
จัดทำโดย

รายงานฉบับสมบูรณ

โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บขอมูลพฤติกรรม

การใชบริการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน

(Audience Measurement)



     

รายงานฉบับสมบรูณ ์
(Final Report) 

โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

(Audience Measurement) 
 

เสนอตอ่ 
 
 

 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 
 

จัดท าโดย 
 

 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ 

  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2 

(Audience Measurement)  

 
รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 

ชื่อโครงการ โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์  (Audience Measurement) 

ข้อมูลโครงการ สัญญาเลขท่ี : พย. (ป)(วส.) 72/2557 
วันเริ่มต้นโครงการ: 27 พฤษภาคม 2557 
วันสิ้นสุดโครงการ: 22 มกราคม 2558 

ผู้ว่าจ้าง ส านักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
(ส านักงาน กสทช.) 

เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 
(สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2271 0151ต่อ 823, 770 
 

ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร
ภาครัฐ (IRDP) 

1193 อาคาร EXIM ชั้น 17  
ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 
10400 
โทรศัพท์ 0 2714 5555 
โทรสาร  0 2619 5960 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 3 

(Audience Measurement)  

สารบัญ 
 หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 16 
บทที่ 1 บทน า 36 
 1.1 ที่มาของโครงการ 36 
 1.2 วัตถุประสงค์โครงการ 37 
 1.3 เป้าหมายโครงการ 38 
 1.4 ขอบเขตการศึกษา 38 
บทที่ 2 วิธีการศึกษา 41 
 2.1 การสร้างโมเดลแบบสอบถาม 42 
 2.2 การจัดท าวิจัยเชิงคุณภาพด้วยรูปแบบ Focus Group 44 
 2.3 การสร้างแบบสอบถาม (ฉบับร่าง) 50 
 2.4 การทดสอบแบบสอบถาม (Pilot test) 53 
 2.5 การปรับปรุงให้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 55 
 2.6  การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 56 
 2.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 56 
 2.8 การสรุปผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 57 
 2.9 การน าเสนอผลการศึกษา 57 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 65 
 3.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 65 
 3.2 การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 65 
 3.3 ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 66 
 3.4 เครื่องมือในการวิจัย 68 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 72 
บทที่ 4 ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Media Consumptions) 73 
 4.1 ผลการศึกษาลักษณะทางประชากร  73 
 4.2 ส ามะโนประชากร การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อและทรัพย์สิน

ที่มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยาในการเลือกบริโภคสินค้าและ
บริการในการใช้ชีวิต 

106 

 4.3 พฤติกรรมการบริโภคสื่อ  125 
 4.4 แนวโน้มพฤติกรรมการรับบริการวิทยุ โทรทัศน์และสื่ออ่ืนๆ ในอนาคต 219 
บทที่ 5 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและการเรียกใช้

ข้อมูลส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย 
234 

 5.1 สภาพการณ์ในปัจจุบัน 234 
 5.2 การวัดข้อมูลผู้ชม (Audience Measurement) ในประเทศไทย 237 
 5.3 ปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อในประเทศไทย 239 
 5.4 กรณีศึกษา (ต่างประเทศ) 244 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 4 

(Audience Measurement)  

 หน้า 
 5.5 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูลพฤติกรรมการ

ใช้บริการส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทย 

265 

 5.6 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวทางและวิธีการใหม่ในการจัดเก็บข้อมูล
พฤติกรรมการใช้สื่อฯ 

274 

 5.7 แผนในการจัดเก็บข้อมูลและการจัดท าระบบเรียกใช้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้
บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Road Map)  

283 

 5.8 ข้อเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทย 

289 

บทที่ 6 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาที่มีความเหมาะสมกับ
ประเทศไทย 

293 

 6.1 บทน า   293 
 6.2 วิธีการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าและบริการ 296 
 6.3 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาที่เหมาะสมกับ

ประเทศไทย 
304 

 6.4 แนวทางการก าหนดราคาในการคิดค่าโฆษณา 309 
 ภาคผนวก ก. นิยามศัพท์ 316 
 ภาคผนวก ข. รายงานการประชุมสรุปความคืบหน้าผลการศึกษา 318 
 ภาคผนวก ค. การจัดประชุมระดมความคิดเห็นด้วยรูปแบบ Focus Group 334 
 ภาคผนวก ง. ภาพประกอบการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม  376 
 ภาคผนวก จ. แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 388 
 ภาคผนวก ฉ. วิธีการคิดค่าโฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ 443 
 ภาคผนวก ช. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อผล

การศึกษา (Public Hearing) 
448 

 ภาคผนวก ซ. ตารางรายงานระบบน าเสนอข้อมูล (Standard Results) 490 
  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5 

(Audience Measurement)  

สารบัญตาราง 
  หน้า 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นด้วยรูปแบบ  
Focus Group 

44 

ตารางที่ 2 ค าถามส าหรับการท าวิจัยคุณภาพเรื่อง โมเดลแบบสอบถาม 46 46 
ตารางที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของธุรกิจสื่อโฆษณาและค่าความนิยม

ของสื่อ (Ratings)  
49 

ตารางที่ 4 ส่วนประกอบของตัวร่างแบบสอบถาม 50 
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์  51 
ตารางที่ 6 ข้อสรุปจากการประชุมร่วมกันระหว่างที่ปรึกษา และคณะท างานจากส านักงาน 

กสทช.  
53 

ตารางที่ 7 ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
ภาคสนาม  

54 

ตารางที่ 8 ส่วนประกอบของแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  56 
ตารางที่ 9 แผนการเก็บข้อมูลแสดงจ านวนตัวอย่างและจ าแนกรายภาค  56 
ตารางที่ 10 ผลการศึกษาเบื้องต้นตามขอบเขตการศึกษา  57 
ตารางที่ 11 แสดงร้อยละของตัวอย่างตามความหนาแน่นของครัวเรือนในแต่ละภาค  66 
ตารางที่ 12 จ านวนครัวเรือนที่ค านวณได้จากร้อยละของครัวเรือนในแต่ละภาค  66 
ตารางที่ 13 จ านวนครัวเรือนที่จะต้องกระจายส ารวจทั้งเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล  67 
ตารางที ่14 ส่วนประกอบค าถามที่ใช้ในแบบสอบถาม  68 
ตารางที่ 15 รายละเอียดของข้อแบบสอบถามในแต่ละส่วน  68 
ตารางที่ 16 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบัน  243 
ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบประเด็นที่ส าคัญกรณีศึกษาของสหราชอาณาจักรและประเทศ

อินเดีย  
246 

ตารางที่ 18 การเปรียบเทียบกรณีศึกษาที่เลือกมาให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับประเทศไทย  259 
ตารางที่ 19 การศึกษากระบวนการต่างๆ ระหว่างสหราชอาณาจักรกับบริบทของประเทศ

ไทย  
262 

ตารางที่ 20 จ านวนตัวอย่างรายบุคคล (Individual) แยกตามภูมิภาคและเพศ  268 
ตารางที่ 21 สรุปจุดแข็งของวิธีการและระบบใหม่ที่เสนอ  276 
ตารางที่ 22 สรุปจุดอ่อนของวิธีการและระบบใหม่ที่เสนอ  278 
ตารางที่ 23 สรุปโอกาสของวิธีการและระบบใหม่ที่เสนอ  279 
ตารางที่ 24 สรุปอุปสรรคของวิธีการและระบบใหม่ที่เสนอ  281 
ตารางที่ 25 กิจกรรมตามแผนงานแต่ละช่วงเวลา  284 
ตารางที่ 26 เปรียบเทียบผลประกอบการในสื่อโทรทัศน์ 301 
ตารางที่ 27 เปรียบเทียบผลประกอบการในสื่อวิทยุ 302 
ตารางที่ 28 เปรียบเทียบผลประกอบการในสื่อสิ่งพิมพ์  302 
ตารางที่ 29 เปรียบเทียบผลประกอบการในสื่อนอกบ้าน (Outdoor)  303 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 6 

(Audience Measurement)  

  หน้า 
ตารางที่ 30 เปรียบเทียบผลประกอบการในสื่อโรงภาพยนตร์ (Cinema)  303 
ตารางที่ 31 เปรียบเทียบผลประกอบการในสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) 304 
ตารางที่ 32 เปรียบเทียบผลประกอบการในสื่อโรงภาพยนตร์ (Cinema) 307 
ตารางที่ 33 แสดงการเปรียบเทียบ CPRP ของช่อง 3 และช่อง 7 312 
ตารางที่ 34 วิธีการซื้อโฆษณาทางโทรทัศน์ของผลิตภัณฑ์สองชนิด   313 
ตารางที่ 35 แสดงค่า CPRP เฉลี่ยต่อ 30 วินาที และค่าความนิยมเฉลี่ย (Average Rating) 314 

 

สารบัญรูปภาพ 
  หน้า 
รูปภาพที่ 1 แนวโน้มการบริโภคสื่อออนไลน์ของประเทศไทย 221 
รูปภาพที่ 2 ช่องทางการใช้สื่อออนไลน์ 230 
รูปภาพที่ 3 พฤติกรรมการใช้ Social Network 231 
รูปภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบ digital watermarking เพ่ือการจัดเก็บข้อมูล
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รูปภาพที่ 5 พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ตลอด 24 ชั่วโมงของคนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป 311 
รูปภาพที่ 6 อัตราการเปิดรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวี 312 



     

สารบัญแผนภาพ 

  หน้า 
แผนภาพที่ 1 จ านวนประชากรทั่วประเทศ จ าแนกตามเพศ 73 
แผนภาพที่ 2 จ านวนประชากรทั่วประเทศ จ าแนกตามเพศและอายุ 74 
แผนภาพที่ 3 จ านวนประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ าแนกตามเพศและอายุ 74 
แผนภาพที่ 4 ประชากรภาคเหนือ จ าแนกตามเพศและอายุ 75 
แผนภาพที่ 5 ประชากรภาคใต้ จ าแนกตามเพศและอายุ 75 
แผนภาพที่ 6 ประชากรภาคกลาง จ าแนกตามเพศและอายุ 76 
แผนภาพที่ 7 ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามเพศและอายุ 76 
แผนภาพที่ 8 ระดับการศึกษาของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ  77 
แผนภาพที่ 9 ระดับการศึกษาของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 78 
แผนภาพที่ 10 ระดับการศึกษาของกลุ่มประชากรภาคเหนือ 78 
แผนภาพที่ 11 ระดับการศึกษาของกลุ่มประชากรภาคใต้ 79 
แผนภาพที่ 12 ระดับการศึกษาของกลุ่มประชากรภาคกลาง 79 
แผนภาพที่ 13 ระดับการศึกษาของกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 80 
แผนภาพที่ 14 การประกอบอาชีพของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ  81 
แผนภาพที่ 15 อาชีพของกลุ่มประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล 81 
แผนภาพที่ 16 อาชีพของกลุ่มประชากรภาคเหนือ 82 
แผนภาพที่ 17 อาชีพของกลุ่มประชากรภาคใต้ 82 
แผนภาพที่ 18 อาชีพของกลุ่มประชากรภาคกลาง 83 
แผนภาพที่ 19 อาชีพของกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 83 
แผนภาพที่ 20 รายได้ส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ 84 
แผนภาพที่ 21 รายได้ส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล 85 
แผนภาพที่ 22 รายได้ส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรภาคเหนือ 85 
แผนภาพที่ 23 รายได้ส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรภาคใต้ 86 
แผนภาพที่ 24 รายได้ส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรภาคกลาง 86 
แผนภาพที่ 25 รายได้ส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 87 
แผนภาพที่ 26 สถานภาพสมรสของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ 87 
แผนภาพที่ 27 สถานภาพสมรสของกลุ่มประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล 88 
แผนภาพที่ 28 สถานภาพสมรสของกลุ่มประชากรภาคเหนือ 88 
แผนภาพที่ 29 สถานภาพสมรสของกลุ่มประชากรภาคใต้ 89 
แผนภาพที่ 30 สถานภาพสมรสของกลุ่มประชากรภาคกลาง 89 
แผนภาพที่ 31 สถานภาพสมรสของกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 90 
แผนภาพที่ 32 ที่อยู่ของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ 91 
แผนภาพที่ 33 เขต/ภาคที่อยู่ของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ 91 
แผนภาพที่ 34 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ 92 
แผนภาพที่ 35 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล 92 
แผนภาพที่ 36 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มประชากรภาคเหนือ 93 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 8 

(Audience Measurement)  

  หน้า 
แผนภาพที่ 37 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มประชากรภาคใต้ 93 
แผนภาพที่ 38 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มประชากรภาคกลาง 94 
แผนภาพที่ 39 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 94 
แผนภาพที่ 40 สถานภาพในครอบครัวของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ (หน่วย:พันคน) 95 
แผนภาพที่ 41 รายได้ต่อครัวเรือนของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ 96 
แผนภาพที่ 42 รายได้ต่อครัวเรือนของกลุ่มประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล 96 
แผนภาพที่ 43 รายได้ต่อครัวเรือนของกลุ่มประชากรภาคเหนือ 97 
แผนภาพที่ 44 รายได้ต่อครัวเรือนของกลุ่มประชากรภาคใต้ 97 
แผนภาพที่ 45 รายได้ต่อครัวเรือนของกลุ่มประชากรภาคกลาง 98 
แผนภาพที่ 46 รายได้ต่อครัวเรือนของกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 98 
แผนภาพที่ 47 ลักษณะที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ 99 
แผนภาพที่ 48 ลักษณะที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล 100 
แผนภาพที่ 49 ลักษณะที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรภาคเหนือ 100 
แผนภาพที่ 50 ลักษณะที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรภาคใต้ 101 
แผนภาพที่ 51 ลักษณะที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรภาคกลาง 101 
แผนภาพที่ 52 ลักษณะที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 102 
แผนภาพที่ 53 ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ  103 
แผนภาพที่ 54 ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล 103 
แผนภาพที่ 55 ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรภาคเหนือ 104 
แผนภาพที่ 56 ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรภาคใต้ 104 
แผนภาพที่ 57 ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรภาคกลาง 105 
แผนภาพที่ 58 ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 105 
แผนภาพที่ 59   การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อ (1)  106 
แผนภาพที่ 60 ลักษณะ/ยี่ห้อของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อ (1) 107 
แผนภาพที่ 61 การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อ (2)  107 
แผนภาพที่ 62 ลักษณะ/ยี่ห้อของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อ (2) 108 
แผนภาพที่ 63 การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยา (1)  110 
แผนภาพที่ 64 ลักษณะ/ยี่ห้อของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยา (1) 110 
แผนภาพที่ 65 การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยา (2)  111 
แผนภาพที่ 66 ลักษณะ/ยี่ห้อของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยา (2) 111 
แผนภาพที่ 67 การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยา (3)  112 
แผนภาพที่ 68 ลักษณะ/ยี่ห้อของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยา (3) 112 
แผนภาพที่ 69 ลักษณะกิจกรรมในสังคมที่ท าภายในหนึ่งอาทิตย์ 114 
แผนภาพที่ 70 ระดับความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ในสังคม 115 
แผนภาพที่ 71 ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ในสังคม 116 
แผนภาพที่ 72 สถานที่การออกก าลังกาย (เมื่อวานนี้) 117 
แผนภาพที่ 73 ความถี่ในการออกก าลังกาย 117 
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(Audience Measurement)  

  หน้า 
แผนภาพที่ 74 พฤติกรรมก่อนการช้อปปิ้ง 118 
แผนภาพที่ 75 ความถี่ในการซื้อสินค้าตามสถานที่ต่างๆ 118 
แผนภาพที่ 76 สถานที่ที่ช้อปปิ้ง (เมื่อวานนี้) 119 
แผนภาพที่ 77 ความถี่เฉลี่ยในการซื้อสินค้าตามสถานที่ต่างๆ 119 
แผนภาพที่ 78 ลักษณะในการจ่ายเงินเพ่ือการช้อปปิ้ง 120 
แผนภาพที่ 79 ลักษณะสินค้าท่ีซื้อ (1) 121 
แผนภาพที่ 80 ลักษณะการซื้อสินค้า (2) 121 
แผนภาพที่ 81 ลักษณะการซื้อสินค้า (3) 122 
แผนภาพที่ 82 ลักษณะการซื้อสินค้า (4) 122 
แผนภาพที่ 83 จ านวนเงินที่จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง (1) 123 
แผนภาพที่ 84 จ านวนเงินที่จ่ายการซื้อสินค้าต่อครั้ง (2) 123 
แผนภาพที่ 85 จ านวนเงินที่จ่ายการซื้อสินค้าต่อครั้ง (3) 124 
แผนภาพที่ 86 จ านวนเงินที่จ่ายการซื้อสินค้าต่อครั้ง (4) 124 
แผนภาพที่ 87 ช่องรายการโทรทัศน์ที่รับชม 125 
แผนภาพที่ 88 ความถี่ในการชมรายการโทรทัศน์ 126 
แผนภาพที่ 89 พฤติกรรมในการบริโภคสื่อเมื่อวานนี้ 127 
แผนภาพที่ 90 พฤติกรรมในการบริโภคสื่อวันธรรมดา 127 
แผนภาพที่ 91 พฤติกรรมในการบริโภคสื่อวันเสาร์/อาทิตย์ 128 
แผนภาพที่ 92 ความถ่ีในการบริโภคสื่อโทรทัศน์ 129 
แผนภาพที่ 93 อุปกรณ์ที่ใช้ในการชมโทรทัศน์ 130 
แผนภาพที่ 94 สถานที่ที่ชมโทรทัศน์ 131 
แผนภาพที่ 95 ประเภทรายการโทรทัศน์ที่ชม 132 
แผนภาพที่ 96 ค่าความนิยม (ช่วงเวลาที่ชม) ในการชมรายการโทรทัศน์ช่องฟรีทีวี  

ชมเม่ือวานนี้ 
133 

แผนภาพที่ 97 ค่าความนิยม (ช่วงเวลาที่ชม) ในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 3  
ชมวันธรรมดา 

133 

แผนภาพที่ 98 ค่าความนิยม(ช่วงเวลาที่ชม)ในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 3  
ชมวันเสาร์-อาทิตย์ 

134 

แผนภาพที่ 99 ค่าความนิยม (ช่วงเวลาที่ชม) ในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 5  
ชมวันธรรมดา 

135 

แผนภาพที่ 100 ค่าความนิยม (ช่วงเวลาที่ชม)ในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 5  
ชมวันเสาร์-อาทิตย์ 

135 

แผนภาพที่ 101 ค่าความนิยม (ช่วงเวลาที่ชม) ในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 7  
ชมวันธรรมดา 

136 

แผนภาพที่ 102 ค่าความนิยม (ช่วงเวลาที่ชม) ในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 7  
ชมวันเสาร์-อาทิตย์ 

137 
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  หน้า 
แผนภาพที่ 103 ค่าความนิยม(ช่วงเวลาที่ชม)ในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 9  

ชมวันธรรมดา 
137 

แผนภาพที่ 104 ค่าความนิยม (ช่วงเวลาที่ชม) ในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 9  
ชมวันเสาร์-อาทิตย์ 

138 

แผนภาพที่ 105 จ านวนครัวเรือนที่ชมเคเบิลทีวีแยกตามผู้ประกอบการ 139 
แผนภาพที่ 106 จ านวนครัวเรือนที่ชมทีวีดาวเทียมแยกตามผู้ประกอบการ 140 
แผนภาพที่ 107 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการเคเบิลทีวีช่องทรูวิชั่น ชมเม่ือวานนี้ 140 
แผนภาพที่ 108 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการเคเบิลทีวีช่องทรูวิชั่น ชมวันธรรมดา 141 
แผนภาพที่ 109 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการเคเบิลทีวีช่องทรูวิชั่น  

ชมวันเสาร์-วันอาทิตย์ 
141 

แผนภาพที่ 110 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง CTH  
ชมเม่ือวานนี้ 

142 

แผนภาพที่ 111 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง CTH  
ชมวันธรรมดา 

142 

แผนภาพที่ 112 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง CTH  
ชมวันเสาร์-วันอาทิตย์ 

143 

แผนภาพที่ 113 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง GMM ONE ช่อง 31 ชม
เมื่อวานนี้ 

143 

แผนภาพที่ 114 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง GMM ONE ช่อง 31 ชม
วันธรรมดา 

144 

แผนภาพที่ 115 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง GMM ONE ช่อง 31 
พฤติกรรมการชมวันเสาร์-วันอาทิตย์ 

144 

แผนภาพที่ 116 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง Nation TV ช่อง 22 ชม
เมื่อวานนี้ 

145 

แผนภาพที่ 117 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง  Nation TV ช่อง 22 ชม
วันธรรมดา 

145 

แผนภาพที่ 118 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง Nation TV ช่อง 22 ชม
วันเสาร์-วันอาทิตย์ 

146 

แผนภาพที่ 119 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่องThaiRath TV ช่อง 32  
ชมเม่ือวานนี้ 

146 

แผนภาพที่ 120 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง ThaiRath TV ช่อง 32 
ชมวันธรรมดา 

147 

แผนภาพที่ 121 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง ThaiRath TV ช่อง 32 
ชมวันเสาร์-วันอาทิตย์ 

147 

แผนภาพที่ 122 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง Workpoint TV ช่อง 23 
ชมเม่ือวานนี้ 

148 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 11 

(Audience Measurement)  

  หน้า 
แผนภาพที่ 123 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง Workpoint TV ช่อง 23 

ชมวันธรรมดา 
148 

แผนภาพที่ 124 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง Workpoint TV ช่อง 23 
ชมวันเสาร์-วันอาทิตย์ 

149 

แผนภาพที่ 125 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง CH8 ช่อง 27  
ชมเม่ือวานนี้ 

149 

แผนภาพที่ 126 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง CH8 ช่อง 27  
ชมวันธรรมดา 

150 

แผนภาพที่ 127 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง CH8 ช่อง 27  
ชมวันเสาร์-วันอาทิตย์ 

150 

แผนภาพที่ 128 สถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ 151 
แผนภาพที่ 129 ระยะเวลาที่อ่านหนังสือพิมพ์ 151 
แผนภาพที่ 130 ความถี่ในการบริโภคสื่อหนังสือพิมพ์ 152 
แผนภาพที่ 131 คอลัมน์หนังสือพิมพ์ประจ าวันที่อ่านเป็นประจ า 153 
แผนภาพที่ 132 พฤติกรรมในการอ่านหนังสือพิมพ์ประเภทกีฬาและบันเทิง 153 
แผนภาพที่ 133 ความถี่ในการบริโภคสื่อหนังสือพิมพ์ (ภายใน 1 อาทิตย์) 154 
แผนภาพที่ 134 พฤติกรรมในการอ่านหนังสือพิมพ์ประเภททั่วไป 154 
แผนภาพที่ 135 พฤติกรรมในการอ่านหนังสือพิมพ์ประเภทภาษาต่างประเทศ 155 
แผนภาพที่ 136 พฤติกรรมในการอ่านหนังสือพิมพ์ประเภทต่างจังหวัด 155 
แผนภาพที่ 137 อุปกรณ์ที่ใช้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 156 
แผนภาพที่ 138 พฤติกรรมในการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 157 
แผนภาพที่ 139 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทผู้หญิง 158 
แผนภาพที่ 140 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทแม่และลูก 158 
แผนภาพที่ 141 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ 159 
แผนภาพที่ 142 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทผู้ชาย 159 
แผนภาพที่ 143 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทวัยรุ่น 160 
แผนภาพที่ 144 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทแฟชั่น 160 
แผนภาพที่ 145 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทท่องเที่ยว 161 
แผนภาพที่ 146 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทสุขภาพ 161 
แผนภาพที่ 147 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทบ้าน 162 
แผนภาพที่ 148 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทอาหาร 162 
แผนภาพที่ 149 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/เกมส์ 163 
แผนภาพที่ 150 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทกีฬา 163 
แผนภาพที่ 151 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทสัตว์เลี้ยง 164 
แผนภาพที่ 152 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทตลาด/ธุรกิจและข่าว/สรรสาระ 164 
แผนภาพที่ 153 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทดนตรี 165 
แผนภาพที่ 154 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทชาวบ้าน 165 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 12 

(Audience Measurement)  

  หน้า 
แผนภาพที่ 155 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทการ์ตูน 166 
แผนภาพที่ 156 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทแรงบันดาลใจและไลฟ์สไตล์ 166 
แผนภาพที่ 157 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทแจกฟรี 167 
แผนภาพที่ 158 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทผู้หญิง/แม่และลูก/วัยรุ่น/แฟชั่น (1) 168 
แผนภาพที ่159 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทผู้หญิง/แม่และลูก/วัยรุ่น/แฟชั่น (2) 168 
แผนภาพที่ 160 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทรถยนต์และมอเตอร์ไซด์/ผู้ชาย/

เทคโนโลยี (1) 
169 

แผนภาพที่ 161 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทรถยนต์และมอเตอร์ไซด์/ผู้ชาย/
เทคโนโลยี (2) 

169 

แผนภาพที่ 162 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทท่องเที่ยว/บันเทิง/สุขภาพ/อาหาร/
กีฬา/การ์ตูน/ดนตรี (1) 

170 

แผนภาพที่ 163 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทท่องเที่ยว/บันเทิง/สุขภาพ/อาหาร/
กีฬา/การ์ตูน/ดนตรี (2) 

170 

แผนภาพที่ 164 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทบ้าน/อาหาร/สุขภาพ/สัตว์เลี้ยง  171 
แผนภาพที่ 165 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทชาวบ้าน/แรงบันดาลใจ/ไลฟ์สไตล์ 172 
แผนภาพที่ 166 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทแจกฟรี 172 
แผนภาพที่ 167 คอลัมน์นิตยสารที่อ่านประจ า 173 
แผนภาพที่ 168 ความถ่ีในการบริโภคสื่อนิตยสาร 174 
แผนภาพที่ 169 ความถี่เฉลี่ยในการอ่านนิตยสารประเภทต่างๆ 174 
แผนภาพที่ 170 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทต่างๆ เมื่อวานนี้ 175 
แผนภาพที่ 171 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทผู้หญิง 176 
แผนภาพที่ 172 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทแม่และลูก 177 
แผนภาพที่ 173 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทบันเทิง 177 
แผนภาพที่ 174 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ 178 
แผนภาพที่ 175 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทผู้ชาย 178 
แผนภาพที่ 176 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทวัยรุ่น 179 
แผนภาพที่ 177 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทแฟชั่น 179 
แผนภาพที่ 178 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทท่องเที่ยว 180 
แผนภาพที่ 179 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทสุขภาพ 180 
แผนภาพที่ 180 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทบ้าน 181 
แผนภาพที่ 181 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทอาหาร 181 
แผนภาพที่ 182 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/เกมส์ 182 
แผนภาพที่ 183 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทกีฬา 182 
แผนภาพที่ 184 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทสัตว์เลี้ยง 183 
แผนภาพที่ 185 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทตลาด/ธุรกิจและข่าว/สรรสาระ 183 
แผนภาพที่ 186 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทดนตรี 184 
แผนภาพที่ 187 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทชาวบ้าน 184 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 13 

(Audience Measurement)  

  หน้า 
แผนภาพที่ 188 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทการ์ตูน 185 
แผนภาพที่ 189 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทแรงบันดาลใจและไลฟ์สไตล์ 185 
แผนภาพที่ 190 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทแจกฟรี 186 
แผนภาพที่ 191 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารออนไลน์ประเภทผู้หญิง/บันเทิง 187 
แผนภาพที่ 192 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารออนไลน์ประเภทรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์/

ผู้ชาย 
188 

แผนภาพที่ 193 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารออนไลน์ประเภทวัยรุ่น/แฟชั่น 188 
แผนภาพที่ 194 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารออนไลน์ประเภทท่องเที่ยว/สุขภาพ/

คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี/กีฬา 
189 

แผนภาพที่ 195 อุปกรณ์ในการอ่านนิตยสารออนไลน์ 190 
แผนภาพที่ 196 ประเภทภาพยนตร์หลักที่ชมและความถ่ีในการชม 191 
แผนภาพที่ 197 วันในการชมภาพยนตร์ 191 
แผนภาพที่ 198 ช่วงเวลาในการชมภาพยนตร์ 192 
แผนภาพที่ 199 สถานที่ท่ีชมภาพยนตร์เป็นประจ า 192 
แผนภาพที่ 200 พฤติกรรมการเห็นป้ายโฆษณากลางแจ้งเมื่อวานนี้ 193 
แผนภาพที่ 201 ความถี่ในการเห็นป้ายโฆษณากลางแจ้งต่ออาทิตย์ 194 
แผนภาพที่ 202 ช่วงเวลาในการเห็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง 195 
แผนภาพที่ 203 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และช่องทางที่ใช้ 

(ดูรายการโทรทัศน์ไทยออนไลน์, ดูรายการโทรทัศน์ต่างประเทศออนไลน์) 
196 

แผนภาพที่ 204 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และช่องทางที่ใช้ 
(ดูละครไทยออนไลน์, ดูซีรียส์ไทย (ซิทคอม) ออนไลน์,  
ดูซีรียส์ (ต่างประเทศ) ออนไลน์) 

196 

แผนภาพที่ 205 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และช่องทางที่ใช้ 
(ฟังรายการข่าววิทยุออนไลน์, ฟังเพลง/ดาวน์โหลดเพลงออนไลน์,  
ดูคลิปวิดีโอออนไลน์) 

197 

แผนภาพที่ 206 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และช่องทางที่ใช้ 
(อ่านหนังสือพิมพ์/ติดตามข่าวออนไลน์, อ่านนิตยสารออนไลน์) 

197 

แผนภาพที่ 207  พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และช่องทางที่ใช้ 
(ดูภาพยนตร์ไทยออนไลน์, ดูภาพยนตร์ต่างประเทศออนไลน์)  

198 

แผนภาพที่ 208  พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และช่องทางที่ใช้ 
(ค้นหาข้อมูลทั่วไป/อัพโหลดข้อมูลออนไลน์, ดูรีวิวเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการออนไลน์, ส่งหรือรับอีเมล์, ส่ง  SMS,MMS ออนไลน์,  
เล่น Social Network) 

198 

แผนภาพที่ 209  พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และช่องทางที่ใช้ 
(เล่นเกมส์ออนไลน์, ซื้อสินค้าออนไลน์, ท าธุรกรรมธนาคารออนไลน์,  
ดูโฆษณาออนไลน์) 

199 

แผนภาพที่ 210 วัตถุประสงค์ที่ใช้สื่อออนไลน์เมื่อวานนี้ 200 
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(Audience Measurement)  

  หน้า 
แผนภาพที่ 211 ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ 

(ดูรายการโทรทัศน์ไทยออนไลน์, ดูรายการโทรทัศน์ต่างประเทศออนไลน์) 
201 

แผนภาพที่ 212 ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ 
(ดูละครไทยออนไลน์, ดูซีรียส์ไทย (ซิทคอม) ออนไลน์, ดูซีรียส์ 
(ต่างประเทศ) ออนไลน์)  

201 

แผนภาพที่ 213 ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ 
(ดูภาพยนตร์ไทยออนไลน์, ดูภาพยนตร์ต่างประเทศออนไลน์)  

202 

แผนภาพที่ 214 ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ 
(ฟังรายการข่าววิทยุออนไลน์, ฟังเพลง/ดาวน์โหลดเพลงออนไลน์,  
ดูคลิปวิดีโอออนไลน์)  

202 

แผนภาพที่ 215   ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ 
(อ่านหนังสือพิมพ์/ติดตามข่าวออนไลน์, อ่านนิตยสารออนไลน์) 

203 

แผนภาพที่ 216 ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ 
(ค้นหาข้อมูลทั่วไป/อัพโหลดข้อมูลออนไลน์, ดูรีวิวเกี่ยวกับสินค้าหรือ 
บริการออนไลน์, ส่งหรือรับอีเมล์,ส่ง SMS,MMS ออนไลน์,  
เล่น Social  Network) 

204 

แผนภาพที่ 217 ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ 
(เล่นเกมส์ออนไลน์, ซื้อสินค้าออนไลน์, ท าธุรกรรมธนาคารออนไลน์,  
ดูโฆษณาออนไลน์)  

205 

แผนภาพที่ 218 ระยะเวลาที่ท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ 205 
แผนภาพที่ 219 ความถี่ในการท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ 206 
แผนภาพที่ 220 แอปพลิเคชั่นออนไลน์ที่ใช้มากท่ีสุดและความถี่ในการใช้ 206 
แผนภาพที่ 221 เว็บไซต์ที่ใช้มากท่ีสุดและความถ่ีในการใช้ 207 
แผนภาพที่ 222 เว็บไซต์ที่ใช้มากท่ีสุดและหน้าเว็บไซต์ที่เข้าใช้เป็นประจ า 207 
แผนภาพที่ 223 ความถี่ในการบริโภคสื่อวิทยุ 208 
แผนภาพที่ 224 คลื่นวิทยุที่เปิดรับฟังเป็นประจ า 208 
แผนภาพที่ 225 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังคลื่นวิทยุเอฟเอ็มที่เปิดรับฟังเมื่อวานนี้ 209 
แผนภาพที่ 226 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังคลื่นวิทยุเอฟเอ็มที่เปิดรับฟังวันธรรมดา 209 
แผนภาพที่ 227 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังคลื่นวิทยุเอฟเอ็มที่เปิดรับฟังวันเสาร์-วันอาทิตย์  210 
แผนภาพที่ 228 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังคลื่นวิทยุเอเอ็มที่เปิดรับฟังเมื่อวานนี้ 210 
แผนภาพที่ 229 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังคลื่นวิทยุเอเอ็มที่เปิดรับฟังวันธรรมดา 211 
แผนภาพที่ 230 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังคลื่นวิทยุเอเอ็มที่เปิดรับฟังวันเสาร์-วันอาทิตย์ 211 
แผนภาพที่ 231 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังวิทยุออนไลน์ที่เปิดรับฟังเมื่อวานนี้ 212 
แผนภาพที่ 232 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังวิทยุออนไลน์ที่เปิดรับฟังวันธรรมดา 212 
แผนภาพที่ 233 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังวิทยุออนไลน์ที่เปิดรับฟังวันเสาร์-วันอาทิตย์ 213 
แผนภาพที่ 234 ระยะเวลาในการเปิดรับฟังวิทยุ 213 
แผนภาพที่ 235 พฤติกรรมในการรับฟังวิทยุกรุงเทพฯ ทุกวัน (1) 214 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 15 

(Audience Measurement)  

  หน้า 
แผนภาพที่ 236 พฤติกรรมในการรับฟังวิทยุต่างจังหวัดทุกวัน (1) 215 
แผนภาพที่ 237 พฤติกรรมในการรับฟังวิทยุต่างจังหวัดทุกวัน (2) 215 
แผนภาพที่ 238 สถานที่ในการรับฟังวิทยุทั่วประเทศ 216 
แผนภาพที่ 239 ความถีใ่นการรับฟังวิทยุทั่วประเทศ 216 
แผนภาพที่ 240 ประเภทรายการวิทยุที่เปิดรับฟัง 217 
แผนภาพที่ 241 สื่ออ่ืนๆ ที่เคยเห็นเมื่อวานนี้ 218 
แผนภาพที่ 242 พฤติกรรมการบริโภคสื่อดั้งเดิม 219 
แผนภาพที่ 243 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อภายในหนึ่งวัน (นาที/วัน) 220 
แผนภาพที่ 244 กิจกรรมที่กลุ่มผู้บริโภคท าบนสื่อออนไลน์ 222 
แผนภาพที่ 245 แสดงการด าเนินงานการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าระบบเรียกใช้ข้อมูลด้านสื่อ  288 
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(Audience Measurement) 

บทสรุปผู้บริหาร 

กระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันท าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการด ารงชีวิตทีท่ าให้ประชาชนมีการเข้าถึงสื่อและบริโภคสื่อมากข้ึน
ตามไปด้วย ในประเทศไทยสื่อโทรทัศน์นับว่าเป็นสื่ อที่ ได้ รับความนิยมมากที่ สุด โดยมีสัดส่ วน  
การเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ถึงร้อยละ 98 ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก1 และมีความ
สอดคล้องกับรายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2543-2552 ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ2 ที่ได้ส ารวจจ านวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ในประเทศไทยโดยแยกตามเขตการปกครอง พบว่าใน
เขตเทศบาลมีสัดส่วนประชาชนที่เข้าถึงสื่อโทรทัศน์ร้อยละ 97.5 และนอกเขตเทศบาลร้อยละ 96 ดังนั้น  
จึงต้องมีการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการสื่อด้านต่างๆ เพ่ือน ามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในเชิง
นโยบายให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมด้านสื่อต่างๆ เช่น องค์กร
ด้านการส ารวจข้อมูลและจัดท าค่าความนิยมของสื่อ องค์กรที่ปรึกษาและวางแผนด้านสื่อ  
เจ้าของสื่อ และองค์กรทีเ่กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการโฆษณา รวมถึงการค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคสื่อ
ในทุกระดับ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
หรือส านักงาน กสทช. จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการศึกษาแนวทางในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้
บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience measurement) ที่มีความเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการใช้บริการในประเทศไทย เพ่ือสร้างบรรทัดฐานและมาตรฐานในการก ากับดูแลกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างเป็นระบบและเป็นกลาง 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐหรือ IRDP ในฐานะที่ปรึกษาโครงการให้ความส าคัญ
กับการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์
เป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะน ามาซึ่งการสร้างบรรทัดฐานในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
สื่อและค่าความนิยมของสื่ออย่างเป็นระบบและเป็นกลางต่อไป โดยในการนี้  IRDP ได้จัดหาบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและคณะท างานที่มีประสบการณ์มาด าเนินโครงการ พร้อมทั้งได้จัดให้มีการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้น เพ่ือน าเอาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
มาปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป โดยผลการศึกษา
ที่ส าคัญสามารถสรุป ได้ดังนี ้

 

                                           
1Media, CASBAA, 2011. Research for Broadcasting Sector in thailand. 
2ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2553). รายงานส ามะโนประชากรและเคหะ 2553 (ตารางที่ 1 ประชากรจ าแนกตามเพศ ครัวเรือนจ าแนกตาม
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 

 เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ มีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย ประกอบไปด้วย
ส่วนของค าถามแบบปลายปิดและปลายเปิดเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยในเรื่องข้อมูลเชิง
ประชากรศาสตร์ ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อโรงภาพยนตร์  
สื่อกลางแจ้ง สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ และสื่ออ่ืนๆ รวมถึงค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตและ 
การเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับสื่อ  

 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ จากการเก็บข้อมูลภาคสนามทั่วประเทศได้ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์และน าเสนอผลการศึกษาสะท้อนกลับไปยังลักษณะทางประชากร (Generalization) ซึ่งได้ท าการ
อ้างอิงจ านวนประชากรทั่วประเทศไทยจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
(www.bora.dopa.go.th) ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้  

 

แผนภาพแสดงลักษณะทางประชากรโดยสรุปทั่วประเทศ (Demographic) 

(Individuals 4+ NW: 60,645,496 
ที่มาของจ านวนประชากรอ้างอิง: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2556) 

 

 
ที่มาของข้อมูล: การส ารวจของ IRDP ปี 2557 

 
 
 
 
 
 

http://www.bora.dopa.go.th/


โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  
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(Audience Measurement) 

  ลักษณะทางประชากร (Demographic)  
จากข้อมูลการส ารวจของ IRDP ปี 2557 พบว่าประชากรเพศหญิงและเพศชายมีสัดส่วนของ

จ านวนประชากรที่ใกล้เคียงกัน โดยทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้เก็บข้อมูลประชากรในแต่ละช่วงอายุอย่างทั่วถึงตั้งแต่
ช่วงอายุ 4 ปีจนถึง 89 ปีขึ้นไป พบว่าช่วงอายุที่มีประชากรสูงสุด 3  ล าดับแรก ได้แก่ ช่วงอายุ 39-43 ปี 
เป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ คิดเป็นจ านวน 5.32 ล้านคน รองลงมาเป็นช่วงอายุ 34-38 ปี และ 
44-48 ป ีคิดเป็นจ านวน 5.23 และ 5.22 ล้านคนตามล าดับ 

จากการจัดเก็บข้อมูลระดับการศึกษาของกลุ่มประชากรทั่วประเทศพบว่าประชากรโดยส่วนมาก  
มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นประชากรประมาณ 26.36 ล้านคน รองลงมาเป็นวุฒิการศึกษา 
ระดับ ปวช./ปวส. คิดเป็นประชากรประมาณ 9.10 ล้านคน ในขณะที่วุฒิการศึกษาระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลายมีจ านวนใกล้เคียงกันคิดเป็นประชากรประมาณ 7.85 ล้านคน และ 
7.30 ล้านคนตามล าดับ ส่วนวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจ านวนประชากรน้อยที่สุดคิดเป็น
ประชากรประมาณ 3.21 ล้านคน 

จากการจัดเก็บข้อมูลทางด้านสถานภาพทางการสมรสของประชากรทั่วประเทศพบว่าประชากร
โดยส่วนมากมีสถานภาพแต่งงานแล้ว คิดเป็นจ านวนประมาณ 29 ล้านคน รองลงมาเป็นประชากรที่มี
สถานภาพโสด คิดเป็นจ านวน 27.94 ล้านคน และประชากรที่มีสถานภาพไม่ได้แต่งงานถือเป็นกลุ่ม
ประชากรทีมี่จ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นจ านวนประมาณ 1.82 ล้านคน  

จากการจัดเก็บข้อมูลทางด้านถิ่นที่อยู่พบว่าประชากรโดยส่วนมากอาศัยอยู่ตามต่างจังหวัด 
เขตในเมือง คิดเป็นจ านวนประมาณ 26.38 ล้านคน รองลงมาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
คิดเป็นจ านวนประมาณ 17.13 ล้านคน ตามต่างจังหวัดเขตนอกเมืองคิดเป็นจ านวนประมาณ 14.69  
ล้านคน และประชากรที่อาศัยอยู่ตามชนบท คิดเป็นจ านวนประมาณ 2.45 ล้านคน  

จากสั ดส่ วนการกระจายตั วของประชากรไปตามภู มิ ภ าคต่ างๆ  ทั่ วป ระเทศ  พบว่ า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด คิดเป็นประชากรรวม 20.52 ล้านคน 
รองลงมาเป็นประชากรภาคเหนือ คิดเป็นจ านวน 11.01 ล้านคน ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล คิดเป็น 9.38 ล้านคน ประชากรภาคกลาง คิดเป็น 8.64 ล้านคน ประชากรที่อาศัยอยู่ใน
ภาคใต้คิดเป็น 8.46 ล้านคน และประชากรภาคตะวันออกคิดเป็น 2.61 ล้านคน 
 จากการจัดเก็บข้อมูลด้านการประกอบอาชีพพบว่าประชากรส่วนมากมีการประกอบอาชีพเป็น
ข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างราชการ คิดเป็นจ านวนประมาณ 13.68 ล้านคน รองลงมาเป็นกลุ่มอาชีพ
เจ้าของธุรกิจและพนักงานเอกชน คิดเป็นจ านวนประมาณ 12.44 และ 10.24 ล้านคน ตามล าดับ 

จากการจัดเก็บข้อมูลด้านระดับรายได้ส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรทั่วประเทศพบว่าทั้งกลุ่ม 
ประชากรเพศชายและเพศหญิงส่วนมากมีระดับรายได้ส่วนบุคคลอยู่ที่ 5,001-15,000 บาท/เดือน รองลงมา
เป็นระดับรายได้ 15,001-25,000 บาท/เดือน  
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(Audience Measurement) 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Media Consumption) 
 

แผนภาพแสดงพฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Media Consumption) ของประชากรทั่วประเทศ 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
จากการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้รับชมช่องรายการดิจิทัลทีวีพบว่า ประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างรับชมช่องรายการผ่านดาวเทียม ร้อยละ 13.8 รองลงมา คือ รับชมผ่านกล่องดิจิทัล ร้อยละ 11.3 
รับชมผ่านเคเบลิทีวี ร้อยละ 11.1 และรับชมผ่านสมาร์ทโฟน ร้อยละ 6.5  

จากการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีการดูรายการ
โทรทัศน์ไทยออนไลน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมาเป็นการรับชมผ่าน 
สมาร์ทโฟนและเว็บไซต์/บล็อก คิดเป็นร้อยละ 11.6 และ 11.5 ตามล าดับ ส่วนพฤติกรรมการดูโทรทัศน์
ต่างประเทศออนไลน์พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีการรับชมผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุดร้อยละ 5 รองลงมา
เป็นการรับชมผ่านทางช่องทางคอมพิวเตอร์ร้อยละ 4.5 และเว็บไซต/์บล็อกร้อยละ 4.3 

จากการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อทางเสียงพบว่าคลื่นวิทยุที่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
มีการเปิดฟังมากที่สุด คือ คลื่นเอฟเอ็ม คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาเป็นการรับฟังผ่านวิทยุออนไลน์และ
คลื่นเอเอ็ม คิดเป็นร้อยละ 22 และ 14 ตามล าดับ นอกจากนี้ผลการศึกษาเกี่ยวกับประเภทรายการวิทยุที่มี
การเปิดฟังพบว่ารายการเพลงมีการเปิดฟังมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.65 รองลงมาเป็นรายการสนทนาข่าว 
คิดเป็นร้อยละ 16.17 และรายการสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 5.16  

จากการจัดเก็บข้อมูลด้านสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการอ่าน
หนังสือพิมพ์ประเภททั่วไป คือ อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมากที่สุด ร้อยละ 31.9 รองลงมาเป็นอ่าน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ร้อยละ 17.6 อ่านหนังสือพิมพ์มติชน ร้อยละ 7 ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านนิตยสาร
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(Audience Measurement) 

ออนไลน์ พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการอ่าน ร้อยละ 32.54 ใช้สมาร์ทโฟน ร้อยละ 
28.37 ใช้แท็บเล็ต ร้อยละ 13.89 และใช้สมาร์ททีวี ร้อยละ 7.84 

จากการจัดเก็บข้อมูลด้านช่วงเวลาที่กลุ่มประชากรนิยมไปรับชมภาพยนตร์พบว่าประชากรเข้าไป
รับชมภาพยนตร์ที่ฉายในรอบเช้าและรอบกลางวันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมาเป็นการรับชม 
ในรอบเย็น คิดเป็นร้อยละ 24 ในขณะที่การรับชมในรอบดึกถือเป็นช่วงเวลาที่มีผู้รับชมน้อยที่สุดคิดเป็น 
ร้อยละ 18 

 
แผนภาพแสดงพฤติกรรมการเห็นป้ายโฆษณากลางแจ้งเม่ือวานนี้  

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
จากแผนภาพแสดงพฤติกรรมการเห็นป้ายโฆษณากลางแจ้งพบว่ากลุ่มประชากรมีการเห็นป้าย

