จึงโดนใจกลุมผูฟงมากกวาและมีแนวโนมท่ีจะเติบโตสูงสุด 2) เน้ือหาเก่ียวกับธุรกิจ การเงินและการบริหารรวมไปถึงเน้ือหา

ท่ีเก่ียวกับสถานการณปจจุบัน เพราะเปนเน้ือหาท่ีมีคุณคา มีความทันสมัย มีเร่ืองราวท่ีนาติดตามสามารถดึงดูดผูฟงใหติดตาม

รับฟงอยางตอเน่ือง 3) ขาวสารทางสังคม 4) การเรียนภาษาตางประเทศ และ 5) การสรุปหนังสือท่ีนาสนใจ

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากการสัมภาษณผูจัดรายการ Podcast กลับพบวา เน้ือหาท่ีผูจัดรายการดําเนินการ

อยู ในปจจุบัน 5 ลําดับแรก ไดแก 1) เน้ือหาเก่ียวกับธุรกิจและการเงิน เปนกลุมเน้ือหาท่ีมีความสามารถในการทํารายได

มากท่ีสุด เพราะเปนเน้ือหาท่ีอยูในความสนใจของกลุมผูฟงและสอดคลองกับธุรกิจ ดึงดูดใหภาคธุรกิจ เขามาใชชองทาง 

Podcast เปนชองทางในการทําการตลาด สรางการรับรู และการตระหนักของแบรนดสินคา 2) เน้ือหาเก่ียวกับการพัฒนา

ตนเอง เน่ืองจากเปนเน้ือหาท่ีมีผูฟงจํานวนมาก ซ่ึงเปนเน้ือหาท่ีอยูในความสนใจของผูฟง 3) เน้ือหาเก่ียวกับการศึกษา 

การใหความรู และองคความรูตาง ๆ  4) การแบงปนประสบการณ และ 5) การสรุปหนังสือท่ีนาสนใจ จะเห็นไดวาผูจัดรายการ 

Podcast ไดเลือกเน้ือหา เพ่ือตอบสนองความตองการของผูฟงและพยายามดึงดูดใหผูฟงสนใจ และติดตามการจัดรายการ

อยางตอเน่ือง

สําหรับแนวโนมของผูฟง Podcast น้ัน จากผลการสัมภาษณพบวา Podcaster มีความเห็นวามีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน 

ซ่ึงท่ีผานมากลุมผูฟง Podcast กระจุกตัวอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตคาดวาในอนาคตผูฟงจะเร่ิมกระจาย

ออกจากไปยังตางจังหวัด โดยมีขอมูลจากการสัมภาษณผูจัดรายการ Podcast พบวา ผูฟงสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ

อยูระหวาง 23–40 ป แตเพศหญิงก็มีแนวโนมท่ีจะรับฟง Podcast เพ่ิมมากข้ึนเชนกัน ซ่ึง Podcast ไดรับความนิยมมากท่ีสุด 

จะเปน Podcast ในรูปแบบของการเลาเร่ืองราว หรือแบงปนประสบการณของตัวผูจัดรายการ เชน ประสบการณทํางาน 

การทองเท่ียว การฝกจิตทําสมาธิ เทคนิคการบริหารเวลา การออกกําลังกาย เปนตน นอกจากน้ี ผูฟงยังใหความสนใจกับ

เน้ือหาในรูปแบบของการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ แนวโนมสภาพเศรษฐกิจ และการบริหารธุรกิจในสถานการณท่ี

แตกตางกัน โดยการสัมภาษณบุคคลท่ีมีช่ือเสียง นักธุรกิจ หรือผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ และรูปแบบเน้ือหาท่ี

เปนการสรุปหนังสือท่ีนาสนใจ เพ่ือสกัดเอาองคความรูทางวิชาการ ทัศนคติ แนวคิด มาสรุปแบบในรูปแบบท่ีสามารถเขาใจ