ประเภทป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) บนถนนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมาเป็นป้ายโฆษณา
ขนาดเล็กและป้ายโฆษณาที่ป้ายรถเมล์ ซึ่งทั้งสองประเภทคิดเป็นร้อยละ 10 เท่ากัน ส าหรับป้ายโฆษณา
แบบอ่ืนๆ มีการพบเห็นอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกันระหว่างร้อยละ 4-8  
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ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) บน
ถนน
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Monopole)ที่ 
บนทางด่วน/ ถนนเข้าสนามบิน
ป้ายข้างถนนขนาดเล็ก(Cutout) ที่ถนน
ในเมือง/ใต้ทางยกระดับ
ป้ายที่หมุนได้ 3 ภาพ (Trivision) ที่ถนน
ในเมือง/ตอม้อทางยกระดับ 
ป้ายโฆษณาที่มีภาพเคลื่อนไหว (LED) ที่
ถนนในเมือง 
ป้ายโฆษณาตัววิ่งที่ติดตามสถานที่ต่างๆ

ป้ายโฆษณากล่องไฟตามร้านค้า 

ป้ายโฆษณาขนาดเล็ก(Muppies) /ป้าย
ข้างถนน
ป้ายโฆษณาที่ป้ายรถเมล์ (Bus shelter)

ป้ายโฆษณาที่ติดท้ายรถ-ด้านขา้ง
รถตุ๊กตุ๊ก/รถสองแถว
สติคเกอร์โฆษณาที่ติดรถเมล์ทั้งคัน (Bus 
vision)
สติคเกอร์โฆษณาที่ติดด้านข้างรถเมล์ 
(Bus side)
สติคเกอร์โฆษณาที่ติดด้านหลังรถเมล์ 
(Bus back)
สติคเกอร์โฆษณาข้างรถแท็กซ่ี
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(Audience Measurement) 

แผนภาพแสดงสื่ออ่ืนๆ ที่เคยเห็น  
 (Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 

 
 
จากแผนภาพแสดงพฤติกรรมการรับชมสื่ออ่ืนๆ ได้แก่ ป้ายโฆษณาที่รถไฟฟ้าบีทีเอส, ป้ายโฆษณา

ที่รถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ที ,ป้ายโฆษณาที่จุดขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต, ป้ายแบนเนอร์บนเว็บไซต์/เมล์ส่วนตัว และ
โฆษณาบนอีเมล/ไอจี/เฟซบุ๊ค พบว่ากลุ่มประชากรมีการเห็นโฆษณาบนอีเมล์/ไอจี/เฟซบุ๊ค และป้ายโฆษณา 
ณ จุดขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่บ่อยครั้ง ในขณะที่ป้ายโฆษณาบนรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ที 
กลับมีการพบเห็นนานๆ ครั้ง 

  แนวโน้มพฤติกรรมการรับบริการวิทยุ โทรทัศน์และสื่ออ่ืนๆ ในอนาคต 
ในปัจจุบันลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคกลายเป็นการเปิดรับสื่อผ่านทางเครื่องมือที่หลากหลาย 

(Multi-screen) เพ่ิมมากกว่าการเปิดรับสื่อผ่านทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุ โดยเฉพาะผ่านทางสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ต อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากช่องทางที่กล่าวมานี้ ที่ปรึกษาขอน าเสนอภาพรวมและแนวโน้มของสื่อ
ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

 1. ส่ือภาพเคลื่อนไหว (แอนะล็อกทีวี ดิจิทัลทีวี เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม) 

  ก. แอนะล็อกทีวี การศึกษาวิจัยของ Millward Brown (ส่วนหนึ่งของบริษัท Kantar 
Media) พบว่า ภายใน 1 วัน กลุ่มผู้บริโภคคนไทยจะเปิดรับสื่อผ่านเครื่องมือหลากหลาย โดยการเปิดรับสื่อ
โทรทัศน์กลายเป็นเพียงช่องทางเลือกของกลุ่มผู้บริโภคคนไทย โดยที่การเปิดรับสื่อมีอัตราการเปิดรับ 
ที่ต่ าเพียงร้อยละ 78 นาทีต่อวันเท่านั้น ในขณะที่สมาร์ทโฟนกลายเป็นช่องทางที่ส าคัญในการเปิดรับสื่อ
ต่างๆ ที่มีอัตราการเปิดรับที่สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 167 นาทีต่อวัน โดยเว็บไซต์ YouTube กลายเป็นช่องทาง
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(Audience Measurement) 

ออนไลน์ที่ท าให้กลุ่มผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆ ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเข้าถึงผ่านทาง
ช่องทางสมาร์ทโฟน เนื่องจากสามารถดูรายการได้ย้อนหลังตามเวลาที่สะดวก 
 

 
   ที่มา : www.millwardbrown.com/AdReaction/2014/ 

 กล่าวได้ว่าพฤติกรรมการบริโภคสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปท าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ ดังนี้ 

 กลุ่มผู้บริโภคสามารถเปิดเครื่องมืออ่ืนๆ เพ่ือรับรายการโทรทัศน์ด้วยเช่นกันเพราะ
การส่งสัญญาณผ่านทางสื่อออนไลน์ท าให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องมือต่างๆ ได้ (Multi-screen Viewing 
Pattern) 

 ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงจากการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ไปเป็นสื่อออนไลน์ได้ หากเนื้อหา
รายการโทรทัศน์เป็นที่นิยมและดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคได้ ด้วยเนื้อหาที่แตกต่าง มีลักษณะเด่นเฉพาะที่กลุ่ม
ผู้บริโภคไม่สามารถจะหาบริโภคจากรายการอ่ืนๆ ได้ ซึ่งท าให้กลุ่มผู้บริโภคยินดีที่จะติดตามรายการ
ตลอดเวลา และยินดีที่จะค้นหารายการดูย้อนหลังไม่ว่าผ่านช่องทางใด 

 การวัดค่าความนิยมในสื่อโทรทัศน์ควรมีการส ารวจวิจัยผ่านทางช่องทางที่
หลากหลายด้วย เช่น การวัดค่าความนิยมในรายการโทรทัศน์ที่ดูผ่านทางสมาร์ทโฟน 

 ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถจะน าเสนอเนื้อหารายการผ่านทางสื่อโทรทัศน์ได้ 
เนื่องจากข้อจ ากัดในบางประเด็น เช่น เรื่องของเงินลงทุนในการผลิตรายการ ท าให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ 
หันมาผลิตรายการที่เฉพาะและน าเสนอผ่านทางช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มวัยรุ่น และกลายเป็นคู่แข่งขันที่ส าคัญของสื่อโทรทัศน์ 

ข้อเสนอแนะ : การส ารวจวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อโทรทัศน์ควรครอบคลุมการ
บริโภคสื่อที่หลากหลาย รวมถึงสื่อออนไลน์และกิจกรรมออนไลน์ด้วย โดยการส ารวจวิจัยค่าความนิยมของ
สื่อโทรทัศน์ควรแบ่งตามช่องทางที่เปิดรับ เช่น ค่าความนิยมผ่านสื่อโทรทัศน์ ค่าความนิยมผ่านสื่อออนไลน์ 
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(Audience Measurement) 

และสามารถน าเอาค่าความนิยมผ่านสื่ออ่ืนๆ รวมกับค่าความนิยมผ่านสื่อโทรทัศน์ได้ที่เรียกว่า การวัดค่า
ความนิยมข้ามสื่อ (Online Campaign Rating (OCR) + Target Audience Measurement (TAM) = 
Cross Campaign Rating (XCR)) 

ข. สื่อดิจิทัลทีวี  สื่อดิจิทัลทีวีของแต่ละสถานีควรก าหนด Positioning ของสถานีตนเอง
ให้ชัดเจน ว่าสถานีตนเองคือสถานีประเภทใดและต้องการก้าวไปสู่จุดใด นอกจากนี้  คู่แข่งขันที่น่ากลัว
อย่างเช่น สื่อออนไลน์ท าให้ส่วนแบ่งจ านวนกลุ่มผู้บริโภคสื่อดิจิทัลทีวีลดลงไปอีก อย่างไรก็ตาม สื่อดิจิทัลทีวี
คาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนประมาณร้อยละ 10 โดยสามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ 
ดังนี้ 

  จ านวนกลุ่มผู้บริโภคของสื่อดิจิทัลทีวีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 
16 และจ านวนกลุ่มผู้บริโภคที่เปิดรับชมสื่อดิจิทัลทีวีผ่านทางเสาอากาศก้างปลาเพ่ิมจากร้อยละ 6 เป็น  
ร้อยละ 22 (มกราคม 2015) (ที่มา : http://mediaagencythai.com/index.php/th/adex-research-
th/industryspending-th/320-releasemaat) ซึ่งแสดงให้เห็นสัญญาณที่ดีของการเติบโตของสื่อดิจิทัลทีวี
ในประเทศไทย 

  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อดิจิทัลทีวีเป็นไปตามระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
เปลี่ยนแปลงไปท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสื่อ กล่าวคือพฤติกรรมการเปิดรับสื่อดิจิทัลทีวีผ่านทาง
เครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัล  หรือกล่องรับดิจิทัลมีแนวโน้มลดลง เพราะกลุ่มผู้บริโภคเปิดรับชมสื่อดิจิทัลทีวีผ่าน
ทางสื่ออ่ืนๆ ร่วมด้วย คือ สื่อเคเบิลทีวี สื่อทีวีดาวเทียม และสื่อออนไลน์ ซึ่งแนวโน้มการบริโภคสื่อดิจิทัลทีวี
ผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยใช้สมาร์ทโฟนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

  ปัญหาเรื่องที่มาของรายได้ของสถานีดิจิทัลทีวีกลายเป็นประเด็นในสังคม 
ที่ถกเถียงกันต่อมาว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะจุดประกายท าให้สถานีดิจิทัลทีวีบางสถานีไม่สามารถต่อสู้
ในตลาดต่อไปท าให้จ านวนสถานีดิจิทัลทีวีลดลงอีกอย่างแน่นอน 

ข้อเสนอแนะ: ที่ปรึกษาเสนอแนะให้ทางส านักงาน กสทช. สนับสนุนในการส ารวจ
วิจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและค่าความนิยมผ่านสื่อดิจิทัลทีวีด้วยการสนับสนุนเงินทุนในการส ารวจวิจัย
ผ่านทางหน่วยงานหรือบริษัทผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ โดยการส ารวจวิจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อดิจิทัล
ทีวีควรครอบคลุมด้านคุณภาพของเนื้อหารายการร่วมกับพฤติกรรมในการเลือกเปิดรับชมสถานีดิจิทัลทีวี 
แต่ละสถานีด้วย นอกจากนี้ สื่อดิจิทลัทีวีควรที่จะท าการวัดค่าความนิยมข้ามสื่อ (Cross Campaign Rating; 
XCR) ด้วย 

ค. สื่อเคเบิลทีวี และสื่อทีวีดาวเทียม ปัจจุบันผู้ประกอบการสื่อเคเบิลทีวีท้องถิ่นและ 
สื่อทีวีดาวเทียมสามารถหารายได้จากการโฆษณาในรายการได้ แต่พบว่าจ านวนเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อ
ดังกล่าวกลับลดลงในปี 2015 ถึงร้อยละ 47.03 เพราะเม็ดเงินโฆษณาส่วนหนึ่งถูกโอนย้ายไปยังสื่อดิจิทัลทีวี
ช่องต่างๆ (ที่มา : บริษัทนีลเส็น ใน http://www.positioningmag.com/content/60147) จากข้อมูล
ดังกล่าว ท าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ ดังนี้ 
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(Audience Measurement) 

 สื่อเคเบิลทีวีและสื่อทีวีดาวเทียมจะกลายเป็นสื่อส าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม 
มากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มชุมชน กลุ่มต่างจังหวัด ท าให้เนื้อหารายการที่น าเสนอนั้นมีรูปแบบเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มดังกล่าว รวมถึงภาษาที่ใช้ที่จะสะท้อนไลฟ์สไตล์ของกลุ่มด้วยเช่นกัน 

 ค่าสมาชิกที่จ่ายรายปี รายเดือน หรือค่าแรกเข้ายังคงเป็นรายได้ที่ส าคัญของ
ผู้ประกอบการ 

ข้อเสนอแนะ: ที่ปรึกษาเสนอแนะให้ทางส านักงาน กสทช. สนับสนุนในการส ารวจวิจัย
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและค่าความนิยมผ่านสื่อดิจิทัลทีวี ซึ่งรวมถึงสื่อเคเบิลทีวีและสื่อทีวีดาวเทียม 
นอกจากนี้ สื่อเคเบิลทีวีและสื่อทีวีดาวเทียมควรที่จะท าการวัดค่าความนิยมข้ามสื่อ  (Cross Campaign 
Rating; XCR) ด้วย 

2. สื่อสิ่งพิมพ์ (สื่อหนังสือพิมพ์และสื่อนิตยสาร) 
พฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ของกลุ่มผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีความนิยมที่จะเปิดรับ

ข่าวผ่านสื่อออนไลน์ที่น าเสนอข่าวได้รวดเร็วกว่า  ท าให้ผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันต้องเพ่ิม
ช่องทางออนไลน์เพ่ือน าเสนอข่าวของตนเอง เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ส่วนนิตยสารนั้นเนื่องจากลักษณะของ
นิตยสารมีความเฉพาะกลุ่มอยู่แล้ว เช่น นิตยสารส าหรับแม่ที่มีลูกเล็ก นิตยสารส าหรับผู้ที่สนใจต้นบอนไซ 
ท าให้ลักษณะความเฉพาะกลุ่มนี้ยังอยู่ต่อไป โดยสามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของสื่อสิ่งพิมพ์ได้ 
ดังนี้ 

 การใช้ลูกเล่นของระบบดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ มาใช้เพ่ือกระตุ้นสร้างความสนใจ 
มากขึ้น ซึ่งกล่าวได้ว่า Content Marketing จะมีบทบาทในสื่อสิ่งพิมพ์ต่อไป 

 การได้เห็นสื่อสิ่งพิมพ์สามารถโต้ตอบ แลกเปลี่ยนกับกลุ่มผู้บริโภคได้ ( Interactive 
Media)  

ข้อเสนอแนะ : สื่อสิ่งพิมพ์ควรที่จะท าการวัดค่าความนิยมข้ามสื่อ (Cross Campaign 
Rating; XCR) เช่นเดียวกับสื่อภาพเคลื่อนไหวด้วย 

3. สื่อโรงภาพยนตร์ 
สื่อโรงภาพยนตร์เป็นสื่อเฉพาะกลุ่ม (Niche Medium) เนื่องจากเนื้อหาของภาพยนตร์ 

ที่เหมาะสมกับกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีท าให้พฤติกรรมของกลุ่มย่อย
เปลี่ยนแปลงไปด้วย เพราะหันมาบริโภคสื่อออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นเพราะท าได้ทุกท่ีทุกเวลา ซึ่งท าให้พฤติกรรม
การเปิดรับชมภาพยนตร์ตามโรงภาพยนตร์ต่างๆ ลดลง ท าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ ดังนี้ 

 พฤติกรรมการบริโภคเปิดรับชมภาพยนตร์ผ่านทางสื่อออนไลน์จะเพ่ิมมากขึ้น 
เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง กลุ่มผู้บริโภคจะหันมาชมภาพยนตร์ทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ  

 พฤติกรรมการเปิดรับชมภาพยนตร์แบบ Streaming จากสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น 
ข้อเสนอแนะ: สื่อโรงภาพยนตร์ควรที่จะท าการวัดค่าความนิยมข้ามสื่อ (Cross 

Campaign Rating; XCR) เช่นเดียวกับสื่อภาพเคลื่อนไหวและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย 
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4. สื่อกลางแจ้ง 
 สื่อกลางแจ้งที่เดิมเคยเรียกว่าเป็นสื่อนอกบ้าน  สื่อกลางแจ้งมีอยู่หลายรูปแบบและจะมี

จ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได ้ดังนี้ 
 การน าเสนอสื่อกลางแจ้งในรูปแบบดิจิทัลจะเพ่ิมขึ้น เช่น LED Board ที่สามารถ

น าเสนอภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง 
 การน าเอาลูกเล่นต่างๆ  มาเรียกร้องความสนใจกลุ่มผู้บริโภค เช่น การใช้ 

Animation 
ข้อเสนอแนะ : การส ารวจวิจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อกลางแจ้งควรครอบคลุมสื่อ

กลางแจ้งรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย  

5. สื่อออนไลน์ 
 จากข้อมูลกลุ่มผู้บริโภคสื่อออนไลน์ในประเทศไทย พบว่าผู้ที่เข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน

เป็นประจ า (active) คิดเป็น 23.9 ล้านคน การใช้ Social Media คิดเป็น 32 ล้านคน การใช้สมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่อได้ คิดเป็น 97 ล้านคน และมีการใช้ Social Media ผ่านทางสมาร์โฟนคิดเป็น 28 ล้านคน 

 

 
ที่มา : http://wearesocial.net/tag/statistics/ 
 
 
 
 

http://wearesocial.net/tag/statistics/


โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 26 

(Audience Measurement) 

 จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ ดังนี้ 
 ประสิทธิภาพของสื่อออนไลน์ที่ เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้บริโภคในการติดต่อสื่อสาร  

ท ากิจกรรม และสร้างสังคมเครือข่ายที่ต้องการได้ สามารถสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ให้กลุ่มผู้บริโภคใหม่ในทุก  
ช่วงอายุ ท าให้สื่อออนไลน์ยังคงเป็นช่องทางส าหรับการเข้าถึงสื่ออ่ืนๆ เช่น การฟังรายการวิทยุผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ 

 ลักษณะการติดต่อสื่อสารที่สามารถโต้ตอบกันได้ ( Interactive) เอ้ือต่อการแบ่งปัน
ประสบการณ์ระหว่างกลุ่มที่มีรสนิยมเดียวกัน และสามารถรักษาความเป็นส่วนตัวในการไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของตนเองได้ 

ข้อเสนอแนะ: การส ารวจวิจัยในสื่อออนไลน์สามารถท าได้ด้วยการวัดค่าความนิยมข้ามสื่อ
(Cross Campaign Rating; XCR) เช่นเดียวกับสื่อภาพเคลื่อนไหว สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโรงภาพยนตร์ และ
สื่อกลางแจ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยช่องทางสมาร์ทโฟน 

6. สื่อทางเสียง (สื่อวิทยุ) 
 ปัจจุบันสื่อวิทยุกลายเป็นสื่อประกอบ (Background Medium) ที่เมื่อกลุ่มผู้บริโภคสื่อวิทยุ
จะต้องท ากิจกรรมอ่ืนไปพร้อมกัน เช่น ขับรถยนต์ อ่านหนังสือ ออกก าลังกาย ท าให้กลุ่มผู้บริโภคไม่ได้ให้
ความสนใจในเนื้อหาของรายการวิทยุมากเท่าท่ีควร ท าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ ดังนี้ 

  การพัฒนาของระบบเทคโนโลยีที่สามารถติดต่อสื่อสารแบบที่น าเสนอภาพพร้อม
เสียง (Video and Audio Simultaneously) กลายเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภค 
ที่กลุ่มผู้บริโภคต้องการให้สื่อวิทยุสามารถพัฒนาในการน าเสนอเนื้อหารายการในรูปแบบน าเสนอภาพ  
พร้อมเสียง 

  ระบบการน าเสนอเสียงที่ครอบคลุมได้เฉพาะบางพ้ืนที่และมีคลื่นรบกวนเฉพาะ
พ้ืนที่ ท าให้กลุ่มผู้บริโภคเลิกที่จะฟังสื่อวิทยุและหันมาบริโภคสื่อออนไลน์แทน เช่น การฟัง เพลงออนไลน์ 
การอ่านข่าวออนไลน์  

  ความส าคัญของสื่อวิทยุจะลดลงอีก หากสื่อวิทยุยังคงเป็นการสื่อสารทางเดียว 
(One-way Communication) ที่น าเสนอส่งผ่านข้อความมายังกลุ่มผู้บริโภคเพียงทางเดียว ในขณะที่สื่อ
อ่ืนๆ มีการพัฒนาไปสู่ระบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบและสามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคได้ 
(Interactive) 

 ข้อเสนอแนะ : การส ารวจวิจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุควรครอบคลุมถึงปัจจัยด้าน
คุณภาพของรายการเพ่ือใช้ปัจจัยด้านคุณภาพของรายการเป็นตัวกระตุ้นเริ่มแรกให้กลุ่มผู้บริโภคมีความ
ต้องการในการเปิดรับสถานีวิทยุหรือผู้ด าเนินรายการแต่ละราย โดยสื่อวิทยุควรที่จะท าการวัดค่าความนิยม
ข้ามสื่อ (Cross Campaign Rating; XCR) เช่นเดียวกับสื่อภาพเคลื่อนไหว สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโรงภาพยนตร์  
สื่อกลางแจ้ง และสื่อออนไลน์ด้วย 
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 ปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อในประเทศไทย จากการทบทวนถึง
ข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบันประกอบกับการวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง พบว่าแนวทางและวิธีการใน
การจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อในปัจจุบัน จากผลในอดีตที่มีผู้ประกอบการที่ด าเนินการหลักอยู่เพียง
รายเดียว ก าลังประสบปัญหาหลายด้าน เช่น 1) ข้อมูลไม่ครอบคลุมในทุกเเพลตฟอร์ม (Platforms) ของ
สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และการรับชมบนระบบออนไลน์ 2) คุณภาพของข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งพบว่าใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ท าให้ขาดตัวแทนของบางกลุ่ม เช่น กลุ่มรายได้สูง หรือกลุ่มที่มี
ลักษณะทางประชากรเป็นการเฉพาะ อีกทั้งไม่ทราบว่ามีการตรวจสอบคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างอย่างไร 
และ 3) วิธีการเก็บข้อมูลไม่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่อยู่นอกบ้าน จากปัญหาดังกล่าวถึงแม้ว่าผู้เกี่ยวข้อง
กับการใช้ข้อมูลจะเห็นว่าผู้ประกอบการรายดังกล่าวมีความเหมาะสม แต่ก็ควรเปิดโอกาสให้คู่แข่งที่มีความ
พร้อมรายอ่ืนๆ ได้เข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมด้วย รวมทั้งผู้ให้บริการควรมีอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีขั้นสูงใช้ในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และน าเสนอผลแบบ Real time นอกจากนี้ควรมีระเบียบวิธี
วิจัยที่เข้าถึงประชากรในทุกกลุ่ม เพ่ือประโยชน์ของทุกภาคส่วน 

 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ณ สภาพการณ์ปัจจุบัน   
บริษัทวิจัยที่มีศักยภาพในประเทศไทยนั้นมีหลายบริษัท แต่มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่เป็นที่รู้จักใน 
วงกว้าง โดยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  
  จุดแข็ง คือ บริษัทที่ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันเป็นบริษัทร่วมทุน ที่มีมาตรฐานระดับ
นานาชาติ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคุ้นเคย และการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลท าได้ในวันรุ่งขึ้น 
  จุดอ่อน คือ ณ ปัจจุบันมีการใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ไม่ครอบคลุมลักษณะประชากร  
ไม่ครอบคลุมสื่อทุกแพลตฟอร์มใหม่ๆ ไม่มีการประเมินคุณภาพรายการ มุ่ งวัดแต่ค่าความนิยม 
ผู้ประกอบการยังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการและการกีดกันด้านการตลาด รวมถึงผู้ใช้บริการข้อมูล  
ไม่เชื่อม่ันในผลการวัดค่าความนิยม 
  โอกาส คือ ในอนาคตอันใกล้นี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ได้เข้าสู่ตลาด  
ด้วยการผลักดันจากกลุ่ม Media Agency ที่ก าลังด าเนินการจัดตั้ง สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ (Media 
Research Bureau) รวมถึงโอกาสจากการสนับสนุนด้านเงินทุนของส านักงาน กสทช. 
  อุปสรรค คือ การเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นของสื่อรูปแบบใหม่จากระบบเทคโนโลยี
ออนไลน์ที่จะท าให้มีผู้ชมเพ่ิมขึ้นจากช่องทางและอุปกรณ์ที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
ธุรกิจที่จะมีความซับซ้อนในวิธีจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมมากข้ึน 

 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและการเรียกใช้
ข้อมูลส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย จากผลการวิจัย 
เชิงคุณภาพ และจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ คือ สหราชอาณาจักรและประเทศอินเดีย ที่ปรึกษาได้จัดท า
ข้อเสนอแยกตามวิธีการใน 8 ขั้นตอน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้
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(Audience Measurement) 

วิธีการ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
1. วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง  - ใช้ Panel System ที่มีกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น ครอบคลุมลักษณะ

ประชากรได้มากขึ้นกว่าในอดีต เช่น ปัจจัยด้านประชากรตาม
ลักษณะต่างๆ เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ที่อยู่ และอ่ืนๆ  

2. วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง - การใช้วิธีการก าหนดโควต้า (Quota Sampling) นั้นท าให้มั่นใจได้
ว่ามีตัวแทนจากทุกกลุ่มประชากรที่สนใจ 

3. วิธีบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่าง  - ใน ระยะเริ่ มต้ นที่ ป รึกษาขอเสนอให้ ใช้หลั กการแบ่ งครึ่ ง  
(Split-half) เพ่ือแบ่งการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 วิธี (แต่ละวิธี 
มีสัดส่วนของจ านวนตัวอย่าง 50%) ประกอบด้วย 1) วิธีการเปิดรับ
สมัคร และ 2) วิธีการก าหนดโควต้า ด้วยเหตุผลทางด้านความ 
คงเส้นคงวา (Consistency) จึงจ าเป็นต้องน ามาเปรียบเทียบกัน
ระหว่างวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 เพราะท าให้มั่นใจได้มากขึ้นถึงโอกาส
ความน่าจะเป็นที่กระจายตัวไปทั่วถึงทั้งประเทศ และสามารถ
ก าหนดให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ครบถ้วนตามความ
สนใจของอุตสาหกรรมด้านสื่อหรือปัจจัยทางลักษณะประชากรอ่ืนๆ 
เพ่ือให้การสุ่มตัวอย่างนั้นไม่มีอคติ (un-bias) และได้ตัวอย่างที่มี
ความเหมาะสม ตรงตามทฤษฎีความน่าจะเป็นสามารถใช้เป็น 
ตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งประเทศได้ 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวัด  - กิจการกระจายเสียง ใช้แบบสอบถาม เนื่องด้วยมีความสะดวกและ
คุ้นเคยต่อการปฏิบัติเป็นอย่างดี 
- กิจการโทรทัศน์ ใช้ People meter ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สะดวกต่อ
การเก็บข้อมูล และสามารถส่งข้อมูลไปวิเคราะห์ได้อัตโนมัติ 

5. การเก็บข้อมูล  - กิจการกระจายเสียง ใช้แบบสอบถาม ที่เก็บข้อมูลครอบคลุม
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อด้ าน เสียงทุกประเภท ทุกช่องทาง  
ทุกอุปกรณ์รับฟัง  
- กิจการโทรทัศน์ ใช้ People meter ที่มีเก็บข้อมูลระบุตัวบุคคล 
และช่วงเวลา รวมถึงประเภทรายการได้อย่างละเอียดเท่าที่
เทคโนโลยีปัจจุบันจะท าได้ เช่น แยกข้อมูลเป็น การชมรายการ การ
เปลี่ยนรายการ (Time-shifted viewing) การชมโฆษณา และอ่ืนๆ  

6. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับสื่อ อุปนิสัย และไลฟสไตล์เข้าไว้
ด้วยกันท าให้สะดวกต่อการท าความเข้าใจ และมีประโยชน์ต่อ 
การน าเสนอโฆษณาต่อไป 
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(Audience Measurement) 

วิธีการ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
- ในกิจการกระจายเสียง Update การวิเคราะห์ข้อมูลปีละ 1 ครั้ง 
เนื่องจากสื่อวิทยุไม่ค่อยเปลี่ยนผังรายการ อีกทั้งง่ายต่อกระบวนการ
จัดการ 
- ในกิจการโทรทัศน์ น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล Real-time นั้น 
มีความเหมาะสมเพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงคนจ านวนมาก มีค่าความ
นิยมเปลี่ยนแปลงไปตามรายการที่รับชม ดังนั้น เทคโนโลยีน าเสนอ
จึงต้องเป็นแบบนาทีต่อนาที 

7. งบประมาณ ความเป็นไปได้
ของโครงการ  

- เสนอให้ส านักงาน กสทช. เป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณในการ
ด าเนินการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

8. วิธีการเรียกใช้ข้อมูล - เสนอให้ ใช้ เทค โน โลยี ก าร เรี ยก ใช้ ข้ อมู ล ได้ ต ามต้ อ งการ  
(On Demand) ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการด้านสื่อ รวมถึงหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้องมีความสะดวกในการใช้งาน  นอกจากนี้ จะท าให้
ผู้ประกอบการด้านสื่อ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้เห็น
ข้อมูลที่ทันสมัย และน ามาซึ่งระบบแนะน าโฆษณาที่เหมาะสมกับ
รายการนั้น 

 

 วิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวทางและวิธีการใหม่ในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรม 
การใช้บริการและการเรียกใช้ข้อมูล 

จุดแข็ง คือ มาตรฐานที่ดีขึ้นจากการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ การมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนจากหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและส านักงาน กสทช. อันจะน าไปสู่การวิจัยที่มีคุณภาพ 
ครอบคลุมถึงความต้องการของของผู้ใช้บริการมากขึ้น เช่น ลักษณะทางประชากร การน าเสนอข้อมูล Real 
time และครอบคลุม Media Platforms ใหม่ๆ   

จุดอ่อน คือ การตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล จะน ามาซึ่งค่าใช้จ่ายการ 
ลงทุนอันมหาศาล รวมถึงต้องมีวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น ท าให้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจ านวนมากมาด าเนินการ 
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ไปอีกสักระยะกว่าจะคุ้นเคยและเกิดการยอมรับในตลาดอุตสาหกรรมนี้   

โอกาส คือ ผู้ประกอบการด้านการวิจัยสื่อรายใหม่ๆ จะเกิดขึ้นมากมายจากผลของ  
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับช่องทาง อุปกรณ์รับชมสื่อและความต้องการของผู้ใช้บริการที่ 
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น หากได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน กสทช. ก็จะช่วยผลักดันธุรกิจการวิจัยข้อมูล
พฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อระบบใหม่ให้เกิดเร็วยิ่งขึ้น 
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(Audience Measurement) 

อุปสรรค  คือ ความซับซ้อนของสื่อใหม่ ในแพลตฟอร์มต่างๆ ส่งผลให้พฤติกรรม 
การรับชมสื่อ มีความซับซ้อนและยากต่อการวัดค่าความนิยม ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้และพัฒนาวิธีการวิจัย
อีกมากและถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน แนวคิดเรื่องการสร้างระบบและวิธีการใหม่ก็จะไม่มีทาง
เป็นไปได้เลย 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาได้ชี้ ให้ เห็นถึงข้อควรระวังที่ จะต้องเน้นเป็นพิ เศษเพ่ือให้ เกิด 
ความสัมฤทธิ์ผล (Key Success Factor/ Critical Success Factor: CSF) ของวิธีใหม่ที่เสนอ ซึ่งจะขึ้นอยู่
กับ 1) ปัจจัยภายนอก หมายถึงความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม รวมถึงเงินทุนสนับสนุน 
จากส านักงาน กสทช. 2) ปัจจัยภายใน หมายถึงความพร้อมของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามา
ด าเนินการด้านต่างๆ เช่น เครื่องมือ และเทคโนโลยีรวมถึงระเบียบวิธีวิจัยต้องมีความเป็นสากล และ 3) 
ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ส านักงาน กสทช. ไม่ควรเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการวิจัยเอง แต่ควรให้การสนับสนุน
หน่วยงานอื่นเพ่ือการท าวิจัย เป็นต้น 

 แผนในการจัดเก็บข้อมูลและแผนการจัดท าระบบการเรียกใช้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อ
และค่าความนิยมของสื่อ จากการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าแผนการจัดเก็บข้อมูลและ
การจัดท าระบบการเรียกใช้ข้อมูล จะต้องมีการเปิดประมูลเสรี ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. ควรให้การสนับสนุน
เพ่ือให้หน่วยงานกลางเข้ามาก ากับดูแลและควบคุมมาตรฐาน รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลที่
ได้มา โดยระยะเวลาในการด าเนินการ (Period of the Roadmap) ของแผนการด าเนินการนี้มีระยะเวลา
ในการด าเนินการรวม 1 ปี แบ่งเป็น 5 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ 1) การทบทวนความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(Industry summary) 2) การคัดเลือกผู้ท าวิจัยและผู้ตรวจสอบ (Selected potential) 3) การจัดประชุม
น าเสนอแผนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม (Planning presentation) 4) การส ารวจข้อมูล (Research 
work) และ 5) การน าผลการศึกษาไปใช้งาน (Deployment) โดยมีกิจกรรมตามแผนงานแต่ละช่วงเวลา
ตามแผนภาพด้านล่างนี้ 
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 ช่วงเวลาในแต่ละ Phase 
 ระยะเวลาของกิจการโทรทัศน์ 
 ระยะเวลาของกิจการกระจายเสียง 
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 ข้อเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นกลางและน่าเชื่อถือ ที่ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น ประกอบด้วย  

1) การจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ในวิธีการและระบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น 
ลักษณะของระบบใหม่ที่เป็นไปได้คือ เสนอให้ส านักงาน กสทช. เข้ามาก ากับดูแล ประสานความร่วมมือ 
และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการคัดสรรผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้านสื่อที่มีศักยภาพ ผ่านการแข่งขันที่เป็น
ธรรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมที่สุด นอกจากนี้ส านักงาน กสทช. ควรมีการสนับสนุน 
ด้านเงินทุนด้วย 

2) การให้การสนับสนุนหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ส านักงาน กสทช. ควรก าหนด
เป็นนโยบาย เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการส ารวจวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ โดย
ที่ส านักงาน กสทช. ไม่ควรออกเป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ แต่ควรส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องควบคุมกันเอง 
นอกจากนี้ยังต้องสนับสนุนงานด้านการวางแผนการวิจัย อาทิเช่น การทบทวนกระบวนการวิจัยให้ทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน การคัดสรรผู้เก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่ผลการศึกษาหรือข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยไปยังกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย 

3) ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากการประมวลความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ท าให้สามารถสรุปเป็นแนวคิดที่ส าคัญได้ว่า ไม่ควรมีกฎหมายหรือกฎข้อบังคับเข้ามาเกี่ยวข้อง ควรให้ธุรกิจ
ควบคุมกันเอง และควรได้รับเงินสนับสนุนจากส านักงาน กสทช. ทั้งนี้การน าเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ มาใช้สนับสนุนนั้น
อาจเกิดข้อติดขัดทางกฎหมาย ดังนั้นที่ปรึกษาจึงเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายของส านักงาน กสทช. ในมาตรา 
52 (2) ให้เพ่ิมเติมประเภทของการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความ
นิยมของสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement) ให้มีความชัดเจน 
รวมถึงออกประกาศเพ่ือเรื่องกรอบจ านวนเงิน วิธีการพิจารณาจัดสรร และการสนับสนุน ให้มีความ
เหมาะสมกับขนาดโครงการในทางปฏิบัติจริง ตลอดถึงควรเพ่ิมนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เป็นกรอบแนวทาง
ปฏิบัติด้านการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ รวมถึงมีตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่เหมาะสมกับประเทศไทย  
จากผลการศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าและบริการในประเทศไทย ถูกรวบรวมโดยบริษัทต่างๆ 
แยก ตามประเภทของสื่อ อาทิเช่น 1) นีลเส็น เป็นบริษัทที่ให้บริการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
สินค้าและบริการของสื่อโทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, โรงภาพยนต์, สื่อนอกบ้าน, สื่อเคลื่อนที่, 
สื่อในร้านค้าและอาคาร และสื่ออินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ยอดนิยม 30 เว็บไซต์ 2) บริษัท Intensive Watch 
ให้บริการการจัดเก็บชิ้นงานโฆษณาทางโทรทัศน์ ทั้งช่องแอนะล็อกและช่องดาวเทียมต่างๆ และวิทยุทั้งใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด 3) บริษัท Infoquest ให้บริการจัดเก็บฐานข้อมูลข่าว 
และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงการค านวณมูลค่าของข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ 4) บริษัท 
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iSentia ให้บริการจัดเก็บชิ้นงานโฆษณาในสื่อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ และ 5) บริษัท Femtocom 
ให้บริการจัดเก็บชิ้นงานโฆษณาทางโทรทัศน์ (เฉพาะการออกอากาศครั้งแรกของชิ้นงานนั้น)   

ส่วนสื่อในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ในโรงภาพยนตร์ สื่อนอกบ้าน สื่อเคลื่อนที่ และสื่อในร้านค้า 
และอาคาร รวมถึงสื่ออินเทอร์เน็ต บริษัทนีลเส็นได้มีความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเพ่ือท าการ
รวบรวมข้อมูล แต่จากการศึกษาและเปรียบเทียบกับรายงานประจ าปีของบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับสื่อ  
โดยสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand) หรือ 
MAAT พบว่าข้อมูลยังไม่ค่อยมีความถูกต้องนัก โดยเฉพาะสื่อในโรงภาพยนตร์ที่รายงานไปมากกว่า 
ความเป็นจริงหลายเท่า โดยสื่ออ่ืนๆ ก็มีความคลาดเคลื่อนเช่นกัน สื่อวิทยุคลาดเคลื่อนร้อยละ 49 และ 
สื่อนอกบ้านคลาดเคลื่อนร้อยละ 26 

เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณามีความเหมาะสมกับประเทศไทย จึงเสนอให้มี
วิธีการและแนวทางในการปรับปรุงรายงานค่าโฆษณาให้มีความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 
ดังนี้ 

1) สนับสนุนภาคเอกชน และนักลงทุนให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่
ถูกต้อง 

ในฐานะที่ส านักงาน กสทช. ท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย 
ส านักงาน กสทช. ควรรับผิดชอบในการตีพิมพ์ข้อมูลและตัวเลขค่าใช้จ่ายในการโฆษณาอย่างสม่ าเสมอ  
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมีข้อมูลที่ถูกต้องในการด าเนินธุรกิจ  ซึ่งสามารถ 
ดูตัวอย่างได้จาก OfCom ที่ท าหน้าที่เสมือนส านักงาน กสทช. ของสหราชอาณาจักร โดย Ofcom ได้ท า
วิจัยทางการตลาด และเก็บข้อมูลจากผู้ได้รับใบอนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่ พร้อมตีพิมพ์ผลวิจัยอย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งประโยชน์ของการตีพิมพ์รายงานนี้ท าให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ และสามารถก าหนดราคากลางเพ่ือ
ใช้เป็นราคามาตรฐานของอุตสาหกรรมได้ ทั้งยังส่งเสริมให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมมีความเป็นธรรมมาก
ขึ้นอีกด้วย  

2) การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่ง
ประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลก าไร  

การจัดท าการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาขึ้นใหม่นั้นต้อ งใช้ทั้ง 
ทุนทรัพย์ ก าลังคน และเวลาอย่างมากในการรวบรวมข้อมูล อีกท้ังต้องการความร่วมมือจากเจ้าของสื่อต่างๆ 
ให้ส่งรายงานสรุปรายได้จากค่าโฆษณามาไว้ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรม ดังนั้น บริษัทท่ีจะเข้ามา
เป็นตัวกลางด าเนินการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายโฆษณา ควรจะต้องท างานร่วมกับสมาคมมีเดียเอเยนซี่และ
ธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เพ่ือความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะท าให้ทุกฝ่ายน าข้อมูลไป
ใช้ต่อด้วยความม่ันใจและสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการขอมติจากสมาชิกเพ่ือ
จัดตั้ง “สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ (Media Research Bureau)” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับฉันทามติจาก 
ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมสื่อ สถาบันดังกล่าวจะท างานขึ้นตรงกับสมาคมโดยมีคณะกรรมการซึ่ง



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 34 

(Audience Measurement) 

ประกอบด้วยตัวแทนจากเจ้าของสื่อ เอเยนซี่ รวมไปถึงเจ้าของสินค้าและบริการต่างๆ เป็นผู้ก ากับดูแลให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทย ดังนั้นส านักงาน กสทช. ควรให้การสนับสนุน
และร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่ออย่างทั่วถึง 

เนื่องจากนีลเส็นเป็นผู้ด าเนินการหลักที่มีบทบาทในการน าเสนอข้อมูลตัวเลขค่าโฆษณาของ
ประเทศไทย แต่ยังพบว่ายังมีการรายงานค่าโฆษณาจากนีลเส็นที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ที่ปรึกษา
จึงขอเสนอแนะถึงการรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ดังนี้ 

1) ค่าโฆษณาผ่านสื่อทุกประเภท  ไม่ควรรวมค่าให้บริการของเอเยนซี่ร้อยละ 17.65 
เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพตลาดในปัจจุบัน และค่าโฆษณาที่รายงานควรเป็นค่าโฆษณา
สุทธิที่หักส่วนลดออกแล้ว  

2) แนวทางการปรับปรุงการรายงานค่าใช้จ่ายโฆษณา ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีความถูกต้อง 
และแม่นย ามากขึ้น ควรน าความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวเลขค่าโฆษณาที่ได้รับรายงานจากเจ้าของสื่อ
เปรียบเทียบกับรายงานสถานภาพทางการเงินประจ าปีของบริษัท เพ่ือให้ได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงความเป็นจริง
มากที่สุด ตัวอย่างเช่น ค่าโฆษณาในสื่อโรงภาพยนตร์ที่สูงกว่ารายงานผลประกอบการจริงจากฐานะการเงิน
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ถึง 418% หรือ 5.18 เท่า นั้นจะต้องปรับปรุงตัวเลข 
ค่าโฆษณาใหม่ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยเสนอให้ปรับโดยใช้จ านวนเท่าของความคลาดเคลื่อนโดย
เฉลี่ยของแต่ละสื่อ 

3) วิธีเก็บข้อมูลในสื่ออินเทอร์เน็ต  สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยเสนอ
ให้ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากเจ้าของสื่อหรือเว็บไซต์โดยตรง ซึ่งน่าจะได้รับความร่วมมือจากเว็บไซต์สัญชาติไทย
มากกว่าเว็บไซต์ที่มีเจ้าของเป็นบริษัทข้ามชาติอย่าง  Google หรือ YouTube ทั้งนี้การเก็บข้อมูลควร
ตรวจสอบกับเอเยนซี่ว่าซื้อโฆษณาจากเว็บไซต์ภายในประเทศเป็นสัดส่วนเท่าไร  และซื้อจากเว็บไซต์
ต่างประเทศเป็นสัดส่วนเท่าไร เพ่ือน ามาหาค่าเฉลี่ย 

ทั้งนี้ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ก าลังอยู่ในระหว่างกระบวนการประมูลเพ่ือหา 
บริษัทตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลค่าโฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ต ส าหรับวิธีการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันนั้น 
สมาคมได้รวบรวมมูลค่าโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตจากเอเยนซี่ต่างๆ ครอบคลุมโฆษณาประเภทต่างๆ ดังนี้ 
โฆษ ณ าป ระ เภ ท ดิ ส เพ ลย์  (Display), โฆษ ณ าป ระ เภ ท เสิ ร์ ช  (Search), โฆษ ณ าผ่ านสื่ อ สั งคม  
(Social media), โฆษณาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile), และค่าผลิตชิ้นงานโฆษณาจากสินค้าทั้งหมด  
56 ประเภท 

4) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ และการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล 
การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณา เพ่ือให้

ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพ่ือความถูกต้องและรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์  
สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต หรือสื่อโฆษณาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ดี  ผู้ เก็บข้อมูลสามารถน า
เทคโนโลยี Digital Watermarking และ Fingerprinting มาใช้ในการติดตามรหัสของแต่ละสื่อได้  โดย 
Digital Watermarking และ Fingerprinting เป็นรหัสดิจิทัลที่ฝังอยู่ในโฆษณาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง
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หรือวิดีโอ ซึ่งจะสามารถใช้ซอฟท์แวร์ในการตรวจจับโฆษณาเหล่านั้นได้ ที่ส าคัญข้อมูลจ าเพาะเหล่านี้จะ
ยังคงอยู่ในตัวโฆษณาแม้จะมีการท าซ้ า ตัดต่อแก้ไข ออกอากาศหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ เพ่ิมเติมและไม่กระทบ
ต่อคุณภาพชิ้นงานโฆษณาด้วย  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1 ที่มำของโครงกำร 
ปัจจุบันถือเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบทีวีดิจิทัล ท าให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรม 

การบริโภคสื่อในปัจจุบันทีม่ีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องโครงข่ายสัญญาณท่ีมีให้เลือกมากข้ึน อุปกรณ์ 
การรับสื่อที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
กล่าวคือ วิธีการรับสื่อของคนในกลุ่มสังคมต่างๆ สามารถรับสื่อได้หลากหลายช่องทางมาก ยิ่งขึ้น  
เช่น การรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ การอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารออนไลน์ รวมถึง
การใช้เวลาอยู่กับเครือข่ายสังคม (Social Network) ที่มากขึ้นจากอดีต นอกจากนี้ ในส่วนของสื่อที่เป็น 
แบบแอนะล็อกดั้งเดิม เช่น สื่อทางเสียงที่เป็นวิทยุ ก็มีแนวโน้มที่จะมีการปรับตัวให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลด้วย
เช่นกัน ดังนั้น ทางส านักงาน กสทช. จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจถึงมาตรวัดความนิยม (Rating) 
ของสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระและในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน รวมถึงท าความเข้าใจ 
และวิเคราะห์ถึงมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาที่ควรน ามาปรับใช้ให้มีความเหมาะสม 
กับประเทศไทย เ พ่ือให้สามารถก าหนดเป็นนโยบายที่ เหมาะสมต่อการสร้างเป็นบรรทัดฐานและ 
วิธีในการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างเป็นระบบและมีความเป็นกลางต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
หรือ ส านักงาน กสทช. จ าเป็นต้องใช้ผลศึกษาจากข้อมูลเชิงมหภาคมาใช้ประกอบในการสร้างมาตรฐาน 
ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /มาตรฐาน 
การวัดความนิยม (Rating) ของสื่อต่างๆ รวมถึงความนิยมในเนื้อหาสาระเพ่ือการโฆษณาที่แตกต่างกัน  
ตลอดจนมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสื่อในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการสร้างบรรทัดฐานและมาตรฐาน  
ในการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างเป็นระบบและเป็นกลางต่อไป 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ IRDP ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจึงให้
ความส าคัญกับการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (Audience measurement) เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการสร้างบรรทัดฐานในการศึกษา
ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์  (TV Rating) อย่างเป็นระบบและเป็นกลางให้กับประเทศไทย  
ในการที่จะท าความเข้าใจในบริบทสภาวการณ์จริงเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการด้านสื่อประเภท
ต่างๆ ของประเทศไทย ทาง IRDP ได้ด าเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ผู้ เชี่ยวชาญด้านข้อมูลโฆษณา ผู้ เชี่ยวชาญด้านการส ารวจข้อมูลและผู้ เชี่ยวชาญด้านสถิติ 
และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงนักวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมาด าเนินการออกแบบเครื่องมือ ระเบียบวิธีวิจัย  
ศึกษาแนวทางและกรณีตัวอย่าง (Case Study) ที่เป็นมาตรฐานสากลและจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้
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บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรงอย่างรอบด้านและมีความเป็น
กลาง ซึ่งข้อมูลที่ได้รวบรวมมานั้นจะใช้เป็นแนวทางการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ
สื่อที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย จากนั้น IRDP ได้ท าการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อผลการศึกษาจ านวน 2 ครั้ง เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาและน าเอาข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงผล
การศึกษาให้สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานและมีความเหมาะสมกับประเทศไทย รวมถึงสามารถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลของส านักงาน กสทช. ต่อไป 

1.2. วัตถุประสงค์โครงกำร 
1.2.1 เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลมีความเที่ยงตรงและเป็นการสร้างบรรทัดฐานอย่างเป็นระบบ 

และเป็นกลางโดยการศึกษาภาพรวมของประชากรไทย เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการศึกษาพฤติกรรม  
การใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือความนิยมในการรับชมรับฟังต่อไป  

1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการในประเทศไทยในทุกช่องทาง รวมถึ ง
แนวทางและวิธีการในการจัดท าระบบการเรียกใช้ข้อมูลส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยในทุกช่องทาง ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในการด าเนินงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติ   

1.2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
รูปแบบการคิดค่าโฆษณาต่างๆ และอ่ืนๆ ตามท่ีส านักงาน กสทช. ก าหนด 

1.2.4 เพ่ือจัดท าแนวทาง วิธีการ และแผนในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในทุกช่องทาง รวมถึงแนวทาง วิธีการ และแผนในการจัดท าระบบ 
การเรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในทุกช่องทาง  
ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในประเทศไทย เพ่ือน าไปสู่การวางระบบจริงที่ มีประสิทธิภาพ 
และเป็นบรรทัดฐานในการวางแผนจัดเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคสื่ออย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็น 
แบบแผนในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลต่อไปในอนาคต 

1.2.5 เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ในปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลมาสนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 

1.2.6 เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เพ่ือรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของประชากรไทยที่มีผลกระทบมาจากเทคโนโลยี  
และสื่อดิจทิัล 

1.2.7 เพ่ือให้มีฐานความรู้ ในการตั้งรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับการเริ่มต้น 
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 
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1.3. เป้ำหมำยโครงกำร 
1.3.1 มีข้อมูลมหภาคเชิงลึก ในการสร้างมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้

บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/มาตรฐานการวัดความนิยม (Rating) กับสื่อต่างๆ รวมถึง
ความนิยมในเนื้อหาสาระและช่วงเวลาเพ่ือการโฆษณาที่ต่างกัน ตลอดถึงมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการโฆษณาที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

1.3.2 มีแนวทาง วิธีการและแผนในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในทุกช่องทาง รวมถึงแนวทาง วิธีการ และแผนในการจัดท าระบบ  
การเรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในทุกช่องทาง  
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

1.3.3 มีเครื่องชี้วัดถึงการเข้าถึงสื่อและพฤติกรรมในการใช้สื่อในทุกประเภทของประชากร 
ในประเทศไทย เพ่ือน าข้อมูลมาสนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายเพ่ือการก ากับดูแล 
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมรวมถึงเพ่ือน ามาใช้เป็นแบบแผนในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม  
ในการจัดเก็บข้อมูลต่อไปในอนาคต 

1.4. ขอบเขตกำรศึกษำ 
1.4.1 ศึกษาลักษณะทางประชากร (Demographic) และส ามะโนประชากรในด้านการครอบครอง

ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อ และทรัพย์สินที่มีความเก่ียวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยาในการเลือกบริโภคสินค้า
และบริการในการใช้ชีวิต (Lifestyle) อาทิ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือการอ านวยความสะดวกภายในบ้าน 
รวมถึงเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องตามระเบียบวิธีวิจัยในบทที่ 3 

1.4.2 ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Media Consumption) ตามระเบียบวิธีวิจัยในบทที่ 3 
พร้อมศึกษาช่วงเวลา ระยะเวลาในการบริโภค และความสนใจในสื่อต่างๆ เหล่านั้น โดยน าข้อมูลจาก 
การส ารวจมาท าการวิเคราะห์รูปแบบและพฤติกรรมการรับบริการวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศไทย  
ในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มทิศทางการรับบริการวิทยุและโทรทัศน์ส าหรับประเทศไทยในอนาคต โดยจัดท า
เป็นบทวิเคราะห์ สรุปและรวบรวมเป็นรายงานซ่ึงครอบคลุมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1) การบริโภคสื่อภาพเคลื่อนไหว โดยจัดเก็บช่องทาง (เช่น แอนะล็อกดั้งเดิม เคเบิลทีวี ทีวี
ดาวเทียม โทรทัศน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร (Mobile Phone TV) โทรทัศน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC TV) 
เป็นต้น) ประเภทเนื้อหารายการ อุปกรณ์ในการรับชม (รวมถึงจ านวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ จ านวนครัวเรือน 
ที่ติดตั้งเคเบิลและจานดาวเทียม จ านวนโทรทัศน์และอุปกรณ์เสริมในแต่ละครัวเรือน) ความถี่ ช่วงเวลา 
ระยะเวลา สถานที่ โครงข่าย ประเภทของเครื่องรับสัญญาณ 

2) การบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ โดยจัดเก็บความถี่ ช่วงเวลา ระยะเวลา สถานที่ ประเภท ชื่อสิ่งพิมพ์ 
คอลัมน์หลักของหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

3) การบริโภคสื่อในโรงภาพยนตร์ โดยจัดเก็บ ความถี่ ช่วงเวลา สถานที่และประเภทภาพยนตร์
หลัก  
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4) การบริโภคสื่อกลางแจ้งและสื่อกลางแจ้งแบบเคลื่อนที่ได้ โดยจัดเก็บความถี่ ช่วงเวลา 
และสถานที ่

5) สื่อออนไลน์ โดยจัดเก็บ ประเภท ช่องทาง ช่วงเวลา ระยะเวลา ความถี่ วัตถุประสงค์ 
เนื้อหา รวมถึงหน้าหลักที่เข้าชมและพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ผ่านทางอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต 

6) สื่อทางเสียง โดยจัดเก็บ คลื่นที่ท าการออกอากาศ ประเภท ช่องทาง ช่วงเวลา ระยะเวลา 
ความถี่ ชื่อรายการ เนื้อหาและสถานที่ 

7) สื่ออ่ืนๆ หรือตามท่ีส านักงาน กสทช. ก าหนด 
1.4.3 ระเบียบวิธีวิจัย 

1) กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10,000 ครัวเรือน ทั่วประเทศ กระจายตามสัดส่วนประชากร 
ในแต่ละพ้ืนที่ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีมีระดับความมั่นใจอย่างน้อย 99% 

2) ลักษณะทางประชากร 
 (1) จัดการสุ่มตัวอย่างตามช่วงอายุ เพศ การศึกษา สถานะภาพสมรส รายได้  

ต่อครัวเรือน รายได้ส่วนบุคคล ถิ่นที่อยู่ ประชากรต่อหลังคาเรือน และอาชีพ 
 (2) จัดเก็บส ามะโนประชากร ในการครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อ และปัจจัย

ในการใช้ชีวิต อาทิ โทรทัศน์ พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเพ่ือรับชม เช่น เคเบิลทีวี จานดาวเทียม เครื่องเล่นดีวีดี 
เครื่องรับวิทยุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในทุกรูปแบบ โทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสารอ่ืนๆ ยานพาหนะ และทรัพย์สิน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเก็บเป็นประเภท ปริมาณ และลักษณะ 

1.4.4 ศึกษาและเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในทุกช่องทางที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
หลากหลาย ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน ไม่ผูกขาด เป็นกลางและเป็นธรรม รวมถึงแนวทางและวิธีการ  
ในการจัดท าระบบการเรียกใช้ข้อมูลส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในทุกช่องทาง  
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ และสามารถน ามาใช้ในการวัดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด าเนินงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี ่
อันเป็นทรัพยากรของชาติ โดยให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

1) วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 
2) วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Group) 
3) วิธีบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่าง (Panel Management) 
4) เครื่องมือที่ใช้ในการวัด (Measurement Device) 
5) การเก็บข้อมูล (Polling/ Data Delivery System) 
6) การวิเคราะห์ข้อมูล 
7) งบประมาณ ความเป็นไปได้ของโครงการ 
8) อ่ืน ๆ ตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด 
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1.4.5 วิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงแนวทางและวิธีการในการจัดท า ระบบการเรียกใช้ข้อมูล
ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในทุกช่องทางที่น าเสนอ โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ของแนวทางและวิธีการที่เสนอแนะตามข้อ 1.4.4 
รวมถึงชี้ให้เห็นถึง Key Success Factor หรือข้อควรระวังที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษเพ่ือให้สัมฤทธิ์ผล 

1.4.6 จัดท าแผนในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (Roadmap) และแผนในการจัดท าระบบการเรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในทุกช่องทาง ที่เหมาะสมกับประเทศไทยด้วย 

1.4.7 เสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลที่ เหมาะสมกับประเทศไทย  
(เช่น การจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล การให้การสนับสนุนหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล 
เป็นต้น) ตลอดจนศึกษาด้านประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.4.8 ศึกษาแนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
รูปแบบการคิดค่าโฆษณาต่างๆ และอ่ืนๆ ตามท่ีส านักงาน กสทช. ก าหนด 
 1.4.9 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อผลการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง โดยใน 
แต่ละครั้งต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 100 คน เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น  
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(Audience Measurement) 
 

บทท่ี 2  
วิธีการศึกษา 

 
ในการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการส ารวจความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ ความนิยมของสื่อ 

(Ratings) ให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย ครบถ้วน รอบด้านและไม่ผูกขาดนั้น จ าเป็นต้องมีวิธีการศึกษาแนวทาง
ในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience 
Measurement) ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้บริการในประเทศไทย ผ่านกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล
ดังกล่าว อาทิเช่น กลุ่มขององค์กรด้านการส ารวจข้อมูล และการจัดท าค่าความนิยมของสื่อ (Media 
Research) กลุ่มขององค์กรที่ปรึกษาและวางแผนด้านสื่อ (Media Agency) กลุ่มเจ้าของสื่อในแพลตฟอร์ม
ต่างๆ เช่น สถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ (Media Owners) และกลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้โฆษณา 
ในสื่อประเภทต่างๆ (Product owners) รวมถึงการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสื่อทั้ งจากใน 
และต่างประเทศมาท าการสังเคราะห์เป็นประเด็นที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ใช้เป็นบรรทัดฐานในการศึกษาค่าความนิยมในการ
รับชมโทรทัศน์และวิทยุ (TV Rating/ Radio Rating) อย่างเป็นระบบและเป็นกลางต่อไป ซึ่งทาง IRDP ได้
ท าการสรุปวิธีการศึกษาของโครงการตามล าดับ โดยน าเสนอเป็นกรอบแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพแสดงกรอบแนวทางการศึกษา 
 

 
 

2.1 การสร้างโมเดลแบบสอบถาม 
ทางที่ปรึกษาได้จัดสร้างเค้าโครงของแบบสอบถามขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (Literature Review) เช่น  
แนวคิดรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) เพราะรูปแบบการด าเนินชีวิตแสดงถึงลักษณะของ 

ผูบริโภคและอธิบายลักษณะพฤติกรรมตางๆ ที่พัฒนามาเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตเพ่ือใช้ในสังคมซึ่งมี
ความละเอียดและแมนย า  
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(Audience Measurement) 
 

แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภค (Customer Behavior Mode) โดยการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคของผู้บริโภคนั้นจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดความต้องการเป็นเหตุจูงใจ 
ซึ่งมีทั้งสิ่งที่กระตุ้นภายในและภายนอกร่างกาย ความต้องการที่เกิดขึ้นจะผ่านเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้บริโภคที่เกิดจากการประมวลผลขึ้นภายในจิตใจ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลักษณะ (Buyer Characteristics) 
และการตัดสินใจของผู้บริโภค (Buyer Decision Process) จึงเกิดการตอบสนอง (Buyer Response) 

แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ ซึ่งเป็นพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์ที่เกิดจากแรงจูงใจเป็นตัวก าหนด 
สามารถแบ่งได้เป็น 1) แรงจูงใจภายใน ที่มาจากภายในตัวบุคคลเป็นแรงขับโดยไม่หวังรางวัลหรือแรงเสริม
ภายนอก 2) แรงจูงใจภายนอก เช่น ค าชม หรือรางวัล 

และทฤษฎีการรับรู้ส่ือ เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของแต่ละบุคคลว่ามีความแตกต่าง
กันทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิดรับสื่อ โดยมีกระบวนการเลือกสรร เช่น การ
เลือกเปิดรับ การเลือกให้ความสนใจ การเลือกรับรู้และตีความหมาย และการเลือกจดจ า เป็นต้น นอกจากนี้
ที่ปรึกษายังค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการศึกษา (TOR) ของโครงการออกมาเป็นร่างแบบสอบถาม
เบื้องต้นใช้เป็นเค้าโครงในการระดมความคิดเห็น (ในขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพในหัวข้อ 2.2) เพ่ือรวบรวม
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และวิเคราะห์ รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทั้งใน
เชิงของเนื้อหาและความเหมาะสมในการส ารวจข้อมูลตามสถานการณ์จริงต่อไป  

ส าหรับหัวข้อของแบบสอบถามเบื้องต้นมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ศึกษาลักษณะทางประชากร (Demographic) และการครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 
กับสื่อและทรัพย์สินที่มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยาในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการ 
ในการใช้ชีวิต (Lifestyle) 

 ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Media Consumption) ช่วงเวลาความถี่ ระยะเวลา 
สถานที่ ประเภทรายการและปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในประเภทสื่อ ดังนี้ 

- สื่อภาพเคลื่อนไหวในช่องทางต่างๆ อาทิเช่น ฟรีทีวี เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม 
และผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น  

 - สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
 - สื่อในโรงภาพยนตร์ 
 - สื่อกลางแจ้งและสื่อกลางแจ้งแบบเคลื่อนที่ได้ 
 - สื่อออนไลน์ 
 - สื่อทางเสียง 
 - สื่ออ่ืนๆ เช่น สื่อดิจิทัล และเครือข่ายทางสังคม (Social Network) 
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(Audience Measurement) 
 

2.2 การจัดท าวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยรูปแบบ Focus Group 
การวิจัยเชิ งคุณภาพได้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ ม  (Focus group) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ 

ผลการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ที่มีความเกี่ยวข้องในสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยมีหัวข้อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง  “ข้อมูลพฤติกรรม 
การบริโภคสื่อใดที่ส าคัญและมีประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake holders)” ผู้ด าเนินรายการ  
คือ ดร.เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) และผู้จัดการ
โครงการฯ ร่วมกับ ดร.พรจิต สมบัติพานิช และทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 
ในการสร้างบรรยากาศของการสนทนากลุ่มที่พึงปรารถนา เพ่ือให้สะท้อนข้อเท็จจริงในเชิงปฏิบัติมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามและแนวทางที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อ  
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้เตรียมหัวข้อการสนทนาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แลกเปลี่ยนและเสนอแนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เหมาะสม โดยประกอบไปด้วย 
ประเด็นต่างๆ ดังนี้  

 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อ 

 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อ 

 แผนในการจัดเก็บข้อมูลและแผนการจัดท าระบบการเรียกใช้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อ 

 รูปแบบการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
การประชุมกลุ่มมีก าหนดจัด 2 วัน โดยแต่ละวันมี 2 รอบคือ รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. 

และรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13:00-16:00 น. ณ. ห้องประชุมอัญชัน อาคารเอ็กซิม ชั้น 24 (จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้ง 4 รอบประมาณ 40 ท่าน) 

  1) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ซึ่งหมายถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

น าเอาค่ามาตรวัดความนิยมของสื่อ (Rating) มาใช้โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นด้วยรูปแบบ Focus Group 

รอบ วันที่ 7 ก.ค.57 วันที่ 9 ก.ค.57 
รอบเช้า 9.00-12.00 น. กลุ่มขององค์กรด้านการส ารวจ 

ข้อมูลและการจัดท าค่าความนิยมสื่อ  
(Media Research Agency) 

เจ้าของสื่อในแพลตฟอร์มต่างๆ 
เช่น สถานีวิทยุ และสถาน ี 
โทรทัศน์ (Media owners) 

รอบบ่าย 13.00-16.00 น.  
 

กลุ่มขององค์กรที่ปรึกษาและวางแผน
ด้านสื่อ (Media Agency) 

เจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องใช้โฆษณา
ในสื่อประเภทต่างๆ  
(Product owners) 

(รายละเอียดของการจัดประชุมระดมความคิดเห็นด้วยรูปแบบ Focus Group ดูได้ที่ภาคผนวก ค.) 
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(Audience Measurement) 
 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้จัดท า/  ค านวณค่ามาตรวัดความนิยม (Rating) ของรายการ 
เพ่ือการน าไปใช้ต่อทั้งตนเองหรือกลุ่มหรือองค์กรอ่ืน ที่มีจุดประสงค์เพ่ือการค้าซึ่งหมายถึง กลุ่มขององค์กร
ด้านการส ารวจข้อมูลและจัดท าค่าความนิยมสื่อ (Media Research Agency) 

2. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้น าเอาค่ามาตรวัดความนิยม (Rating) ไปใช้ เพ่ือประโยชน์ในการท างาน  
ที่มีจุดประสงค์เพ่ือการค้า ซึ่งหมายถึงกลุ่มขององค์กรที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านสื่อ (Media Agency) 

3. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิตรายการเพ่ือน าไปออกตามสื่อต่างๆ/ เจ้าของสถานี/ เจ้าของสื่อ 
ที่เป็นช่องทางในการน าเสนอรายการที่ต้องน าเอามาตรวัดความนิยม (Rating) ไปใช้เพ่ือประโยชน์ 
ในการท างานที่มีจุดประสงค์เพ่ือการค้าซึ่งหมายถึง กลุ่มเจ้าของสื่อ (Media owners) 

4. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิตสินค้า/ เจ้าของสินค้า/ ผู้โฆษณาสินค้า ที่ต้องน าเอาค่ามาตรวัด 
ความนิยม (Rating) ไปใช้เพ่ือประโยชน์ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนด้านการโฆษณาที่มีจุดประสงค์  
เพ่ือการค้าซึ่งหมายถึงกลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สื่อโฆษณา (Product owners) 

ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มในครั้งนี้ จะน าไปใช้ในการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ 
รวมไปถึงมีประโยชน์ต่อการร่างแนวทางต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาในการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกับผลการศึกษาดังกล่าวต่อไป 
  2) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยจะคัดเลือกตัวแทนจากกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยทั้ง 4 กลุ่มดังกล่าวในการวิจัย  
เชิงคุณภาพอย่างไม่มีการจ ากัดจ านวนในแต่ละกลุ่ม เนื่องจากความแตกต่างและจ านวนของประชากร  
ในแต่ละกลุ่ม  
  3) วิธีการวิจัย 

ที่ปรึกษาได้ เลือกวิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group) เ พ่ือสอบถามความคิดเห็นของ 
กลุ่มตัวอย่าง ลักษณะการสัมภาษณ์เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง  
และการกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม 

4) ค าถามที่ใช้ในการวิจัย  
ค าถามส าหรับการท าวิจัยคุณภาพ แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นโมเดลแบบสอบถาม  

และส่วนที่สองเป็นค าถามเกี่ยวกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของธุรกิจสื่อโฆษณาและการน าเอาค่าความนิยม
ของสื่อ (Ratings) ไปใช้  
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(Audience Measurement) 
 

ตารางที่ 2 ค าถามส าหรับการท าวิจัยคุณภาพเรื่อง โมเดลแบบสอบถาม 
หัวข้อ รายละเอียด 

ข้อมูลส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพศ: ชาย/ หญิง 
2. อายุ: 4 ปี - มากกว่า 65 ปี  
3. รายได้ต่อบุคคล: ไม่มีรายได้-105,001 บาทต่อเดือน และมากกว่า  
4. สถานะภาพ: สมรส โสด แต่งงาน ไม่ได้แต่งงาน หย่า หม้าย  
5. ที่อยู่: กรุงเทพฯ/ ปริมณฑล/ ต่างจังหวัด 
6. เขต/ภาคที่อยู่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคต่างๆ  
7. สถานะภาพในครอบครัว: พ่อ/ แม่/ ลูก/ ญาติ/ ผู้อาศัย 
8. ระดับการศึกษา: อนุบาล-สูงกว่าปริญญาตรี 
9. จ านวนสมาชิกในครอบครัว: 1- มากกว่า 7 คน 
10. อาชีพ 
11. รายได้ต่อครัวเรือน: ต่ ากว่า 5,000-105,001 บาทต่อเดือน และ

มากกว่า 
12. ลักษณะที่อยู่อาศัย 
13. ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย: เป็นเจ้าของบ้าน/ ผู้อาศัย 

การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 1. การเป็นเจ้าของโทรทัศน์  
2. การเป็นเจ้าของวิทยุ 
3. การเป็นเจ้าของกล่องรับเคเบิล 
4. การเป็นเจ้าของกล่องรับดิจิทัลทีวี 
5. การเป็นเจ้าของจานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณ 
6. การเป็นเจ้าของเสาอากาศรับโทรทัศน์/ เครื่องเล่นดีวีดี/ เครื่องเล่น 
บลูเรย์/ เครื่องเสียง/ เครื่องเล่นซีดี/ เครื่องเล่นวีซีดี/ เครื่องเล่นเอ็มพี 3/
เครื่องเล่นคาราโอเกะ 
7. การเป็นเจ้าของโทรศัพท์/ มือถือ 
8. การเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์/ อุปกรณ์ 
9. การเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคล 
10. การเป็นเจ้าของรถกระบะ/ รถตู/้ รถประเภทอ่ืนๆ/ เรือทุกประเภท 
11. การเป็นเจ้าของไมโครเวฟ/ เตาแก๊ส/ เตาอบ 
12. การเป็นเจ้าของตู้เย็น 
13. การเป็นเจ้าของเครื่องปรับอากาศ/ พัดลม 
14. การเป็นเจ้าของ เตารีด/ เครื่องซักผ้า 
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(Audience Measurement) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
รูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyles) 

1. กิจกรรมที่ท า 
1) กิจกรรมที่ท านอกบ้าน  
2) กิจกรรมออกก าลังกาย 
3) กิจกรรมการซื้อ/ท าอาหาร 
4) กิจกรรมเพ่ือความบันเทิง/ ช้อปปิ้ง  
5) กิจกรรมท่องเที่ยว 
6) กิจกรรมเสริมความงาม 

2. ความสนใจส่วนตัวเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ   
     1) การออกก าลังกาย 
     2) เสริมสวย 
     3) การเมือง 
     4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

5) การบริโภคอาหารปลอดสารพิษ  
6) การช้อปปิ้ง 
7) การท่องเที่ยว 
8) การรักษาความสะอาดในบ้าน 
9) ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

10) ศาสนา 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ 
    1) เรื่องส่วนตัว –ร่างกาย/ ความงาม    

2) เรื่องการเมือง  
3) เรื่องสังคม   
4) เรื่องการท่องเที่ยว  
5) เรื่องศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา  
6) เรื่องการบริโภค  
7) เรื่องการช้อปปิ้ง  
8) เรื่องการรักษาความสะอาดในบ้าน  

4. พฤติกรรมการออกก าลังกาย  
 1) สถานที่ออกก าลังกาย/ ความถ่ีในการออกก าลังกาย 
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(Audience Measurement) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
  2) การช้อปปิ้ง –พฤติกรรมก่อนการช้อปปิ้ง/ สถานที่/ การจ่ายเงิน/

ความถี่ในการซื้อ 
5. สินค้าท่ีซื้อ 
 1) สินค้าท่ีซื้อ 

  2) ลักษณะการซื้อ 
  3) จ านวนเงินที่จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง 

พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 1. สื่อโทรทัศน์/ วิทยุ/ หนังสือพิมพ์/ นิตยสาร 
2. วันที่ใช้สื่อ/ ช่วงเวลาที่ใช้/ ระยะเวลาที่ใช้ 

สื่อโทรทัศน์ 1. ช่องรายการโทรทัศน์ที่ดู/ อุปกรณ์ที่ใช้/ สถานที่ที่ดู 
2. โครงข่ายที่ดู ผ่านเคเบิลทีวี 
3. โครงข่ายที่ดูผ่านจานดาวเทียม 
4. ความถี่ในการดูรายการโทรทัศน์ต่อหนึ่งอาทิตย์ 
5. ประเภทรายการโทรทัศน์ที่ดู/ ช่องทางที่ดู 
6. ช่วงเวลาที่ดูรายการโทรทัศน์ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 1. หนังสือพิมพ์ที่อ่าน/ สถานที่อ่าน/ ระยะเวลาที่อ่าน  
2. ประเภทหนังสือพิมพ์ที่อ่านและความบ่อยครั้งที่อ่านต่อหนึ่งอาทิตย์ 
3. คอลัมน์หนังสือพิมพ์ที่อ่านประจ า 
4. หนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่อ่าน/ อุปกรณ์ที่ใช้อ่าน 
5. นิตยสารที่อ่าน/ สถานที่อ่าน/ ระยะเวลาที่อ่าน   
6. ประเภทนิตยสารที่อ่านและความถี่ในการอ่านต่อหนึ่งอาทิตย์  
7. นิตยสารแจกฟรีที่อ่าน/ สถานที่อ่าน/ ระยะเวลาที่อ่าน 
8. คอลัมน์นิตยสารที่อ่านประจ า 
9. นิตยสารออนไลน์ที่อ่าน/ อุปกรณ์ท่ีใช้อ่าน   

สื่อโรงภาพยนตร์ 1. ประเภทภาพยนตร์ที่ชม/ ความถี่ในการชม(ต่อหนึ่งเดือน)/ วันที่ชม/
ช่วงเวลาที่ชม 
2. เครือโรงภาพยนตร์ที่ชม 

สื่อกลางแจ้ง 1. ประเภทป้ายโฆษณาที่เคยเห็น/ ความถี่ในการเห็น (ต่อหนึ่งอาทิตย์) 
2. ช่วงเวลาที่เห็น 

สื่อออนไลน์ 1. กิจกรรมออนไลน์ที่ท า/ อุปกรณ์ท่ีใช้/ ช่องทางที่ใช้ 
2. ช่วงเวลาที่ใช้สื่อ/ ระยะเวลาที่ใช้ 
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(Audience Measurement) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
3. ช่องทางออนไลน์ที่ใช้/ ความถ่ีที่ใช้ต่อวัน 

สื่อวิทยุ 1. คลื่นวิทยุที่ฟัง 
2. ช่วงเวลาที่ฟัง/ วันที่รับฟัง 
3. ระยะเวลาที่รับฟัง 
4. สถานีเอฟเอ็มที่รับฟัง/ อุปกรณ์ท่ีใช้ 
5. ความถี่/ สถานที่รับฟัง 
6. ประเภทรายการที่รับฟัง 

สื่ออ่ืนๆ 1. สื่อโฆษณา/ ความถี่ในการเห็น 
2. ช่วงเวลาที่เปิดรับรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิลทีวี/ วันที่เปิดรับ 
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม/ วันที่เปิดรับ  
4.  ช่วงเวลาที่ เปิดรับรายการโทรทัศน์ผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล/  
วันที่เปิดรับ 
5. แอปพลิเคชันออนไลน์ที่ใช้ประจ า/ ความบ่อยครั้งต่ออาทิตย์ 
6. เว็บไซต์ที่ใช้ประจ า/ ความบ่อยครั้งต่ออาทิตย์/ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าใช้
ประจ า 

 
ตารางที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของธุรกิจสื่อโฆษณาและค่าความนิยมของสื่อ 
(Ratings)  

ประเด็นสนทนา แนวทาง 

1. จุดแข็ง/จุดอ่อน โอกาส/อุปสรรคของระบบการเก็บข้อมูลที่ใช้ใน
ปัจจุบัน 

1. วิธีการส ารวจ 
2. วิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3. วิธีการเก็บข้อมูล/การวิเคราะห์ 

2. วิธีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เหมาะสม 
ต้องเป็นที่ยอมรับ ถูกต้อง/น่าเชื่อถือ/เป็นกลาง และหน่วยงานที่
เหมาะสมที่ควรก ากับดูแล เอกชน/ภาครัฐ 

 

3.จุดแข็ง/จุดอ่อนโอกาส/อุปสรรคของระบบการเก็บข้อมูลใหม่ที่
น าเสนอ 

 

4. Key success factor ของวิธีใหม่ที่เสนอ หรือข้อควรระวังส าหรับวิธีการใหม่ 
5. แผนการจัดเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลควรท าอย่างไร ส าหรับวิธีการใหม่ 
6. ลักษณะหน่วยงานที่ควรเข้ามาก ากับดูแล/ลักษณะการให้การสนับสนุนหน่วยงานนั้น 
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(Audience Measurement) 
 

ประเด็นสนทนา แนวทาง 

7. ประเด็นกฎหมายที่ควรเข้ามาเก่ียวข้อง 

 
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาได้มีการค้นคว้าเนื้อหาเพ่ิมเติมจากกรณีศึกษาด้านการจัดเก็บข้อมูล

พฤติกรรมการบริโภคสื่อในต่างประเทศ ประกอบไปด้วย สหราชอาณาจักรและประเทศอินเดีย ซึ่งทั้ง  
2 ประเทศนี้ได้จัดตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรขึ้นมา เพ่ือท าการศึกษาและวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อ
รวมทั้งการวัดค่าความนิยมสื่อ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลและตรงตามหลักวิชาการ จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง
ที่ประเทศไทยจะน ามาใช้ศึกษาเป็นต้นแบบในการด าเนินการขององค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุด 

2.3 การสร้างแบบสอบถาม (ฉบับร่าง) 
 ที่ปรึกษาได้สร้างแบบสอบถามขึ้นโดยพัฒนาขึ้นจากข้อปรับปรุงตามความคิดเห็นที่ได้รับจาก  
กลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยคุณภาพจากขั้นตอนในหัวข้อ 2.2 ท าให้ได้แบบสอบถามที่เหมาะสมส าหรับ 
การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมีส่วนประกอบจ านวน 11 ส่วน รวมทั้งหมด 57 ข้อ สามารถสรุป 
ตัวร่างแบบสอบถามได้ตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางที ่4 ส่วนประกอบของตัวร่างแบบสอบถาม 
ส่วนที่ ชื่อส่วน วัตถุประสงค์ 

1 ข้อมูลส่วนตัว เพ่ือสอบถามเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2 พฤติกรรมการบริโภคสื่อ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อ 
3 สื่อโทรทัศน์ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อโทรทัศน์ 
4 สื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ 
5 สื่อโรงภาพยนตร์ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อโรงภาพยนตร์ 
6 สื่อกลางแจ้ง เพ่ือสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อกลางแจ้ง 
7 สื่อออนไลน์ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อออนไลน์ 
8 สื่อวิทยุ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อวิทยุ 
9 สื่ออ่ืนๆ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่ออ่ืนๆที่นอกเหนือ 
10 การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เพ่ือสอบถามเก่ียวกับทรัพย์สินที่มีในครัวเรือนที่กลุ่มตัวอย่าง

ต้องตอบว่ามีหรือไม่ จ านวนที่มี และลักษณะของทรัพย์สิน  
11 ค าถามเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับกิจกรรม ความสนใจ ทัศนคติ และ

กิจกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 
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(Audience Measurement) 
 

1) การอบรมวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามให้กับทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ปรึกษาได้จัดการประชุมย่อยกับทีมภาคสนามขึ้นโดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างที่ปรึกษาผู้พัฒนาเครื่องมือกับที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบ  
ในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามทั่วประเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเครือข่ายฯ)  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทาง วิธีการ เทคนิคการสัมภาษณ์ รวมถึงการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
ให้มีความเป็นตัวแทนจากทั่วทุกภูมิภาค เช่น เพศ วัย ระดับรายได้ต่อครัวเรือน สถานภาพ อาชีพ  
เน้นการจัดเก็บข้อมูลให้ตรงกับขอบเขตการศึกษา (TOR) ส าหรับน าไปใช้อบรมเครือข่ายของที่ปรึกษา 
ด้านจัดเก็บข้อมูลต่อไป  

ในการนี้ ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามและที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
เครื่องมือได้ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนของการสัมภาษณ์ ดังปรากฏ  
ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

หัวข้อที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อค าถาม 
ด้านเพศ รายได้ และสถานภาพ หากผู้ตอบแบบสอบถามไม่ยอมตอบในตัวเลือกที่ก าหนดไว้ แนะน า 

ให้ระบุลงในตัวเลือก “อ่ืนๆ...” 
สื่อโทรทัศน ์ - การอธิบายข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการบริโภคสื่อ ช่วงเวลา อุปกรณ์

ในการรับชมให้สามารถตีค่าออกมาเป็นระยะเวลาได้  
- ในส่วนการรับชมผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีการระบุชัดเจนถึงช่องทาง 
ที่รับชม  
- การรับชมสื่อประเภทโทรทัศน์ ให้ยึดผังรายการและช่วงเวลา 
ตามความเป็นจริง 

สื่อสิ่งพิมพ์ - การบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถตอบได้มากกว่า 1 ฉบับ ตามความ
เป็นจริงของผู้ถูกสัมภาษณ์ พร้อมระบุข้อมูลที่ลงรายละเอียด 
ทางด้านประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ระยะเวลา สถานที่และความถ่ี เป็นต้น 

สื่อภาพยนตร์ ระบุข้อมูลเกี่ยวกับประเภท ความถี่  สถานที่และรายละเอีย ด 
ในการรับชมให้ครบถ้วน 

สื่อกลางแจ้ง พยายาม เก็บข้ อมู ลทางด้ านประ เภท ชนิ ด  และการ เข้ า ถึ ง 
สื่อ เช่น เคยพบเจอที่ไหน เป็นต้น 

การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ถามข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม ในลักษณะที่ถามเฉพาะทรัพย์สิน 
ใ นบ า ง ร ายกา รที่ จ า เ ป็ น และมี ค ว าม เชื่ อ ม โ ย งกั บ ขอบ เขต 
ของการศึกษาวิจัยโดยตรง เช่น การเป็นเจ้าของทรัพย์สินประเภท
โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ฯลฯ  
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(Audience Measurement) 
 

หัวข้อที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อค าถาม 
ค า ถ าม เกี่ ย วกั บ ไล ฟ์ ส ไตล์   
(Lifestyles) 

ระบุรายละเอียดที่ส าคัญ ในส่วนของการให้คะแนนความส าคัญ  
พฤติกรรมการออกก าลั งกายและการช้อ ปปิ้ ง  ให้ ระบุข้ อมูล 
แต่พอสังเขป ตามความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ระหว่างการประชุมที่ปรึกษาได้ให้ความรู้เรื่องการนิยามความหมายของช่องทาง (เช่น ฟรีทีวี 

เคเบิลทีวี  ทีวีดาวเทียม เป็นต้น) ประเภทเนื้อหา รายการและอุปกรณ์ ในการรับชมโทรทัศน์   
(เช่น ความแตกต่างของทีวีแอนะล็อกกับทีวีดิจทัิล)  

นอกจากนี้ที่ปรึกษาได้อธิบายถึงหลักการในการก าหนดสัดส่วนการเก็บตัวอย่าง ที่ต้องค านึง 
ถึงความหนาแน่นของประชากรตามข้อมูลจริงทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลตามการอ้างอิงข้อมูล  
จ านวนประชากรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้มี 
การกระจายตามสัดส่วนทางประชากรในแต่ละพ้ืนที่ 

โดยก าหนดระยะเวลาในการทดสอบแบบสอบถาม (Pilot test) เป็นวันที่ 6 – 18 สิงหาคม 2557 
2) การประชุมร่วมกันระหว่างที่ปรึกษา และคณะท างานจากส านักงาน กสทช. 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ปรึกษาได้ประชุมร่วมกับคณะท างานจากส านักงาน กสทช. โดย
ในเบื้องต้นได้รายงาน ส านักงาน กสทช. ด้วยว่าได้มีการอบรมการเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับทีมส ารวจ
ภาคสนามเสร็จสิ้นแล้ว และแจ้งก าหนดการทดสอบแบบสอบถาม (pilot test) โดยทางที่ปรึกษาได้อธิบาย
ถึงในข้อค าถามต่างๆ แก่คณะท างานจากส านักงาน กสทช. นอกจากนี้ ค าแนะน า/ ข้อคิดเห็นที่ได้ 
จากแต่ละฝ่ายนั้นสามารถรวบรวมเป็นประเด็นต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงแบบสอบถาม  
ฉบับสมบูรณ์ ดังนี้ 
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(Audience Measurement) 
 

ตารางที่ 6 ข้อสรุปจากการประชุมร่วมกันระหว่างที่ปรึกษา และคณะท างานจากส านักงาน กสทช. 
หัวข้อ 

การประชุม 
ข้อสรุป 

แบบสอบถาม - ลักษณะเฉพาะของสื่อที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ช่องทางในการรับชม เช่น  
การรับชมรายการของทรูวิชั่นส์สามารถตอบได้ตามความเป็นจริง เพราะสามารถ
รับชมได้ทั้งทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี เป็นต้น 
- หากผู้ตอบแบบสอบถามไม่ยอมตอบในตัวเลือกที่ก าหนดไว้ แนะน าให้ระบุลงใน
ตัวเลือก “อ่ืนๆ...” 
- เพ่ิมค าอธิบายในแบบสอบถามเกี่ยวกับช่องทางเคเบิลทีวี เป็น “ช่องเคเบิล  
(รวมดิจิทัลทีวี)” เพ่ือให้มีความชัดเจนว่าสามารถดูรายการดิจิทัลทีวีได้ในช่องทาง
เคเบิลทีวีนั้นๆ 
- ได้ชี้แจงถึงข้อจ ากัดในการส ารวจข้อมูลพฤติกรรมการดูทีวีที่ไม่สามารถเก็บข้อมูล  
การรับชมเป็นรายเดือนได้ เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถจดจ าข้อมูลย้อนหลังได้เป็น
ระยะเวลานาน ที่ปรึกษาจึงได้อธิบายถึงการส ารวจข้อมูลในครั้งนี้ ด้วยการใช้การวัด
เป็นรายวัน (ได้แก่ วันธรรมดา เสาร์ อาทิตย์และเม่ือวาน) 
- ทางที่ปรึกษาได้ปรับปรุงข้อค าถามที่เกี่ยวกับช่องดิจิ ทัล ตามค าแนะน าของ
คณะท างานส านักงาน กสทช. ในขั้นแรกที่ปรึกษาได้ใส่ผังรายการของฟรีทีวี  
ทุกช่องเข้าไป ซึ่งทางคณะท างานของส านักงาน กสทช. เห็นว่ายังขาดรายละเอียด 
ของช่องดิจิทัล แต่เนื่องจากปริมาณของผังรายการที่มีความหลากหลายของทุกช่องท า
ให้จ านวนหน้าของแบบสอบถามเพ่ิมข้ึนอีกหลายเท่า ทางท่ีประชุมจึงได้สรุปร่วมกันให้
ใช้การวัดพฤติกรรมเป็นช่วงเวลาเท่านั้นโดยตัดผังรายการออก 
- คณะท างานของส านักงาน กสทช. พบว่าแบบสอบถามยังขาดรายชื่อนิตยสารแจกฟรี
ของ M2F ที่ปรึกษาจึงได้รับไปปรับเพ่ิมรายการ “นิตยสารแจกฟรี M2F”เข้าไปใน
แบบสอบถาม ส าหรับรายการนิตยสารแจกฟรีอ่ืนๆ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุชื่อ
นิตยสารแจกฟรีไว้ในข้อ “ อ่ืนๆ...” 

 
2.4 การทดสอบแบบสอบถาม (Pilot test) 

ที่ปรึกษาได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการพัฒนาขึ้นจากขั้นตอนที่ 2.2 (การท าวิจัยเชิงคุณภาพ  
ด้วยรูปแบบ Focus Group) และการประชุมคณะท างานที่ เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่  2.3 (การสร้าง
แบบสอบถาม) น ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือวัดความเข้าใจในเนื้อหาของแบบสอบถามนั้น รวมถึงระบุ
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามในช่วงวันที่ 6 - 18 ส.ค. 2557 ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบ Face to Face โดยทีมจัดเก็บข้อมูลภาคสนามมีจ านวน 2 ทีม ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัย
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(Audience Measurement) 
 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และทีมมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งมีรายละเอียดของการทดสอบแบบสอบถาม 
(Pilot Test) ดังนี้ 
 ทีมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ้ืนที่เก็บข้อมูล pilot test : จ.นครราชสีมา  

  จ านวนชุดแบบสอบถาม pilot test : 107 ชุด  
 ทีมท่ี 2 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 พ้ืนที่เก็บข้อมูล pilot test : กรุงเทพมหานคร, จ.สมุทรสาคร และ จ.ชลบุรี 
 จ านวนชุดแบบสอบถาม pilot test : 106 ชุด  
หมายเหตุ : ภาพกิจกรรมการทดสอบแบบสอบถามภาคสนาม (Pilot test) แสดงในภาคผนวก ง. 