ไดงายโดยไมตองอานหนังสือเองท้ังเลม

อยางไรก็ตาม จากผลการสัมภาษณพบวา ผูจัดรายการสวนใหญจะดําเนินรายการโดยท่ีไมไดวิเคราะหผูฟง แตจะ

เนนการจัดทําเน้ือหาท่ีอยูในความสนใจของตนเองและสังคม ซ่ึงเน้ือหาอาจไมตรงใจกับผูฟงมากนัก จึงยังไมสามารถดึงดูดผูฟง

ใหติดตามรายการ สวนผูจัดรายการท่ีทําการวิเคราะหผูฟงจะใชเพียงขอมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะหผูฟง เชน จํานวน

การ Download และการเลน โดยจะนําเอาเคร่ืองมือทางสถิติมาชวยในการวิเคราะห เชน Google Analytic นอกจากน้ี
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ผูจัดรายการยังอาศัยการวิเคราะหท้ัง Comment และ Feedback จากการจัดรายการประกอบกัน เพ่ือเปนการพัฒนา

ท้ังรูปแบบและเน้ือหาท่ีตรงความตองการของผูฟง

ผลการสัมภาษณในเร่ืองชองทางท่ีผูจัดรายการในการทําการตลาด เพ่ือใหคนรูจัก Podcast ของตนเองพบวา 

ชองทางท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด ไดแก Facebook ท้ังในรูปแบบของ Facebook สวนตัว และ Facebook Fanpage 

เน่ืองจาก Facebook เปนชองทางท่ีทําการมีผูใชในประเทศไทยจํานวนมาก ผูจัดรายการสวนใหญคอนขางมีความถนัด

ในการใช Facebook มากกวา Social Media ประเภทอ่ืน ประกอบกับผูจัดรายการสวนใหญไมมีรายไดจากการจัดรายการ 

จึงเลือกใชชองทางในการทําการตลาดท่ีประหยัดท่ีสุด จึงทําให Facebook เปนตัวเลือกหลักท่ีผูจัดรายการใช รองลงมา

เปน Twitter LINE Official Account และ Instagram ตามลําดับ ซ่ึงขอเท็จจริงพบวา ผูฟงสวนใหญจะรูจักผูจัดรายการ 

Podcast ผานทางชองทาง Facebook เชนกัน

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากกรอบทฤษฎีตามแนวคิดของ Moore (1993) ท่ีแบงการวิเคราะหธุรกิจออกเปน 3 ระดับไดแก 1) Core 

Business ซ่ึงหมายถึงธุรกิจหลักขององคกร 2) เครือขายธุรกิจ (Extended Enterprise) ซ่ึงหมายถึงลูกคา คูคา ผูผลิต 

หุนสวน และพันธมิตร และ 3) ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ซ่ึงหมายถึงระบบสนับสนุนสงเสริมธุรกิจ 

ซ่ึงสามารถนํามาอธิบายธุรกิจ Podcast ในประเทศไทยไดดังตอไปน้ี

ธุรกิจหลัก (Core Business)

ปจจัยแรกคือ การผลิต ปจจุบันการผลิตรายการ Podcast สามารถทําไดสะดวกและใชตนทุนในการผลิตต่ํา อันจะ

เห็นไดจากโปรแกรมท่ีใชในการผลิตท่ีไดรับความนิยมมากคือ Audacity และ Garage Band ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีผูจัดรายการ

สามารถเขาถึงไดงายและมีตนทุนต่ํา โดยเฉพาะอยางย่ิง กลุมผูจัดรายการหนาใหมท่ีเพ่ิงเร่ิมเขามาจัดรายการ Podcast 

และยังไมมีรายได โปรแกรมดังกลาวจึงเปนทางเลือกแรกท่ีผูจัดรายการจะนํามาใช

อันดับถัดมาคือ ผูจัดรายการ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในธุรกิจ Podcast เน่ืองจากผูจัดรายการเปนบุคคลท่ีคัดเลือก