 ผลการทดสอบแบบสอบถาม (Pilot test) ตามขั้นตอนที่ 4 สามารสรุปเป็นประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไขได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 7 ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาภาคสนาม 
ประเด็น 

 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1) รูปแบบและข้อ
ค าถามใน 

แบบสอบถาม 
 

ความสับสนในการระบุสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามเกิดความสับสนในการ
ตอบ เพราะสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามในบางครั ว เ รื อนมี
มากกว่า 1 สถานภาพ เช่น เป็นทั้งพ่อ
และลูกในกรณีท่ีอยู่ในครอบครัวใหญ่  

ในการตอบแบบสอบถาม ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามยึดตามสถานะ
ความสัมพันธ์กับเจ้าบ้าน เช่น หากผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นลูกของเจ้าบ้าน  
จะต้องระบุสถานภาพว่าเป็นลูก 

2) การเข้าถึงกลุ่ม
ตัวอย่างใน
ภาคสนาม 

 

ความไม่ไ ว้วางใจต่อผู้ เก็บข้อมูล
ภาคสนาม เนื่ องมาจากเจ้ าของ
ครัวเรือนเกิดความไม่ไว้วางใจ จึงไม่
สะดวกที่จะให้เข้าไปท าการสัมภาษณ์
ในบริเวณบ้าน 
 
 

ทางที่ปรึกษาได้แนะน าแนวทางปฏิบัติ
ให้แก่ทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม ดังนี้ 
-  เ จ้ า ห น้ า ที่ ภ า ค ส น า ม แ ต่ ล ะ ร า ย 
ต้องแนะน าตัว เอง วัตถุประสงค์ ใน 
การจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานใน 
การเป็นผู้สัมภาษณ์เม่ือลงพื้นที่จริง  
- เสนอให้มีการจัดท าหนังสือขออนุญาต
ท าการสัมภาษณ์จากทางโครงการฯ 
เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และแสดงถึง
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(Audience Measurement) 
 

ประเด็น 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ความลับของข้อมู ลและหลั ก เ กณฑ์ 
ทางจริยธรรมการวิจัย 

3) บุคลากรทีม
จัดเก็บข้อมูล
ภาคสนาม 

 

ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ค านิยาม
และการจ าแนกอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
บริโภคสื่อ 

-  เ สนอให้ อบรมใน เชิ งลึ ก เกี่ ย วกั บ 
ช่องทางการรับสื่อประเภทต่างๆ เช่น 
ถ้ ามี กล่ อ ง รั บดิ จิ ทั ล ที วี  ก็ จ ะต้ อ งมี 
เสาอากาศ เป็นต้น 
-  ท าบัตรค าตอบส าหรับประกอบใช้ 
ในแบบสอบถามบางข้อค าถาม เช่น 
รูปภาพอุปกรณ์รับสัญญาณ โลโก้ของ 
ช่องดิจิทัล กับตัวอย่างของป้ายสื่อโฆษณา
ที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม 

4) ปัญหาจาก
เครื่องมือวิจัย 

(แบบสอบถาม) 
 

- การสัมภาษณ์ใช้ระยะเวลานาน 
เ พ ร า ะ จ า น ว น ข้ อ ค า ถ า ม มี ม า ก 
เนื่องจากขอบเขตการศึกษา (TOR) ได้
ร ะ บุ ไ ว้ ค ร อ บ ค ลุ ม ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากร และส ามะโนทางด้านการ
ครอบครองทรัพย์สิน รวมถึงพฤติกรรม
การบริโภคสื่อทุกประเภทตามช่วง
ระยะเวลาต่างๆ ซึ่ งมีรายละเอียด
ปลีกย่อยลงไป 
- มีความเสี่ยงต่อการยุติระหว่างท า
การสัมภาษณ์ 

- ที่ปรึกษาได้เสนอให้ทีมจัดเก็บข้อมูล
ภาคสนามมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การสัมภาษณ์โดยการใช้เทคนิคเชื่อมโยง
ข้อค าถามที่มีการสอบถามใกล้เคียงกัน 
เช่น ค าถามที่ เกี่ยวกับโทรทัศน์  (ทีวี 
แ อ น ะ ล็ อ ก กั บ ที วี ดิ จิ ทั ล )  เ พ่ื อ ล ด
ระยะเวลาในการสัมภาษณ์โดยรวมให้
ลดลง รวมถึงแนะน าให้ผู้จัดเก็บข้อมูลมี
การพูดคุยที่ผ่อนคลายในกรณีที่ เห็น
ผู้ตอบมีความอ่อนล้าในการตอบค าถาม 

 
2.5 การปรับปรุงให้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

จากปัญหาและอุปสรรค์ที่พบในขั้นตอนที่ 2.4 ทางที่ปรึกษาได้ท าการศึกษาถึงแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและท าการปรับปรุงเพ่ือให้ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ โดยสามารถสรุปส่วนประกอบแบบสอบถาม
ได้ดังตารางที่ 6 ข้างล่างนี้ (รายละเอียดของแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ดูได้ที่ภาคผนวก จ.) 
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(Audience Measurement) 
 

ตารางที ่8 ส่วนประกอบของแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
ส่วนที่ ส่วนประกอบ วัตถุประสงค์ 

1 ข้อมูลส่วนตัว เพ่ือสอบถามเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย 
2 การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เพ่ือสอบถามเก่ียวกับทรัพย์สินที่มีในครัวเรือนที่กลุ่มตัวอย่าง 

ต้องตอบว่ามีหรือไม่ จ านวนที่มี และลักษณะของทรัพย์สิน  
3 ค าถามเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับกิจกรรม ความสนใจ ทัศนคติ และกิจกรรม

ของกลุ่มตัวอย่าง 
4 พฤติกรรมการบริโภคสื่อ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อ 
5 สื่อโทรทัศน์ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อโทรทัศน์ 
6 สื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ 
7 สื่อโรงภาพยนตร์ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อโรงภาพยนตร์ 
8 สื่อกลางแจ้ง เพ่ือสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อกลางแจ้ง 
9 สื่อออนไลน์ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อออนไลน์ 
10 สื่อวิทยุ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อวิทยุ 
11 สื่ออ่ืนๆ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่ออ่ืนๆที่นอกเหนือ 

2.6 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จ านวน 10,000 ตัวอย่าง 
ทางท่ีปรึกษาได้วางแผนการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศออกตามภาค ดังนี้  

ตารางที ่9 แผนการเก็บข้อมูลแสดงจ านวนตัวอย่างและจ าแนกรายภาค 
ภาค จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(ครัวเรือน) 
แผนการเก็บข้อมูล 

กรุงเทพและปริมณฑล 1,200 15 ก.ย. 57 -  31 ต.ค. 57 
ภาคกลาง 2,900 15 ก.ย. 57 - 31 ต.ค. 57 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,700 1 ต.ค. 57 -  15 พ.ย. 57 
ภาคเหนือ 1,900 1 ต.ค. 57 -  15 พ.ย. 57 
ภาคใต้ 1,300 1 ต.ค. 57 -  15 พ.ย. 57 

รวม 10,000  

2.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ทางที่ปรึกษาได้ก าหนดให้

ขั้นตอนของบรรณาธิการข้อมูลเบื้องต้น การใส่ค าอธิบายรหัส การจัดกลุ่มข้อมูลตามความเหมาะสม  
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถาม ท าการคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความครบถ้วน  
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(Audience Measurement) 
 

น ามารวบรวม และคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรมส าเร็จรูปพร้อมทั้งตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้ง
ด้วย เมื่อได้ข้อมูลที่มีคุณภาพแล้ว จะน าเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามระเบียบวิธีวิจัยที่ได้
เสนอไว้ในบทที่ 3 ต่อไป 

 
2.8 การสรุปผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในข้อที่ 2.7 (การวิเคราะห์ข้อมูล) จะถูกน ามาสรุป 
เป็นผลการศึกษาในเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานที่ประกอบไปด้วยแผนภาพแสดงจ านวนและร้อยละแยกเป็น
ผลการศึกษาด้านลักษณะทางประชากร (Demographic) ด้านส ามะโนประชากร การครอบครองทรัพย์สิน 
ที่เกี่ยวกับสื่อและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยาในการเลือกบริโภคสินค้าและการบริการใน
การใช้ชีวิต พฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Media Consumptions) และแนวโน้มพฤติกรรมการรับบริโภควิทยุ 
โทรทัศน์และสื่ออ่ืนๆ ในอนาคต ซึ่งทางที่ปรึกษาได้ใช้วิธีการทางสถิติน าไปอ้างอิง ( Inference) เพ่ือสรุปผล
ให้เห็นถึงภาพรวมในด้านต่างๆ กับประชากรของประเทศไทย 

โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในขั้นตอนนี้ จะถูกน าไปเสนอควบคู่กับผลการศึกษา  
ที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือน าไปเสนอต่อผู้มีส่วนได้เสียในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อไป  

 
2.9 การน าเสนอผลการศึกษา 

เพ่ือความครบถ้วนในการรายงานความคืบหน้าของเนื้อหาตามขอบเขตการศึกษา (ใช้เลขล าดับข้อ
ตาม TOR ข้อ 4.1-4.8)  ที่ปรึกษาจึงท าการประมวลผลการศึกษา ดังนี้  
ตารางที่ 10 ผลการศึกษาเบื้องต้นตามขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตของการศึกษา  ผลการศึกษาเบื้องต้น 
4.1 ลั กษณะทา งประชากรและส า ม ะ โ น
ประชากรในด้านการครอบครองทรัพย์สิน 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับสื่อและทรัพย์สินที่มี 
ความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยาใน 
การเลือกบริโภคสินค้าและบริการในการด าเนิน
ชีวิต 

จัดเก็บส ามะโนประชากร ในการครอบครอง
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อ และปัจจัยการใช้ชีวิต อาทิ 
โทรทัศน์  พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเ พ่ือรับชม เช่น  
เคเบิลทีวี จานดาวเทียม เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องรับวิทยุ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในทุกรูปแบบ โทรศัพท์ อุปกรณ์
สื่อสารอ่ืนๆ ยานพาหนะ และทรัพย์สินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
โดยจัดเก็บเป็นประเภท ปริมาณ และลักษณะ 

4.2 รูปแบบและพฤติกรรมการรับบริการวิทยุ
และโทรทัศน์ของประเทศไทยในปัจจุบันและ
แนวโน้มทิศทางการรับบริการวิทยุและโทรทัศน์
ส าหรับประเทศไทยในอนาคต 

1. การจัดเก็บข้อมูลการบริโภคสื่อภาพเคลื่อนไหว 
โดยจัดเก็บช่องทาง (เช่น ฟรีทีวี เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม 
โทรทัศน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร (Mobile Phone TV) 
โทรทัศน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC TV) เป็นต้น 
ประเภทเนื้ อหา รายการ อุปกรณ์ ในการรับชม  
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(Audience Measurement) 
 

ขอบเขตของการศึกษา  ผลการศึกษาเบื้องต้น 
(รวมถึงจ านวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ จ านวนครัวเรือน
ที่ติดตั้งเคเบิลและจานดาวเทียม จ านวนโทรทัศน์และ
อุปกรณ์เสริมในแต่ละครัวเรือน) ความถี่ ช่วงเวลา 
ระยะเวลา สถานที่ โครงข่าย ประเภทของเครื่องรับ
สัญญาณ 

2. การจัดเก็บข้อมูลการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์โดย
จัดเก็บ ความถี่ ช่วงเวลา ระยะเวลา สถานที่ ประเภท  
ชื่อสิ่งพิมพ์ คอลัมน์หลัก ของทั้งหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร 
 3. การจัดเก็บข้อมูลการบริโภคสื่อในโรงภาพยนตร์ 
โดยจัดเก็บ ความถี่ ช่วงเวลา สถานที่ และประเภท
ภาพยนตร์หลัก 
 4. การจัดเก็บข้อมูลการบริโภคสื่อกลางแจ้งและ
สื่อกลางแจ้งแบบเคลื่อนที่ ได้ โดยจัดเก็บความถี่  
ช่วงเวลาและสถานที่ 
 5. การจัดเก็บข้อมูลสื่อออนไลน์ โดยจัดเก็บ 
ประเภท ช่องทาง ช่วงเวลา ระยะเวลา ความถี่  
วัตถุประสงค์ เนื้อหาและพฤติกรรมการใช้ รวมถึง 
หน้าหลัก รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ผ่าน
อุปกรณ์มือถือ และแท็บเล็ต 
 6. การจัดเก็บข้อมูลสื่อทางเสียง โดยจัดเก็บคลื่นที่
ท าการออกอากาศ ประเภท ช่องทาง ช่วงเวลา 
ระยะเวลา ความถี่ ชื่อรายการ เนื้อหา และสถานที่ 

7. การจัดเก็บข้อมูลสื่ออ่ืนๆ หรือตามที่ส านักงาน 
กสทช. ก าหนด 

4.3 ระเบียบวิธีวิจัย 1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  
2. การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
3. ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง   
4. เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
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(Audience Measurement) 
 

ขอบเขตของการศึกษา  ผลการศึกษาเบื้องต้น 
4.4 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูล
พฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ในทุกช่องทางที่เหมาะสม
ส าหรับประเทศไทย 
 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยศึกษาจากเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องและจากการระดมความคิดเห็นจากกลุ่ม
ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อผลการศึกษา 
ได้แก่ กลุ่มขององค์กรด้านการส ารวจข้อมูลและจัดท า
ค่ า ค ว ามนิ ย ม ข อ ง สื่ อ  (Media Research)  กลุ่ ม 
ที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านสื่อ (Media Agency) 
กลุ่มเจ้าของสื่อในแพลตฟอร์มต่างๆ (Media Owners) 
และกลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product Owners) ใน
การให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ของธุรกิจสื่อโฆษณา และการน าเอาค่าความนิยมของ
สื่อ (Ratings) ไปใช้  จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพและสรุปเป็นแนวทางที่เหมาะสมผ่านการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
การจัดเก็บ ข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน ตามประเด็นใน
การศึกษา ดังนี้  

 วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง  

 วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Group)   

 วิธีบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่าง   

 เครื่องมือที่ใช้ในการวัด   

 การเก็บข้อมูล (Polling)  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 งบประมาณความเป็นไปได้ของโครงการ 

 อ่ืนๆ ตามที่ ส านั กงาน กสทช .  ก าหนด  
(อาทิเช่น ทางเลือกในการก ากับดูแลองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการส ารวจข้อมูลให้มีความเหมาะสม เป็นที่ยอมรับ 
มีผลการส ารวจที่ถูกต้องและเป็นกลาง) 
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(Audience Measurement) 
 

ขอบเขตของการศึกษา  ผลการศึกษาเบื้องต้น 
4.5 ความเหมาะสมของแนวทางและวิธีการใน
การจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  รวมถึง
แนวทางและวิธีการในการจัดท าระบบเรียกใช้
ข้อมูลส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ในทุกช่องทางที่น าเสนอ โดยวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
แนวทางและวิธีการที่น า เสนอตามข้อ 4.4 
รวมถึงชี้ให้เห็นถึง Key Success Factor หรือ
ข้อควรระวังที่จะเน้นเป็นพิเศษเพ่ือให้สัมฤทธิ์ผล 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูล
จากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นด้วยรูปแบบ 
Focus Group มาท าการสังเคราะห์ให้ได้แนวทาง ดังนี้ 

 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ 
การด าเนินการวิจัยการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรม และค่า
ความนิยมของสื่อ (Rating) 

 รูปแบบของวิธีการที่เหมาะสมในการจัดเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยม 
ของสื่อ เช่น การเก็บข้อมูลค่าความนิยมของสื่อที่
เหมาะสมและเป็นมาตรฐานสากล โดยการใช้เครื่องมือ  
People Meter ซึ่งเหมาะส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ 

 Key Success Factor ของ วิ ธี ก า ร ใ น ก า ร
จัดเก็บข้อมูลวิธีใหม่ที่เสนอ หรือข้อควรระวังส าหรับ
วิธีการใหม ่

4.6 จัดท าแผนในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรม
การใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (Roadmap) และแผนในการจัดท า
ระบบการเรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม 
การใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ในทุกช่องทางที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย 
 

ที่ ป รึ กษา ได้ เ สนอแผนการด า เ นิ น ง าน ใน 
การจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  (Roadmap)  
ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น ก ร อ บ แ น ว ท า ง ที่ มี เ ป้ า ห ม า ย ใ น 
การด าเนินงานที่ต้องมีการก าหนดระยะเวลา ใน 
การด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยในการจัดท าแผนได้มีการระบุถึงรายละเอียดที่
จ าเป็น ดังนี้ 

 วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร 
(Objectives) เพ่ือใช้เป็นตัวสร้างมาตรฐานในการวิจัย
ของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 ระยะเวลาในการด าเนินงาน (Period of the 
Roadmap) ที่เหมาะสม โดยแบ่งระยะเวลาออกเป็น  
3 ระยะ ส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไป
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(Audience Measurement) 
 

ขอบเขตของการศึกษา  ผลการศึกษาเบื้องต้น 
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการก าหนดเอาไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน ได้แก่ 

- ระยะที่หนึ่ง เป็นการสร้างแนวทางและสนับสนุน
การจัด เก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริ โภคสื่ อและ 
ค่าความนิยมของสื่อในปัจจุบันให้มีมาตรฐานทัดเทียม
ต่างประเทศ 

- ระยะที่สอง ความมุ่งมั่นในการเป็นผู้บุกเบิกการ
เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและ 
ค่าความนิยมของสื่อดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากล  

- ระยะที่สาม เป็นการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล
พฤติกรรมการบริ โภคสื่อและค่ าความนิยมของ 
สื่อดิจิทัลภายในประเทศ 

 กิจกรรม (Key milestones and activities) 
ได้มีการก าหนดเป้าหมายหลักขึ้นมา โดยต้องการมุ่งให้
ความส าคัญในเรื่องของการเรียนรู้ จากตัวอย่าง  
(Best Practices) ของผู้ประกอบการธุรกิจในการวิจัย
พฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ 
ที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ 

4.7 เสนอแนะรูปแบบการบริหารจั ดการ 
การจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับประเทศไทย  
(เช่น การจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดเก็บ
ข้อมูล การให้การสนับสนุนหน่วยงานที่ท าหน้าที่
จั ด เ ก็ บข้ อมู ล  เป็ นต้ น )  ตลอดจนศึ ก ษา 
ด้านประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ที่ ป รึ ก ษ า ไ ด้ ท า ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล แ ล ะ 
ความคิดเห็นในส่วนของการบริหารการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของ
สื่อ โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
รูปแบบและการด าเนินงานในการจัดเก็บข้อมูล 
ที่สามารถน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย  
ดังประเด็นต่อไปนี้ 

 วิธีการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมควรมุ่งเน้น 
ที่กระบวนการวิจัยเป็นล าดับแรก โดยควรค านึงถึง
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง จนน าไปสู่ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้
การวัดค่าความนิยมของสื่อในมาตรฐานสากล ควรจะ
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(Audience Measurement) 
 

ขอบเขตของการศึกษา  ผลการศึกษาเบื้องต้น 
ท าการวัดและจัดเก็บข้อมูลแบบ Real time เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์มากท่ีสุด 

 ทางเลือกในการจัดตั้ ง “สถาบันวิจัยเ พ่ือ
พัฒนาสื่อ” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะเข้ามาท าหน้าที่ 
ในการก ากับดูแลการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง 

 การให้หน่วยงานภาครัฐที่มีความน่าเชื่อถือ
อย่ า งส านั ก งาน  กสทช .  ให้ เข้ ามาก ากับดู แล 
และสนับสนุนทางด้านเงินทุนในการจัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งสามารถใช้
เป็นข้อมูลส่ วนกลางที่ ส ามารถน ามาใช้ อ้ าง อิ ง 
ตรวจสอบและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ทางด้านสื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

 การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทางด้านสื่อมี
การสร้างมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ 

 ป ร ะ เ ด็ น ก ฎ ห ม าย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ด าเนินงานทางธุรกิจและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ 
การก ากับดูแล เช่น ค่าใช้จ่ายการให้บริการข้อมูล และ
สัดส่วนการช าระการใช้บริการค่าความนิยมของสื่อ 
(Rating) เป็นต้น 

4.8 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการโฆษณาที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
รูปแบบการคิดค่าโฆษณาต่างๆ และอ่ืนๆ ตามที่
ส านักงาน กสทช. ก าหนด 

จากการศึกษาแนวทางและวิธีการในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาที่เหมาะสมกับประเทศไทย  
มีประเด็นผลการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 การศึกษาวิธีการจัดเก็บข้อมูลของ ADEX 
(Advertising Expenditure) พบว่าผู้มีบทบาทส าคัญ
ในการจัดเก็บข้อมูลทางโฆษณา คือ บริษัทนีลเส็นซึ่งได้
ใช้วิธีจัดเก็บข้อมูลจากสื่อที่ ใช้ในการโฆษณา เช่น  
สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โรงภาพยนตร์ 
ป้ายโฆษณาตามจุดเชื่อมต่อระบบคมนาคม รวมถึงสื่อ
ทางอินเตอร์เน็ต 
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(Audience Measurement) 
 

ขอบเขตของการศึกษา  ผลการศึกษาเบื้องต้น 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดเก็บข้อมูล 
การโฆษณาจากทางสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศ
ไทย)หรือ DAAT (Digital Advertising Association 
Thailand) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความหลากหลายกว่าของ
บริษัทนีลเส็น 

 การค านวณราคาค่าโฆษณาแบบราคาตั้งต้น  
(rate card) จะน ามาใช้กับสื่อประเภทโทรทัศน์ วิทยุ 
สิ่งพิมพ์ และโรงภาพยนตร์ หากมีโฆษณาที่อยู่ ใน
เงื่อนไขการส่งเสริมทางการตลาด จะท าการคิด 
ค่าโฆษณาแบบราคาส่วนลด (Discount rate) 

 ท า ง เ ลื อ ก ใ น ก า ร คิ ด ร า ค า ค่ า โ ฆ ษ ณ า 
แบบค่าเฉลี่ย (Average rate) ซึ่ งเป็นทางเลือกที่ 
ต้องวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสียและความเหมาะสมใน 
การน ามาใช้กับประเทศไทย 

 การศึกษาตัวชี้วัดต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทน
จากการลงทุน (Return on Investment: ROI) ต้นทุน
ต่อระดับคะแนนความนิยม (Cross Per Rating Point: 
CPRP) และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Reach) เพ่ือ
น ามาใช้ประกอบการตัดสิ น ใจ ในการตั้ ง ร าคา 
ค่าโฆษณา (Price Setting) 

 
ผลการศึกษาเบื้องต้นได้มีการน าเสนอในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้ได้รับข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการศึกษา ส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงผลการศึกษาให้มี 
ความสมบูรณ์และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป ส าหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นจะจัดขึ้น 
2 รอบ ดังนี้ 

 รอบที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น ได้แก่ กลุ่มองค์กรด้านการส ารวจข้อมูลและจัดท าค่าความนิยมของสื่อ (Media Research 
Agency) กลุ่มองค์กรที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านสื่อ (Media Agency) และสถาบันการศึกษาในสาขาวิชา
ที่เก่ียวข้อง 
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(Audience Measurement) 
 

 รอบที่ 2 วันที่ 13 มกราคม 2558 มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น ได้แก่ กลุ่มเจ้าของสื่อในแพลตฟอร์มต่างๆ (Media Owners) กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้
โฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ (Product Owners) สถาบันการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจที่มีการใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ 

นอกจากนีก้ารจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้ง 2 รอบจะได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์โดยตรงมาเป็นวิทยากร และแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ช่วง คือ 

ช่วงที่ 1: การน าเสนอร่างผลการศึกษาแนวทางวิธีการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อต่างๆ  
ของประเทศไทย 

ช่วงที่ 2: ผลการศึกษาด้านข้อมูลการโฆษณาและแนวทางวิธีการคิดค่าโฆษณาที่เหมาะสมกับ  
ประเทศไทย  

ช่วงที่ 3: การถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษา  
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บทท่ี 3  
ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับกำรศึกษำเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 

การท าการวิจัยในครั้งนี้ที่ปรึกษาได้เลือกใช้วิธีการวิจัยในเชิงปริมาณ ส ารวจพฤติกรรมการใช้
บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในทุกช่องทาง โดยใช้การสัมภาษณ์อย่างมีรูปแบบ  
(Format interview) ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและปราศจากอคติ ทางที่ปรึกษาได้ก าหนด
แนวทางในการจัดเก็บข้อมูล ณ ภาคสนาม ด้วยการพยายามรับฟังข้อมูลในมุมมองของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
และน าตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด เพ่ือมิให้เป็นการชี้น า  ทางที่ปรึกษาได้มีการออกแบบการสุ่ม 
เก็บข้อมูลให้มีการกระจายไปตามลักษณะทางประชากร เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ สถานะทาง 
การสมรส รายได้ต่อครัวเรือน รายได้ส่วนบุคคล จ านวนประช ากรต่อหลังคาเรือนและถิ่นที่อยู่ 
โดยรายละเอียดของกรอบแนวทางการศึกษา จะอธิบายตามเนื้อหา ดังนี้  
3.1 กลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัย  

กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคสื่อทั่วประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป ทุกระดับสถานภาพทางสังคม 
และเศรษฐกิจ จ านวนกลุ่มประชากรทั้งสิ้น 23,466,417 ครัวเรือน1 
3.2 กำรก ำหนดจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง  

การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง จะสุ่มเลือกจากกลุ่มตัวอย่างในครัวเรือนทั่วประเทศ (จ านวนกลุ่ม
ประชากรทั้งสิ้น 23,466,417 ครัวเรือน) โดยใช้สูตร Taro Yamane ในการค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนด 
ระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 99% ดังนี้  

 
สูตร    
 
เมื่อ n คือ ขนาดตัวอย่าง 
 N คือ ขนาดประชากร 
 e คือ คลาดคลาดเคลื่อนของตัวอย่าง 
 

n  = 
         23,466,417           

= 9,996 ครัวเรือน 
1+ (23,466,417 x  0.012) 

   
ในการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้  ที่ปรึกษาได้ปรับจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่จะสุ่มเลือกให ้

เป็น 10,000 ครัวเรือน  
 

                                           
1 ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop54_3.html) 

2Ne1

N
n
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3.3 ขั้นตอนกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง  
การสุ่มตัวอย่างของการวิจัยใช้วิธีการแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling methods) 

ดังนี้ 
1) การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย  (Proportional stratified random sampling) เ พ่ือระบุจ านวน

ตัวอย่างตามความหนาแน่นของจ านวนครัวเรือนที่เป็นประชากรในแต่ละภูมิภาค โดยการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย 
ทั่วประเทศออกเป็น 5 ภูมิภาค และค านวณอัตราส่วนในแต่ละภาค ดังนี้ 
ตารางที่ 11 แสดงร้อยละของตัวอย่างตามความหนาแน่นของครัวเรือนในแต่ละภาค2 
 

  
 2) การค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามอัตราส่วนในแต่ละภาค และที่ปรึกษาได้ปรับตัวเลข  
จ านวนตัวอย่างเพ่ือการเก็บข้อมูลอีกครั้ง ดังนี้ 
ตารางที่ 12 จ านวนครัวเรือนที่ค านวณได้จากร้อยละของครัวเรือนในแต่ละภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
2 จ านวนครัวเรือนมีที่มาจาก: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 (23,466,417 ครัวเรือน) 

ภำค กลุ่มเป้ำหมำย 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ (%) 

กรุงเทพและปริมณฑล 2,593,827  11.06 
กลาง 6,904,135  29.42 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6,371,880  27.15 
เหนือ 4,386,447  18.69 
ใต ้ 3,210,128  13.68 

รวม 23,466,417 100.00 

ภำค ร้อยละ (%) จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

(ครัวเรือน) 

ปรับตัวเลข
จ ำนวนตัวอย่ำง 

 (ครัวเรือน) 
กรุงเทพและปริมณฑล 11.06 1,106 1,200 
กลาง 29.42 2,942 2,900 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 27.15 2,715 2,700 
เหนือ 18.69 1,869 1,900 
ใต ้ 13.68 1,368 1,300 

รวม 100.00 10,000 10,000 
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 3) ที่ปรึกษาได้ก าหนดการเก็บข้อมูลที่ต้องกระจายตามช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้การ
จัดเก็บข้อมูลกระจายไปตามทุกช่วงอย่างปราศจากอคติ   

4) ก า ร คั ด เ ลื อ ก จั ง ห วั ด ต า ม ภ า ค ที่ แ บ่ ง แ บ บ เ จ า ะ จ ง  (Cluster random sampling)  
จากกลุ่มเป้าหมายที่แบ่งเป็นภาคต่างๆ ได้สุ่มเลือกจังหวัดในแต่ละภาค โดยการเลือกจังหวัดที่คละระหว่าง
จังหวัดขนาดใหญ่และจังหวัดขนาดเล็ก จากนั้นจึงก าหนดพ้ืนที่ในการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องกระจาย
ทั้งเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลตามลักษณะการอาศัยอยู่ของกลุ่มเป้าหมาย โดยให้น้ าหนักเขตเทศบาล
เท่ากับร้อยละ 70 และนอกเขตเทศบาลเท่ากับร้อยละ 30 เพ่ือให้มีความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
โดยพิจารณาเลือกกลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาลมากกว่ากลุ่มที่อยู่นอกเขตเทศบาล เนื่องจากประเด็น
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนั้นย่อมมีความเป็นไปได้สูงกว่า  
แต่อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่นอกเขตเทศบาลหรือพ้ืนที่ชนบทด้วย จึงได้ก าหนด
สัดส่วนประชากรส่วนนี้ไว้ที่ร้อยละ 30 เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีการกระจายไปตามแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม  
ตารางที่ 13 จ านวนครัวเรือนที่จะต้องกระจายส ารวจทั้งเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5). การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจากเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลแบบสะดวก (Convenience 
sampling) ที่ไม่เจาะจงกลุ่มตัวอย่างโดยผู้เก็บข้อมูลจะเข้าไปตามครัวเรือนตามภาคต่างๆ ที่มีการสุ่มเลือก 
ให้ได้จ านวนที่ครบตามก าหนด ทั้งนี้ผู้เก็บข้อมูลจะใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างมีรูปแบบ (Format interview) 
ตามที่แบบสอบถามได้ก าหนดไว้โดยจะสุ่มเลือกสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทีละคน (Face-to-face interview) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด 

ภำค จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำงล่ำสุด 
(ครัวเรือน) 

เขตเทศบำล 
(ครัวเรือน) 

นอกเขต
เทศบำล 

(ครัวเรือน) 
กรุงเทพและปริมณฑล 1,200 1,200  
กลาง 2,900 2,030 870 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,700 1,890 810 
เหนือ 1,900 1,330 570 
ใต ้ 1,300 910 390 
รวม 10,000 7,360 2,640 
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3.4 เครื่องมือในกำรวิจัย 
ที่ปรึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือการเก็บข้อมูล โดยสร้างค าถามที่ใช้เป็นค าถาม 

แบบปลายปิดและแบบปลายเปิด (Close-end and Open-end questionnaires) ที่แบ่งเป็นส่วนๆ  
เพ่ือตอบจุดประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
ตารางที่ 14 ส่วนประกอบค าถามที่ใช้ในแบบสอบถาม 

ส่วนที่ ชื่อส่วน จ ำนวนค ำถำม 
(ข้อ) 

1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  13 
2 การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 1 
3 Lifestyle 8 
4 พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 2 
5 สื่อโทรทัศน์ 5 
6 สื่อสิ่งพิมพ์ 9 
7 สื่อโรงภาพยนตร์ 2 
8 สื่อกลางแจ้ง 2 
9 สื่อออนไลน์ 3 

10 สื่อวิทยุ 6 
11 สื่ออ่ืนๆ 6 

 รวม 57 
 

ตารางที่ 15 รายละเอียดของข้อแบบสอบถามในแต่ละส่วน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 
จุดประสงค์: เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย 

ลักษณะค าถาม 
 

1. เพศ: ชาย/หญิง   
2. อายุ: 4 ปี - มากกว่า 65 ปี 
3. รายได้ต่อบุคคล: ไม่มีรายได้ -105,001 บาทต่อเดือนและมากกว่า  
4. สถานะภาพสมรส: โสด แตง่งาน ไม่ได้แต่งงาน หย่า หม้าย  
5. ที่อยู่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างจังหวัด รวมถึงชนบท 
6. เขต/ภาคที่อยู่: กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคต่างๆ  
7. สถานะภาพในครอบครัว: พ่อ/แม่/ลูก/ญาติ/ผู้อาศัย 
8. ระดับการศึกษา: อนุบาล-สูงกว่าปริญญาตรี 
9. จ านวนสมาชิกในครอบครัว: 1 คน - มากกว่า 7 คน  
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10. อาชีพ  
11. รายได้ต่อครัวเรือน: ต่ ากว่า 5,000 - 105,001 บาทต่อเดือนและมากกว่า 
12. ลักษณะที่อยู่อาศัย 
13. ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย: เป็นเจ้าของบ้าน/ผู้อาศัย 

ส่วนที่ 2 กำรเป็นเจ้ำของทรัพย์สิน  
จุดประสงค์: เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีในครัวเรือนที่กลุ่มตัวอย่างต้องตอบว่ามีหรือไม่ จ านวนที่
มีและลักษณะของทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของ 

ลักษณะค าถาม 
 

1. การเป็นเจ้าของโทรทัศน์  
2. การเป็นเจ้าของวิทยุ 
3. การเป็นเจ้าของกล่องรับเคเบิล 
4. การเป็นเจ้าของกล่องรับดิจิทัลทีวี 
5. การเป็นเจ้าของจานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณ 
6. การเป็นเจ้าของเสาอากาศรับโทรทัศน์/เครื่องเล่นดีวีดี/เครื่องเล่นบลูเรย์/

เครื่องเสียง/เครื่องเล่นซีดี/เครื่องเล่นวีซีดี/เครื่องเล่นเอ็มพี 3/เครื่องเล่น 
คาราโอเกะ 

7. การเป็นเจ้าของโทรศัพท์/มือถือ 
8. การเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์  
9. การเป็นเจ้าของรถเก๋ง  
10. การเป็นเจ้าของรถกระบะ/รถตู้/รถประเภทอ่ืนๆ/เรือทุกประเภท  
11. การเป็นเจ้าของไมโครเวฟ/เตาแก๊ส/เตาอบ  
12. การเป็นเจ้าของตู้เย็น  
13. การเป็นเจ้าของเครื่องปรับอากาศ/พัดลม  
14. การเป็นเจ้าของเตารีด/เครื่องซักผ้า   

ส่วนที่ 3 ค ำถำมเกี่ยวกับ  Lifestyles  
จุดประสงค์: เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรม ความสนใจ ทัศนคติ และกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่าง  

ลักษณะค าถาม 
 

1. กิจกรรมที่ท า  

 กิจกรรมที่ท านอกบ้าน การออกก าลังกาย การซื้อ/ท าอาหาร กิจกรรมเพ่ือ
ความบันเทิง/ช้อปปิ้ง กิจกรรมท่องเที่ยวและกิจกรรมเสริมความงาม 

2. ความสนใจส่วนตัวเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ   

 การออกก าลังกาย การเสริมสวย การเมือง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
บริโภคอาหารปลอดสารพิษ การช้อปปิ้ง การท่องเที่ยว การรักษาความ
สะอาดในบ้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ 

 เรื่องส่วนตัว – ร่างกาย/ความงาม เรื่องการเมือง สังคม การท่องเที่ยว 
ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา การบริโภค การช้อปปิ้งและการรักษา
ความสะอาดในบ้าน 

4. พฤติกรรมการออกก าลังกาย 

 สถานที่ออกก าลังกาย/ความถี่ 
5. การช้อปปิ้ง 

 พฤติกรรมก่อนการช้อปปิ้ง/สถานที่/การจ่ายเงิน/ความถี่ในการซื้อ 
6. สินค้าท่ีซื้อ 

 สินค้าท่ีซื้อ ได้แก่ เครื่องแต่งกาย/กระเป๋า/รองเท้า/เครื่องประดับ/
เครื่องส าอาง/เครื่องใช้ส่วนตัว/โทรศัพท์มือถือ/กล้องถ่ายรูป/คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ/์นิตยสาร/พ็อคเก็ตบุ๊ค/การ์ตูน/แผ่นเกมส์/สุรา/เบียร์/อาหาร
เสริม/วิตามิน 

 ลักษณะการซื้อ 

 จ านวนเงินที่จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง  
ส่วนที่ 4  พฤติกรรมกำรบริโภคสื่อ 
จุดประสงค์: เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

ลักษณะค าถาม 
 

1. พฤติกรรมในการบริโภคสื่อโทรทัศน์/วิทยุ/หนังสือพิมพ์/นิตยสาร 
2. วันที่ใช้สื่อ/ช่วงเวลาที่ใช้/ระยะเวลาที่ใช้   

ส่วนที่ 5 สื่อโทรทัศน์ 
จุดประสงค์: เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อโทรทัศน์ 

ลักษณะค าถาม 
 

1. ช่องรายการโทรทัศน์ที่ดู/อุปกรณ์ท่ีใช้/สถานที่ที่ดู 
2. โครงข่ายที่ดู ผ่านเคเบิลทีวี 
3. โครงข่ายที่ดูผ่านจานดาวเทียม 
4. ความถี่ในการดูรายการโทรทัศน์ต่อหนึ่งอาทิตย์ 
5. ประเภทรายการโทรทัศน์ที่ดู/ช่องทางที่ดู 
6. ช่วงเวลาที่ดูรายการโทรทัศน์ ช่อง3/ช่อง5/ช่อง7/ช่อง9  

ส่วนที่ 6 สื่อสิ่งพิมพ์ 
จุดประสงค์: เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ 

ลักษณะค าถาม 

 
1. หนังสือพิมพ์ที่อ่าน/สถานที่อ่าน/ระยะเวลาที่อ่าน    
2. ประเภทหนังสือพิมพ์ที่อ่านและความบ่อยครั้งที่อ่านต่อหนึ่งอาทิตย์ 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 

3. คอลัมน์หนังสือพิมพ์ที่อ่านประจ า 
4. หนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่อ่าน/อุปกรณ์ที่ใช้อ่าน 
5. นิตยสารที่อ่าน/สถานที่อ่าน/ระยะเวลาที่อ่าน   
6. ประเภทนิตยสารที่อ่านและความถี่ในการอ่านต่อหนึ่งอาทิตย์  
7. นิตยสารแจกฟรีที่อ่าน/สถานที่อ่าน/ระยะเวลาที่อ่าน 
8. คอลัมน์นิตยสารที่อ่านประจ า 
9. นิตยสารออนไลน์ที่อ่าน/อุปกรณ์ท่ีใช้อ่าน   

ส่วนที่ 7  สื่อโรงภำพยนตร์ 
จุดประสงค์: เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อโรงภาพยนตร์ 

ลักษณะค าถาม 
 

1. ประเภทภาพยนตร์ที่ชม/ความถ่ีในการชม (ต่อหนึ่งเดือน)/วันที่ชม/ช่วงเวลา
ที่ชม 
2. เครือโรงภาพยนตร์ที่ชม  

ส่วนที่ 8 สื่อกลำงแจ้ง 
จุดประสงค์: เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อกลางแจ้ง 

ลักษณะค าถาม 
 

1. ประเภทป้ายโฆษณาที่เคยเห็น/ความถี่ในการเห็น (ต่อหนึ่งอาทิตย์) 
2. ช่วงเวลาที่เห็นป้ายโฆษณา  

ส่วนที่ 9 สื่อออนไลน์ 
จุดประสงค์: เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อออนไลน์ 

ลักษณะค าถาม 
 

1. กิจกรรมออนไลน์ที่ท า/อุปกรณ์ท่ีใช้/ช่องทางที่ใช้    
2. ช่วงเวลาที่ใช้สื่อออนไลน์/ระยะเวลาที่ใช้ 
3. ความถี่ท่ีใช้สื่อออนไลน์ต่อวัน  

ส่วนที่ 10 สื่อวิทยุ 
จุดประสงค์: เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อวิทยุ 

ลักษณะค าถาม 
 

1. ประเภทคลื่นวิทยุที่รับฟัง เอฟเอ็ม/เอเอ็ม/ออนไลน์ 
2. ช่วงเวลาที่รับฟัง/วันที่รับฟัง 
3. ระยะเวลาที่รับฟัง  
4. สถานีเอฟเอ็มที่รับฟัง/อุปกรณ์ที่ใช้ 
5. ความถี่/สถานที่รับฟัง  
6. ประเภทรายการที่ฟัง 

ส่วนที่ 11 สื่ออ่ืนๆ 
จุดประสงค์: เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่ออ่ืนๆ ที่นอกเหนือ 

ลักษณะค าถาม 1. สื่อป้ายโฆษณาใหม่/ความถี่ในการเห็น 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 

 2. ช่วงเวลาที่เปิดรับรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิลทีวี/วันที่เปิดรับ 
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม/วันที่เปิดรับ  
4. ช่วงเวลาที่เปิดรับรายการโทรทัศน์ผ่านสื่อดิจิทัล/วันที่เปิดรับ 
5. แอปพลิเคชันออนไลน์ที่ใช้ประจ า/ความบ่อยครั้งต่ออาทิตย์ 
6. เว็บไซต์ที่ใช้ประจ า/ความบ่อยครั้งต่ออาทิตย์/หน้าเว็บไซต์ที่เข้าใช้ประจ า  

 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล จะเริ่มต้นจากการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม จากนั้น   
จึงน าเอาข้อมูลที่ได้จากทีมเก็บข้อมูลภาคสนามมาท าการวิเคราะห์ โดยมีวิธีการ ดังนี้  

1. ทีป่รึกษาจะน าข้อมูลที่ได้รับมาด าเนินกรรมวิธีทางด้านข้อมูล และลงรหัสข้อมูล  
2. ข้อมูลที่ผ่านการลงรหัสแล้ว จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล  
3. เป็นการใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) เพ่ืออธิบายผลการศึกษาที่ประกอบด้วย

ข้อมูลในลักษณะของจ านวนและร้อยละ โดยน าเสนอข้อมูลด้วยการใช้แผนภาพ 
4. การน าเสนอผลข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) และน าผลการศึกษาที่ได้ 

ไปใช้อธิบายกับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา (Generalization) เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้รับ
ไปใช้ในกลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยตามวิธีการทางด้านสถิติ 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 

 
บทท่ี 4 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Media Consumption) 
ที่ปรึกษาได้ท าการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการบริโภคสื่อจากกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกจาก  

ทั่วประเทศจ านวน 10,000 ครัวเรือน โดยคิดเป็นประชากรจ านวน 15,000 คน แยกตามภาคต่างๆ 
ในประเทศได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง (รวมกรุงเทพและปริมณฑล) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  
โดยได้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้นั้น ทางที่
ปรึกษาได้น ามาวิเคราะห์ผลในเชิงสถิติตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 3 และมีผลลัพธ์ที่ได้ ดังนี้ 
4.1 ผลการศึกษาลักษณะทางประชากร (Demographic) 

4.1.1 ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามเพศ 
แผนภาพที่ 1 จ านวนประชากรทั่วประเทศ จ าแนกตามเพศ 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 

Source: http://www.bora.dopa.go.th, 2013 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

4.1.2 ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามเพศและอายุ 
 

แผนภาพที่ 2 จ านวนประชากรทั่วประเทศจ าแนกตามเพศและอายุ 

(Individuals 4+NW :60,645,496) 

 
Source: http://www.bora.dopa.go.th, 2013 

 
แผนภาพที่ 3 จ านวนประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ าแนกตามเพศและอายุ 

(Individuals4+ BM: 10,624,700)  

 
Source: http://www.bora.dopa.go.th, 2013 

 

0

1

2

3

4

5

6

(ล
้าน

คน
)

ชาย

หญิง

รวม

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

(ล
้าน

คน
)

ชาย

หญิง

รวม



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 75 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 4 ประชากรภาคเหนือ จ าแนกตามเพศและอายุ 

(Individuals 4+N :11,203,173)  

 
Source: http://www.bora.dopa.go.th, 2013 

   
แผนภาพที่ 5 ประชากรภาคใต้ จ าแนกตามเพศและอายุ 

(Individuals 4+S : 8,476,262)  

 
Source: http://www.bora.dopa.go.th, 2013 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 76 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 6 ประชากรภาคกลาง จ าแนกตามเพศและอายุ 

(Individuals 4+C : 20,625,834)  

 
Source: http://www.bora.dopa.go.th, 2013 

 
แผนภาพที่ 7 ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามเพศและอายุ 

(Individuals 4+ NE: 20,520,227) 

 

        Source: http://www.bora.dopa.go.th, 2013 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 77 

(Audience Measurement) 
 

 ข้อมูลในระดับประเทศนั้นแสดงให้เห็นว่า ประชากรราว 60,645,496 คนนั้น มีสัดส่วนของ
ประชากรเพศหญิงที่ร้อยละ 51.08 ส่วนเพศชายที่ร้อยละ 48.92 เมื่อพิจารณาในระดับภาคต่างๆ สามารถ
พบรูปแบบของสัดส่วนทางประชากรคล้ายกันด้วยคือ พบว่าเพศหญิงมีสัดส่วนมากกว่าเพศชายตั้งแต่กลุ่ม
อายุ 39 ถึง 43 ปีเป็นต้นไป ในขณะทีต่ั้งแต่กลุ่มอายุ 49 ถึง 53 ปีขึ้นไป พบว่า ประชากรในแต่ละกลุ่มอายุมี
จ านวนลดลงไปตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ยกเว้นสัดส่วนของประชากรเมื่อพิจารณาเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพ
และปริมณฑลที่พบว่า สัดส่วนของประชากรตั้งแต่กลุ่มอายุ 39 ถึง 43 ปี ไปจนกระทั่งกลุ่มอายุ 59 ถึง 63 ปี 
นั้นไม่สอดคล้องกับภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 

 
4.1.3 ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

แผนภาพที่ 8 ระดับการศึกษาของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ  

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 78 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 9 ระดับการศึกษาของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
(Individuals4+ BM: 10,624,700)  

 
 
 

แผนภาพที่ 10 ระดับการศึกษาของกลุ่มประชากรภาคเหนือ 

(Individuals4+ N: 11,023,173)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 79 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 11 ระดับการศึกษาของกลุ่มประชากรภาคใต้ 

(Individuals4+ S: 8,476,262)  

 
 
 

แผนภาพที่ 12 ระดับการศึกษาของกลุ่มประชากรภาคกลาง 

(Individuals4+ C: 20,625,834)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 80 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 13 ระดับการศึกษาของกลุ่มประชากรภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(Individuals4+ NE: 20,520,227)  

 
 
 ประชากรที่จบการศึกษาระดับต่างๆ ทั้งจากข้อมูลทั่วประเทศและภูมิภาคมีสัดส่วนค่อนข้าง
ใกล้เคียงกัน แต่พบว่า ผู้จบการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นสัดส่วนน้อยที่สุดในภาคเหนือ 
(ร้อยละ 4.44) และผู้จบระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าเป็นสัดส่วนน้อยที่สุดในภาคใต้ (ร้อยละ 9.60) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 81 

(Audience Measurement) 
 

4.1.4 ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามอาชีพ 
แผนภาพที่ 14 การประกอบอาชีพของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ  

 (Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 

แผนภาพที่ 15 อาชีพของกลุ่มประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล 
(Individuals4+ BM: 10,624,700)  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

3.56

5.76

10.24

13.68

1.80

12.44

1.99

7.04

0.27 0.59

1.76
0.97

(ล
้าน

คน
)

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0.57
0.86

2.74 2.63

0.17

2.00

0.40
0.57

0.11
0.46

0.11

(ล
้าน

คน
)

เพศชาย

เพศหญิง

รวม



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 82 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 16 อาชีพของกลุ่มประชากรภาคเหนือ 
(Individuals4+ N: 11,023,173)  

 
 

แผนภาพที่ 17 อาชีพของกลุ่มประชากรภาคใต้ 
(Individuals4+ S: 8,476,262)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 83 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 18 อาชีพของกลุ่มประชากรภาคกลาง 
(Individuals4+ C: 20,625,834) 

 
 

แผนภาพที่ 19 อาชีพของกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Individuals4+ NE: 20,520,227)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 84 

(Audience Measurement) 
 

 อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรทั่วประเทศและในแต่ละภาค คือ ข้าราชการ/พนักงานราชการ ที่พบ
ในสัดส่วนสูงสุด (ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 25) แต่พบสัดส่วนอาชีพพนักงานเอกชนมากที่สุดในภาค
กลาง (ร้อยละ 23) โดยเฉพาะพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล ในขณะที่อาชีพเจ้าของธุรกิจพบมากในภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประมาณร้อยละ 20)  ส่วนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร/ชาวนา พบมากในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 16.50) ภาคเหนือ (ร้อยละ 14.39) และภาคใต้ (ร้อยละ 12.55) เป็นสัดส่วน
ตามล าดับ  

 
4.1.5 ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามรายได้ส่วนบุคคล 

แผนภาพที่ 20 รายได้ส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ 

(Individuals 4+NW: 60,645,496) 

 
 

 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

เพศชาย เพศหญิง รวม

(ล
้าน

คน
)

105,001 บาท/เดือนและมากกว่า

95,001-105,000 บาท/เดือน

85,001-95,000 บาท/เดือน

75,001-85,000 บาท/เดือน

65,001-75,000 บาท/เดือน

55,001-65,000 บาท/เดือน

45,001-55,000 บาท/เดือน

35,001-45,000 บาท/เดือน

25,001-35,000 บาท/เดือน

15,001-25,000 บาท/เดือน

5001-15,000 บาท/เดือน

ต่ ากว่า 5,000 บาท/เดือน

ไม่มีรายได้



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 85 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 21 รายได้ส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล 
(Individuals4+ BM: 10,624,700)  

 

 
 

แผนภาพที่ 22 รายได้ส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรภาคเหนือ 

(Individuals4+ N: 11,023,173)  
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 23 รายได้ส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรภาคใต้ 
(Individuals4+ S: 8,476,262)  

 
 

แผนภาพที่ 24 รายได้ส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรภาคกลาง 

(Individuals4+ C: 20,625,834)  
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 25 รายได้ส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(Individuals4+ NE: 20,520,227)  

 
 ช่วงรายได้ส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของประชากรทั่วประเทศและในหลายภาค อยู่ระหว่าง 5,001 ถึง 
15,000 บาทต่อเดือน และพบว่าสัดส่วนจากประชากรภาคเหนือโดยรวมของในช่วงรายได้ต่ ากว่า 5,000 
บาทต่อเดือนและระหว่าง 5,001 ถึง 15,000 บาทต่อเดือนนั้นมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน 

 

4.1.6 ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
แผนภาพที่ 26 สถานภาพสมรสของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ (หน่วย: พันคน) 

(Individuals 4+NW: 60,645,496) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 27 สถานภาพสมรสของกลุ่มประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล (หน่วย: พันคน) 
(Individuals4+ BM: 10,624,700)  

 
 
 

แผนภาพที่ 28 สถานภาพสมรสของกลุ่มประชากรภาคเหนือ (หน่วย: พันคน) 

(Individuals4+ N: 11,023,173)  
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แผนภาพที่ 29 สถานภาพสมรสของกลุ่มประชากรภาคใต้ (หน่วย: พันคน) 

(Individuals4+ S: 8,476,262)  

 
 
 

แผนภาพที่ 30 สถานภาพสมรสของกลุ่มประชากรภาคกลาง (หน่วย: พันคน) 

(Individuals4+ C: 20,625,834)  
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 31 สถานภาพสมรสของกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หน่วย: พันคน) 

(Individuals4+ NE: 20,520,227)  

 
 
 สถานภาพสมรสของประชากรทั่วประเทศมีสัดส่วนใกล้เคียงกันระหว่างประชากรที่แต่งงานแล้วและ
ประชากรที่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 48 และ 46.25 ตามล าดับ) โดยภาคที่ประชากรส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว
ได้แก่ ภาคเหนือและภาคใต้ (ร้อยละ 56.84 และ 55.6 ตามล าดับ) ส่วนพ้ืนที่ที่ประชากรส่วนใหญ่อยู่ใน
สถานภาพโสดได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง (โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล) (ร้อยละ 
47.93 และ 45.82 ตามล าดับ) 
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(Audience Measurement) 
 

4.1.7 ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามถิ่นที่อยู่ 
แผนภาพที่ 32 ที่อยู่ของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ  

(Individuals 4+NW :60,645,496) 

 
 

แผนภาพที่ 33 เขต/ภาคที่อยู่ของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 ประมาณกึ่งหนึ่งของประชากรทั่วประเทศ พบว่า อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเขตในเมือง และภาค
ที่อยู่ส่วนใหญ่ของประชากรทั่วประเทศ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 33.85) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

4.1.8 ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
แผนภาพที่ 34 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ (หน่วย:พันคน) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 

แผนภาพที่ 35 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล (หน่วย:พันคน)  
(Individuals4+ BM: 10,624,700)  
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รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 93 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 36 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มประชากรภาคเหนือ (หน่วย: พันคน) 
(Individuals4+ N: 11,023,173)  

 
 
 

แผนภาพที่ 37 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มประชากรภาคใต้ (หน่วย: พันคน) 
(Individuals4+ S: 8,476,262)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 94 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 38 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มประชากรภาคกลาง (หน่วย: พันคน) 
(Individuals4+ C: 20,625,834)  

 
 
 

แผนภาพที่ 39 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หน่วย: พันคน) 
(Individuals4+ NE: 20,520,227)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 95 

(Audience Measurement) 
 

 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่ของประชากรทั่วประเทศจากการส ารวจ พบว่า มี สมาชิก
ประมาณ 4 คนต่อครัวเรือน อย่างไรก็ตาม จ านวนสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่ของภาคกลางมีสมาชิก 4 คน
ต่อครัวเรือน (ร้อยละ 29.80) ในขณะที่พบว่ามีถึงร้อยละ 12.31 ของครัวเรือนของประชากรภาคใต้ที่ มี
จ านวนสมาชิกประมาณ 6 คนต่อครัวเรือน 
 

 
4.1.9 ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามสถานภาพในครอบครัว 
 
แผนภาพที่ 40 สถานภาพในครอบครัวของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ (หน่วย:พันคน) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 

 สถานภาพในครอบครัวส่วนใหญ่ของประชากรทั่วประเทศจากการส ารวจคือ มีสถานะลูกชายหรือ 
ลูกสาวของหัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ 39.40) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 96 

(Audience Measurement) 
 

4.1.10 ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามรายได้ต่อครัวเรือน 
แผนภาพที่ 41 รายได้ต่อครัวเรือนของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 

แผนภาพที่ 42 รายได้ต่อครัวเรือนของกลุ่มประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล 
(Individuals4+ BM: 10,624,700)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 97 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 43 รายได้ต่อครัวเรือนของกลุ่มประชากรภาคเหนือ 

(Individuals4+ N: 11,023,173)  

 
 
 

แผนภาพที่ 44 รายได้ต่อครัวเรือนของกลุ่มประชากรภาคใต้ 

(Individuals4+ S: 8,476,262)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 98 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 45 รายได้ต่อครัวเรือนของกลุ่มประชากรภาคกลาง 

(Individuals4+ C: 20,625,834)  

 
 

แผนภาพที่ 46 รายได้ต่อครัวเรือนของกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(Individuals4+ NE: 20,520,227)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 99 

(Audience Measurement) 
 

 รายได้ต่อครัวเรือนส่วนใหญ่ของประชากรทั่วประเทศพบว่า มีรายได้ระหว่าง  45,001 บาทถึง 
55,000 บาทต่อเดือน โดยรายได้ต่อครัวเรือนส่วนใหญ่ของประชากรภาคกลางพบว่าสูงสุดเมื่อเทียบกับภาค
อ่ืนคือ มีรายได้ระหว่าง 55,001 ถึง 65,000 บาทต่อเดือน (โดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล  
ที่มีประมาณ 2 ล้านครัวเรือนที่มีรายได้ตั้งแต่ 105,001 บาทต่อเดือน) ขณะที่รายได้ต่อครัวเรือนส่วนใหญ่
ของประชากรในภาคใต้นั้นพบว่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอ่ืนๆ คือ มีรายได้เพียงระหว่าง 15,001 ถึง 
25,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น 

 
 
4.1.11 ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามลักษณะท่ีอยู่อาศัย 

แผนภาพที่ 47 ลักษณะที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ (หน่วย: พันคน) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 100 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที ่48 ลักษณะที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล (หน่วย: พันคน) 
(Individuals4+ BM: 10,624,700)  

 
 

แผนภาพที่ 49 ลักษณะที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรภาคเหนือ (หน่วย: พันคน) 
(Individuals4+ N: 11,023,173)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 101 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 50 ลักษณะที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรภาคใต้ (หน่วย: พันคน) 

(Individuals4+ S: 8,476,262)  

 
 

แผนภาพที่ 51 ลักษณะที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรภาคกลาง (หน่วย: พันคน) 

(Individuals4+ C: 20,625,834)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 102 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 52 ลักษณะที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หน่วย: พันคน) 

(Individuals4+ NE: 20,520,227)  

 
 

 ลักษณะที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ของประชากรเกือบทุกๆ ภาคของประเทศ คือ การอยู่อาศัยบ้านเดี่ยว 
โดยพบว่ามีสัดส่วนเกินครึ่งหนึ่งของลักษณะที่อยู่อาศัยทุกประเภทรวมกัน อย่างไรก็ตาม ในภาคกลางนั้น
กลับพบว่า สัดส่วนที่ประชากรมีการอยู่อาศัยบ้านเดี่ยวนั้นมีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของลักษณะที่อยู่อาศัย 
ทุกประเภท เนื่องจากประชากรในภาคกลางมีการอยู่อาศัยในทาวน์เฮาส์/บ้านแฝด (โดยเฉพาะในพ้ืนที่
กรุงเทพและปริมณฑล) ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด หรือเกือบ 1 ใน 3 ของลักษณะที่อยู่
อาศัยทุกประเภทรวมกัน  
 

 
  

0 5,000 10,000 15,000

บ้านเด่ียว

ทาวน์เฮาส์/บ้านแฝด

บ้านกึ่งส านักงาน

ตึกแถว

คอนโด/แฟลต/อาพาร์ทเมนท์/แมนช่ัน

หอพัก

14,100 

2,952 

432 

832 

1,211 

1,003 

(พันคน)

รวม

เพศหญิง

เพศชาย



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 103 

(Audience Measurement) 
 

4.1.12 ลักษณะทางประชากรจ าแนกตามความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 

แผนภาพที่ 53 ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรทั่วประเทศ (หน่วย: พันคน) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 

แผนภาพที่ 54 ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล (หน่วย: พันคน) 
(Individuals4+ BM: 10,624,700) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 104 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 55 ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรภาคเหนือ (หน่วย: พันคน) 

(Individuals4+ N: 11,023,173)  

 
 
 

แผนภาพที่ 56 ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรภาคใต้ (หน่วย: พันคน) 

(Individuals4+ S: 8,476,262)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 105 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 57 ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรภาคกลาง (หน่วย: พันคน) 

(Individuals4+ C: 20,625,834)  

 
 
 

แผนภาพที่ 58 ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หน่วย: พันคน) 

(Individuals4+ NE: 20,520,227)  

 
 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

เจ้าของบ้าน

อาศัยอยู่กับพ่อ/แม่

อาศัยอยู่กับพ่ีน้อง

อาศัยอยู่กับญาติ

อาศัยอยู่กัยเพื่อน

อาศัยอยู่กับแฟน/สาม/ีภรรยา

อาศัยอยู่เป็นครอบครัว(พ่อ/แม่/ญาติ)

6,558 

6,326 

369 

953 

740 

3,269 

2,000 

(พันคน)

รวม

เพศหญิง

เพศชาย

อาศัยอยู่กับเพื่อน

0 2000 4000 6000 8000

เจ้าของบ้าน

อาศัยอยู่กับพ่อ/แม่

อาศัยอยู่กับพ่ีน้อง

อาศัยอยู่กับญาติ

อาศัยอยู่กัยเพื่อน

อาศัยอยู่กับแฟน/สาม/ีภรรยา

อาศัยอยู่เป็นครอบครัว(พ่อ/แม่/ญาต)ิ

7,644 

6,252 

627 

513 

605 

2,663 

2,125 

(พันคน)

รวม

เพศหญิง

เพศชาย

อาศัยอยู่กับเพื่อน



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 106 

(Audience Measurement) 
 

 รูปแบบของความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยโดยภาพรวมทั่วประเทศนั้นพบว่า สัดส่วนของการระบุว่าเป็น
เจ้าของบ้าน และการระบุว่าอาศัยอยู่กับพ่อ/แม่นั้น เป็นรูปแบบส่วนใหญ่ที่รวมกันแล้วมากถึง 2 ใน 3 ของ
รูปแบบความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ยกเว้นประชากรภาคเหนือที่ระบุความเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัยประเภทการอาศัยอยู่กับพ่อ/แม่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าภาคอ่ืนๆ มาก (ประมาณ 1 ใน 5 
ในขณะที่ภาคอ่ืนระบุเป็น 1 ใน 3) นอกจากนี้ รูปแบบการอยู่อาศัยอ่ืนๆ คือ รูปแบบการอยู่อาศัยกับแฟน/
สามี/ภรรยาเท่านั้น ก็สามารถพบได้มากเช่นกัน โดยเฉพาะภาคกลาง   
 
 
4.2 ส ามะโนประชากร การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อและทรัพย์สินที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะทางจิตวิทยาในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการในการใช้ชีวิต 

 
4.2.1 การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อ 

แผนภาพที่ 59 การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อ (1) (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 107 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 60 ลักษณะ/ยี่ห้อของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อ (1) (%) 

 (Individuals4+ NW: 60,645,496)  

  
 
 

แผนภาพที่ 61 การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อ (2) (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 108 

(Audience Measurement) 
 

 การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อของประชากรทั่วประเทศนั้นแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของ
โทรทัศน์แบบแอนะล็อกที่ยังคงพบเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) โดยมีเพียง 1 ใน 5 เท่านั้นที่ระบุว่ามีวิทยุ 
อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของประชากรทั่วประเทศระบุว่ามี โทรทัศน์ (แอนะล็อก) สมาร์ททีวี ทีวีดิจิทัล วิทยุ 
กล่องรับเคเบิลทีวี กล่องรับดิจิทัลทีวี จานดาวเทียม เสาอากาศรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี/เครื่องเล่น 
บลูเรย์ เครื่องเสียง/เครื่องเล่นซีดี/เครื่องเล่นวีซีดี เครื่องเล่นเอ็มพี 3 และ คาราโอเกะจ านวน 1 เครื่อง 

 

แผนภาพที่ 62 ลักษณะ/ยี่ห้อของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อ (2) (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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(Audience Measurement) 
 

      
 

    
 
 จากการส ารวจทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อในกลุ่มต่างๆ จากประชากรทั่วประเทศนั้น พบว่า 
ประชากรส่วนใหญ่นิยมใช้กล่องรับเคเบิลทีวีของ True Vision ร้อยละ 45 โดยกล่องรับดิจิทัลทีวีที่มีสัดส่วน
สูงสุดและจานดาวเทียมที่ใช้ตามครัวเรือนในสัดส่วนสูงสุดนั้นเป็นของ PSI (ร้อยละ 18 และร้อยละ 56 
ตามล าดับ) ส่วนเสาอากาศโทรทัศน์ (ทั้งในระบบแอนะล็อกทีวีและระบบดิจิทัลทีวี) พบในสัดส่วนสูงสุดราว 
2 ใน 3 ของทั่วประเทศคือ Samart ส าหรับเครื่องเล่นดีวีดี/เครื่องเล่นบลูเรย์และเครื่องเล่นเอ็มพี3 ที่มี
สัดส่วนสูงสุดนั้นพบว่าเป็นของ Sony เช่นเดียวกัน (ร้อยละ 20 และร้อยละ 27 ตามล าดับ) นอกจากนี้ 
เครื่องเสียง/เครื่องเล่นซีดี/เครื่องเล่นวีซีดีที่มีสัดส่วนสูงสุด และเครื่องคาราโอเกะที่มีสัดส่วนสูงสุดราว 1 ใน 
3 ของทั้งหมดนั้นต่างก็เป็นของ AJ เช่นเดียวกัน 
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(Audience Measurement) 
 

4.2.2 การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยา 
แผนภาพที่ 63 การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยา (1) (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 

 

แผนภาพที่ 64 ลักษณะ/ยี่ห้อของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยา (1) (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 65 การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยา (2) (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 

 

แผนภาพที่ 66 ลักษณะ/ยี่ห้อของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยา (2) (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 67 การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยา (3) (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 

 

 
แผนภาพที่ 68 ลักษณะ/ยี่ห้อของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยา (3) (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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(Audience Measurement) 
 

    
 

   
  

   
  

 การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยาของประชากรทั่วประเทศ ระบุสัดส่วน
เกือบร้อยละ 90 และร้อยละ 60 ของประชากรทั่วประเทศมีการครอบครองโทรศัพท์บ้านและสมาร์ทโฟน 
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(Audience Measurement) 
 

(เป็นจ านวน 1 เครื่อง) ตามล าดับ ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนั้นยังแสดงให้เห็นอีกว่า เกือบร้อย
ละ 30 ของผู้ตอบมีโทรศัพท์มือถือธรรมดาจ านวน 2 เครื่อง ร้อยละ 25 ของผู้ตอบมีสมาร์ทโฟนจ านวน 2 
เครื่อง และเกือบร้อยละ 20 ของผู้ตอบมีแท็บเล็ตจ านวน 2 เครื่อง ส่วนพาหนะส่วนใหญ่ที่ประชากรทั่ว
ประเทศครอบครอง ได้แก่ รถเก๋ง 4 ประตู รถSUV/MPV และรถกระบะ (เป็นจ านวน 1 คัน) ตามล าดับ 
ในขณะที่ ข้อมูลเครื่องใช้ในครัวเรือนที่น่าสนใจนั้น พบว่า เกือบร้อยละ 25 ที่ครอบครองเครื่องปรับอากาศ
จ านวน 2 เครื่อง และเกือบร้อยละ 15 ที่ครอบครองเครื่องซักผ้าจ านวน 2 เครื่อง 
 

4.2.2 พฤติกรรมการใช้ชีวิต (Lifestyle) 
แผนภาพที่ 69 ลักษณะกิจกรรมในสังคมที่ท าภายในหนึ่งอาทิตย์ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 เกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั่วประเทศระบุว่ามีกิจกรรมช้อปปิ้งบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียง
กันกับที่ระบุว่ามีกิจกรรมทานข้าวนอกบ้าน นอกจากนี้พบว่า มากกว่า 1 ใน 3 ของผู้ตอบมีกิจกรรมซื้อ
อาหาร/ผักสด เพ่ือการบริโภคเองด้วย 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 70 ระดับความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ในสังคม (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 เกือบร้อยละ 40 ของประชากรทั่วประเทศ ระบุว่ามีความสนใจในกิจกรรมทางศาสนาอย่างมาก 
ในขณะที่สัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของผู้ตอบมีความสนใจมากในการออกก าลังกาย/เล่นกีฬา และยังพบว่า
เกือบ 1 ใน 3 ของผู้ตอบมีความสนใจมากในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งใกล้เคียงกันกับสัดส่วนของผู้ตอบที่สนใจ
มากในด้านศิลปะ/วัฒนธรรมประเพณี  
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 71 ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆในสังคม (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 

 ประเด็นท่านคิดว่าร่างกายแข็งแรงเป็นสิ่งส าคัญ เป็นประเด็นในสังคมที่มีผู้ตอบเห็นด้วยอย่างมากใน
สัดส่วนสูง โดยสูงกว่าร้อยละ 80 สัดส่วนเห็นด้วยมากในล าดับรองลงมาคือ ประเด็นท่านคิดว่าการรักษา
ความสะอาดในบ้านเป็นสิ่งจ าเป็น นอกจากนี้ ประเด็นต่างๆ ในสังคมประเด็นอ่ืนๆ ที่มีผู้ตอบระบุว่าเห็นด้วย 
อย่างมาก เป็นสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ประมาณร้อยละ 40 ได้แก่ ประเด็นท่านคิดว่าศาสนาคือสิ่งที่จะ
เสริมสร้างจริยธรรมให้บุคคล ประเด็นท่านคิดว่าศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นสิ่งที่ควรด ารงไว้ในสังคม 
ประเด็นท่านคิดว่าการเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ เป็นการเพ่ิมประสบการณ์ให้ชีวิต และประเด็น
ท่านคิดว่าปัญหาโลกร้อนกลายเป็นสิ่งที่ท าลายโลกเรา 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ท่านคิดว่าร่างกายแข็งแรงเป็นสิ่งส าคัญ

ท่านคิดว่าเรื่องหน้าตา ผม หรือการแต่งกายเป็นสิ่งส าคัญ

ท่านสนใจข่าวสารทางการเมือง

ท่านคิดว่าปัญหาโลกร้อนกลายเป็นสิ่งที่ท าลายโลกเรา

ท่านคิดว่าท่านต้องบริโภคอาหารออแกนนิค

ท่านคิดว่าการช้อปปิ้งคือความสุขส่วนหนึ่งในชีวิต

ท่านยอมรับว่าปัจจุบันต้องมีการช้อปปิ้งออนไลน์

ท่านคิดว่าการเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆเป็น
การเพิ่มประสบการณ์ให้ชีวิต

ท่านคิดว่าการรักษาความสะอาดในบ้านเป็นสิ่งจ าเป็น

ท่านคิดว่าศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นสิ่งที่ควรด ารง
ไว้ในสังคม 

ท่านคิดว่าศาสนาคือสิ่งที่จะเสริมสร้างจริยธรรมให้บุคคล

เห็นด้วยมาก ปานกลาง/เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่มีความคิดเห็น



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 117 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 72 สถานที่การออกก าลังกาย (เมื่อวานนี้) (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 

แผนภาพที่ 73 ความถี่ในการออกก าลังกาย (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 สถานที่ออกก าลังกาย (เมื่อวาน) ส่วนใหญ่ของผู้ตอบระบุว่าเป็น ที่บ้าน/คอนโด/อพาร์ตเมนต์ 
ใกล้เคียงกับการออกก าลังกายที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ อย่างไรก็ตาม ความถี่ในการออกก าลังกายส่วนใหญ่ของ
ผู้ตอบระบุเพียงใช้เวลาออกก าลังกาย 1-2 วัน/สัปดาห์ เท่านั้น 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 118 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 74 พฤติกรรมก่อนการช้อปปิ้ง (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 

แผนภาพที่ 75 ความถี่ในการซื้อสินค้าตามสถานที่ต่างๆ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ท่านดู/ฟัง/อ่านโฆษณาเพื่อช่วยตัดสินใจซ้ือสินค้า

ท่านอ่าน/ดูสินค้า-รวีิวสินค้าบนสังคมออนไลนเ์พื่อชว่ย
ตัดสินใจซ้ือสินค้า

ท่านคุยกับเพื่อนเพื่อช่วยตัดสินใจซ้ือสินค้า

ท่านคุยกับพ่อ/แม่/พี/่นอ้ง/ญาติ/สามี/ภรรยา เพื่อช่วย
ตัดสินใจซ้ือสินค้า

ท่านสอบถามข้อมูลกับบริษัทผู้ขายเพื่อช่วยตัดสินใจซ้ือ
สินค้า

ท่านสามารถตัดสินใจซ้ือสินค้าได้ด้วยตนเอง

(ร้อยละ)

เป็นประจ า

บางครั้ง

นานๆครั้ง

ไม่เคย

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40% 38.39%

24.60%

14.48%

0.10%

(ร
้อย

ละ
)

เมื่อวานนี้

2-3 ครั้ง/เดือน

3-5 วัน/อาทิตย์

6-7วัน/อาทิตย์

ทุกวัน

ทุกเดือนและมากกวา่



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 119 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 76 สถานที่ที่ช้อปปิ้ง (เมื่อวานนี้) (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 

แผนภาพที่ 77 ความถี่เฉลี่ยในการซื้อสินค้าตามสถานที่ต่างๆ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 120 

(Audience Measurement) 
 

 ร้อยละ 60 ของผู้ตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมก่อนการช้อปปิ้ง ระบุว่า สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ด้วย
ตนเอง โดยสถานที่/ช่องทางที่นิยมซื้อสินค้านั้น ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า/ช้อปปิ้งมอลล์ , ตลาด/ตลาดนัด/ข้าง
ถนน และซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ด้วยความถี่เท่าๆ กัน คือ 2-3 ครั้ง/เดือน และสถานที่/ช่องทางที่นิยม
ซื้อสินค้าในเวลาเมื่อวานของผู้ตอบนั้นพบว่า ส่วนใหญ่ตอบว่า ที่ตลาด/ตลาดนัด/ข้างถนน 

 
แผนภาพที่ 78 ลักษณะในการจ่ายเงินเพ่ือการช้อปปิ้ง (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 ลักษณะในการจ่ายเงินเพ่ือการช้อปปิ้งโดยส่วนใหญ่นั้นระบุว่า ใช้จ่ายเป็นเงินสดในสัดส่วนสูงกว่าร้อย
ละ 85 และมีประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นของผู้ตอบที่ไม่เคยใช้บัตรเครดิตคาร์ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ท่านจ่ายเป็นเงินสด

ท่านจ่ายเป็นเครดิตคาร์ด

ท่านจ่ายเป็นเดบิตคาร์ด

ท่านโอนเงินบัญชีผู้ขายสนิคา้

(ร้อยละ)

เป็นประจ า

บางคร้ัง

นานๆคร้ัง

ไม่เคย



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 121 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 79 ลักษณะสินค้าที่ซื้อ (1) (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 

แผนภาพที่ 80 ลักษณะการซื้อสินค้า (2) (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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สบู่อาบน้ า

แชมพู

แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน

ผงซักฟอก

ผ้าอนามัย

63.50%
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61.30%

63.30%

59.70%

(ร้อยละ)

เฉพาะโอกาสพิเศษ

นานกว่า 4 เดือนคร้ัง

2-4 เดือนคร้ัง

เดือนละคร้ัง

สองอาทิตย์คร้ัง

อาทิตย์ละคร้ัง
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2-4 เดือนคร้ัง

เดือนละคร้ัง

สองอาทิตย์คร้ัง

อาทิตย์ละคร้ัง



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 122 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 81 ลักษณะการซื้อสินค้า (3) (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 

แผนภาพที่ 82 ลักษณะการซื้อสินค้า (4) (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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เฉพาะโอกาสพิเศษ

นานกว่า 4 เดือนคร้ัง

2-4 เดือนคร้ัง

เดือนละคร้ัง

สองอาทิตย์คร้ัง
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 123 

(Audience Measurement) 
 

 สินค้าที่ผู้ตอบส่วนใหญ่ระบุว่า ซื้อเฉพาะโอกาสพิเศษ ได้แก่ เครื่องประดับ กระเป๋า/รองเท้า เสื้อผ้า 
แท็บเล็ต กล้องถ่ายรูป และโทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน, สินค้าที่ผู้ตอบส่วนใหญ่ระบุว่า นานกว่า 4 เดือนจึง
จะซื้อ ได้แก่ โน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และแท็บเล็ต, สินค้าท่ีผู้ตอบส่วนใหญ่ระบุว่า ซื้อเดือนละครั้ง 
ได้แก่ เครื่องส าอาง ผ้าอนามัย ผงซักฟอก แปรงสีฟัน/ ยาสีฟัน แชมพู และสบู่อาบน้ า  ส่วนสินค้าที่ผู้ตอบ
ส่วนใหญ่ระบุว่า ซื้ออาทิตย์ละครั้ง ได้แก่ อาหารเสริม/ไวตามิน เหล้า/เบียร์ ถุงยาง แผ่นเกมส์ และนิตยสาร/ 
พ็อกเก็ตบุ้ค/การ์ตูน 

แผนภาพที่ 83 จ านวนเงินที่จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง (1) (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 

แผนภาพที่ 84 จ านวนเงินที่จ่ายการซื้อสินค้าต่อครั้ง (2) (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 85 จ านวนเงินที่จ่ายการซื้อสินค้าต่อครั้ง (3) (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 

แผนภาพที่ 86 จ านวนเงินที่จ่ายการซื้อสินค้าต่อครั้ง (4) (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

โทรศัพท์มือถือ/สมารท์โฟน

กล้องถ่ายรูป

แท็บเล็ต

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

โน๊ตบุ๊ค

80.80%

96.60%

76.20%

100.00%

100.00%

(ร้อยละ)

มากกว่า 5,000 บาท

1,501-5,000 บาท

501-1,500 บาท

น้อยกว่า 500 บาท

0% 20% 40% 60% 80% 100%

นิตยสาร/พ็อคเก็ตบุ้ค/การ์ตูน

แผ่นเกมส์

ถุงยาง

เหล้า/เบียร์

อาหารเสริม/ไวตามิน

84.80%

83.50%

81.60%

47.10%

24.50%

(ร้อยละ)

มากกว่า 5,000 บาท

1,501-5,000 บาท

501-1,500 บาท

น้อยกว่า 500 บาท



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  
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(Audience Measurement) 
 

จ านวนเงินที่ผู้ตอบทุกคนระบุว่า สามารถจ่ายได้มากกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง ได้แก่ โน้ตบุ๊ค 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ในขณะที่ส่วนใหญ่ระบุเช่นกันว่าสามารถจ่ายได้มากกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง
ส าหรับแท็บเล็ต กล้องถ่ายรูป และโทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน ในขณะที่จ านวนเงินที่จ่ายในการซื้อสินค้าต่อ
ครั้งของผู้ตอบส่วนใหญ่ที่ระบุว่า จ่ายไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง ได้แก่ สินค้าจ าพวกเครื่องส าอาง 
เครื่องประดับ กระเป๋า/รองเท้า เสื้อผ้า และเหล้า/เบียร์ ส่วนจ านวนเงินที่จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งของ
ผู้ตอบส่วนใหญ่ที่จ่ายไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง ได้แก่ ผ้าอนามัย ผงซักฟอก แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน แชมพู สบู่
อาบน้ า ถุงยาง แผ่นเกมส์ และนิตยสาร/พ็อกเก็ตบุ้ค/การ์ตูน 
  
4.3 พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

ในส่วนพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่ปรึกษาจะน าเสนอผลการศึกษาแบ่งตามประเภทสื่อคือ  
สื่อภาพเคลื่อนไหว สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อในโรงภาพยนตร์ สื่อกลางแจ้งและสื่อกลางแจ้งแบบเคลื่อนที่ได้  
สื่อออนไลน์ สื่อทางเสียง และสื่ออ่ืนๆ รายละเอียด ดังนี้  

 
 4.3.1 การบริโภคสื่อโทรทัศน์ 

แผนภาพที่ 87 ช่องรายการโทรทัศน์ที่รับชม (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 เกือบ 1 ใน 4 ของช่องรายการโทรทัศน์ที่รับชมพบว่าเป็นช่องรายการเดิมในระบบแอนะล็อกทีวี (ช่อง 
3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 และช่อง Thai PBS) 
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(Audience Measurement) 
 

ระยะเวลาในการบริโภคสื่อโทรทัศน์ 
แผนภาพที่ 88 ความถี่ในการชมรายการโทรทัศน์ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 62 ที่ระบุว่าชมรายการโทรทัศน์ผ่านโทรทัศน์แบบแอนะล็อกทุกวันในสัปดาห์ 
ที่ผ่านมา โดยการชมรายการผ่านโทรทัศน์แบบเคเบิลทีวีและโทรทัศน์แบบทีวีดาวเทียมนั้นใกล้เคียงกันด้วย
สัดส่วนประมาณร้อยละ 28 
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(Audience Measurement) 
 

วันและเวลาในการรับชมสื่อ 
แผนภาพที่ 89 พฤติกรรมในการบริโภคสื่อเมื่อวานนี้ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 

แผนภาพที่ 90 พฤติกรรมในการบริโภคสื่อวันธรรมดา (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

(ร้
อย

ละ
)

ดูโทรทัศน์เมื่อวานนี้

ฟังวิทยุเมื่อวานนี้

อ่านหนังสือพิมพ์เมือวานนี้

อ่านนิตยสารเมื่อวานนี้

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

(ร้
อย

ละ
)

ดูโทรทัศน์วันธรรมดา

ฟังวิทยุวันธรรมดา

อ่านหนังสือพิมพ์วันธรรมดา

อ่านนิตยสารวันธรรมดา

อ่านหนังสือพิมพ์เมื่อวานนี้ 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 91 พฤติกรรมในการบริโภคสื่อวันเสาร์/อาทิตย์ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 ทั้งพฤติกรรมในการบริโภคสื่อเมื่อวานนี้  พฤติกรรมการบริโภคสื่อในวันธรรมดา และพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อในวันเสาร์/อาทิตย์ ต่างแสดงให้เห็นรูปแบบพฤติกรรมที่คล้ายกันคือ สัดส่วนของการรับชม
โทรทัศน์เมื่อวานนี้มีสูงกว่าการบริโภคสื่ออ่ืนๆ ทั้งการฟังวิทยุ การอ่านหนังสือพิมพ์ และการอ่านนิตยสาร 
โดยสัดส่วนของผู้บริโภคสื่อผ่านการรับชมโทรทัศน์สามารถพบได้สูงที่สุดในรอบวันที่เกือบร้อยละ 30 จาก
ประชากรทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมในการบริโภคสื่อเมื่อวานนี้ผ่านการรับชมโทรทัศน์จะมีสัดส่วน
สูงตั้งแต่ช่วงเวลา 17.01 ถึง 24.00 น. โดยพฤติกรรมในการบริโภคสื่อในวันธรรมดาผ่านการรับชมโทรทัศน์
จะมีสัดส่วนสูงตั้งแต่ช่วงเวลา 17.01 ถึง 24.00 น. เช่นกัน ในขณะที่ พฤติกรรมในการบริโภคสื่อในวันเสาร์/
อาทิตย์ผ่านการรับชมโทรทัศน์จะมีสัดส่วนสูงสุดตั้งแต่ช่วงเวลา 19.01 ถึง 23.00 น. 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

ความถี่ในการรับชมสื่อโทรทัศน์ 
แผนภาพที่ 92 ความถี่ในการบริโภคสื่อโทรทัศน์ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 ระยะในการรับชมสื่อโทรทัศน์ของประชากรทั่วประเทศ ส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 35 ถึง 45 นั้น
รับชมโดยรวมเป็นเวลาได้ 2 ถึง 4 ชั่วโมงต่อวัน ไม่ว่าจะเป็นการรับชมสื่อโทรทัศน์เมื่อวานนี้ การรับชมสื่อ
โทรทัศน์ในวันธรรมดา และการรับชมสื่อโทรทัศน์ในวันเสาร์/อาทิตย์ 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

อุปกรณ์และสถานที่ในการบริโภคสื่อโทรทัศน์ 
แผนภาพที่ 93 อุปกรณ์ที่ใช้ในการชมโทรทัศน ์(%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 อุปกรณ์ที่ประชากรส่วนใหญ่เลือกใช้เพ่ือการรับชมรายการช่องทางฟรีทีวี รายการช่องทางทีวี
ดาวเทียม นั้นพบว่าเป็นการใช้จานดาวเทียมในสัดส่วนใกล้เคียงกันที่เกือบร้อยละ 40 ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือ
รับชมช่องรายการดิจิทัลทีวีนั้นพบว่า ใช้การรับชมผ่านเคเบิลทีวี ดาวเทียม และกล่องดิจิทัลในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 11 ถึง 13 อย่างไรก็ตาม ส าหรับอุปกรณ์เพ่ือการรับชมช่องรายการเคเบิลทีวีมีการ
เลือกใช้การรับชมผ่านเคเบิลทีวีสูงสุด 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 94 สถานที่ที่ชมโทรทัศน์ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 สถานที่ที่รับชมโทรทัศน์ในช่องรายการไม่ว่าจะเป็นแบบแอนะล็อกทีวี ดิจิทัลทีวี เคเบิลทีวี หรือทีวี
ดาวเทียม พบว่า เป็นการรับชมที่บ้านเป็นหลัก โดยการรับชมโทรทัศน์ในช่องรายการแบบฟรีทีวียังพบว่า 
รับชมในสัดส่วนสูงกว่าช่องรายการแบบอ่ืนในทุกๆ สถานที่ด้วย 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

ประเภทรายการโทรทัศน์ที่รับชม 
แผนภาพที่ 95 ประเภทรายการโทรทัศน์ที่ชม (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 ประเภทรายการโทรทัศน์ที่ประชากรส่วนใหญ่ชมนั้นพบว่า สัดส่วนสูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ รายการ
ข่าว/วิเคราะห์ข่าว รายการละครหลายตอน รายการสารคดีข่าว รายการเกมโชว์/การแข่งขัน และรายการ
สารคดีท่องเที่ยว 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

พฤติกรรมการรับชมสื่อโทรทัศน์ในแต่ละวัน 
แผนภาพที่ 96 ค่าความนิยม (ช่วงเวลาที่ชม) ในการชมรายการโทรทัศน์ช่องแอนะล็อกทีวี 

พฤติกรรมการชมเมื่อวานนี้ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 พฤติกรรมการรับชมสื่อโทรทัศน์ในแต่ละวัน เมื่อใช้เกณฑ์การหาค่าความนิยมโดยใช้ช่วงเวลาที่ชม
รายการโทรทัศน์ช่องแอนะล็อกทีวีช่องต่างๆ เมื่อวานนี้ พบว่า ทั้ง 4 ช่องทีวีได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 และ
ช่อง 9 มีแนวโน้มการรับชมเพ่ิมสูงขึ้นคล้ายกันทุกๆ ช่องตั้งแต่เวลา 17.01 น. อย่างไรก็ตาม เฉพาะช่อง 3 
และช่อง 7 เท่านั้นที่แนวโน้มการรับชมเพ่ิมสูงขึ้นโดดเด่นกว่าช่องอ่ืนๆ และสูงสุดใกล้เคียงกันที่ร้อยละ  13 
ถึง 14 
 

แผนภาพที่ 97 ค่าความนิยม (ช่วงเวลาที่ชม)ในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 3  
พฤติกรรมการชมวันธรรมดา (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

 ส าหรับค่าความนิยมในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 3 ในวันธรรมดา (วันจันทร์ถึงศุกร์) นั้นพบ
พฤติกรรมการรับชมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วใกล้เคียงกันในแต่ละวัน (เพ่ิมจากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 
13) โดยสูงที่สุดในวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึง 22.30 น. และหลังจากนั้นลดลงอย่างรวดเร็ว
เมื่อถึงเวลา 23.30 น. 

 
แผนภาพที่ 98 ค่าความนิยม (ช่วงเวลาที่ชม) ในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 3  

พฤติกรรมการชมวันเสาร์-อาทิตย์ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 ส าหรับค่าความนิยมในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 3 ในวันเสาร์-อาทิตย์นั้น พบพฤติกรรมการชม 
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งสองวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 21.00 น. และหลังจากนั้นลดลง
อย่างรวดเร็วเมื่อถึงเวลา 23.00 น. 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 99 ค่าความนิยม (ช่วงเวลาที่ชม) ในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 5  
พฤติกรรมการชมวันธรรมดา (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 

 ส าหรับค่าความนิยมในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 5 ในวันธรรมดา (วันจันทร์ถึงศุกร์) นั้นพบ
พฤติกรรมการรับชมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วใกล้เคียงกันในแต่ละวัน ตั้งแต่เวลา 18.00 น.  
ถึง 20.30 น. โดยสูงที่สุดในวันพุธ และหลังจากนั้นลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อถึงเวลา 23.00 น. 

 
แผนภาพที่ 100 ค่าความนิยม (ช่วงเวลาที่ชม)ในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 5  

พฤติกรรมการชมวันเสาร์-อาทิตย์ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 136 

(Audience Measurement) 
 

 ส าหรับค่าความนิยมในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 5 ในวันเสาร์-อาทิตย์นั้น พบพฤติกรรมการชม 
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งสองวัน ระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 19.30 น. ในวันเสาร์ และระหว่าง
เวลา 18.00 น. ถึง 20.30 น. ในวันอาทิตย์ หลังจากนั้นลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อถึงเวลา 22.00 น. 
 

แผนภาพที่ 101 ค่าความนิยม(ช่วงเวลาที่ชม)ในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 7  
พฤติกรรมการชมวันธรรมดา (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 ส าหรับค่าความนิยมในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 7 ในวันธรรมดา (วันจันทร์ถึงศุกร์) นั้นพบ
พฤติกรรมการรับชมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วใกล้เคียงกันในแต่ละวัน (เพ่ิมจากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 
14) โดยสูงที่สุดในวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 21.30 น. และหลังจากนั้นลดลงอย่างรวดเร็ว
เมื่อถึงเวลา 23.00 น. 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 102 ค่าความนิยม (ช่วงเวลาที่ชม) ในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 7  
พฤติกรรมการชมวันเสาร์-อาทิตย์ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 ส าหรับค่าความนิยมในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 7 ในวันเสาร์ - อาทิตย์นั้น พบพฤติกรรมการชม 
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งสองวัน ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 22.00 น. หลังจากนั้นลดลง 
อย่างรวดเร็วเมื่อถึงเวลา 22.30 น. 

 
แผนภาพที่ 103 ค่าความนิยม (ช่วงเวลาที่ชม) ในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 9  

พฤติกรรมการชมวันธรรมดา (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

 ส าหรับค่าความนิยมในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 9 ในวันธรรมดา (วันจันทร์ถึงศุกร์) นั้นพบ
พฤติกรรมการรับชมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วใกล้เคียงกันในแต่ละวัน โดยสูงที่สุดในวันศุกร์  
เริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึง 20.30 น. และหลังจากนั้นลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อถึงเวลา 22.00 น. 

 
แผนภาพที่ 104 ค่าความนิยม (ช่วงเวลาที่ชม) ในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 9  

พฤติกรรมการชมวันเสาร์-อาทิตย์ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 ส าหรับค่าความนิยมในการชมรายการโทรทัศน์ช่อง 9 ในวันเสาร์-อาทิตย์นั้น พบพฤติกรรมการชม 
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้า ระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 10.00 น. และช่วงเย็นถึงหัวค่ า ตั้งแต่เวลา 
16.30 น. ถึง 20.30 น. หลังจากนั้นลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อถึงเวลา 23.00 น. 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 105 จ านวนครัวเรือนที่ชมเคเบิลทีวีแยกตามผู้ประกอบการ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 ผู้ประกอบการประเภทเคเบิลทีวีที่ครัวเรือนเลือกใช้เพ่ือการรับชมช่องรายการทางแอนะล็อกทีวี  
ช่องรายการทางดิจิทัลทีวี และช่องรายการทางเคเบิลทีวีนั้น พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่เลือกใช้เคเบิลทีวีของ 
ทรูวิชั่นส าหรับการชมทุกๆ กลุ่มของช่องรายการดังกล่าว โดยมีครัวเรือนที่เลือกใช้เคเบิลทีวีของซีทีเอชเป็น  
สัดส่วนรองลงมา เพ่ือชมทุกกลุ่มช่องรายการดังกล่าวเช่นกัน 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 106 จ านวนครัวเรือนที่ชมทีวีดาวเทียมแยกตามผู้ประกอบการ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมที่ครัวเรือนเลือกใช้เพ่ือการรับชมช่องรายการทางแอนะล็อกทีวี ช่อง
รายการทางดิจิทัลทีวี และช่องรายการทางทีวีดาวเทียมนั้น พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่เลือกใช้กล่องรับ
สัญญาณของพีเอสไอ เพ่ือการรับชมทุกกลุ่มช่องรายการดังกล่าว เป็นสัดส่วนสูงสุด สัดส่วนรองลงมานั้น
ครัวเรือนเลือกใช้ของทรูวิชั่น และของจีเอ็มเอ็มแซด ตามล าดับ 
 

แผนภาพที่ 107 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการเคเบิลทีวีช่องทรูวิชั่น พฤติกรรมการชมเมื่อวานนี้ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 141 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 108 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการเคเบิลทีวีช่องทรูวิชั่น พฤติกรรมการชมวันธรรมดา (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

แผนภาพที่ 109 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการเคเบิลทีวีช่องทรูวิชั่น ชมวันเสาร์-วันอาทิตย์ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

 พฤติกรรมการชมรายการเคเบิลทีวีช่องทรูวิชั่นภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งการรับชมเมื่อวานนี้  
วันธรรมดา และวันเสาร์-อาทิตย์นั้นมีรูปแบบคล้ายคลึงกันในช่วงเวลา 2 ช่วง ได้แก่ ระหว่าง 9.00 น. ถึง 
12.30 น.และช่วงค่ า 19.00 น. ถึง 21.00 น. 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 142 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 110 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง CTH  
พฤติกรรมการชมเมื่อวานนี้ (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 

 
 
 

แผนภาพที่ 111 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง CTH  
พฤติกรรมการชมวันธรรมดา (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 

 
 

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

04
.00

.04
.30

05
.00

-0
5.3

0

06
.00

-0
6.3

0

07
.00

-0
7.3

0

08
.00

-0
8.3

0

09
.00

-0
9.3

0

10
.00

-1
0.3

0

11
.00

-1
1.3

0

12
.00

-1
2.3

0

13
.00

-1
3.3

0

14
.00

-1
4.3

0

15
.00

-1
5.3

0

16
.00

-1
6.3

0

17
.00

-1
7.3

0

18
.00

-1
8.3

0

19
.00

-1
9.3

0

20
.00

-2
0.3

0

21
.00

-2
1.3

0

22
.00

-2
2.3

0

23
.00

-2
3.3

0

24
.00

-0
0.3

0

01
.00

-0
1.3

0

02
.00

-0
2.3

0

03
.00

-0
3.3

0

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

2.0%

04
.00

.04
.30

05
.00

-0
5.3

0
06

.00
-0

6.3
0

07
.00

-0
7.3

0
08

.00
-0

8.3
0

09
.00

-0
9.3

0
10

.00
-1

0.3
0

11
.00

-1
1.3

0
12

.00
-1

2.3
0

13
.00

-1
3.3

0
14

.00
-1

4.3
0

15
.00

-1
5.3

0
16

.00
-1

6.3
0

17
.00

-1
7.3

0
18

.00
-1

8.3
0

19
.00

-1
9.3

0
20

.00
-2

0.3
0

21
.00

-2
1.3

0
22

.00
-2

2.3
0

23
.00

-2
3.3

0
24

.00
-0

0.3
0

01
.00

-0
1.3

0
02

.00
-0

2.3
0

03
.00

-0
3.3

0

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัส

วันศุกร์



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 143 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 112 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง CTH  
พฤติกรรมการชมวันเสาร์-วันอาทิตย์ (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 

 
 พฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง CTH ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น การรับชม
เมื่อวานนี้ เพ่ิมข้ึนระหว่าง 9.00 เพ่ิมขึ้นระหว่าง 9.00 น. ถึง 12.30 น.และ 21.30 น. ถึง 23.00 น. ส่วน 
การรับชมในวันธรรมดาเพิ่มข้ึนระหว่าง 9.00 น. ถึง 14.0 น.และ 21.00 น. ถึง 23.00 น. และการรับชม 
ในวันเสาร์-อาทิตย์นั้นมีรูปแบบคล้ายคลึงกันทั้งสองวันใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ระหว่าง 9.00 น. ถึง 12.30 น. 
ระหว่าง 16.00 น. ถึง 19.30 และช่วงค่ า 21.00 น. ถึง 22.30 น. 
 