และจัดเตรียมเน้ือหา การจัดเรียง Script และพูดนําเสนอเน้ือหา ใหมีความล่ืนไหล นาฟง ดังน้ัน ผูจัดรายการท่ีดีจะตอง

มีความรูในหัวขอท่ีจะพูดอยางลึกซ้ึง สามารถนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบท่ีผูฟงสามารถเขาใจไดงาย มีทักษะการพูดท่ีดึงดูดใจ 

และมีความสม่ําเสมอในการจัดรายการ

อีกปจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญสําหรับธุรกิจ Podcast คือ เร่ืองการออกอากาศ ผูจัดรายการจะเลือก Platform 

ท่ีใชงานงาย สะดวกตอการดําเนินการ และสามารถเขาถึงผูฟงไดงาย โดยจะเปรียบเทียบจากจํานวนผูฟงจากแตละ Platform 

นอกจากน้ียังตองคํานึงถึงตนทุนของแตละ Platform อีกดวย ซ่ึงปจจุบันพบวา แอปพลิเคช่ันหลักท่ีไดรับความนิยมท้ัง

ผูจัดรายการและผูฟง ไดแก Spotify Apple Podcast Podbean Soundcloud และ Youtube นอกจากน้ีการเลือก

ชวงเวลาท่ีจะใชในการวางแผนการออกอากาศท่ีเหมาะสมก็เปนส่ิงสําคัญ โดยคํานึงถึงความสะดวกของผู จัดรายการ 

ความเหมาะสมของเน้ือหา และชวงเวลาท่ีผูฟงสะดวกในการรับฟงกัน โดยสวนใหญผูจัด Podcast จะเลือกเวลาออกอากาศ 

2 ชวงเวลาคือ ชวงเชา เวลาประมาณ 05.00–09.00 น. และชวงเย็น เวลาประมาณ 16.00–20.00 น. ซ่ึงจะเปนชวงเวลา

กอนและหลังทํางาน หรือเปนชวงเวลาท่ีผูฟงเดินทางไปและกลับจากทํางาน
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ปจจัยสุดทายในสวนของธุรกิจหลักคือ การประชาสัมพันธ ผูจัดรายการจะใชการประชาสัมพันธผานส่ือสังคม

ออนไลนในทุกชองทาง เพ่ือเปนการกระจายการรับรูไปสูผูฟงกลุมเปาหมาย (Target Group) และประชาชนท่ีอาจสนใจ 

เชน Facebook Line Official Account Twitter และ Instagram โดยคํานึงความสามารถในการกระจายขอมูลและตนทุน

ในการประชาสัมพันธเปนสําคัญ นอกจากน้ียังจัดทําภาพประกอบศิลป (Art Work) ประกอบการประชาสัมพันธ เพ่ือสราง

ความนาสนใจและดึงดูดการติดตามอีกดวย

จากการวิเคราะหปจจัยท้ัง 4 จะไดเห็นวาธุรกิจหลักของธุรกิจ Podcast ในประเทศไทยมีความเขมแข็งและมี

ศักยภาพในการเติบโตอยางมาก ไมวาจะเปนปจจัยดานการผลิตท่ีมีโปรแกรมผลิต Podcast ท่ีมีศักยภาพและตนทุนต่ํา 

แตสามารถท่ีจะผลิตเน้ือหาออกมาไดคุณภาพสูง ตัวผูจัดรายการท่ีมีศักยภาพสูง ท้ังดานองคความรู ทักษะการส่ือสาร และ

มีวินัยในการจัดรายการ มีชองทางการออกอากาศท่ีหลากหลาย ทําใหผูฟงสามารถเลือกรับไดสะดวกตามความตองการ 

(On Demand) และส่ือประชาสัมพันธตนทุนต่ํา จึงทําใหเห็นไดวาตัวธุรกิจ Podcast ในประเทศไทย มีศักยภาพสูงเพียงพอ