แผนภาพที่ 113 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง GMM ONE ช่อง 31 
พฤติกรรมการชมเมื่อวานนี้ (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 144 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 114 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง GMM ONE ช่อง 31 
พฤติกรรมการชมวันธรรมดา (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 

 
 
 

แผนภาพที่ 115 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง GMM ONE ช่อง 31 
พฤติกรรมการชมวันเสาร์-วันอาทิตย์ (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 145 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 116 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง Nation TV ช่อง 22  
พฤติกรรมการชมเมื่อวานนี้ (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 

 
 
 

แผนภาพที่ 117 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง Nation TV ช่อง 22  
พฤติกรรมการชมวันธรรมดา (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 146 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 118 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง Nation TV ช่อง 22  
พฤติกรรมการชมวันเสาร์-วันอาทิตย์ (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 

 
 
 

แผนภาพที่ 119 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง Thairath TV ช่อง 32   
พฤติกรรมการชมเมื่อวานนี้ (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 
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แผนภาพที่ 120 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง Thairath TV ช่อง 32  
พฤติกรรมการชมวันธรรมดา (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 

 
 

แผนภาพที่ 121 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง Thairath TV ช่อง 32  
พฤติกรรมการชมวันเสาร์-วันอาทิตย์ (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 

 
 
 ส าหรับการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลทีวีได้แก่ ช่อง GMM One (ช่อง 31) ช่อง Nation TV (ช่อง 22) 
และช่อง Thairath TV (ช่อง 32) ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า พฤติกรรมการรับชมทั้งเมื่อวานนี้ ในวัน
ธรรมดา และในวันเสาร์-อาทิตย์นั้นมีรูปแบบคล้ายคลึงกันทั้ง 3 ช่องได้แก่ สัดส่วนการชมสูงขึ้นอย่างชัดเจน 
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(Audience Measurement) 
 

ช่วงเวลาระหว่าง 9.00 น. ถึง 12.30 น. และช่วงค่ าระหว่าง 20.00 น. ถึง 22.30 น. ซึ่งพบว่าสัดส่วนสูงกว่า
ช่วงเช้าด้วย    
 

แผนภาพที่ 122 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง Workpoint TV ช่อง 23  
พฤติกรรมการชมเมื่อวานนี้ (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 

 
 

แผนภาพที่ 123 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง Workpoint TV ช่อง 23  
พฤติกรรมการชมวันธรรมดา (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 
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แผนภาพที่ 124 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง Workpoint TV ช่อง 23  
พฤติกรรมการชมวันเสาร์-วันอาทิตย์ (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 

 
 
 

แผนภาพที่ 125 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง CH8 ช่อง 27  
พฤติกรรมการชมเมื่อวานนี้ (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 126 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง CH8 ช่อง 27  
พฤติกรรมการชมวันธรรมดา (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 

 
 

แผนภาพที่ 127 ช่วงเวลาที่ใช้ในการชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง CH8 ช่อง 27  
พฤติกรรมการชมวันเสาร์-วันอาทิตย์ (%) 

(Individuals4+ BKK: 5,310,237) 

 
 ผู้บริโภคที่รับชมช่องรายการ Workpoint TV และ CH 8 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมการรับชมทั้งเมื่อวานนี้ ในวันธรรมดา และในวันเสาร์-อาทิตย์ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันทั้ง 2 ช่อง 
ซึ่งระหว่างวันนั้นจะมีสัดส่วนการชมที่ลดลงเฉพาะช่วงเวลาระหว่าง 13.00 น. ถึง 16.00 น. และช่วงค่ า
ระหว่าง 19.00 น. ถึง 20.30 น. เท่านั้น 
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4.3.2 การบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์และนิตยสาร) 
  1). การบริโภคสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ 

แผนภาพที่ 128 สถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 

แผนภาพที่ 129 ระยะเวลาที่อ่านหนังสือพิมพ์ (ชั่วโมงต่อวัน) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 130 ความถี่ในการบริโภคสื่อหนังสือพิมพ์ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 สถานที่ที่อ่านหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ คือ ที่บ้าน รองลงมาคือ ที่ท างาน และนอกบ้าน โดยระยะเวลาที่
ผู้ตอบประมาณ 9 ใน 10 คน (แผนภาพที่ 129) ระบุว่า ใช้ไปกับการอ่านหนังสือพิมพ์นั้นคือ น้อยกว่าครึ่ง
ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการอ่านเมื่อวาน อ่านในวันธรรมดา หรืออ่านในวันเสาร์/อาทิตย์ ก็พบว่าส่วน
ใหญ่ใช้เวลาอ่านอยู่ระหว่าง 16-30 นาทีเท่านั้น 
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(Audience Measurement) 
 

ประเภทคอลัมน์สื่อสิ่งพิมพ์ที่อ่าน 
แผนภาพที่ 131 คอลัมน์หนังสือพิมพ์ประจ าวันที่อ่านเป็นประจ า (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 

แผนภาพที่ 132 พฤติกรรมในการอ่านหนังสือพิมพ์ประเภทกีฬาและบันเทิง (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

 ประเภทของคอลัมน์หนังสือพิมพ์ที่ประชากรทั่วประเทศอ่านเป็นประจ านั้นได้แก่ ข่าวบันเทิง/ข่าว
ดารา ข่าวหน้าหนึ่ง/ข่าวรายวัน และข่าวธุรกิจการตลาด/ข่าวสินค้า/หุ้น เป็นสัดส่วนตามล าดับ 
 
ความถี่ในการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ 

แผนภาพที่ 133 ความถี่ในการอ่านหนังสือพิมพ์ (ภายใน 1 อาทิตย์) (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
พฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ 

แผนภาพที่ 134 พฤติกรรมในการอ่านหนังสือพิมพ์ประเภททั่วไป (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 135 พฤติกรรมในการอ่านหนังสือพิมพ์ประเภทภาษาต่างประเทศ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 

แผนภาพที่ 136 พฤติกรรมในการอ่านหนังสือพิมพ์ประเภทต่างจังหวัด (%) 
 

 
 เมื่อผู้ตอบระบุว่า อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันนั้น ส่วนใหญ่ระบุว่าอ่านหนังสือพิมพ์แบบภาษาไทยรายวัน  
โดยหนังสือพิมพ์ประเภททั่วไปที่นิยมอ่านในสัดส่วนสูงสุดคือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ 
เดลินิวส์ ส่วนหนังสือพิมพ์ประเภทภาษาต่างประเทศนั้นหนังสือพิมพ์ของเดอะเนชั่น (The Nation) เป็น 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

ที่นิยมอ่านมากที่สุด เมื่อดูสัดส่วนการอ่านหนังสือพิมพ์ประเภทต่างจังหวัดหรือในระดับท้องถิ่นที่พบได้มาก
แล้ว จะได้แก่ หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ และหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ 

 
อุปกรณ์ในการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ 

แผนภาพที่ 137 อุปกรณ์ท่ีใช้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (%) 
 (Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 138 พฤติกรรมในการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
  
 ประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ตอบ ระบุว่า อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน และร้อยละ 44.44 
อ่านผ่านคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ตอบอ่านผ่านแท็บเล็ต โดยพฤติกรรมการอ่าน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่พบในสัดส่วนสูงสุดคือ การเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ ซึ่งเกือบเป็น 1  
ใน 3 ของจ านวนผู้ตอบ 
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(Audience Measurement) 
 

2). การบริโภคสื่อประเภทนิตยสาร 
แผนภาพที่ 139 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทผู้หญิง (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

แผนภาพที่ 140 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทแม่และลูก (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 141 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทรถยนต์และมอเตอร์ไซต ์(%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

แผนภาพที่ 142 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทผู้ชาย (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 143 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทวัยรุ่น (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

แผนภาพที่ 144 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทแฟชั่น (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 145 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทท่องเที่ยว (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

แผนภาพที่ 146 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทสุขภาพ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 147 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทบ้าน (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 148 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทอาหาร (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 149 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/เกมส์ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

แผนภาพที่ 150 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทกีฬา (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 164 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 151 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทสัตว์เลี้ยง (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 152 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทตลาด/ธุรกิจและข่าว/สรรสาระ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 165 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 153 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทดนตรี (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 154 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทชาวบ้าน (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 166 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 155 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทการ์ตูน (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

แผนภาพที่ 156 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทแรงบันดาลใจและไลฟ์สไตล์ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 167 

(Audience Measurement) 
 

นิตยสารสุขภาพ (คู่สร้างคู่สม นิยมอ่านสูงสุด)  นิตยสารบ้าน (บ้านและสวน นิยมอ่านสูงสุด)   นิตยสาร
อาหาร นิตยสารคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/เกมส์  นิตยสารกีฬา (สตาร์ซอกเกอร์ นิยมอ่านสูงสุด)   นิตยสาร
สัตว์เลี้ยง นิตยสารการตลาด/ธุรกิจ นิตยสารข่าว/สรรสาระ นิตยสารดนตรี นิตยสารชาวบ้าน นิตยสาร
การ์ตูน นิตยสารแรงบันดาลใจ/ธรรมะ นิตยสารไลฟ์สไตล์ นั้นส่วนใหญ่นิยมอ่านที่บ้านทั้งสิ้น ยกเว้นเฉพาะ
นิตยสารวัยรุ่น และนิตยสารท่องเที่ยวที่สามารถพบว่า มีผู้อ่านในที่ท างานในสัดส่วนที่สูงกว่าประเภท
นิตยสารอื่นๆ 
 
 

แผนภาพที่ 157 สถานที่ในการอ่านนิตยสารประเภทแจกฟรี (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

 นิตยสาร M2F และ A Day Bulletin มีสัดส่วนผู้อ่านใกล้เคียงกัน แต่เฉพาะ M2F ที่ระบุว่าอ่านในที่
ท างานในสัดส่วนที่สูงกว่ามาก 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 168 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 158 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทผู้หญิง/แม่และลูก/วัยรุ่น/แฟชั่น (ชั่วโมงต่อวัน) (1) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

แผนภาพที่ 159 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทผู้หญิง/แม่และลูก/วัยรุ่น/แฟชั่น (ชั่วโมงต่อวัน) (2)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 169 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 160 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทรถยนต์และมอเตอร์ไซค์/ผู้ชาย/เทคโนโลย ี
(ชั่วโมงต่อวัน) (1) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

แผนภาพที่ 161 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทรถยนต์และมอเตอร์ไซค์/ผู้ชาย/เทคโนโลยี 
(ชั่วโมงต่อวัน) (2) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 162 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทท่องเที่ยว/บันเทิง/สุขภาพ/อาหาร/กีฬา 
/การ์ตูน/ดนตรี (ชั่วโมงต่อวัน) (1) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

แผนภาพที่ 163 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทท่องเที่ยว/บันเทิง/สุขภาพ/อาหาร/กีฬา 
/การ์ตูน/ดนตรี (ชั่วโมงต่อวัน) (2)  
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 171 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 164 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทบ้าน/อาหาร/สุขภาพ/สัตว์เลี้ยง (ชั่วโมงต่อวัน) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 172 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 165 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทชาวบ้าน/แรงบันดาลใจ/ไลฟ์สไตล์ (ชั่วโมงต่อวัน) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

แผนภาพที่ 166 ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประเภทแจกฟรี (ชั่วโมงต่อวัน)  
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 173 

(Audience Measurement) 
 

 เวลาที่ผู้อ่านนิตยสารขวัญเรือน ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวัน นั้นนานกว่าระยะเวลาการอ่านนิตยสาร
อ่ืนๆ ในประเภทผู้หญิง/แม่และลูก/วัยรุ่น/แฟชั่น อย่างเห็นได้ชัด ส่วนผู้อ่านนิตยสารเอเอสทีวีผู้จัดการสุด
สัปดาห์ เกือบ 1 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งนานกว่าระยะเวลาการอ่านนิตยสารอ่ืนๆ ในประเภทรถยนต์และ
มอเตอร์ไซค์/ผู้ชาย/เทคโนโลยี อย่างเห็นได้ชัด ผู้อ่านนิตยสารทีวีพูลประมาณ 3 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งนานกว่า
ระยะเวลาการอ่านนิตยสารอ่ืนๆ ในประเภทท่องเที่ยว/บันเทิง/สุขภาพ/อาหาร/กีฬา ผู้อ่านใช้เวลาอ่าน
นิตยสารคู่สร้างคู่สมและนิตยสารบ้านและสวน ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งนานกว่า
ระยะเวลาการอ่านนิตยสารอ่ืนๆ ในประเภทบ้าน/อาหาร/สุขภาพ/สัตว์เลี้ยง มีผู้อ่านนิตยสารสารคดี
ประมาณ 45 นาทีต่อวัน (แผนภาพที่  165) ซึ่งใช้ระยะเวลานานกว่าการอ่านนิตยสารอ่ืนๆ ในประเภท
ชาวบ้าน/แรงบันดาลใจ/ไลฟ์สไตล์ และมีผู้อ่านนิตยสารประเภทแจกฟรีได้แก่ A Day Bulletin และ M2F 
นานใกล้เคียงกันประมาณ 30 ถึง 40 นาทีต่อวัน ซึ่งสูงกว่าระยะเวลาการอ่านนิตยสารอ่ืนๆ ในประเภทแจก
ฟรี อย่างเห็นได้ชัด 

 
แผนภาพที่ 167 คอลัมน์นิตยสารที่อ่านประจ า (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 ประชากรทั่วประเทศในสัดส่วนเกือบร้อยละ 53 ระบุว่า อ่านคอลัมน์หน้าท่องเที่ยวในนิตยสารเป็น
ประจ า ในสัดส่วนรองลงมาเป็นการอ่านคอลัมน์หน้าอาหารใกล้เคียงกับหน้าหมอดู/ดวงชะตา และ การอ่าน
ภาพข่าวสังคม 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 174 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 168 ความถี่ในการบริโภคสื่อนิตยสาร (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 

แผนภาพที่ 169 ความถี่เฉลี่ยในการอ่านนิตยสารประเภทต่างๆ (วันต่อสัปดาห์) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 175 

(Audience Measurement) 
 

 ความถี่ในการบริโภคสื่อนิตยสารของประชากรทั่วประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบการอ่านนิตยสารเมื่อวานนี้  การอ่านนิตยสารวันธรรมดา หรือการอ่านนิตยสารวันเสาร์/อาทิตย์ ต่าง
ระบุว่าใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 4 ชั่วโมงเป็นสัดส่วนใหญ่ทั้งสิ้น (ร้อยละ 8 ถึง 10) รองลงมาเป็นการอ่านโดย
ใช้เวลา 31 ถึง 60 นาที และการอ่าน 16 ถึง 30 นาที ตามล าดับ 
 

แผนภาพที่ 170 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทต่างๆ เมื่อวานนี้ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 176 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 171 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทผู้หญิง (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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ร้อยละ 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 177 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 172 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทแม่และลูก (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

แผนภาพที่ 173 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทบันเทิง (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 178 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 174 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

แผนภาพที่ 175 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทผู้ชาย (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 179 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 176 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทวัยรุ่น (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

แผนภาพที่ 177 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทแฟชั่น (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 180 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 178 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทท่องเที่ยว (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

แผนภาพที่ 179 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทสุขภาพ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 181 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 180 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทบ้าน (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

แผนภาพที่ 181 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทอาหาร (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 182 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 182 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/เกมส์ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

แผนภาพที่ 183 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทกีฬา (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 183 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 184 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทสัตว์เลี้ยง (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

แผนภาพที่ 185 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทตลาด/ธุรกิจและข่าว/สรรสาระ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 184 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 186 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทดนตรี (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 187 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทชาวบ้าน (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 185 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 188 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทการ์ตูน (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

แผนภาพที่ 189 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทแรงบันดาลใจและไลฟ์สไตล์ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 186 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 190 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทแจกฟรี (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 187 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 191 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารออนไลน์ประเภทผู้หญิง/บันเทิง (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 188 

(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 192 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารออนไลน์ประเภทรถยนต์ 
และมอเตอร์ไซค์/ผู้ชาย (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

แผนภาพที่ 193 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารออนไลน์ประเภทวัยรุ่น/แฟชั่น (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 194 พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารออนไลน์ประเภทท่องเที่ยว/สุขภาพ 
/คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี/กีฬา (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

 เมื่อพิจารณาหาความถี่เฉลี่ยในการอ่านนิตยสารจ าแนกด้วยประเภทของนิตยสาร พบว่า นิตยสาร
บันเทิง มีการใช้เวลาอ่านเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 1.4 วันต่อสัปดาห์ รองลงมาคือ นิตยสารสุขภาพ มีการใช้เวลา
อ่านเฉลี่ยประมาณ 1.1 วันต่อสัปดาห์ และ นิตยสารผู้หญิงท างานมีการใช้เวลาอ่านเฉลี่ยประมาณ 0.8 วัน
ต่อสัปดาห์ โดยเมื่อดูเฉพาะพฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทบันเทิงพบว่ามีการอ่านนิตยสารทีวีพูล
เท่านั้นที่สูงสุดประมาณร้อยละ 15 ส่วนพฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทผู้หญิงยังพบอีกว่า เป็นการ
อ่านนิตยสารขวัญเรือนสูงสุดที่ร้อยละ 15 รองลงมาคือ นิตยสารแพรว ซึ่งนิตยสารทั้งสองนี้โดดเด่นกว่า
นิตยสารฉบับอ่ืนๆ มาก นอกจากนี้พฤติกรรมในการอ่านนิตยสารประเภทสุขภาพก็พบว่ามีเพียงนิตยสาร
คูส่ร้างคู่สมเท่านั้นที่มีสัดส่วนผู้อ่านค่อนข้างมากด้วย 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 195 อุปกรณ์ในการอ่านนิตยสารออนไลน์ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 อุปกรณ์ท่ีใช้อ่านนิตยสารออนไลน์นั้นแสดงสัดส่วนใกล้เคียงกันทั้งในกลุ่มผู้ตอบที่ระบุว่า อ่านนิตยสาร
ออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ และกลุ่มผู้อ่านนิตยสารออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ประมาณร้อยละ 30 และยังมี
ผู้อ่านอีกประมาณร้อยละ 14 ที่ระบุว่าอ่านนิตยสารออนไลน์ผ่านแท็บเล็ต 
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(Audience Measurement) 
 

4.3.3 การบริโภคสื่อในโรงภาพยนตร์ 
แผนภาพที่ 196 ประเภทภาพยนตร์หลักท่ีชมและความถี่ในการชม (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

แผนภาพที่ 197 วันในการชมภาพยนตร์ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 198 ช่วงเวลาในการชมภาพยนตร์ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

แผนภาพที่ 199 สถานที่ที่ชมภาพยนตร์เป็นประจ า (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 แม้ว่าผู้ตอบส่วนใหญ่จะระบุว่า ประเภทภาพยนตร์หลักที่นิยมรับชมนั้นจะมีอยู่ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 
ภาพยนตร์ตลกที่มีสัดส่วนการนิยมรับชมใกล้เคียงกับภาพยนตร์เรื่องรัก และภาพยนตร์ต่อสู้  แต่ก็ระบุว่า  
เป็นการเข้าชมทุกๆ อาทิตย์ ซึ่งทุก 7 ใน 10 คนนั้นตอบว่าเป็นการชมช่วงวันหยุดด้วย โดยนิยมเลือกรอบ
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(Audience Measurement) 
 

การเข้าชมภาพยนตร์ในรอบกลางวันและรอบเช้าใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม 
เครือภาพยนตร์ที่เลือกไปเข้าชมกันในสัดส่วนมากที่สุดกลับมีเพียงเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (ร้อยละ 47) 
 

4.3.4 การบริโภคสื่อโฆษณากลางแจ้ง 
แผนภาพที่ 200 พฤติกรรมการเห็นป้ายโฆษณากลางแจ้งเมื่อวานนี้ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

12%
5%

7%

4%
7%

7%
8%10%

10%

8%

6%
6%

6% 4%

ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) บนถนน

ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Monopole)ที่ บนทางด่วน/ 
ถนนเข้าสนามบิน

ป้ายข้างถนนขนาดเล็ก(Cutout) ที่ถนนในเมือง/ใต้ทาง
ยกระดับ

ป้ายที่หมุนได้ 3 ภาพ (Trivision) ที่ถนนในเมือง/ตอม้อ
ทางยกระดับ 

ป้ายโฆษณาที่มีภาพเคลื่อนไหว (LED) ที่ถนนในเมือง 

ป้ายโฆษณาตัววิ่งที่ติดตามสถานที่ต่างๆ

ป้ายโฆษณากล่องไฟตามร้านค้า 

ป้ายโฆษณาขนาดเล็ก(Muppies) /ป้ายข้างถนน

ป้ายโฆษณาที่ป้ายรถเมล์ (Bus shelter)

ป้ายโฆษณาที่ติดท้ายรถ-ด้านขา้งรถตุ๊กตุ๊ก/รถสองแถว

สติคเกอร์โฆษณาที่ติดรถเมล์ทั้งคัน (Bus vision)

สติคเกอร์โฆษณาที่ติดด้านข้างรถเมล์ (Bus side)

สติคเกอร์โฆษณาที่ติดด้านหลังรถเมล์ (Bus back)

สติคเกอร์โฆษณาข้างรถแท็กซ่ี



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 201 ความถี่ในการเห็นป้ายโฆษณากลางแจ้งต่ออาทิตย์ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 202 ช่วงเวลาในการเห็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

 3 อันดับแรกของป้ายโฆษณากลางแจ้งที่ผู้ตอบส่วนใหญ่พบเห็นเมื่อวาน ได้แก่ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
บนถนน ป้ายโฆษณาขนาดเล็ก/ป้ายข้างถนน และป้ายโฆษณาที่ป้ายรถเมล์ แต่ส าหรับ 3 อันดับแรกของป้าย
โฆษณากลางแจ้งที่ผู้ตอบส่วนใหญ่พบเห็นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา (ประมาณร้อยละ 35) ได้แก่ ป้ายโฆษณา
ขนาดใหญ่บนถนน ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บนทางด่วน/ถนนเข้าสนามบิน และป้ายโฆษณาที่ป้ายรถ เมล์ 
นอกจากนี้ช่วงเวลาที่พบเห็นป้ายกลางแจ้งบ่อยที่สุดคือ ช่วงเวลาเย็น (ร้อยละ 45) ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณา
แบบเคลื่อนที่หรือแบบไม่เคลื่อนที่ 
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(Audience Measurement) 
 

4.3.5 การบริโภคสื่อออนไลน์  
 

แผนภาพที่ 203 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และช่องทางที่ใช้ (%) 
(ดูรายการโทรทัศน์ไทยออนไลน์, ดูรายการโทรทัศน์ต่างประเทศออนไลน์)  

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

แผนภาพที่ 204 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และช่องทางที่ใช้ (%) 
(ดูละครไทยออนไลน์, ดูซีรีย์ไทย (ซิทคอม) ออนไลน์, ดูซีรีย์ (ต่างประเทศ) ออนไลน์) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 205 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และช่องทางที่ใช้ (%) 
(ฟังรายการข่าววิทยุออนไลน์, ฟังเพลง/ดาวน์โหลดเพลงออนไลน์, ดูคลิปวิดีโอออนไลน์) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 
 

แผนภาพที่ 206 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และช่องทางที่ใช้ (%) 
(อ่านหนังสือพิมพ์/ติดตามข่าวออนไลน์, อ่านนิตยสารออนไลน์) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 207 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และช่องทางที่ใช้ (%)  
(ดูภาพยนตร์ไทยออนไลน์, ดูภาพยนตร์ต่างประเทศออนไลน์)  

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 

แผนภาพที่ 208 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และช่องทางที่ใช้ (%)  
(ค้นหาข้อมูลทั่วไป/อัปโหลดข้อมูลออนไลน์, ดูรีวิวเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการออนไลน์, ส่งหรือรับอีเมล,  

ส่ง  SMS,MMS ออนไลน์, เล่น Social Network (Facebook, Instagram, Twitter, Line) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496)  
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 209 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และช่องทางที่ใช้ (%) 
(เล่นเกมส์ออนไลน์, ซื้อสินค้าออนไลน์, ท าธุรกรรมธนาคารออนไลน์, ดูโฆษณาออนไลน์) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

 จากพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ พบว่า เว็บไซต์/บล็อก เป็นช่องทางออนไลน์หลักส าหรับใช้ดู
รายการโทรทัศน์ไทยออนไลน์, ดูรายการโทรทัศน์ต่างประเทศออนไลน์ ส าหรับดูละครไทยออนไลน์ ดูซีรีย์
ไทย (ซิทคอม) ออนไลน์ ดูซีรีย์ (ต่างประเทศ) ออนไลน์ ฟังรายการข่าววิทยุออนไลน์ ฟังเพลง/ดาวน์โหลด
เพลงออนไลน์ ดูคลิปวิดีโอออนไลน์ ส าหรับอ่านหนังสือพิมพ์/ติดตามข่าวออนไลน์ อ่านนิตยสารออนไลน์ ดู
ภาพยนตร์ไทยออนไลน์ ดูภาพยนตร์ต่างประเทศออนไลน์ ค้นหาข้อมูลทั่วไป/อัปโหลดข้อมูลออนไลน์ ดูรีวิว
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการออนไลน์ ส่งหรือรับอีเมล ส่ง SMS MMS ออนไลน์ ส าหรับซื้อสินค้าออนไลน์ ท า
ธุรกรรมธนาคารออนไลน์ ดูโฆษณาออนไลน์ ยกเว้นพฤติกรรมการเล่น Social Network (Facebook, 
Instagram, Twitter, Line) และเกมส์ออนไลน์ที่นิยมเล่นผ่านทางแอปพลิเคชัน 
 ส าหรับอุปกรณ์ที่นิยมใช้เพ่ือเข้าถึงสื่อออนไลน์เกือบทุกประเภทนั้นได้แก่ สมาร์ทโฟน และ
คอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม ส าหรับการดูภาพยนตร์ไทยออนไลน์, ดูภาพยนตร์ต่างประเทศออนไลน์จะพบ
การใช้สมาร์ทโฟนในสัดส่วนน้อยกว่าคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังพบว่า มีการใช้แท็บเล็ตในสัดส่วนเพ่ิมขึ้น
อย่างมากนอกเหนือจากทั้ง 2 อุปกรณ์ดังกล่าว ในการอ่านหนังสือพิมพ์/ติดตามข่าวออนไลน์, เล่น Social 
Network และเล่นเกมออนไลน์ 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 210 วัตถุประสงค์ที่ใช้สื่อออนไลน์เมื่อวานนี้ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 วัตถุประสงค์ที่ใช้สื่อออนไลน์เมื่อวานของผู้ตอบ ส่วนใหญ่ระบุว่า เพ่ือดูรายการโทรทัศน์ออนไลน์เป็น
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 45  รองลงมาระบุว่า เพ่ือเล่น Social Network (Facebook, Instagram, Twitter, 
Line) (ร้อยละ 20) และค้นหาข้อมูลทั่วไป/อัปโหลดข้อมูลออนไลน์  (ร้อยละ 11) เป็นสัดส่วนตามล าดับ 
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แผนภาพที่ 211 ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ (%) 
(ดูรายการโทรทัศน์ไทยออนไลน์, ดูรายการโทรทัศน์ต่างประเทศออนไลน์) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
 

 
 ตั้งแตช่่วงเวลา 18.01 - 23.00 น. เป็นต้นไป พบว่า จ านวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ไทยออนไลน์เพ่ิมขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด สวนทางกับจ านวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ต่างประเทศออนไลน์ 

 
แผนภาพที่ 212 ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ (%) 

(ดูละครไทยออนไลน์, ดูซีรีย์ไทย (ซิทคอม) ออนไลน์, ดูซีรีย์ (ต่างประเทศ) ออนไลน์) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 213 ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ (%) 
(ดูภาพยนตร์ไทยออนไลน์, ดูภาพยนตร์ต่างประเทศออนไลน์) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

 ในระหว่างช่วงเวลา 14.01 น. เป็นต้นไป พบว่า จ านวนผู้ชมละครไทยออนไลน์เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 
จนกระท่ังถึงระดับสูงสุดที่ในช่วงเวลา 18.01-23.00 น. ไม่ว่าจะเป็นการดูละครไทยออนไลน์  การดูซีรี่ย์ไทย 
(ซิทคอม) ออนไลน์ การดูซีรี่ย์ (ต่างประเทศ) ออนไลน์ การดูภาพยนตร์ไทยออนไลน์ และการดูภาพยนตร์
ต่างประเทศออนไลน์ โดยการดูละครไทยออนไลน์มีสัดส่วนสูงสุดที่เกือบร้อยละ 12 

 
แผนภาพที่ 214 ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ (%) 

(ฟังรายการข่าววิทยุออนไลน์, ฟังเพลง/ดาวน์โหลดเพลงออนไลน์, ดูคลิปวิดีโอออนไลน์) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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(Audience Measurement) 
 

 ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป พบว่า มีการท ากิจกรรมออนไลน์ การดูคลิปวิดีโอออนไลน์ การฟัง
เพลง/ดาวน์โหลดเพลงออนไลน์ ในสัดส่วนที่สูง และเพ่ิมข้ึนเรื่อยใกล้เคียงกันจนไปสูงสุดในช่วงเวลา 18.01-
23.00 น. (ร้อยละ 16) อย่างไรก็ตาม ช่วงระหว่าง 14.01-04.59 น. นั้น สัดส่วนผู้ชมคลิปวิดีโอออนไลน์มี
มากกว่าผู้ฟังเพลง/ดาวน์โหลดเพลงออนไลน์ ส่วนกิจกรรมการฟังรายการข่าววิทยุออนไลน์นั้น พบว่ามี
สัดส่วนตลอดวันมากที่สุดเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น 

 
 

แผนภาพที่ 215 ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ (%) 
(อ่านหนังสือพิมพ์/ติดตามข่าวออนไลน์, อ่านนิตยสารออนไลน์) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 216 ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ (%) 
(ค้นหาข้อมูลทั่วไป/อัปโหลดข้อมูลออนไลน์, ดูรีวิวเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการออนไลน์, ส่งหรือรับอีเมล
ออนไลน์, ส่ง SMS,MMS ออนไลน์, เล่น Social Network (Facebook, Instagram,Twitter,line)) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

 ช่วงเวลาประมาณ 14.01-18.00 น. ของวันพบว่า เป็นช่วงที่มีสัดส่วนผู้อ่านหนังสือพิมพ์/ติดตามข่าว
ออนไลน์ สูงสุดที่เกือบร้อยละ 10 ในขณะที่กิจกรรมบนสื่อออนไลน์ที่พบว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
ระหว่าง 18.00 น. – 23.00 น. นั้นได้แก่ กิจกรรมค้นหาข้อมูลทั่วไป/อัปโหลดข้อมูลออนไลน์ที่สูงถึงร้อยละ 
41 ส่วนกิจกรรมเล่น Social Network (Facebook, Instagram, Twitter, Line) กิจกรรมส่งหรือรับอีเมล 
กิจกรรมการดูรีวิวเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการออนไลน์ กิจกรรมส่ง SMS, MMS ออนไลน์ และกิจกรรมอ่าน
นิตยสารออนไลน์ นั้น มีสัดส่วนสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าวที่ร้อยละ 18 ร้อยละ 12 ร้อยละ 11 ร้อยละ 9 และ
ร้อยละ 3.5 ตามล าดับ  
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 217 ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ (%) 
(เล่นเกมส์ออนไลน์, ซื้อสินค้าออนไลน์, ท าธุรกรรมธนาคารออนไลน์, ดูโฆษณาออนไลน์) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 ส่วนกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันระหว่าง 18.01 น. – 23.00 น. ได้แก่ กิจกรรมเล่น
เกมส์ออนไลน์ กิจกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ กิจกรรมดูโฆษณาออนไลน์ และกิจกรรมท าธุรกรรมธนาคาร
ออนไลน์ซึ่งมีสัดส่วนผู้ใช้ที่ประมาณร้อยละ 16 ร้อยละ 10 ร้อยละ 6 และร้อยละ 3 ตามล าดับ 

 
แผนภาพที่ 218 ระยะเวลาที่ท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 219 ความถี่ในการท ากิจกรรมบนสื่อออนไลน์ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 

 
 
 ส าหรับระยะเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมบนสื่อออนไลน์ในแต่ละครั้งนั้น ส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยกว่า  
1 ชั่วโมง (ร้อยละ 6.5) รองลงมาคือ ใช้เวลาราว 1-2 ชั่วโมง ในขณะที่ ความถี่ในการท ากิจกรรมบนสื่อ
ออนไลน์เป็นจ านวนครั้งต่อสัปดาห์นั้นยังพบว่า ส่วนใหญ่เป็น 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นสัดส่วนมากที่สุด
หรือร้อยละ 11  

 

แผนภาพที่ 220 แอปพลิเคชันออนไลน์ที่ใช้มากท่ีสุดและความถ่ีในการใช้ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 221 เว็บไซตท์ี่ใช้มากท่ีสุดและความถี่ในการใช้ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

แผนภาพที่ 222 เว็บไซต์ที่ใช้มากท่ีสุดและหน้าเว็บไซต์ที่เข้าใช้เป็นประจ า (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 แอปพลิเคชันออนไลน์ที่ใช้มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ Facebook Line และ Instagram (IG) โดย
ความถี่ในการใช้ทั้ง 3 แอปพลิเคชันเหล่านี้นั้นเหมือนกันคือ พบว่ามีการใช้ทุกๆ วันต่อสัปดาห์ เป็นสัดส่วน
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(Audience Measurement) 
 

ร้อยละ 53.37 ร้อยละ 44.44 และร้อยละ 23.31 ตามล าดับ ส่วนเว็บไซต์ที่ใช้มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 
Kapook Pantip และ Sanook โดยความถี่ในการใช้ทั้ง 3 นี้พบว่ามีการเข้าใช้ทุกวันต่อสัปดาห์เช่นกันและ 
มีสัดส่วนผู้ใช้งานจากมากไปน้อยตามล าดับ อย่างไรก็ตามการเข้าใช้ทุกเว็บไซต์ดังกล่าว ส่วนใหญ่ใช้งาน 
ที่หน้าหลักของเว็บไซต์เท่านั้น 
 

4.3.6 การบริโภคสื่อทางเสียง 
แผนภาพที่ 223 ความถี่ในการบริโภคสื่อวิทยุ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496)  

 
 

แผนภาพที่ 224 คลื่นวิทยุที่เปิดรับฟังเป็นประจ า (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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(Audience Measurement) 
 

 ความบ่อยครั้งในการฟังวิทยุเมื่อจ าแนกเป็น การฟังวิทยุเมื่อวานนี้ การฟังวิทยุวันธรรมดา และการฟัง
วิทยุวันเสาร์/อาทิตย์ แล้วพบว่า คล้ายกันมาก นอกจากนี้พบว่า ระยะเวลารวมที่ใช้รับฟังสื่อวิทยุต่อวันนั้น
มักอยู่ที่ 16 ถึง 30 นาทีต่อวันใกล้เคียงกับการใช้เวลา 2 ถึง 4 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 7 ถึง 8) โดยประเภท
ของคลื่นวิทยุที่รับฟังนั้นส่วนใหญ่คือ ระบบคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม 

 
แผนภาพที่ 225 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังคลื่นวิทยุเอฟเอ็มที่เปิดรับฟังเมื่อวานนี้ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

แผนภาพที่ 226 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังคลื่นวิทยุเอฟเอ็มที่เปิดรับฟังวันธรรมดา  (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 227 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังคลื่นวิทยุเอฟเอ็มที่เปิดรับฟังวันเสาร์-วันอาทิตย์ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังคลื่นวิทยุเอฟเอ็มนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดฟังเมื่อวานนี้หรือฟังในวันธรรมดา 
พบว่า คนส่วนใหญ่จะฟังมากในช่วงเวลาได้แก่ระหว่าง 6.30 น. ถึง 9.00 น. ระหว่าง 11.00 น. ถึง 12.30 น. 
และระหว่าง 17.00 น. ถึง 19.00 น. เหมือนๆ กัน ซึ่งจะแตกต่างจากรูปแบบของการเปิดรับฟังคลื่นวิทยุ 
เอฟเอ็มในช่วงวันเสาร์/อาทิตย์ซึ่งจะมีการเปิดรับฟังในสัดส่วนที่คงที่เกือบตลอดทั้งวัน 

 
แผนภาพที่ 228 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังคลื่นวิทยุเอเอ็มที่เปิดรับฟังเม่ือวานนี้ (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 229 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังคลื่นวิทยุเอเอ็ม ที่เปิดรับฟังวันธรรมดา (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

แผนภาพที่ 230 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังคลื่นวิทยุเอเอ็มที่เปิดรับฟังวันเสาร์-วันอาทิตย์  (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 คลื่นวิทยุเอเอ็มนั้นพบว่ามี ช่วงเวลาการรับฟังที่แตกต่างไปจากการเปิดรับฟังคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม 
เพราะว่าหลังจากเวลา 8.00 น. ไปแล้วก็มีการเปิดรับฟังลดลงเรื่อยๆ ไปตลอดวัน แม้จะสูงขึ้นมาเล็กน้อย
ช่วงหลังเวลา 20.00 น. แต่ก็มีสัดส่วนน้อยกว่าก่อนช่วงเวลา 8.00 น. ค่อนข้างมาก 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 231 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังวิทยุออนไลน์ที่เปิดรับฟังเม่ือวานนี้ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 

แผนภาพที่ 232 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังวิทยุออนไลน์ที่เปิดรับฟังวันธรรมดา (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 233 ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังวิทยุออนไลน์ที่เปิดรับฟังวันเสาร์-วันอาทิตย์ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
 แม้ว่าสัดส่วนการเปิดรับฟังวิทยุออนไลน์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของผู้ตอบจะพบว่ามีน้อยมาก (ไม่ถึง
ร้อยละ 0.5) แต่ก็ยังสามารถพบได้ว่า การเปิดรับฟังวิทยุออนไลน์นั้นมักจะเป็นการเปิดทิ้งไว้ตลอดวัน (ข้อมูล
เป็นเส้นคงท่ี)  

 
แผนภาพที่ 234 ระยะเวลาในการเปิดรับฟังวิทยุ (ต่อวัน) (%) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 235 พฤติกรรมในการรับฟังวิทยุกรุงเทพฯทุกวัน (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 236 พฤติกรรมในการรับฟังวิทยุต่างจังหวัดทุกวัน (1) 
 

 
 

 
แผนภาพที่ 237 พฤติกรรมในการรับฟังวิทยุต่างจังหวัดทุกวัน (2) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 238 สถานที่ในการรับฟังวิทยุทั่วประเทศ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 ระยะเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการเปิดรับฟังวิทยุในระบบเอฟเอ็มหรือระบบอื่นๆ นั้น มักได้แก่ระยะเวลา
ประมาณ 31 ถึง 60 นาที 15 ถึง 30 นาที และนานกว่า 1 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ตามล าดับ โดยสถานที่
ฟังวิทยุของทั่วประเทศนั้นส่วนใหญ่จะเป็นนอกบ้าน ส่วนรายชื่อสถานีวิทยุ ที่นิยมรับฟัง 5 ล าดับแรก 
ในกรุงเทพฯ นั้น ได้แก่ ลูกทุ่งมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สบายดีเรดิโอ สถานีข่าวคุณภาพ และ Seed FM 
ในสัดส่วนร้อยละ 8.63 ร้อยละ 8.5 ร้อยละ 6.25 ร้อยละ 5.75 และร้อยละ 5.65 ตามล าดับ ส าหรับรายชื่อ
สถานีวิทยุที่นิยมรับฟัง 5 ล าดับแรกในต่างจังหวัดนั้น ได้แก่ Smart Radio อุดรธานี Smart Radio เชียงใหม่ 
Smart Radio นครราชสีมา Youth Station หาดใหญ่ และ Youth Station ขอนแก่น ในสัดส่วนร้อยละ 
3.57 ร้อยละ 3.37 ร้อยละ 2.88 ร้อยละ 1.98 และร้อยละ 1.88 ตามล าดับ 

 

แผนภาพที่ 239 ความถี่ในการรับฟังวิทยุทั่วประเทศ (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 240 ประเภทรายการวิทยุที่เปิดรับฟัง (%) 
(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 
ความถี่ในการรับฟังวิทยุทั่วประเทศนั้นส่วนใหญ่ระบุว่า เปิดฟังทุกวันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย

ประเภทหลักของรายการวิทยุที่เปิดรับฟัง 3 อันดับแรกคือ รายการเพลง รายการสนทนาข่าว และรายการ
สัมภาษณ์ ด้วยสัดส่วนร้อยละ 31.65 ร้อยละ 16.17 และร้อยละ 5.16 ตามล าดับ 
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(Audience Measurement) 
 

4.3.7 สื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แผนภาพที่ 241 สื่ออ่ืนๆ ที่เคยเห็น (%) 

(ป้ายโฆษณาที่รถไฟฟ้าบีทีเอส,ป้ายโฆษณาท่ีรถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ที,ป้ายโฆษณา ทีจุ่ดขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต, 
ป้ายแบนเนอร์บนเว็บไซต์/เมล์ส่วนตัว, โฆษณาบนอีเมล/ไอจี/เฟซบุ๊ค) 

(Individuals4+ NW: 60,645,496) 

 
 

โฆษณาบนอีเมล/ไอจี/เฟซบุ๊คนั้นมีสัดส่วนของผู้ตอบที่ระบุว่าพบเห็นบ่อยครั้งสูงถึงร้อยละ 33 
รองลงมา ระบุว่า พบเห็นป้ายโฆษณาที่จุดขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตบ่อยครั้งที่ร้อยละ 25 ส่วนสื่อที่ระบุว่า พบ
เห็นนานๆ ครั้งนั้น ได้แก่ ป้ายโฆษณาที่รถไฟฟ้าบีทีเอส ป้ายโฆษณาที่รถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ที และพบเห็นป้าย 
แบนเนอร์บนเว็บไซตใ์นสัดส่วนน้อยที่สุด 
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(Audience Measurement) 
 

4.4 แนวโน้มพฤติกรรมการรับบริการวิทยุ โทรทัศน์และสื่ออ่ืนๆ ในอนาคต 
 4.4.1 สื่อภาพเคลื่อนไหว (แอนะล็อกทีวี ดิจิทัลทีวี เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม) 

 ก. แอนะล็อกทีวี 
  จากการส ารวจวิจัยในเชิงปริมาณของที่ปรึกษา ผลการศึกษาพบว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่
เป็นที่นิยมมากที่สุด หากเปรียบเทียบกับสื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อนิตยสาร  

แผนภาพที่ 242 พฤติกรรมการบริโภคสื่อดั้งเดิม (Traditional) 

 
 

  แต่ปัจจุบันเนื่องจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตท าให้พฤติกรรมในการบริโภคสื่อโทรทัศน์
เปลี่ยนแปลงไป  ผู้บริโภคหันมาเปิดรับเนื้อหารายการโทรทัศน์หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านทางสมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ตมากกว่าที่จะเปิดรับทางเครื่องรับโทรทัศน์  ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคกลายเป็นการ
เปิดรับสื่อผ่านทางเครื่องมือที่หลากหลาย (Multi-screen)  มากกว่าการเปิดรับสื่อผ่านทางสื่อโทรทัศน์เพียง
อย่างเดียว  การศึกษาวิจัยของ Millward Brown (บริษัทท าการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของบริษัท Kantar Media) พบว่า ภายในหนึ่งวันกลุ่มผู้บริโภคคนไทยจะเปิดรับสื่อผ่านเครื่องมือหลากหลาย  
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แผนภาพที่ 243  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อภายในหนึ่งวัน (นาที/วัน) 

 
ที่มา : www.millwardbrown.com/AdReaction/2014/ 
 

 การเปิดรับสื่อโทรทัศน์กลายเป็นเพียงช่องทางเลือกของกลุ่มผู้บริโภคคนไทยในขณะที่
การเปิดรับสื่อมีอัตราการเปิดรับที่ต่ าเพียงร้อยละ 78 นาทีต่อวันเท่านั้น  ในขณะที่สมาร์ทโฟนกลายเป็น
ช่องทางที่ส าคัญในการเปิดรับสื่อต่างๆท่ีมีอัตราการเปิดรับที่สูงสุดคิดเป็น 167 นาทีต่อวัน   

  นอกจากนั้นเว็บไซต์ Youtube กลายเป็นช่องทางออนไลน์ที่ท าให้กลุ่มผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงสื่อต่างๆที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเช้าถึงผ่านทางช่องทางสมาร์ทโฟน ท าให้กลุ่มผู้บริโภค
สามารถเปิดรับสื่อต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา อีกท้ังสามารถดูรายการย้อนหลังผ่านช่องทาง Youtube ได้ด้วย ท า
ให้สื่อโทรทัศน์ด้อยความส าคัญลงไปอีก กลุ่มผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องนั่งรอดูรายการที่ต้องการอยากจะดูอีก
ต่อไป เพราะสามารถดูรายการได้ย้อนหลังตามเวลาที่สะดวก 
  ในปัจจุบันมีจ านวนกลุ่มผู้บริโภคท่ีใช้ Youtube จ านวน 26.25 ล้านคนและมีกลุ่มผู้บริโภค
ที่เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันจ านวน 2.144 ล้านคน และเข้าไปใช้บริการเฉลี่ย 16.6 ครั้งต่อคนต่อเดือน  
เฉลี่ยระยะเวลาที่ใช้ 17.3 นาทีต่อคนต่อครั้ง 
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(Audience Measurement) 
 

รูปภาพที่ 1 แนวโน้มการบริโภคสื่อออนไลน์ของประเทศไทย  

 
ที่มา : http://syndacast.com/infographic-online-marketing-thailand-the-state-of-social-media/ 
 

  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงว่ากลุ่มผู้บริโภคมีแนวโน้มในการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลง
ไป การดูรายการโทรทัศน์ การฟังรายการวิทยุ  แม้ว่าการอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร การดูภาพยนตร์
เปลี่ยนแปลงไป จากแตเ่ดิมกลุ่มผู้บริโภคใช้บริการด้านเนื้อหาผ่านสื่อดั้งเดิมแต่ในปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคหันมา
บริโภคเนื้อหารายการเช่นเดิมผ่านสื่อออนไลน์  อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของกลุ่มผู้บริโภคบนสื่อออนไลน์ไม่
เพียงแต่การดูรายการโทรทัศน์เท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีก เช่น การเล่น Social Network การฟังเพลง 
การค้นหาข้อมูล ฯลฯ 
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(Audience Measurement) 
 

แผนภาพที่ 244  กิจกรรมที่กลุ่มผู้บริโภคท าบนสื่อออนไลน์ 

 
 

  กล่าวได้ว่าพฤติกรรมการบริโภคสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ไปท าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ ดังนี้ 

1. การบริโภคเนื้อหารายการโทรทัศน์แอนะล็อกที่ผ่านทางสื่อโทรทัศน์เปลี่ยนแปลงไป 
กลุ่มผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องเปิดเครื่องรับโทรทัศน์เพ่ือชมรายการโทรทัศน์ แต่สามารถเปิดเครื่องมืออ่ืนๆ เพ่ือ
รับรายการโทรทัศน์ด้วยเช่นกันเพราะการส่งสัญญาณผ่านทางสื่อออนไลน์ท าให้มีการเชื่อมโยงระหว่าง
เครื่องมือต่างๆ ได้ (Multi-screen Viewing Pattern)   

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

ดูรายการโทรทัศน์ไทยออนไลน์

ดูรายการโทรทัศน์ต่างประเทศออนไลน์

ดูละครไทยออนไลน์

ดูซีรียส์ไทย (ซิทส์คอม)ออนไลน์

ดูซีรียส์ (ต่างประเทศ) ออนไลน์

ฟังรายการข่าววิทยุออนไลน์

ฟังเพลง/ดาวน์โลดเพลงออนไลน์

ดูคลิ๊ปวิดีโอออนไลน์

อ่านหนังสือพิมพ์/ติดตามข่าวออนไลน์

อ่านนิตยสารออนไลน์

ดูภาพยนตร์ไทยออนไลน์

ดูภาพยนตร์ต่างประเทศออนไลน์

ค้นหาข้อมูลทั่วไป/อัพโลดข้อมูลออนไลน์

ดูรีวิวเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการออนไลน์

ส่งหรือรับอีเมล์ออนไลน์

ส่ง SMS, MMS ออนไลน์

เล่น Social network(FB,IG,Twitter,line)

เล่นเกมส์ออนไลน์

ซื้อสินค้าออนไลน์

ท าธุรกรรมธนาคารออนไลน์

ดูโฆษณาออนไลน์

ร้อยละ 
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(Audience Measurement) 
 

2. ผลจากการที่พฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงจากการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ไปเป็นสื่อ
ออนไลน์ ท าให้ผู้ประกอบการสื่อโทรทัศน์ต้องพยายามหายุทธวิธีในการดึงกลุ่มผู้บริโภคให้ยังคงบริโภค
เนื้อหารายการโทรทัศน์ไม่ว่าจะผ่านทางช่องทางใดก็ตาม ดังนั้น หากเนื้อหารายการโทรทัศน์ใดเป็นที่นิยม
และดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคได้ รายการนั้นควรมีเนื้อหาที่แตกต่าง มีลักษณะเฉพาะ เด่น ที่กลุ่มผู้บริโภคไม่
สามารถจะหาบริโภคจากรายการอื่นๆได้ ซึ่งท าให้กลุ่มผู้บริโภคยินดีที่จะติดตามรายการตลอดเวลา และยินดี
ที่จะค้นหารายการดูย้อนหลังไม่ว่าผ่านช่องทางใด  

3. การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมช่องทางในการบริโภคสื่อโทรทัศน์ผ่านเครื่องมือที่หลากหลายท า
ให้การส ารวจวิจัยพฤติกรรมในการบริโภคสื่อโทรทัศน์และการวัดค่าความนิยมในสื่อโทรทัศน์ควรมีการ
ส ารวจวิจัยผ่านทางช่องทางที่หลากหลายด้วย เช่น การวัดค่าความนิยมในรายการโทรทัศน์ที่ดูผ่านทาง
สมาร์ทโฟน  

4. การแข่งขันแย่งชิงกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นประเด็นที่ส าคัญทางการธุรกิจ ในปัจจุบันสื่อ
โทรทัศน์ต้องประสบกับการแย่งชิงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ด้วยกันเอง สื่ออ่ืนๆ เช่น 
สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสาร ต่างพยายามแย่งชิงกลุ่มเป้าหมายให้หันมาบริโภคสื่อตนเองเพ่ิมข้ึน 

5. สื่อออนไลน์นับได้ว่าช่วยเพ่ิมช่องทางในการบริโภคสื่อโทรทัศน์ แต่สื่อโทรทัศน์ก็ต้อง
ประสบกับการแข่งขันที่สูงเพราะสื่อออนไลน์เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้บริโภคสามารถท ากิจกรรมที่หลากหลาย 
เช่น การเชื่อมโยงในสังคม Social Network ท าให้ส่วนแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการดูรายการโทรทัศน์ออนไลน์
ลดลงอีก   

6. ปัจจุบันเนื่องจากผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถจะน าเสนอเนื้อหารายการผ่านทาง
สื่อโทรทัศน์ได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในบางประเด็น เช่น เรื่องของเงินลงทุนในการผลิตรายการ การหารายได้
จากการโฆษณาเพ่ือมาสนับสนุนรายการ และอ่ืนๆ ท าให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้หันมาผลิตรายการที่เฉพาะ
และน าเสนอผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นที่นิยมบริโภคสื่อออนไลน์ได้และกลายเป็นคู่แข่งขันที่ส าคัญของสื่อโทรทัศน์  
  ข้อเสนอแนะ 

1) การส ารวจวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อควรครอบคลุมการบริโภคสื่อที่หลากหลาย 
รวมถึงสื่อออนไลน์และกิจกรรมออนไลน์ด้วย  

2) การส ารวจวิจัยค่าความนิยมของสื่อโทรทัศน์ควรแบ่งตามช่องทางที่เปิดรับ เช่น ค่า
ความนิยมผ่านสื่อโทรทัศน์ ค่าความนิยมผ่านสื่อออนไลน์ และสามารถน าเอาค่าความนิยมผ่านสื่ออ่ืนๆรวม
กับค่าความนิยมผ่านสื่อโทรทัศน์ได้ที่เรียกว่าการวัดค่าความนิยมข้ามสื่อ (Online Campaign Rating (OCR) 
+ Target Audience Measurement (TAM) = Cross Campaign Rating (XCR))  

3) การผลิตรายการโทรทัศน์ที่สร้างความแตกต่าง ความเฉพาะ ความเป็นหนึ่งของเนื้อหา
รายการเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการควรต้องค านึงถึงมากกว่าการผลิตรายการที่เหมือนๆกันและท าให้กลุ่ม
ผู้บริโภคไม่สามารถหาความแตกต่างได้และไม่ติดตามชมรายการในท่ีสุด  
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ข. สื่อดิจิทัลทีวี 
  สื่อดิจิทัลทีวีต้องเผชิญกับคู่แข่งขันที่มีกลุ่มผู้บริโภคเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์
แอนะล็อก สื่อเคเบิลทีวี สื่อทีวีดาวเทียม ที่อยู่ในตลาดมาก่อน แต่การแย่งชิงกลุ่มผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องง่าย
ส าหรับสื่อดิจิทัลทีวีหากสถานีดิจิทัลทีวีแต่ละสถานียังไม่สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างสถานีได้ เพราะ
แต่ละสถานีควรก าหนด Positioning ของสถานีตนเองให้ชัดเจน ว่าสถานีตนเองคือสถานีประเภทใดและ
ต้องการก้าวไปสู่จุดใด นอกจากนี้คู่แข่งขันที่น่ากลัวอย่างเช่น สื่อออนไลน์ท าให้ส่วนแบ่งจ านวนกลุ่มผู้บริโภค
สื่อดิจิทัลทีวีลดลงไปอีก เพราะนอกจากสื่อออนไลน์สามารถอ านวยความสะดวกให้กลุ่มผู้บริโภคในการชม
รายการดิจิทัลทีวีผ่านทางสื่อออนไลน์ได้ตามเวลาที่ต้องการ หรือสถานที่ที่ต้องการได้แล้ว สื่อออนไลน์ยัง
น าเสนอกิจกรรมต่างๆที่กลุ่มผู้บริโภคสามารถท าบนสื่อออนไลน์ได้อีกมากมาย ซึ่งท าให้พฤติกรรมการบริโภค
สื่อของกลุ่มผู้บริโภคเบี่ยงเบนไป  
  อย่างไรก็ตาม สื่อดิจิทัลทีวีคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนประมาณร้อยละ 10 ใน
ขณะเดียวกันยังท าให้ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคเข้าสู่ยุคแห่งการเปิดรับสื่อผ่านทางเครื่องมือที่หลากหลาย 
(Multi-screen) อย่างชัดเจน แต่ผู้ประกอบการสื่อดิจิทัลทีวีในปัจจุบันต้องเผชิญกับการท้าทายของรายได้
จากการโฆษณา ที่ยังไม่สูงนักและผู้ประกอบการบางรายยังอ้างว่ารายได้จากการโฆษณาไม่เพียงพอ  
  ปัจจุบันค าว่า “ดิจิทัลทีวี” เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคถึงร้อยละ 95 แต่กลุ่มผู้บริโภคกลับ
มีความเห็นว่าสิ่งที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในสื่อดิจิทัลทีวีคือ ตัวสื่อเองที่ท าให้กลุ่มผู้บริโภคสับสน หาช่อง
ไม่พบ และเนื่องจากตัวเลือกที่มากจึงไม่รู้ว่าจะดูช่องไหนดี แต่หากมองในเชิงบวกสื่อดิจิทัลทีวีกลายเป็น
ช่องทางเลือกให้แก่กลุ่มผู้บริโภค ท าให้กลุ่มผู้บริโภคสามารถเลือกดูช่องรายการที่หลากหลายเพ่ิมขึ้น มี
เนื้อหารายการที่หลากหลายขึ้น และท าให้การเปิดรับชมสื่อโทรทัศน์แอนะล็อกชัดเจนมากขึ้นด้วย ในส่วน
ความทรงจ าในชื่อและหมายเลขช่องของสื่อดิจิทัลทีวีนั้น กลุ่มผู้บริโภคจะมีความทรงจ าในสถานีดิจิทัลทีวีที่
เน้นความบันเทิง คือ มีความทรงจ าในช่อง Workpoint Creative TV ช่อง 23  ร้อยละ 81 และช่อง BBTV 
CH 7 ช่อง 35 ร้อยละ 65 (ที่มา: http://www.brandbuffet.in.th/2015/02/digital-survey-maat-2015/) 
  กลุ่มผู้บริโภคจะเปิดรับชมรายการจากสื่อดิจิทัลทีวีจากช่องทางต่างๆกันคือ ชมจากเคเบิล
ทีวีหรือทีวีดาวเทียมมากที่สุดร้อยละ 66.04 ชมจากกล่องดิจิทัลร้อยละ 38.64 และซื้อเครื่องสมาร์ททีวีเพื่อ
ชมร้อยละ 10.70 ส่วนประเภทรายการที่เปิดรับชมในสื่อดิจิทัลทีวีคือรายการข่าวมากท่ีสุดร้อยละ 69.12 
รายการละครร้อยละ 43.28 รายการบันเทิงร้อยละ 31.04 รายการสารคดีร้อยละ 28.96 และรายการกีฬา
ร้อยละ 22.08 (ที่มา: http://mcotweb.mcot.net/9ent/view.php?id=55064830be047058ef8b4587)  
  จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ ดังนี้ 

1. จ านวนกลุ่มผู้บริโภคของสื่อดิจิทัลทีวีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 16 
และจ านวนกลุ่มผู้บริโภคท่ีเปิดรับชมสื่อดิจิทัลทีวีผ่านทางเสาอากาศก้างปลาเพ่ิมจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 
22 (มกราคม 2015) (ที่มา: http://mediaagencythai.com/index.php/th/adex-research-
th/industryspending-th/320-releasemaat) ซึ่งแสดงให้เห็นสัญญาณท่ีดีของการเติบโตของสื่อดิจิทัลทีวี
ในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องรายได้ของทางสถานีที่ต้องแย่งชิงส่วนแบ่งจากสื่ออ่ืนๆยังคงเป็น
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(Audience Measurement) 
 

ปัญหาที่ส าคัญ ซึ่งทางสมาคมโฆษณาดิจิทัล(ประเทศไทย) ได้ยืนยันว่างบประมาณของสื่อดิจิทัลทีวีจะยังคง
เติบโตจาก 6,115 ล้านบาทในปี 2014 เป็น 8,134 ล้านบาทในปี 2015 คิดเป็นร้อยละ +33 อย่างแน่นอน  

2. การส ารวจวิจัยพฤติกรรมการเปิดรับชมสื่อดิจิทัลทีวีและค่าความนิยมในสื่อดิจิทัลทีวีใน
ปัจจุบันมีเพียงบริษัทนีลเส็น ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ด าเนินการอยู่ ซึ่งคาดการณ์ว่าหากธุรกิจนี้เติบโตขึ้น
รวมถึงการปรับเปลี่ยนโฉมของการส ารวจวิจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อดิจิทัลที วีและค่าความนิยมในสื่อ
ดิจิทัลทีวีของสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยรวมถึงทางส านักงาน กสทช. ที่วางแผนการ
ด าเนินการใหม่จะท าให้การส ารวจวิจัยดังกล่าวมีความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรมมากขึ้น และอีกทั้งยัง
เป็นรูปธรรมที่สามารถน ามาอ้างอิงเพ่ือการใช้ประโยชน์ได้จริง  

3. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อดิจิทัลทีวีเป็นไปตามระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสื่อ กล่าวคือพฤติกรรมการเปิดรับสื่อดิจิทัลทีวีผ่านทางเครื่องรับโทรทัศน์
ดิจิทัล  หรือกล่องรับดิจิทัลมีแนวโน้มลดลง เพราะกลุ่มผู้บริโภคเปิดรับชมสื่อดิจิทัลทีวีผ่านทางสื่ออ่ืนๆร่วม
ด้วย คือ สื่อเคเบิลทีวี สื่อทีวีดาวเทียม และสื่อออนไลน์ ซึ่งแนวโน้มการบริโภคสื่อดิจิทัลทีวีผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์โดยใช้สมาร์ทโฟนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  

4. นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้ Personal Video Recorder-PVR ที่ติดมากับอุปกรณ์
เครื่องรับสัญญาณจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายและเปิดรับชมสื่อได้ตามเวลา
ที่ต้องการ ดังนั้นการตั้งโปรแกรมอัดรายการดิจิทัลทีวีน่าจะเพ่ิมมากขึ้นเพราะรายการที่หลากหลายและ
สถานีดิจิทัลทีวีที่มีจ านวนมากกว่าสถานีแอนะล็อก 

5. ปัญหาเรื่องที่มาของรายได้ของสถานีดิจิทัลทีวีกลายเป็นประเด็นในสังคมที่ถกเถียงกัน
ต่อมาว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะจุดประกายท าให้สถานีดิจิทัลทีวีบางสถานีไม่สามารถต่อสู้ในตลาดต่อไป
ท าให้จ านวนสถานีดิจิทัลทีวีลดลงอีกอย่างแน่นอน 
  ข้อเสนอแนะ 

1) ที่ปรึกษาเสนอแนะให้ทางส านักงาน กสทช. สนับสนุนในการส ารวจวิจัยพฤติกรรม 
การเปิดรับสื่อและค่าความนิยมผ่านสื่อดิจิทัลทีวีด้วยการสนับสนุนเงินทุนในการส ารวจวิจัยผ่านทาง
หน่วยงานหรือบริษัทผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพ่ือน าเอาผลการส ารวจวิจัยมาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
สื่อดิจิทัลทีวีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการหารายได้จากการโฆษณาได้ 

2) การส ารวจวิจัยค่าความนิยมของสื่อดิจิทัลทีวีควรเป็นเช่นเดียวกันกับสื่อโทรทัศน์ 
แอนะล็อกทีวีเนื่องจากพฤติกรรมการเปิดรับสื่อควรแบ่งตามช่องทางเปิดรับที่หลากหลาย เช่น ค่าความนิยม
ผ่านสื่อดิจิทัลทีวี ค่าความนิยมผ่านทางสื่อออนไลน์ และสามารถน าเอาค่าความนิยมผ่านสื่ออ่ืนๆรวมกับค่า
ความนิยมผ่านสื่อดิจิทัลทีวีได้ที่เรียกว่าการวัดค่าความนิยมข้ามสื่อ (Online Campaign Rating(OCR) + 
Target Audience Measurement (TAM) = Cross Campaign Rating(XCR)) 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

3) การส ารวจวิจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อดิจิทัลทีวีควรครอบคลุมด้านคุณภาพของเนื้อหา
รายการร่วมกับพฤติกรรมในการเลือกเปิดรับชมสถานีดิจิทัลทีวีแต่ละสถานีด้วย เพ่ือการก้าวเข้าสู่ยุคของสื่อ
ดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ 

4) การส ารวจวิจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อดิจิทัลทีวีและค่าความนิยมในสื่อดิจิทัลทีวีควร
ครอบคลุมในทุกพฤติกรรมและทุกช่องทางท่ีเปิดรับ 

ค. สื่อเคเบิลทีวี และสื่อทีวีดาวเทียม  
  สื่อเคเบิลทีวีและสื่อทีวีดาวเทียมเดิมเป็นสื่อทางเลือกส าหรับสื่อโทรทัศน์แอนะล็อก เพราะ
เพ่ิมทางเลือกให้กลุ่มผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเนื้อหารายการที่หลากหลายขึ้น มีความเป็นเฉพาะกลุ่มมากขึ้น 
จ านวนสถานีที่เพ่ิมมากขึ้น และยังท าให้การรับชมสื่อโทรทัศน์แอนะล็อกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามสื่อ
เคเบิลทีวีและสื่อทีวีดาวเทียมสามารถหารายได้จากค่าสมาชิกของกลุ่มที่จ่ายเป็นรายเดือนและรายปี หรือ
จ่ายเฉพาะค่าแรกเข้าเป็นสมาชิกซึ่งแตกต่างกันตามผู้ประกอบการแต่ละราย ปัจจุบันผู้ป ระกอบการ 
สื่อเคเบิลทีวีท้องถิ่นและสื่อทีวีดาวเทียมสามารถหารายได้จากการโฆษณาในรายการได้ แต่พบว่าจ านวนเม็ด
เงินโฆษณาผ่านสื่อดังกล่าวกลับลดลงในปี 2015 ถึงร้อยละ 47.03 เพราะเม็ดเงินโฆษณาส่วนหนึ่งถูกโอนย้าย
ไปในสื่อดิจิทัลทีวี (ท่ีมา: บริษัทนีลเส็น ใน http://www.positioningmag.com/content/60147)  
  อย่างไรก็ตาม สื่อเคเบิลทีวีและสื่อทีวีดาวเทียมประสบปัญหาเรื่องการส ารวจวิจัย
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและค่าความนิยมในสื่อที่ไม่เคยมีมา ยกเว้นผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น ท าให้ใน
การเสนอขายช่วงเวลาการโฆษณาในรายการของสื่อดังกล่าวเป็นไปได้ยากหากเจ้าของสินค้าต้องการตัวเลข
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ ดังนี้ 

1. สื่อเคเบิลทีวีและสื่อทีวีดาวเทียมจะกลายเป็นสื่อส าหรับกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะมากยิ่งขึ้น 
เช่น กลุ่มชุมชน กลุ่มต่างจังหวัด ท าให้เนื้อหารายการที่น าเสนอนั้นมีรูปแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มดังกล่าว รวมถึงภาษาที่ใช้ที่จะสะท้อนไลฟ์สไตล์ของกลุ่มด้วยเช่นกัน  

2. รายได้จากการโฆษณาจะกลายเป็นประเด็นรองส าหรับสื่อเคเบิลทีวีและสื่อทีวีดาวเทียม 
แต่รายได้จากการเป็นสมาชิกที่จะจ่ายรายปี รายเดือน หรือค่าแรกเข้ายังคงเป็นรายได้ที่ส าคัญของ
ผู้ประกอบการ 

3. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมยังคงเป็นพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่
แบ่งตามช่องทางเปิดรับที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์แอนะล็อก สื่อดิจิทัลทีวี และสื่อออนไลน์  
   ข้อเสนอแนะ 

1) ที่ปรึกษาเสนอแนะให้ทางส านักงาน กสทช. สนับสนุนในการส ารวจวิจัยพฤติกรรม 
การเปิดรับสื่อและค่าความนิยมผ่านสื่อดิจิทัลทีวี ซึ่งรวมถึงสื่อเคเบิลทีวีและสื่อทีวีดาวเทียม ด้วยการ
สนับสนุนเงินทุนในการส ารวจวิจัยผ่านทางหน่วยงานหรือบริษัทผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพ่ือน าเอาผล
การส ารวจวิจัยมาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการหารายได้จากการโฆษณาได้ 

2) การส ารวจวิจัยค่าความนิยมของสื่อเคเบิลทีวีและสื่อทีวีดาวเทียมควรเป็นเช่นเดียวกัน
กับสื่อโทรทัศน์แอนะล็อกทีวีและดิจิทัลทีวี เนื่องจากพฤติกรรมการเปิดรับสื่อควรแบ่งตามช่องทางเปิดรับที่
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(Audience Measurement) 
 

หลากหลาย เช่น ค่าความนิยมผ่านสื่อเคเบิลทีวี ค่าความนิยมผ่านทางสื่อออนไลน์ และสามารถน าเอาค่า
ความนิยมผ่านสื่ออ่ืนๆรวมกับค่าความนิยมผ่านสื่อเคเบิลทีวีได้ที่เรียกว่าการวัดค่าความนิยมข้ามสื่อ (Online 
Campaign Rating (OCR) + Target Audience Measurement (TAM) = Cross Campaign Rating 
(XCR))  

3) การส ารวจวิจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเคเบิลทีวีสื่อทีวีดาวเทียมและค่าความนิยมในสื่อ
เคเบิลทีวีและสื่อทีวีดาวเทียมควรครอบคลุมในทุกพฤติกรรมและทุกช่องทางท่ีเปิดรับ 

 
4.4.2 สื่อสิ่งพิมพ์ (สื่อหนังสือพิมพ์และสื่อนิตยสาร) 

    พฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ของกลุ่มผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มผู้บริโภคไม่นิยมอ่าน
หนังสือพิมพ์ที่ตี พิมพ์แต่นิยมที่จะเปิดรับข่าวผ่านสื่อออนไลน์ที่น าเสนอข่าวได้รวดเร็ วกว่า เพราะ
ผู้ประกอบการสามารถอัปเดทข้อมูลได้ทุกนาที ท าให้การน าเสนอข่าวเป็นไปอย่างทันเหตุการณ์ (Real 
Time) และกลุ่มผู้บริโภคสามารถอ่านข่าวได้เมื่อต้องการ หรือหากกลุ่มผู้บริโภคต้องการดูภาพเคลื่อนไหวก็
สามารถท าได้ทันทีที่ต้องการ ท าให้ผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันต้องเพ่ิมช่องทางออนไลน์เพ่ือ
น าเสนอข่าวของตนเอง เช่น เว็บไซต ์เฟสบุ๊ค  
  นอกจากเนื้อหาหนังสือพิมพ์ภายในฉบับที่ต้องเต็มไปด้วยเรื่องราวหรือคอลัมน์ต่างๆแล้ว 
เนื้อหาเรื่องราวเหล่านั้นต้องสด ใหม่ ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และสามารถรายงานข่าวแบบสดได้ อีกทั้ง
ผู้ประกอบการยังต้องน าเสนอลูกเล่นเพ่ือดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคให้ติดตามอ่านเนื้อหาของข่าวตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การใช้ Animation การใช้ Infographic  
  ส่วนนิตยสารนั้นเนื่องจากลักษณะของนิตยสารมีความเฉพาะกลุ่มอยู่แล้ว เช่น นิตยสาร
ส าหรับแม่ที่มีลูกเล็ก นิตยสารส าหรับผู้ที่สนใจต้นบอนไซ ท าให้ลักษณะความเฉพาะกลุ่มนี้ยังอยู่ต่อไปซึ่ง
แสดงว่ากลุ่มผู้บริโภคที่นิยมอ่านนิตยสารยังคงมีอยู่ แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยี
ออนไลน์ที่ส่งผลกระทบไปยังทุกสื่อ ก่อผลท าให้เกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคสื่อนิตยสาร
เช่นเดียวกัน ผู้บริโภคที่เคยนิยมชื่นชอบในสื่อนิตยสารมีความต้องการที่อยากจะเห็นสื่อนิตยสารพัฒนาขึ้น
เช่นกัน ผู้ประกอบการสื่อนิตยสารจึงได้น าสื่อนิตยสารไปเสนอบนสื่อออนไลน์ พร้อมลูกเล่นต่างๆ 
เช่นเดียวกับสื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งลักษณะลูกเล่นการพลิกหน้าของนิตยสารพร้อมเสียงสามารถเรียกความสนใจ
กลุ่มผู้บริโภคได้เช่นเดียวกัน  
  กล่าวได้ว่าพฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ไปท าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ ดังนี้ 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ต้องเสนอทางเลือกให้แก่กลุ่มผู้บริโภคเพ่ือสนองความต้องการและสร้างแรง
กระตุ้นในการอ่าน เช่น การใช้ลูกเล่นของระบบดิจิทัลในรูปแบบต่างๆมาใช้เพ่ือกระตุ้นสร้างความสนใจมาก
ขึ้น ซึ่งกล่าวไดว้่า Content Marketing จะมีบทบาทในสื่อสิ่งพิมพ์ต่อไป 
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(Audience Measurement) 
 

2. การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเพ่ือแย่งชิงกลุ่มผู้บริโภคในสื่อประเภทเดียวกัน และระหว่างสื่อ
ต่างกัน ท าให้สื่อสิ่งพิมพ์ต้องพัฒนาตัวเองน าเสนอเนื้อหาบนช่องทางเลือกสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การน าเสนอแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 

3. การได้เห็นสื่อสิ่งพิมพ์สามารถโต้ตอบ แลกเปลี่ยนกับกลุ่มผู้บริโภคได้ (Interactive 
Media) คงจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้นี้  
 ข้อเสนอแนะ 

1) การส ารวจวิจัยค่าความนิยมของสื่อสิ่งพิมพ์ควรแบ่งตามช่องทางที่เปิดรับสื่อเช่นเดียวกับ
สื่อภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น ค่าความนิยมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าความนิยมผ่านทางสื่อออนไลน์ และสามารถ
น าเอาค่าความนิยมผ่านสื่ออ่ืนๆรวมกับค่าความนิยมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ได้ที่เรียกว่าการวัดค่าความนิยมข้ามสื่อ 
(Online Campaign Rating(OCR) + Target Audience Measurement (TAM) = Cross Campaign 
Rating(XCR))  

2) การส ารวจวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ที่ครอบคลุมทุกช่องทางที่กลุ่มผู้บริโภค
เปิดรับ 
 

4.4.3 สื่อโรงภาพยนตร์ 
 สื่อโรงภาพยนตร์เป็นสื่อเฉพาะกลุ่ม (Niche Medium) เนื่องจากเนื้อหาของภาพยนตร์ 
ที่เหมาะสมกับกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่ม เช่น ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาความสยองขวัญ ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาการ
ต่อสู้ แต่เนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเพราะการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยี  
ท าให้พฤติกรรมของกลุ่มย่อยเปลี่ยนแปลงไปด้วย กลุ่มย่อยหันมาบริโภคสื่อออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นเพราะ
สะดวกสบาย รวดเร็ว และท าได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคภาพยนตร์จึงเกิดขึ้นบนสื่อ
ออนไลน์ด้วยเช่นกัน ซึ่งท าให้พฤติกรรมการเปิดรับชมภาพยนตร์ตามโรงภาพยนตร์ต่างๆ ลดลง  
 ผลการศึกษาวิจัยของนิด้าโพลพบว่า สาเหตุที่กลุ่มผู้บริโภคที่เปิดรับชมภาพยนตร์ตาม 
โรงภาพยนตร์เพราะรูปแบบหรือแนวของภาพยนตร์ร้อยละ 26.64 เพราะเนื้อหาของภาพยนตร์ร้อยละ 
23.22 เพราะต้องการเพลิดเพลินคลายเครียด 14.51 และเพราะดารานักแสดงร้อยละ 13.89  
(ท่ีมา : http://nidapoll.nida.ac.th/top_news)  
 จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ ดังนี้ 

1. พฤติกรรมการบริโภคเปิดรับชมภาพยนตร์ผ่านทางสื่อออนไลน์จะเพ่ิมมากขึ้น เพราะ
สะดวกมากกว่าและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง กลุ่มผู้บริโภคจะหันมาชมภาพยนตร์ทางเว็บ ไซต์และ 
แอปพลิเคชันต่างๆ  

2. กลุ่มผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อภาพยนตร์ออนไลน์หรือการจ่ายเฉพาะค่าชมผ่านสื่อออนไลน์
เพ่ิมข้ึน ท าให้พฤติกรรมการเปิดรับชมภาพยนตร์แบบ Streaming จากสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น  
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(Audience Measurement) 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1) สื่อโรงภาพยนตร์เช่นเดียวกับสื่ออ่ืนๆ ที่การส ารวจวิจัยค่าความนิยมของสื่อโรงภาพยนตร์

ควรเป็นเช่นเดียวกันกับสื่อภาพเคลื่อนไหวและสื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องจากพฤติกรรมการเปิดรับสื่อควรแบ่งตาม
ช่องทางเปิดรับที่หลากหลาย เช่น ค่าความนิยมผ่านสื่อโรงภาพยนตร์ ค่าความนิยมผ่านทางสื่อออนไลน์ และ
สามารถน าเอาค่าความนิยมผ่านสื่ออ่ืนๆรวมกับค่าความนิยมผ่านสื่อโรงภาพยนตร์ได้ที่เรียกว่าการวัดค่า
ความนิยมข้ ามสื่ อ  (Online Campaign Rating (OCR) + Target Audience Measurement (TAM) = 
Cross Campaign Rating (XCR))  

2) การส ารวจวิจัยพฤติกรรมการเปิดรับชมภาพยนตร์ควรครอบคลุมการเปิดรับชมแบบ 
Streaming และแบบ PVR (Personal Video Recorder) ด้วย  
 

4.4.4 สื่อกลางแจ้ง  
          สื่อกลางแจ้งที่เดิมเคยเรียกว่าเป็นสื่อนอกบ้าน (Out of Home Media) ปัจจุบันกลายเป็น
สื่อที่อยู่ล้อมรอบตัวของกลุ่มผู้บริโภค (Ambient Media) ที่ไม่ว่ากลุ่มผู้บริโภคอยู่ที่ใดจะต้องได้เห็นสื่ออยู่
เสมอ ดังนั้นลักษณะของสื่อกลางแจ้งจึงเป็นสื่อที่ต้องใกล้ชิดกับกลุ่มผู้บริโภคและเกิดจากความคิดสร้างสรรค์
ของผู้ประกอบการในการใช้ลูกเล่นเพ่ือเรียกร้องความสนใจกระตุ้นให้กลุ่มผู้บริโภคเปิดรับสื่ออยู่ตลอดเวลา
และอย่างที่ไม่มีความรู้สึกว่าสื่อเหล่านี้ได้เข้ามาแทรกแซงในความเป็นส่วนตัวของกลุ่มผู้บริโภคเอง สื่อ
กลางแจ้งมีอยู่หลายรูปแบบและจะมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ท าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ 
ดังนี้ 

1. การน าเสนอสื่อกลางแจ้งในรูปแบบดิจิทัลจะเพ่ิมขึ้น เช่น LED Board ที่สามารถน าเสนอ
ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดความสนใจและหันมาดู  

2. การน าเอาลูกเล่นต่างๆมาเรียกร้องความสนใจกลุ่มผู้บริโภค เช่น การใช้ Animation  
3. ผู้ประกอบการจะน าความคิดสร้างสรรค์มาเพ่ือสร้างความแตกต่างของสื่อกลางแจ้ง  เช่น 

การใช้สื่อกลางแจ้งเพ่ือท าการส่งเสริมการขาย (ซึ่งลักษณะของสื่อเองไม่เหมาะสม เนื่องจากมีอายุในการใช้
งานที่นานกว่าการส่งเสริมการขาย)  
ข้อเสนอแนะ การส ารวจวิจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อกลางแจ้งควรครอบคลุมสื่อกลางแจ้งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 
 

4.4.5 สื่อออนไลน์ 
 สื่อออนไลน์กลายเป็นส่วนส าคัญของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน เพราะกลุ่มผู้บริโภคสามารถท า
กิจกรรมที่ต้องการได้เมื่อต้องการในทุกที่ทุกเวลา กลุ่มผู้บริโภคที่สามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานเป็น
ประจ า (active) ไดค้ิดเป็น 23.9 ล้านคน มีการใช้ Social Media คิดเป็น 32 ล้านคน มีการใช้สมาร์ทโฟนที่
สามารถเชื่อมต่อได้คิดเป็น 97 ล้านคน และมีการใช้  Social Media ผ่านทางสมาร์ โฟนคิดเป็น  
28 ล้านคน  
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(Audience Measurement) 
 

รูปภาพที่ 2 ช่องทางการใช้สื่อออนไลน์ 

 
 ที่มา : http://wearesocial.net/tag/statistics/ 
 
  กล่าวได้ว่า สมาร์ทโฟนกลายเป็นช่องทางที่ส าคัญของการติดต่อสื่อสารระบบออนไลน์ ซึ่ง
ท าให้กลุ่มผู้บริโภคได้ท ากิจกรรมที่หลากหลายบนสมาร์ทโฟน เช่น การเชื่อมต่อในระบบ Social Network 
ผ่านทางแอปพลิเคชันร้อยละ 12 การดูวีดิโอร้อยละ 16 การเล่นเกมส์ออนไลน์ร้อยละ 12 การค้นหาข้อมูล
ร้อยละ 11 และการท าธุรกรรมทางการเงินร้อยละ 11  
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(Audience Measurement) 
 

รูปภาพที่ 3 พฤติกรรมการใช้ Social Network 

 
 ที่มา : http://wearesocial.net/tag/statistics/ 
 
   กลุ่มผู้บริโภคคนไทยคุ้นเคยและเปิดรับสื่อออนไลน์รวมทั้ง Social Network เป็นอย่างดี 
กลุ่มผู้บริโภคที่เปิดรับสื่อ Facebook คิดเป็น 30 ล้านคน เปิดรับสื่อ Youtube 26.2 ล้านคน เปิดรับ
Twitter 4.5 ล้านคน เปิดรับInstagram 1.7 ล้านคน (ท่ีมา: Digital Advertising Association of Thailand, 
2014)  
   จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของสื่อออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้บริโภคในการติดต่อสื่อสาร ท า
กิจกรรม และสร้างสังคมเครือข่ายที่ต้องการได้ ท าให้กลุ่มผู้บริโภคยังคงนิยมในสื่อดังกล่าว นอกจากนั้นสื่อ
ออนไลน์ยังเป็นสื่อที่สร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ให้กลุ่มผู้บริโภคใหม่ในทุกช่วงอายุ ท าให้สื่ อออนไลน์ยังคงเป็น
ช่องทางส าหรับการเข้าถึงสื่ออ่ืนๆ เช่น การฟังรายการวิทยุผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์  

2. ลักษณะการติดต่อสื่อสารที่สามารถโต้ตอบกันได้ (Interactive) ของสื่อออนไลน์ท าให้
กลุ่มผู้บริโภคนิยมใช้สื่อออนไลน์เป็นพ้ืนที่ในการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกลุ่มที่มีรสนิยมเดียวกัน และ
กิจกรรมดังกล่าวเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะผู้บริโภคสามารถรักษาความเป็นส่วนตัวในการไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของตนเองได้ และการน าเสนอความคิดเห็นเพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ด้วยวิธีนี้  ผ่านทาง 
Social Network กลายเป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือ และการยอมรับในกลุ่มชุมชนเดียวกันได้ดีกว่า  
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(Audience Measurement) 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1) การส ารวจวิจัยค่าความนิยมของสื่อออนไลน์เป็นการส ารวจวิจัยที่ควบคู่กับสื่ออ่ืนๆ  ที่

อาศัยสื่อออนไลน์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งควรเป็นการวัดค่าความนิยมข้ามสื่อ (Online Campaign 
Rating (OCR) + Target Audience Measurement (TAM) = Cross Campaign Rating (XCR))  

2) การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคสื่อควรครอบคลุมในทุกกิจกรรมที่ท าผ่านทางสื่อออนไลน์ 
และผ่านทางช่องทางที่เข้าถึงสื่อออนไลน์ด้วยโดยเฉพาะช่องทางสมาร์ทโฟนที่กลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมที่
อยู่ใกล้ตัวกลุ่มผู้บริโภค 
 

4.4.6 ส่ือทางเสียง (สื่อวิทยุ) 
 ปัจจุบันสื่อวิทยุกลายเป็นสื่อประกอบ (Background Medium) ที่เมื่อกลุ่มผู้บริโภคบริโภค
สื่อวิทยุจะต้องท ากิจกรรมอ่ืนไปพร้อมกัน เช่น ขับรถยนต์ อ่านหนังสือ ออกก าลังกาย ท าให้กลุ่มผู้บริโภค
ไม่ได้ให้ความสนใจในเนื้อหาของรายการวิทยุมากเท่าที่ควร ซึ่งท าให้กลายเป็นจุดอ่อนของสื่อวิทยุที่  
ไม่สามารถแก้ไขได้ นอกจากนี้ลักษณะของสถานีวิทยุที่แต่ละสถานีมีลักษณะเฉพาะ (Formatted Station) 
ท าให้การน าเสนอเนื้อหารายการของแต่ละสถานีเจาะเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้น  
เช่น สถานีวิทยุที่น าเสนอรายการข่าว สถานีวิทยุที่น าเสนอรายการเพลงตะวันตกสมัยใหม่  
 นอกจากนี้ การที่กลุ่มผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการบริโภคสื่อเปลี่ยนแปลงไปเพราะการเติบโต
ของสื่อออนไลน์  ท าให้กลุ่มผู้บริโภคหันไปบริโภครายการวิทยุผ่านทางสื่อออนไลน์เพ่ิมขึ้น เพราะ
สะดวกสบายและสามารถเปิดรับฟังรายการในขณะเดินทางได้ด้วย ท าให้สื่อวิทยุต้องเผชิญกับคู่แข่งขันที่
เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกับสื่อโทรทัศน์ กล่าวได้ว่าพฤติกรรมการบริโภคสื่อวิทยุของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปท าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ ดังนี้ 

1. การพัฒนาของระบบเทคโนโลยีที่สามารถติดต่อสื่อสารแบบที่น าเสนอภาพพร้อมเสียง 
(Video and Audio Simultaneously) กลายเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคที่กลุ่ม
ผู้บริโภคต้องการให้สื่อวิทยุสามารถพัฒนาในการน าเสนอเนื้อหารายการในรูปแบบน าเสนอภาพพร้อมเสียง
ได้ด้วยเช่นกัน  การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการสื่อวิทยุ ดังนี้ 

1.1 จ านวนสถานีวิทยุเอฟเอ็มทั่วประเทศประมาณ 313 สถานีที่น าเสนอในระบบ 
แอนะล็อกจะลดจ านวนลง เพราะระบบการน าเสนอเสียงที่ครอบคลุมได้เฉพาะบางพ้ืนที่และมีคลื่นรบกวน
เฉพาะพ้ืนที่ ท าให้กลุ่มผู้บริโภคเลิกที่จะฟังสื่อวิทยุและหันมาบริโภคสื่อออนไลน์แทน เช่น การฟังเพลง
ออนไลน์ การอ่านข่าวออนไลน์ เพราะมีความสะดวกและระบบเสียงพร้อมภาพที่ดีกว่า  

1.2 สถานีวิทยุในระบบแอนะล็อกจะพัฒนาเพ่ือก้าวเข้าสู่ยุคระบบดิจิทัล เพ่ือการแข่งขัน
แย่งชิงกลุ่มผู้บริโภค ในขณะเดียวกันจ านวนสถานีวิทยุดิจิทัลจะมีจ านวนที่ไม่มากนักหากเปรียบเทียบกับ
สถานีวิทยุแอนะล็อกในปัจจุบัน แต่เป็นสถานีวิทยุที่มีคุณภาพทั้งด้านเนื้อหารายการและระบบการกระจาย
เสียงที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคได้ 
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(Audience Measurement) 
 

2. ความส าคัญของสื่อวิทยุจะลดลงอีก หากสื่อวิทยุยังคงเป็นการสื่อสารทางเดียว (One-way 
Communication) ที่น าเสนอส่งผ่านข้อความมายังกลุ่มผู้บริโภคเพียงทางเดียว ในขณะที่สื่ออ่ืนๆ มีการ
พัฒนาไปสู่ระบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบและสามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคได้ (Interactive)  
 ข้อเสนอแนะ 

1) การส ารวจวิจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุควรครอบคลุมถึงปัจจัยด้านคุณภาพของ
รายการเพ่ือใช้ปัจจัยด้านคุณภาพของรายการเป็นตัวกระตุ้นเริ่มแรกให้กลุ่มผู้บริโภคมีความต้องการในการ
เปิดรับสถานีวิทยุหรือผู้ด าเนินรายการแต่ละราย 

2) การส ารวจวิจัยค่าความนิยมของสื่อวิทยุควรแบ่งตามช่องทางที่เปิดรับสื่อเช่นเดียวกับสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโรงภาพยนตร์ สื่อกลางแจ้ง และสื่อออนไลน์  เช่น ค่าความนิยมผ่านสื่อวิทยุ 
ค่าความนิยมผ่านทางสื่อออนไลน์ และสามารถน าเอาค่าความนิยมผ่านสื่ออ่ืนๆรวมกับค่าความนิยมผ่านสื่อ
วิทยุได้ที่ เรียกว่าการวัดค่าความนิยมข้ามสื่อ (Online Campaign Rating (OCR) + Target Audience 
Measurement (TAM) = Cross Campaign Rating(XCR))  

3) ส านักงาน กสทช. ควรสนับสนุนการเกิดของสื่อวิทยุดิจิทัลเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มผู้บริโภคในยุคสังคมดิจิทัลนี้ 

.................................................................................... 
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(Audience Measurement) 

บทท่ี 5 
แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมลูพฤตกิรรมการใช้บริการและการเรียกใช้ข้อมูล

ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ในประเทศไทย 
 
5.1 สภาพการณ์ในปัจจุบัน 
 5.1.1 สภาพการณ์ของกิจการโทรทัศน์ 

ในปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจ3ายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึง
สื่อประเภทอ่ืนๆ นั้นใช้แนวทางและวิธีการการจัดท าระบบ รวมถึงการเรียกใช้ข้อมูลจากบริษัทต่างชาติที่ประกอบ
ธุรกิจหวังผลก าไร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดความนิยมของสื่อ (ratings) และวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 
ให้ครอบคลุมสื่อทุกประเภท อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และป้ายโฆษณาต่างๆ ส าหรับประเทศไทย
ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการระดับมืออาชีพที่มีศักยภาพจ านวน 3 ราย คือ  

1. บริษัท Nielsen TV Audience Measurement (Thailand) บริษัทสัญชาติอเมริกันที่ให้บริการด้าน
การวัดค่าความนิยมของสื่อ (ratings) และพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้บริโภคทั่วโลกมานาน (เริ่มให้บริการ 
ปี 1920) และให้บริการในประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 30 ประเทศ (ในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียแปซิฟิค มิดเดิล
อีสต์และแอฟริกา 11 ประเทศ, ยุโรป 18 ประเทศ, อเมริกา 1 ประเทศ, ลาตินอเมริกา 4 ประเทศ รวมถึงจีน ฮ่องกง
และไต้หวัน) ส าหรับประเทศไทยนั้น บริษัท Nielsen TV Audience Measurement (Thailand) ให้บริการมานาน
กว่า 20 ปี และเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่น าเอาระบบ TV Diary System มาใช้ในประเทศไทยในปี 1980 และ
น าเอาระบบ People Meter System มาใช้ในปี 1985 

2. บริษัท Video Research International (Thailand) บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ ให้บริการการวัดค่า 
ความนิยมของสื่อ (ratings) และพฤติกรรมการบริโภคสื่อ เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่เริ่มให้บริการโดยเฉพาะใน 
ประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 40 ปี ปัจจุบันได้ให้บริการด้านการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อแก่  Media Agency  
ขนาดใหญ่ในประเทศไทย 

3. บริษัท Gesellschaft für Konsumforschung-GfK บริษัทสัญชาติเยอรมันที่ให้บริการในประเทศ 
แถบยุโรปมานานกว่า 80 ปี (เริ่มให้บริการปี 1934) ปัจจุบันให้บริการด้านการวิจัยการตลาดในประเทศไทย  

ทั้งนี้ในปัจจุบัน บริษัท Nielsen TV Audience Measurement (Thailand) เป็นบริษัทหลักที่ให้บริการ
ด้านการจัดเก็บข้อมูลและพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยได้ให้บริการแก่ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได ้“ครบวงจร” ดังนี้  

1) การให้บริการด้านการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation) เป็นการให้บริการด้านการวางแผน
การตลาดที่แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มย่อย เพ่ืออธิบายพฤติกรรมของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มรวมทั้งความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนเพ่ือสามารถไปใช้ในการวางแผนการตลาดที่ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงยังมีการ
ให้บริการเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการวางแผนด้วย 
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2) การให้บริการด้านการวิเคราะห์ลักษณะลูกค้า (Consumer Profile) เป็นการน าเสนอข้อมูลที่
เกี่ยวกับ Consumer Insights ที่ท าให้นักการตลาดเข้าใจได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าตนในปัจจุบันและกลุ่ม
ผู้บริโภคอ่ืนที่มีแนวโน้มจะมาเป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้าตนคือใคร มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์อย่างไร มี
ลักษณะด้าน Lifestyles อย่างไร   

3) การให้บริการงานวิจัยด้านโอกาสธุรกิจในตลาด (Market Opportunity) เป็นการท าวิจัย 
ด้านการตลาดเพ่ือศึกษาถึงตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้าและอ่ืนๆ ทางด้านการตลาด เพ่ือตอบค าถามให้
นักการตลาดว่าจะท าการตลาดอย่างไรเพ่ือที่จะเข้าถึงกลุ่มคนที่จะได้ผลประโยชน์จากสินค้ามากที่สุด  ยิ่งไปกว่านั้น
ควรจะก าหนดเวลาในการวางสินค้าอย่างไร ควรก าหนดราคาขายอย่างไร รวมถึงการใช้การสื่อสารไปถึงกลุ่มคน
เหล่านั้นอย่างไร  

4) การให้บริการด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (Ideation) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์และ 
บรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ รวมถึงการวางแผนในการออกตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ระยะเวลาที่ควรวางผลิตภัณฑ์ในตลาด 

5) การให้บริการด้านการทดสอบความส าเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Qualification) เป็นการ
ให้บริการเพ่ือตรวจสอบว่าการออกหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดนั้นควรท าเมื่อไร และที่ผ่านมานั้นมีความ
เที่ยงตรงหรือไม่ ซึ่งทางบริษัทได้ออกแบบโมเดลและได้น าไปทดสอบใช้กับสินค้าทั่วโลกมามากกว่า 175,000 ชิ้น   
ซึ่งจะสามารถคาดการณ์ความน่าจะเป็นของการเปิดตัวสินค้าท่ีจะประสบความส าเร็จได้อย่างแม่นย า 

6) การให้บริการในการเปิดตัวสินค้าใหม่ (Product Launch) เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์เพ่ือการออก
ตัวสินค้าใหม่ที่ใช้แนวคิดของ Consumer Adoption Process มาเป็นกรอบในการพัฒนาแนวทาง 

7) การให้บริการภายหลังการเปิดตัวสินค้า (Post Launch) เป็นการวิเคราะห์ยอดขายและลักษณะ
พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีตอบสนองต่อสินค้าด้วยการใช้โมเดล 

8) การวัดประสิทธิภาพของการโฆษณา (Advertising Effectiveness) เป็นการวิเคราะห์ว่าโฆษณา
สินค้าที่ออกสู่สายตาผู้บริโภคนั้นมีประสิทธิภาพเพียงไร โฆษณาชิ้นงานใดที่เหมาะสมหรือไม่ เป็นการวัดใน ระดับ 
ที่เรียกว่า Macro-Trend เพ่ือเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเชื่อมโยงกับการขายและการตลาด 

9) การเก็บข้อมูลโฆษณาเพ่ือใช้วิเคราะห์ขั้นสูง (Advertising Intelligence) เป็นการเก็บข้อมูล
ค่าใช้จ่ายของสินค้าในแต่ละประเภท ผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ผ่านทางอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐานที่สามารถตอบค าถามนักการตลาดในเรื่อง  

 จุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) 

 ส่วนแบ่งเสียงในตลาด (Share of Voice) คือ การเก็บข้อมูลว่าสินค้าแบรนด์นั้นๆ มีกระแส Voice 
ในตลาด เทียบกับคู่แข่งแล้วอยู่ในสถานะไหน (Positioning) อย่างไร   

 กลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาผสม (Media Mix) คือ การใช้สื่อโฆษณามากกว่า 1 ประเภทขึ้นไป เพ่ือให้
สื่อนั้น ๆ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งสื่อโฆษณาแต่ละประเภทต่างมี
จุดเด่นและจุดด้อยต่างกัน ดังนั้นการน าจุดเด่นของแต่ละสื่อโฆษณามาผสมผสานกันอย่างเหมาะสม จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
และส าคัญยิ่งต่อการวางแผนสื่อโฆษณา 
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 ยอดขายโฆษณา (Advertising Sales Performance)  

 การบริการด้าน Lead Generation คือ กิจกรรมทางด้านการตลาดที่ธุรกิจจะต้องด าเนินการ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งรายชื่อของผู้ติดต่อทางธุรกิจที่จะน าไปสู่กระบวนการและขั้นตอนของการขาย (Sales Process) 

10) การเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารของแบรนด์ (Creative Optimization) เป็นการให้ค าปรึกษา
เรื่องการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้และความทรงจ าเกี่ยวแบรนด์  

11) การวิเคราะห์ผู้ซื้อสินค้า (Shopper Analysis) เป็นการวิเคราะห์ว่าใครคือผู้ซื้อสินค้า และผู้ซื้อ
เหล่านั้นนิยมซื้อสินค้าอะไร ซื้อที่ไหน เมื่อไร จ านวนที่ซื้อแต่ละครั้ง และท าไมตามแนวคิดของ Brand Selection  

12) การตั้งราคาและโปรโมชั่น (Price and Promotion) เป็นการให้ค าปรึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตั้งราคาสินค้าและการจัดโปรโมชั่นของสินค้า และยังมีการวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดโปรโมชั่นต่อ
ยอดขายในทุก Outlets ด้วย 

13) การวัดยอดขาย (Sales Management) เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคผ่านทางเครื่องมือ
ต่างๆ Consumer Panels, Point-of-Sale Technology และโมเดลสถิต ิ