ท่ีจะเติบโตตอไปในอนาคต

เครือขายธุรกิจ Podcast ในประเทศไทย (Extended Enterprise)

ในมุมของลูกคา (Customer) พบวา จากการสํารวจผูฟง Podcast มีแนวโนมผูฟงหนาใหมเร่ิมเขามารับฟง 

Podcast มากข้ึน โดยผูฟงจะเลือกฟง Podcast เพราะตองการศึกษาหรือหาความรูเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ รวมถึง

การติดตามขาวสารทางสังคมและธุรกิจ โดยคํานึงถึงความนาสนใจของเน้ือหาและวิธีการนําเสนอเปนสําคัญ จากการ

เก็บขอมูลจากผูจัด Podcast ซ่ึงเปนผูฟง Podcast เชนกันพบวา จะรับฟงเฉล่ียประมาณ 8 คร้ังตอสัปดาห โดยมีระยะเวลา

ในการรับฟงประมาณ 35 นาทีตอคร้ัง โดยจะรับฟงจาก Smartphone เปนหลัก โดยผูฟงสวนใหญจะรับฟง Podcast 

ในรถยนตและในบาน ซ่ึงเม่ือพิจารณากับชวงเวลาท่ีผูฟงรับฟงบอยท่ีสุดคือ ชวงเชาระหวางเวลา 06.00–09.00 น. และ

ชวงเย็นจนถึงกลางคืนระหวางเวลา 16.00–24.00 น.

จะเห็นไดวาการท่ีผูฟงมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนสงผลใหผูจัดตองรับฟงความคิดเห็นจากผูฟงมากข้ึน เพ่ือดึงดูดใหผูฟง

เขามาฟงและติดตามรายการ Podcast ของตนเอง รวมถึงการวางแผนในการออกอากาศและการเลือกชวงเวลาในการ

ออกอากาศท่ีเหมาะสม ทันตอสถานการณและความตองการของผูฟง เพ่ือแยงชิงฐานผูฟงจากชองรายการอ่ืนท่ีมีลักษณะ

เน้ือหาใกลเคียงกัน จึงเปนความทาทายหน่ึงท่ีผูจัดรายการจะตองเผชิญและตองบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

ระบบนิเวศทางธุรกิจ Podcast ในประเทศไทย (Business Ecosystem)

ในปจจุบันจะเห็นไดวา การรับรูเก่ียวกับ Podcast คอนขางกระจุกตัวอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีการกระจายตัว

นอย อยางไรก็ตาม ปจจัยดานเทคโนโลยีทําให Podcast มีคุณภาพมากข้ึน ไมวาจะเปนในดานคุณภาพเสียง การสราง

ความนาสนใจ และจะสามารถดึงดูดใหประชาชนหันมาเสพส่ือประเภท Podcast มากข้ึน นอกจากน้ีในปจจุบันองคกร

ทางธุรกิจเร่ิมใช Podcast เปนชองทางในการส่ือสารกับกลุมลูกคา เพ่ือสรางการรับรูในสินคาและบริการ แตก็ยังพบวา 

ผูฟง Podcast ยังต่ําเม่ือเทียบกับส่ืออ่ืน เน่ืองจากยังเปนตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) ซ่ึงผูจัดรายการมีนอยราย 

เน้ือหายังไมคอยหลากหลาย จึงสามารถดึงดูดผูฟงไดเฉพาะกลุมเทาน้ัน ถาในอนาคตมีผูจัดรายการและมีเน้ือหาเพ่ิมมากข้ึน 

ก็จะทําให Podcast มีความสามารถในการเติบโตเทียบเคียงกับส่ืออ่ืนได
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โดยสรุปแลวหากตองการใหธุรกิจ Podcast เจริญเติบโตตอไป ผูจัด Podcast จะตองสรางเน้ือหาท่ีมีคุณภาพและ

นาติดตาม ซ่ึงจะสามารถสรางฐานผูฟงไดมากข้ึน และก็จะเปนการดึงดูดใหมีผูจัดใหม ๆ  เขามาจัด Podcast เพ่ิมมากข้ึน

อีกดวย

ประโยชน�และข�อจํากัดงานวิจัย

งานวิจัยน้ีไดนําเสนอผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับธุรกิจ Podcast ในประเทศไทยในมุมมองของผูจัด Podcast ซ่ึงพบวา 

Podcast เขามามีบทบาทตอสังคมในฐานะส่ือสารมวลชนทางเลือกท่ีสอดรับกับรูปแบบการใชชีวิตของคนท่ีเปล่ียนแปลงไป 

การเปนส่ือวิทยุออนไลนในรูปแบบ On-Demand Streaming ท่ีผูฟงสามารถท่ีจะเลือกฟงเน้ือหาท่ีตนเองสนใจไดใน

เวลาท่ีตองการฟง ทําใหผูฟงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เปนชองทางใหมในการประชาสัมพันธองคกร และการส่ือสารทางการตลาด

แบบเฉพาะเจาะจง (Niche Market)

สําหรับประโยชนในเชิงทฤษฎีน้ัน งานวิจัยน้ีไดยืนยันองคความรูโดยไดนําเอาแนวคิดจากกรอบทฤษฎีตามแนวคิด

ของ Moore (1993) ที่แบงการวิเคราะหธุรกิจออกเปน 3 ระดับ ไดแก 1) Core Business ซ่ึงหมายถึงธุรกิจหลักขององคกร 

2) เครือขายธุรกิจ (Extended Enterprise) ซ่ึงหมายถึงลูกคา คูคา ผูผลิต หุนสวน และพันธมิตร และ 3) ระบบนิเวศ

ทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ซ่ึงหมายถึงระบบสนับสนุนสงเสริมธุรกิจ โดยไดนํามาประยุกตใชอธิบายธุรกิจ Podcast 

ในประเทศไทยได ซ่ึงทําใหเห็นภาพธุรกิจผานกรอบแนวคิดน้ีไดชัดเจนมากข้ึน

สําหรับประโยชนในเชิงปฏิบัติน้ัน ผลงานวิจัยน้ีจะทําใหองคกรธุรกิจสามารถพิจารณาประโยชนของ Podcast 

ในฐานะการเปนเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche Market) มีกลุมผูฟงท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะกลุม 

นอกจากน้ีผลงานวิจัย น้ียังมีประโยชนตอผูจัดรายการ Podcast ในการพัฒนาการจัดรายการใหตรงกับความตองการของ

ผูฟงมากข้ึน ไมวาจะเปนในมิติของพัฒนาตัวผูจัดรายการใหมีความรู สรางภาพลักษณท่ีนาเช่ือถือ พัฒนาทักษะในการพูด

ใหนาสนใจ รวมถึงความสม่ําเสมอในการจัดรายการ รวมไปถึงการศึกษาความตองการของผูฟง เพ่ือคัดเลือกหัวขอหรือเน้ือหา

ในการนําเสนอท่ีตรงกับความสนใจ

อยางไรก็ตาม งานวิจัยน้ีมีขอจํากัดในเร่ืองการสัมภาษณผูจัดรายการ Podcast ท่ีอาจจะยังไมสามารถครอบคลุม

ในทุกรายการท่ีมีในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงผู จัดรายการในรูปแบบขององคกรท่ียังมีจํานวนไมมากนัก ดังน้ัน

การนําเอาขอคิดเห็นตาง  ๆ  ท่ีไดรับจากผูใหสัมภาษณจึงควรทําดวยความระมัดระวัง แตอยางไรก็ตาม ผลวิจัยน้ีนาจะมี

ประโยชนไมมากก็นอยกับธุรกิจ Podcast ในประเทศไทย
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การศึกษาธุรกิจ Podcast ในประเทศไทย
ในมุมมองของผู�จัด Podcast