14) การวัดข้อมูลผู้ชม (Audience Measurement) เป็นการวิเคราะห์ว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการ
บริโภคสื่ออย่างไร ที่ไหน และอย่างไร ท าการวัดข้อมูลให้ครอบคลุมทุกประเภทสื่อ (Platforms) ซึ่งในการวัดข้อมูล
ผู้ชมนี้ทางนีลเส็นได้เสนอขายข้อมูลแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ตามรูปแบบและแนวทางที่ต้องการ 
(ท่ีปรึกษาได้น าเสนอแนวทางการวัดข้อมูลผู้ชมในประเทศไทยที่ด าเนินการโดยนีลเส็น ในหัวข้อ 5.2) 

5.1.2 สภาพการณ์ของกิจการกระจายเสียง  
กิจการกระจายเสียงของประเทศไทยเป็นการส่ งกระจายเสียงผ่านทางคลื่นระบบเอเอ็มและเอฟเอ็ม  

ที่มีจ านวนสถานีทั้งประเทศในปัจจุบัน 506 สถานี (ไม่รวมสถานีวิทยุชุมชน) ซึ่งลักษณะของสถานีวิทยุแต่ละสถานีจะ
มีลักษณะเป็นรูปแบบ (Formatted Stations) ที่มีการเสนอรายการเฉพาะ เช่น สถานีข่าว สถานีเพลงลูกทุ่ง สถานี
เพลงต่างประเทศ ซึ่งลักษณะความเฉพาะของรายการท าให้กลุ่มเป้าหมายของแต่ละสถานีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มย่อย (Niche Market) ที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันและนิยมในเนื้อหารายการที่แตกต่างกัน ความเฉพาะของสถานี
ที่มีรูปแบบแตกต่างประกอบกับลักษณะของผู้ด าเนินรายการนี่เอง ท าให้เกิดกลุ่มเป้าหมายย่อยที่มีความแตกต่างกัน
จ านวนมากและบางกลุ่มไม่มีจ านวนมากนัก เช่น กลุ่มแฟนของดีเจ  

ดังนั้นการส ารวจวัดจ านวนผู้ฟังของสถานีกิจการกระจายเสียงในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายและต้องลงทุน
สูง ท าให้มีการด าเนินการส ารวจโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว คือ นีลเส็น อย่างไรก็ตามการส ารวจวัดจ านวน
ผู้ฟังของสถานีกิจการกระจายเสียงทั่วประเทศเป็นการวัดจ านวนผู้ฟังที่จ ากัดเฉพาะบางพ้ืนที่และสุ่มเลือกเพียงบาง
สถานีเท่านั้น   
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5.2 การวัดข้อมูลผู้ชม (Audience Measurement) ในประเทศไทย 
5.2.1 การวัดข้อมูลผู้ชมในกิจการโทรทัศน์ 
นีลเส็นได้ใช้วิธีการส ารวจวิจัยที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนทั่วประเทศ แต่เดิมนั้นในปี 2523  

นีลเส็นเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่น าเอาวิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่างแบบ TV Diary ที่น าเข้ามาใช้ใน
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ต่อมาในปี 2538 วิธีการส ารวจวิจัยได้พัฒนาเครื่องมือใหม่ที่เรียกว่า People Meter 
รุ่น 4800 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่น ามาติดตั้งเพ่ือส ารวจกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง  
ในปี 2540 เครื่องมือรุ่น 4800 ได้ถูกทดแทนด้วยรุ่น ACN6000 จ านวน 1,200 เครื่องและขยายพ้ืนที่ในการส ารวจ
เป็นทั่วประเทศจ านวน 865 ครัวเรือนหรือกลุ่มตัวอย่างประมาณ 3,600 คน ต่อมาในปี 2545 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ได้เพ่ิมขึ้นเป็น 1,000 ครัวเรือน หรือกลุ่มตัวอย่างประมาณ 4 ,000 คน และจ านวนอุปกรณ์ที่ใช้ 1 ,400 เครื่อง 
ในปี 2549 กลุ่มตัวอย่างได้เพ่ิมขึ้นอีกเป็น 1 ,430 ครัวเรือน หรือกลุ่มตัวอย่างประมาณ 4 ,600 คน และจ านวน
อุปกรณ์ที่ใช้ 2,100 เครื่อง และในปี 2550 อุปกรณ์ถูกเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์มิเตอร์ ท าให้สามารถดึงข้อมูลจาก
ครัวเรือนเข้ามาท่ีบริษัท เพ่ือการวิเคราะหแ์บบวันต่อวันและส่งผลกลับให้ลูกค้าได้ในวันรุ่งขึ้น   

รายละเอียดในการให้บริการประกอบไปด้วย 7 ด้าน ดังต่อไปนี้   
1. วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 
นีลเส็นใช้วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่างแบบที่เรียกว่า People Meter โดยใช้เครื่องมือระบบ Online 

Meter  ท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,430 ครัวเรือน หรือกลุ่มตัวอย่างประมาณ 4,600 คน   
2. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเรียกว่า Representative Panels จะคัดเลือกจากกลุ่มประชากรที่แบ่งตาม

ลักษณะประชากรตามลักษณะด้านเพศ อายุ รายได้ ที่อยู่ แต่อย่างไรก็ตามการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่ม
ตัวอย่างที่ถูกคัดเลือกนั้น ทางนีลเส็นไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะถือว่าข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็นความลับ หากมีการ
เปิดเผยจะท าให้สูญเสียความเที่ยงตรง และมีความเป็นไปได้ที่บริษัทสื่อบางบริษัทจะเข้าไปหากลุ่มตัวอย่างเหล่านั้น
ได้  

3. วิธีการบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่าง  
เพ่ือความแม่นย าและเที่ยงตรงในการวิเคราะห์ข้อมูล ทางนีลเส็นได้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มตัวอย่าง 

ทุกปี ประมาณ 10%  
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 
ลักษณะเครื่องมือ People Meter เป็นเหมือนกล่องขนาดเล็กที่ต่อเชื่อมกับเครื่ องรับโทรทัศน์ 

ในครัวเรือนที่จะควบคุมโดยรีโมทคอนโทรล ซึ่งปุ่มแต่ละปุ่มบนรีโมทคอนโทรลนั้นจะเป็นหมายเลขของสมาชิกแต่ละ
คนภายในครัวเรือน เช่น “พ่อ” หมายถึงหมายเลข 1 “แม่” หมายถึงหมายเลข 2 “ลูกชายคนโต”หมายถึงหมายเลข 
3 “ลูกสาวคนรอง” หมายถึงหมายเลข 4 และเมื่อสมาชิกภายในครัวเรือนแต่ละคนเปิดเครื่องรับโทรทัศน์สมาชิก  
ทุกคนต้องกดปุ่มหมายเลขของตนเอง หากไม่กดจะมีแสงไฟกระพริบออกมาจากเครื่องการบันทึกข้อมูลจะไม่ท างาน 
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และเมื่อสมาชิกกดปุ่มหมายเลขของตนเองแล้วเครื่องจะเริ่มบันทึกข้อมูลเมื่อผ่านไปแล้ว 15 วินาที และน าส่งข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์กลับไปยังบริษัทเพ่ือการวิเคราะห์และส่งผลกลับให้ลูกค้าได้ในวันรุ่งขึ้น  

5. การเก็บข้อมูล 
ในการเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูลผ่านเครื่อง People Meter โดยเก็บข้อมูลจากการชมสื่อโทรทัศน์ทั้งหมด

ที่ออกอากาศผ่านทางช่องต่างๆ ทั่วประเทศ คือ โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน (แอนะล็อกทีวีเดิมและดิจิทัลทีวี) เคเบิลทีวี ทีวี
ดาวเทียม 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ ในเครื่อง People Meter จะถูกส่งผ่านระบบออนไลน์กลับมายังบริษัท 

เพ่ือการวิเคราะห์โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Airanna ในการประมวลผลข้อมูล  และผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้
ข้อมูลได้ในวันรุ่งขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือทางอีเมลหรือการน าส่งผลที่บันทึกลงบนแผ่นดิสก์  

7. งบประมาณของโครงการ  
เงินรายได้ของนีลเส็น มาจากการให้บริการผู้ใช้บริการในรูปแบบต่างๆ ราคาค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ

ทางนีลเส็น จะคิดว่าลักษณะการใช้บริการของแต่ละผู้ใช้บริการท าให้ราคาค่าใช้บริการแตกต่างกัน หากใช้มาก
จะต้องจ่ายเงินมากกว่าผู้ที่ใช้น้อย และค่าใช้บริการนี้ทางนีลเส็นถือว่าเป็นความลับด้วยเช่นกัน 

5.2.2 การวัดข้อมูลในกิจการกระจายเสียง  
ส าหรับประเทศไทยมีบริษัทนีลเส็นเป็นผู้ประกอบการหลักในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

ในกิจการกระจายเสียงโดยมีรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
1. วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 

การส ารวจกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพและปริมณฑลจ านวน 1,650 ตัวอย่าง อายุประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และในการส ารวจกลุ่มตัวอย่างแต่ละครั้งจะสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างคนละกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
หลากหลาย  

2. วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจะคัดเลือกเป็นแบบก าหนดจ านวนโควต้า (Quota Sampling) เพ่ือให้การ

เก็บข้อมูลกระจายไปในทุกกลุ่มประชากรโดยการก าหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ พ้ืนที่อาศัย เพศ อายุ และรายได้
ครัวเรือน  

3. วิธีการบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มคัดเลือกขึ้นมาจะท า 2 ครั้งต่อปี และการสุ่มคัดเลือกจะไม่ซ้ าในกลุ่มเดิม ท าให้ได้

กลุ่มตัวอย่างท่ีเพ่ิมข้ึน  
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 

แบบสอบถามที่เป็นส่วนหนึ่งของการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคสื่อประจ าปี ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามแบบให้กลุ่มตัวอย่างตอบเอง (Self-Administrative Questionnaire)  

5. การเก็บข้อมูล 
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การเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับฟังสถานีกิจการกระจายเสียงผ่านทางระบบเอฟเอ็ม 
ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน  

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านทางโปรแกรมทางด้านสถิติและน าเสนอข้อมูลผ่านทางซอฟต์แวร์ Radio 

Advisor ที่เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มตัวอย่างในทุก
สื่อ ซึ่งซอฟต์แวร์นี้จะน าเสนอข้อมูลออนไลน์หรือส่งแผ่นดิสก์ที่มีการอัพเดทน าเสนอข้อมูลให้แก่สมาชิกที่ใช้บริการ
ข้อมูลของนีลเส็น 1 ครั้งต่อเดือน  

7. งบประมาณและความเป็นไปได้ของโครงการ 
เงินรายได้ของนีลเส็นมาจากการให้บริการผู้ใช้บริการในรูปแบบต่างๆ ราคาค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ

ทางนีลเส็น จะคิดว่าลักษณะการใช้การบริการของแต่ละผู้ใช้บริการท าให้ราคาค่าใช้บริการแตกต่างกัน หากใช้มาก
จะต้องจ่ายเงินมากกว่าผู้ที่ใช้น้อย และค่าใช้บริการนี้ทางนีลเส็นถือว่าเป็นความลับด้วยเช่นกัน 
 
5.3 ปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อในประเทศไทย 

5.3.1 ที่มาของปัญหา 
เนื่องจากในปัจจุบันนีลเส็นเป็นบริษัทหลักที่ส าคัญต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและพฤติกรรม

การใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แนวทางและวิธีการในการจัดท าระบบเรียกใช้ข้อมูลส าหรับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกล่าวได้ว่าการให้บริการนี้เป็นการให้บริการที่ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานในประเทศไทย ประกอบด้วยสภาพการณ์ของระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ผู้ใช้บริการข้อมูล
จากนีลเส็นเริ่มที่จะมีปัญหาเรื่องความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือในตัวข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งประเด็นปัญหาเหล่านี้ก่อ
ตัวมาก่อนหน้าแล้วในต่างประเทศที่ผู้ใช้บริการข้อมูลของนีลเส็นได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในความถูกต้องและความไม่
เป็นกลางของข้อมูลเช่นเดียวกัน ดังนั้น ประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนค่อนข้างจะเหมือนกันกับประเทศไทย กล่าวคือ 

1. ข้อมูลที่ได้รับของนีลเส็น ไม่ทันสมัยเพราะไม่สามารถครอบคลุมได้ในทุกแพลตฟอร์มของสื่อดิจิทัล
ใหม่ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน Digital Video Recorder (DVRs) แท็บเล็ต และการดูรายการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต 
เพราะสื่อใหม่เหล่านี้ล้วนเป็นสื่อที่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันเป็นประจ า  และมีการบริโภคข้อมูล
และรับชมสื่อต่างๆ ผ่านช่องทางเหล่านี้แทบจะทุกวินาที  

2. วิธีการเก็บข้อมูลของนีลเส็นนั้นใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก ซึ่งผู้ใช้บริการมีความรู้สึกว่าไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการในด้านของการสะท้อนลักษณะของประชากรทั้งหมด อีกทั้งผู้ใช้บริการเองไม่สามารถรู้ได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่คัดเลือกขึ้นมาตามวิธีการวิจัยของบริษัทนั้นเป็นใคร ไม่มีการตรวจสอบหรือตรวจเช็คข้อมูล ไม่มีการ
ประเมินคุณภาพของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลบางกลุ่มก็ขาดความครบถ้วน เช่น กลุ่มผู้มีรายได้สูง รวมถึงไม่มีการประเมิน
คุณภาพของรายการ ไม่มีการประเมินค่าของการโฆษณาท่ีแทรกอยู่ในรายการ  

3. วิธีการเก็บข้อมูลของนีลเส็นไม่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่อยู่นอกบ้าน เช่น การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในหอพัก รวมถึงสถานที่นอกบ้าน เช่น สนามบิน สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที  
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อย่างไรก็ตามนีลเส็น ได้มีการปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูลและการน าเอาข้อมูลไปใช้ให้ถูกต้องตามความ
ต้องการมากยิ่งขึ้น เช่น การเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่าง การขยายขอบเขตในการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม
ของสื่อประเภทใหม่ๆ ที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงการรายงานผลการน าไปใช้ให้เป็นจริงมากยิ่งขึ้น เช่น  การรายงานผลใน
วันรุ่งขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการข้อมูลกลุ่มต่างๆ ต้องการความเปลี่ยนแปลงที่ควรจะเกิดขึ้นในแนวทางและวิธีการ
ในการจัดเก็บข้อมูลและพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แนวทางและวิธีการในการ
จัดท าระบบเรียกใช้ข้อมูลส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในขณะเดียวกันเมื่อส านักงาน กสทช.  
ได้เข้ามาก ากับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  จึงก าหนดให้มีการศึกษาแนวทางและวิธีการในการ
จัดเก็บข้อมูลและพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แนวทางและวิธีการในการจัดท า
ระบบเรียกใช้ข้อมูลส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือการสร้างเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงความเข้าใจ
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสื่อในรูปแบบต่างๆ และบรรทัดฐานในการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์อย่างเป็นระบบและเป็นกลาง 

อนึ่ง ความเคลื่อนไหวในแวดวงของผู้ใช้บริการข้อมูลจากนีลเส็นในประเทศไทยมีมาอย่างต่อเนื่องและ 
เริ่มรุนแรงมากขึ้น เช่น เมื่อผู้ใช้บริการรายหนึ่งประกาศถอนตัวออกจากการใช้บริการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการ
ท าวิจัยวัดค่าความนิยมของนีลเส็นนั้นไม่ถูกต้อง และสร้างความไม่เป็นธรรมแก่องค์กรของตนเอง ท าให้ผู้ใช้บริการ
รายนี้ไม่จ่ายเงินค่าใช้บริการต่อไป และหันมาบริหารจัดการการวิจัยด้วยตนเองซึ่งในที่สุดได้ว่าจ้างบริษัทต่างประเทศ
มาด าเนินการให้ ในขณะนั้นเองนีลเส็นตัดสินใจถอนการวัดค่าความนิยมในรายการของผู้ใช้บริการรายนั้นออกจาก
แผง แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลการไม่รายงานค่าความนิยมในรายการของผู้ใช้บริการรายนั้นส่งผลกระทบต่อการ
วางแผนของนักวางแผนสื่อโฆษณาใน Media Agency ส่วนใหญ่ เพราะกลุ่ม Product Owners ยังต้องการค่าความ
นิยมในรายการของสถานีดังกล่าวเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงโฆษณาอยู่ จึงเรียกร้องกลับมาที่ Media 
Agency และในที่สุด Media Agency ได้กลับมาขอร้องนีลเส็นให้ใส่ค่าความนิยมในรายการของสถานีดังกล่าว
เหมือนเดิม 

นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการของนีลเส็นกลายเป็นปัญหาที่แก้ไขแล้วแต่ไม่สามารถสนองความพึงพอใจ
ของกลุ่ม Media Agency ที่เป็นกลุ่มใช้บริการข้อมูลมากที่สุดได้ เช่น ค าตอบเรื่องค่าความนิยมของรายการบาง
รายการท าไมจึงเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างมาก (Swing) กลุ่มตัวอย่างที่นีลเส็นคัดเลือกขึ้นมาคือใคร อยู่ที่ไหน นีลเส็น
ไม่ขยายการวิจัยที่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูง ท าให้กลุ่ม Media Agency เรียกร้องให้นีลเส็นขยายจ านวน
กลุ่มตัวอย่างเพ่ิมข้ึน 

ในที่สุดเมื่อสภาพการณ์ในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการเข้ามาของสื่อในยุคใหม่มีระบบเทคโนโลยี
เข้ามาผูกพันกับชีวิตประจ าวันกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น เริ่มมีโทรทัศน์ที่น าเสนอในแพลตฟอร์ม ใหม่ๆ  คือ เคเบิลทีวี และ
ทีวีดาวเทียม ซึ่งรายการต่างๆ ที่น าเสนอผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้ต้องการให้มีการวัดค่าความนิยมในรายการ
เช่นเดียวกัน และเม่ือวิถีชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคเปลี่ยนไปตามระบบเทคโนโลยีอีกครั้ง เมื่อสมาร์ทโฟนเข้ามากลายเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของกลุ่มผู้บริโภค กลุ่ม Media Agency จึงเรียกร้องนีลเส็นให้มีการขยายแพลตฟอร์ม
ของสื่อให้ครอบคลุมสื่อใหม่อีกด้วย ซึ่งในยุคของโทรทัศน์ดิจิทัลจะกลายเป็นปัญหาที่ยังขาดแนวทางการแก้ไขที่
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ชัดเจน เพราะทุกรายการเรียกร้องให้มีการวัดค่าความนิยมในรายการเพ่ือเป็นข้อมูลใช้ประกอบการในการขาย
โฆษณาในรายการได้ 

อย่างไรก็ตามในแง่ของการประกอบธุรกิจด้านนี้ นีลเส็นมีการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอด เช่น การเพ่ิม
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง การรายงานผลเพ่ือให้การน าไปใช้ข้อมูลในระบบออนไลน์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถน าไปใช้ได้
ในวันรุ่งขึ้น การวัดค่าความนิยมในสื่อเคเบิลทีวี (บางรายการ) การวัดค่าความนิยมในสื่อทีวีดาวเทียม (บางรายการ) 
การวัดข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อในกิจการกระจายเสียงและการวัดค่าความนิยมในสื่อโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินที่มี
การออกอากาศ อย่างไรก็ดีเนื่องจากนีลเส็นให้บริการด้านนี้เพียงบริษัทเดียวมานานท าให้ผู้ใช้บริการข้อมูลกลุ่มต่างๆ 
ต้องการความเปลี่ยนแปลงที่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคต  

5.3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา  
จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและ 

ค่าความนิยมของสื่อในปัจจุบัน ได้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ ต้องการการปรับปรุงกระบวนการวิจัย แม้ว่า
ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงรายเดียวที่ให้การบริการทางด้านนี้ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน มี
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม มีความช านาญ แต่กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการใช้บริการดังกล่าวยังมีข้อสงสัยใน
ประเด็นต่างๆ และต้องการให้มีการปรับปรุง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ปกปิดมาตลอด 
ซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถอธิบายที่มาของกลุ่มตัวอย่าง หรือการเปลี่ยนแปลงของผลการวิจัย ให้เป็นที่น่าพอใจได้  
ดังนั้น กลุ่มที่เกี่ยวข้องจึงมองว่าหากมีหน่วยงานภาครัฐเข้าก ากับดูแลอย่างแท้จริง และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
รายใหม่เข้าสู่ตลาดจะท าให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าธุรกิจการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อ
และค่าความนิยมของสื่อที่เป็นอยู่จะมีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน  

อย่างไรก็ตามกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อยังมีความ
คิดเห็นว่าหากมีระบบการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อใหม่ ควรเน้นไปที่ความถูกต้องตาม
หลักวิชาการในกระบวนการวิจัยให้มีมากกว่านี้ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกันส่วน
ใหญ่ (60%) ต้องการให้ส านักงาน กสทช. มาก ากับดูแลและให้เงินสนับสนุนในการด าเนินธุรกิจด้วย โดยกลุ่มที่มีส่วน
เกี่ยวข้องบางส่วนเห็นว่าการแก้ปัญหาเรื่องการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อในปัจจุบันจะ
ลดลงได้ หากส านักงาน กสทช. จะเข้ามาก ากับดูแล และให้การสนับสนุนด้านเงินทุนด้วย  ซึ่งได้เสนอให้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานที่เหมาะสมที่มีศักยภาพในการท าการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่ออย่างแท้จริ ง 
เพ่ือท าให้ข้อมูลจากการวิจัยที่ได้รับนี้เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถใช้เป็นข้อมูล
ตรวจสอบการด าเนินการของผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจนี้ในตลาด ณ ปัจจุบันนี้ด้วย นอกจากนั้นข้อมูลส่วนนี้ควร
จะเป็นข้อมูลสาธารณะที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้  

5.3.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน 
เพ่ือให้การวิเคราะห์แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและการเรียกใช้ข้อมูล

ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ผลที่ถูกต้อง ที่ปรึกษาได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group) มีวัตถุประสงค์เ พ่ือต้องการส ารวจความคิดเห็นกลุ่มตั วอย่างที่ เกี่ยวข้อง 
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(Audience Measurement) 

(Stakeholders) ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและการเรียกใช้
ข้อมูลด้านสื่อ ณ สภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง หมายถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การน าเอาค่าความนิยมของสื่อ (Ratings) ไปใช้ แบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้  

1 . กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เป็นผู้ จัดท า/ค านวณค่าความนิยมของสื่อ  ( Ratings)  ของรายการเ พ่ือ 
การน าไปใช้ต่อ เพ่ือตนเองหรือกลุ่มหรือองค์กรอ่ืน  ที่มีจุดประสงค์เพ่ือการค้า ซึ่งหมายถึง กลุ่มขององค์กรด้านการ
ส ารวจข้อมูล และการจัดท าค่าความนิยมของสื่อ (Media Research)  

2. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้น าเอาค่าความนิยมของสื่อ (Ratings) ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการท างานที่มี
จุดประสงค์เพ่ือการค้า ซึ่งหมายถึง กลุ่มขององค์กรที่ปรึกษาและวางแผนด้านสื่อ  (Media agency / Media 
boutique) 

3. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิตรายการเพ่ือน าไปออกตามสื่อต่างๆ/เจ้าของสถานี/เจ้าของสื่อที่เป็น
ช่องทางในการน าเสนอรายการ ที่ต้องน าเอาค่าความนิยมของสื่อ (Ratings) ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการท างาน  
ที่มีจุดประสงค์เพ่ือการค้า ซึ่งหมายถึง กลุ่มเจ้าของสื่อในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น สถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์  
(Media owners) 

4. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิตสินค้า/เจ้าของสินค้า/ผู้โฆษณาสินค้า ที่ต้องน าเอาค่าความนิยม 
ของสื่อ (Ratings) ไปใช้เ พ่ือประโยชน์ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนด้านการโฆษณา ที่มีจุดประสงค์ 
เพ่ือการค้า ซึ่งหมายถึงกลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้โฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ (Product  owners)  

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ปรึกษาสามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้ได้เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค (SWOT) ของแนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและระบบและวิธีการ
เก็บข้อมูล ณ ปัจจุบัน ได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
เนื่องจากธุรกิจการวิจัยวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและการเรียกใช้ข้อมูลส าหรับ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในปัจจุบันมี 3 บริษัทที่มีศักยภาพ แต่มีเพียงผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่
เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในด้านการบริการข้อมูลส าหรับ Audience Measurement ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ซ่ึงนีลเส็นทีเ่ป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่มีจุดแข็ง กล่าวคือ   

1. นีลเส็นเป็นบริษัทร่วมลงทุนกับบริษัทต่างประเทศ (อเมริกัน) ที่ให้บริการด้านนี้ส าหรับตลาดในทั่ว
โลก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงได้มาตรฐานระดับนานาชาติ  

2. นีลเส็นเป็นบริษัทที่มีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่พร้อมที่สุด เพราะในปัจจุบันนีลเส็นมีอุปกรณ์ใน
การจัดเก็บข้อมูลจ านวน 2,100 เครื่องที่ใช้ส าหรับการเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้บริโภคทั่ว
ประเทศที่เชื่อมต่อกับระบบออนไลน์  ท าให้ระบบการเรียกใช้ข้อมูลนั้นผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้ข้อมูลออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือทางอีเมลหรือการน าส่งผลที่บันทึกลงบนแผ่นดิสก์  

3. ผู้ใช้บริการในประเทศไทยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับระบบการเรียกใช้ข้อมูลของนีลเส็นเพราะ
ผู้ประกอบการรายนี้ให้บริการเพียงรายเดียวในประเทศไทยมานาน 
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(Audience Measurement) 

4. ปัจจุบันนีลเส็นมีระบบการเก็บข้อมูลที่สามารถน าส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์กลับไปยังบริษัทเพ่ือ
การวิเคราะห์และส่งผลกลับให้ลูกค้าได้ในวันรุ่งขึ้น  

 จุดอ่อน   
ผู้ใช้บริการข้อมูลของนีลเส็นมีความคิดเห็นว่าการด าเนินการธุรกิจของบริษัท มีปัญหาด้านต่างๆ ที่สามารถ

รวมกลุ่มได้ 4 ประเภท คือ ปัญหาด้านการวิจัยของผู้ประกอบการ ปัญหาด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ 
ปัญหาด้านการตลาดและปัญหาของผู้ใช้บริการข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตารางที่ 16  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบัน ดังนี้  

ประเด็นปัญหา รายละเอียด 
1.ปัญหาด้านการวิจัยของ
ผู้ประกอบการ 

1.1 เนื่องจากผู้ใช้บริการมีความเห็นว่าการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถทราบได้ว่าคัดเลือกมาอย่างไร และ
จ านวนกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กท าให้ไม่ครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมายบาง
กลุ่ม เช่น  กลุ่มผู้มีรายได้สูง 
1.2 ผลการวิจัยของบริษัทยังไม่ครอบคลุมสื่อแพลตฟอร์มใหม่ๆ เช่น 
สมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน 
1.3 นีลเส็นไม่มีการประเมินคุณภาพรายการเพราะค่าความนิยมของ
รายการไม่ใช่ดัชนีที่จะชี้คุณภาพของรายการ เช่น รายการที่มีค่าความนิยม
สูงไม่ได้หมายความว่ารายการนั้นมีคุณภาพท่ีดี  

2.ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการของผู้ประกอบการ 
 

2.1 นีลเส็นก าหนดราคาการให้บริการส าหรับผู้ใช้บริการแต่ละรายในราคา
ที่แตกต่างกัน และขณะเดียวกันก็จะเสนอส่วนลดทางด้านราคาให้กับ
ผู้ใช้บริการแต่ละรายในมาตรฐานที่แตกต่างกัน 
2.2 นีลเส็นไม่สามารถบริหารจัดการผู้ที่เคยใช้บริการบางรายที่ไม่ยอมจ่าย
ค่าบริการได้ แต่ในขณะเดียวกันได้มีการรายงานผลค่าความนิยมของ
รายการในสถานีนั้นมาโดยตลอด 
2.3 เนื่องจากธุรกิจการให้บริการข้อมูลประเภทนี้จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง 
ท าให้นีลเส็น ได้ผลตอบแทนในการลงทุนในธุรกิจที่ช้า  

3.ปัญหาด้านการตลาด 
 

3.1 ผู้ประกอบการมีการกีดกันด้านการตลาดเพ่ือไม่ให้คู่แข่งเข้าสู่ตลาด เช่น 
การตัดราคาการให้บริการ 
3.2 นีลเส็นก าหนดราคาการให้บริการที่แตกต่างกันท าให้ไม่มีมาตรฐาน
ทางด้านการตลาด 
3.3 ผลการวิจัยค่าความนิยมของสื่อที่ไม่เอ้ือต่อการหารายได้จากการ
โฆษณา เพราะรายการที่มีค่าความนิยมที่สูงไม่ได้หมายความว่ารายการนั้น
จะหารายได้มากกว่า  
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(Audience Measurement) 

ประเด็นปัญหา รายละเอียด 
4.ปัญหาของผู้ใช้บริการข้อมูล  
 

4.1 เนื่องจากผู้ใช้บริการข้อมูลบางรายมีความรู้สึกว่าผลการวิจัยของ
ผู้ประกอบการไม่น่าเชื่อถือ ท าให้ต้องลงทุนเพ่ือท าการวิจัยใหม่เองเพ่ือ
ตรวจสอบผลการวิจัยหรือหาค าตอบที่ต้องการเอง 
4.2 ในบางครั้งผู้ใช้บริการมีปัญหาเรื่องข้อมูล แต่ผู้ประกอบการไม่ได้ให้
ค าอธิบายที่ต้องการได้  
4.3 นอกจากนี้หากผู้ใช้บริการข้อมูลต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมจะต้องจ่ายเงิน
เพ่ิม  
4.4 ผู้ใช้บริการบางรายไม่ได้ใช้บริการข้อมูลจากนีลเส็น แต่ท าการวิจัยเอง  
4.5 การวิจัยของผู้ประกอบการยังไม่ครอบคลุมเจ้าของสื่อหรือเจ้าของ
รายการรายใหม่ในตลาด ท าให้กลุ่มนี้ไม่มีค่าความนิยมของรายการที่จะใช้
เพ่ือหาเงินสนับสนุนจากค่าโฆษณาได้ 

 โอกาส  
ผู้ใช้บริการข้อมูลในปัจจุบันมีความเห็นว่า เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจรายปัจจุบันมีจุดอ่อน จึงมีความ

คาดหวังให้มีระบบรูปแบบใหม่ของการเก็บข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่
เข้าสู่ตลาด เช่น การเปิดประมูลแบบเสรี ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐ คือ ส านักงาน กสทช. ควรเข้ามาควบคุม
เรื่องระเบียบวิธีวิจัยของผู้ประกอบการธุรกิจในการท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่านิยมของสื่อ และ
อยากให้ส านักงาน กสทช. ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนด้วย นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของกลุ่ม Media Agency ที่
พยายามผลักดันการก่อตั้ง Media Research Bureau นั้นจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้บริการการวิจัยที่มีข้อมูล
ที่เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือมากขึ้น  

 อุปสรรค  
การเปลี่ยนแปลงของสื่อและการเกิดของสื่อใหม่จากระบบเทคโนโลยีออนไลน์บนฐานของดิจิทัลจะท าให้

จ านวนผู้ชมเพ่ิมขึ้นจากช่องทางและอุปกรณ์ในการรับชมสื่อประเภทต่างๆ (Multi-screen) แต่ในขณะเดียวกันจะ
เป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อผู้ประกอบการธุรกิจในการเก็บข้อมูล เพราะจ านวนแพลตฟอร์มของสื่อที่เพ่ิมขึ้นจะท าให้
ความซับซ้อนของวิธีจัดเก็บข้อมูลมีมากขึ้นด้วย  
  
5.4 กรณีศึกษา (ต่างประเทศ) 

5.4.1 กรณีศึกษากิจการโทรทัศน์ 
ที่ปรึกษาได้ค้นคว้ากรณีศึกษาจากต่างประเทศเพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รวมถึงหน่วยงานที่เข้ามาก ากับดูแลด้วย โดยมีที่มาและความส าคัญ ที่
เกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 
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 สหราชอาณาจักร (United Kingdom) ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดพ้ืนที่เล็กกว่าประเทศไทยเท่าตัว 
แต่มีจ านวนประชากรใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 65 ล้านคน โดยสหราชอาณาจักรนั้นมีระบบการจัดการด้านการ
ส ารวจพฤติกรรมการบริโภคสื่อกระจายเสียงและโทรทัศนที่เป็นต้นแบบของหลายๆ ประเทศ ทั้งนี้สหราชอาณาจักร
ยังมีหน่วยงานที่เข้ามาก ากับดูแล คือ Ofcom และมี BARB (Broadcasters’ Audience Research Board) เป็น
หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไร (Non-Profit) ท าการส ารวจและวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลและตรงตามหลักวิชาการ มีบริบทใกล้เคียงกับสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาสื่อ (Media Research Bureau) 
ที่เพ่ิงจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยโดยการรวมตัวของอุตสาหกรรมสื่อและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหา
ก าไรเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมี   Ofcom ที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบที่ใกล้เคียงกับส านักงาน กสทช. ซึ่ง
สามารถใช้ศึกษาเป็นต้นแบบในการด าเนินการของหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 ประเทศอินเดีย (India) เป็นประเทศที่มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่กว่าประเทศไทย มีจ านวนประชากร
มากกว่าหลายเท่า อีกทั้งยังมีหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และภาษา แต่มีการน าเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการ
ที่ทันสมัยมาใช้ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้ครอบคลุมประชากรทั่ว
ทั้งประเทศ โดยใช้การแบ่งพ้ืนที่กลุ่มตัวอย่างออกเป็นเมือง (Class I) และเมืองก่ึงชนบท (Semi-Rural Towns) ตาม
ขนาดจ านวนประชากร เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีผู้เกี่ยวข้องจากทั้งวงการสื่อ โฆษณา และเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้
ก าหนดลักษณะของประชากรออกเป็น เขตในเมือง นอกเมือง และเขตชนบท เพ่ือง่ายต่อการตีความผลส ารวจค่า
ความนิยม นอกจากนี้ประเทศอินเดียเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีผู้ประกอบการที่ให้บริการเกี่ยวกับแนวทางและ
วิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและการเรียกใช้ข้อมูลส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์มากที่สุด (ประกอบด้วย 3 บริษัทและ 1 องค์กร) ดังนั้น ประเทศอินเดียจึงเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เหมาะสมที่
จะเป็นตัวอย่างในศึกษาถึงกระบวนการ แนวทาง และวิธีการ ซึ่งจะสามารถน ามาปรับใช้ส าหรับประเทศไทยได้
เช่นกัน 

วัตถุประสงค์ในการใช้กรณีศึกษา  
1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและการ

เรียกใช้ข้อมูลส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในต่างประเทศที่ครอบคลุมถึง วิธีการส ารวจกลุ่ม
ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวัด การเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และแนวโน้มในอนาคต  

2. เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาประกอบการในการก าหนดแนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรม
การใช้บริการและการเรียกใช้ข้อมูลส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย  

เพ่ือให้มีความชัดเจนในการเปรียบเทียบกรณีศึกษาของสหราชอาณาจักรและประเทศอินเดีย  
ที่ปรึกษาจึงสรุปประเด็นที่ส าคัญโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบประเด็นที่ส าคัญกรณีศึกษาของสหราชอาณาจักรและประเทศอินเดีย 
วิธีการศึกษา สหราชอาณาจักร ประเทศอินเดีย 

1. หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

BARB ( Broadcasters’ Audience 
Research Board) ท าหน้าที่ในการส ารวจ
วิจัยเกี่ยวกับค่าความนิยมในการเปิดรับ
รายการโทรทัศน์และพฤติกรรมการดู
โทรทัศน์ของผู้ชมในประเทศอังกฤษตั้งแต่
ระดับเขตจนถึงระดับประเทศ โดย BARB 
ได้ว่าจ้างบริษัทอีก 3 บริษัทเพ่ือด าเนินการ
ในการส ารวจวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
Ipos MORI, Kantar Media, และ  RSMB 
บริษัททั้ง 3 บริษัทที่เข้ามาท าการส ารวจ
วิจัยให้ BARB ท าหน้าที่ต่างกัน คือ  

1. Ipos MORI ท าหน้าที่ในการส ารวจ
วิจัยด้านพฤติกรรมของกลุ่มผู้รับชมโทรทัศน์
จากทั่วประเทศ ที่เรียกว่า Establishment 
Survey  

2. Kantar Media ท าหน้ าที่ ในการ
ติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ส าหรับในการวัดที่จะ
ติดตั้ ง ไว้ เครื่ องรับโทรทัศน์  และติดตั้ ง
ซอฟต์แวร์ในจุดต่างๆ ที่ใช้เปิดรับโทรทัศน์ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแล็ปท๊อป 
และแท็ปเล็ต   

3. RSMB ท าหน้าที่ส ารวจวิจัยด้านค่า
ความนิยมในการเปิดรับรายการโทรทัศน์
และน าเสนอผลการวิจัยด้านค่าความนิยม ที่
เรียกว่า Spreadsheet  

เนื่องจากประเทศอินเดียเป็นประเทส
ที่ใหญ่ใช้ถึง 37 ภาษาและมีรายการโทรทัศน์
มากกว่าหนึ่งพันรายการผ่านทาง 823 ฟรี
ที วีที่ รั ฐบาล เป็นผู้ ดู แลผ่ านทางบริษัท 
Prasar Bharati Doordarshan Group    
และสถานีที่ต้องจ่ายเงินอีก 184 สถานี ท า
ให้บริษัทที่เข้ามาท าหน้าที่วิจัยพฤติกรรม
การรับชมรายการโทรทัศน์และค่าความ
นิยมในรายการโทรทัศน์ มีอยู่ถึง 4 ราย คือ 

1. บ ริ ษั ท  DART- Doordarshan 
Audience Research Team เป็นบริษัท
วิจั ยพฤติกรรมการ เปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์และค่าความนิยมในรายการ
โทรทัศน์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ใช้วิธีการวัดด้วยวิธี
ไดอารี (Diary method) โดยการใช้โน๊ตบุ๊ค
ในการบันทึกข้อมูลจาก 33 เมืองในอินเดีย 
ซึ่งในปัจจุบัน DART ยังคงให้บริการเก็บ
ข้อมูลในกลุ่มผู้ชมในชนบทส าหรับบริษัทเอ
เยนซี่ขนาดเล็ก 

2. TAM-Television Audience 
Measurement Media Research เ ป็ น
บริษัทวิจัยที่ใหญ่ที่สุดตั้งขึ้นในปี 1998 เป็น
การรวมตัวของ Nielsen (India) Private 
Limited (บริษัทสัญชาติอเมริกัน) และ 
Kantar Media Research (บริษัทสัญชาติ
อังกฤษ) สืบเนื่องมาจากการวิจัยพฤติกรรม
การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์และค่าความ
นิยมในการชมรายการโทรทัศน์ที่ด าเนินการ
โดย DART ไม่มีประสิทธิภาพ 
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วิธีการศึกษา สหราชอาณาจักร ประเทศอินเดีย 
3. aMap – Audience 

Measurement and Analytics Ltd., 
บริษัทเอเยนซี่ที่ท าหน้าที่ด้านการส ารวจ
วิจัยพฤติกรรมการ เปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์และค่าความนิยมของรายการ
โทรทัศน์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอินเดีย 
ตั้งขึ้นในปี 2004 เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล
ต้องการการส ารวจวิจัยพฤติกรรมการเปิด
รับชมรายการและค่าความนิยมของรายการ
โทรทัศน์แบบใหม่  

4. BARC – Broadcast Audience 
Research Council องค์กรที่ส ารวจวิจัย
ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์
และค่าความนิยมของรายการโทรทัศน์ใน
ประเทศอินเดีย การด าเนินงานของ BARC 
เน้นถึงความโปร่งใสและน่าเชื่อถือของข้อมูล 
โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก IBF-
Indian Broadcasting Foundation, ISA-
the Indian Society of Advertisers แล ะ 
AAAI-the Advertising Agencies 
Association of India ต ามสั ด ส่ ว น ก า ร
ลงทุน 60:20:20 (IBF 60%, ISA 20%, AAAI 
20%) ทั้งนี้ก าหนดให้บริษัทกระจายเสียง
และโทรทัศน์ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณา
สามารถร่วมถือหุ้นได้แต่ไม่เกิน 10% 

2. วิธีการส ารวจ
กลุ่มตัวอย่าง 

เพ่ือที่จะให้กลุ่มตัวอย่างมีความเป็น
ตัวแทนสะท้อนถึงประชากรทั่วประเทศใน
การรับชมสื่อ จึงได้มีระเบียบวิธีในการเลือก
ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้รับการ

1. DART ใ ช้ วิ ธี  Panel Diary 
method ในการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง โดยท า
การบันทึกข้อมูลรายการต่างๆ ที่ได้รับชมใน
แต่ละวันลงในแบบฟอร์ม (เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1989 ถึงปัจจุบัน) ในปี 2004 DART 
ได้ท าการปรับปรุงทั้งระบบการเลือกกลุ่ม
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วิธีการศึกษา สหราชอาณาจักร ประเทศอินเดีย 
ออกแบบโดย RSMB1 และ Ipsos MORI มี
หน้าที่ออกแบบ  Establishment survey 
ให้กับ BARB ที่มีความครอบคลุมทุกลักษณะ
ประชากร จากนั้น BARB จะประสานกับ
บริษัท Kantar Media เ พ่ือท าหน้ าที่ รั บ
สมัครกลุ่มตัวอย่าง (Panel Homes) แต่ละ
ครัวเรือนจะมีอุปกรณ์ท่ีด าเนินการติดตั้งโดย
บริษัท Kantar Media เพ่ือเก็บพฤติกรรม
การรับชมโทรทัศน์โดยแยกตามรายบุคคล 
ซึ่งระบบจะอัพโหลดข้อมูลอัตโนมัติไปที่  
BARB ในช่วงเวลาตี 2 ถึง 6 โมงเช้า เพ่ือเข้า
กระบวนการสรุปผลเป็นรายงานในทุกวัน 
เวลา 9.30 น. 
 

ตัวอย่างและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดย
ครอบคลุมผู้รับชมโทรทัศน์ในชนบทจ านวน 
3600 ตัวอย่ าง  ส่ วนในตัว เมืองมี  1600 
ตัวอย่าง 

2. TAM แ ล ะ  aMap ไ ด้ ท า ก า ร 
ศึกษาวิจัยร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
สื่ อของประเทศ อิน เดี ยประกอบด้ วย  
ISA (Indian Society of Advertisers),  
IBF (Indian Broadcast Foundation) 
แ ล ะ  AAAI (Advertising Agencies  
Association of India) เ พ่ื อ น า ผ ล ที่ ไ ด้ 
มาก าหนดเป็นลักษณะประชากร ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ถิ่นที่อยู่ และตัวแปรที่จะ
ใช้ในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อ
โทรทัศน์  

3. BARC ได้ก าหนดการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามกฎข้อบังคับที่ ก าหนดขึ้น 
โ ด ย  Ministry of Information and 
Broadcasting เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างาน โดยพิจารณาถึงจ านวนตัวอย่าง
ที่มีความเหมาะสมในการเป็นตัวแทนของ
ประชากร (ถิ่นที่ อยู่ ของกลุ่ มตั วอย่ า ง
ประเภทและช่องทางของสื่อ (Platform)) 
ข้ อ มู ล ที่  agency ส น ใ จ  ก า ร จั ด ก า ร 
หมุนเวียนกลุ่มตัวอย่าง 

3. กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ 

BARB ได้ท าการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง
ทั่วประเทศอังกฤษจ านวน 5,100 ครัวเรือน 
ตั้งแต่คนที่มีอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 
11,500 ตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้เปิดรับ

DART เก็บข้อมูล 33 เมืองในอินเดีย
รวมทั้งในชนบทจ านวน 3,600 ตัวอย่าง 

TAM ใช้วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรอินเดียทั่วประเทศจาก 225 เมือง

                                           
1

 RSMB is contracted by BARB for methodology, statistical design and quality control for the overall service for BARB 
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(Audience Measurement) 

วิธีการศึกษา สหราชอาณาจักร ประเทศอินเดีย 
รายการโทรทัศน์ผ่านทางสัญญาณโทรทัศน์
แบบดิจิทัล ดาวเทียม และเคเบิลทีวี 

ตามที่ก าหนด คือ 1) เมืองระดับ Class I 
หมายถึง เมืองที่มีประชากรจ านวนตั้งแต่ 
100,000 คนขึ้นไป  2) เมืองกึ่ งชนบท 
(Semi-Rural Towns)  หมายถึง เมืองที่ มี
ประชากรจ านวนต่ ากว่า 100,000 คน  

aMap กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกจ านวน 
6,000 ครัวเรือนจากท่ัวประเทศ 

BARC ได้ก าหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ตามแต่ละเขตเพ่ือเป็นตัวแทนของประชากร
ในประเทศตามกฎข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นโดย 
Ministry of Information & Broadcasting 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการท างานมาก
ที่สุด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะต้องไม่น้อย
กว่า 20,000 ครัวเรือน 

4. วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง 

ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนี้  BARB   
จะคัดเลือกจากครัวเรือนที่มีลักษณะตรง
ตามปัจจัยที่ก าหนด คือ ปัจจัยด้านภูมิ
ประชากรศาสตร์ (Demographics) ปัจจัย
ด้านเครื่องรับโทรทัศน์  (TV Platforms) 
ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์  (Geography) และ
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ก าหนดขึ้น ในการคัดเลือก
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง นั้ น  (Panel members)  
จะสุ่มเลือกอย่างไม่เจาะจง แต่จะควบคุม
จ านวนในแต่ละกลุ่ม 

DART – ไม่มีข้อมูล (เนื่องจาก DART 
ไม่ได้รับการยอมรับและขาดความน่าเชื่อ
ของข้อมูล) 

TAM ใช้วิธีสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
10,300 ครัวเรือน คิดเป็นประชากรจ านวน 
40,000 คน ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  โดยมีวิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างคือ  

 กา รท า  Establishment survey 
เริ่มต้นเพ่ือศึกษาถึงขนาด และพฤติกรรม
การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่ม
ประชากร 

 การคัด เลื อกกลุ่ มตั วอย่ า ง  จะ
คัดเลือกจากผลการท า Establishment 
survey ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างจะต้องครอบคลุม
ประชากรอินเดียที่มีรายได้สูงด้วย  
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(Audience Measurement) 

วิธีการศึกษา สหราชอาณาจักร ประเทศอินเดีย 
aMap กา ร เ ลื อ ก กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง จ ะ

ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรในอินเดียตาม
หลักประชากรศาสตร์ และเขตพ้ืนที่ในเมือง 
และเมืองก่ึงชนบทด้วย 

BARC ในการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจะ
สุ่มเลือกอย่างไม่เจาะจง โดยก าหนดให้ 
30% ของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกขึ้นมาต้อง
ประกอบด้วยครัวเรือนในต่างจังหวัดและ
ชนบท และต้องครอบคลุมทุกสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

5. วิธีบริหาร
จัดการกลุ่ม
ตัวอย่าง 

BARB  เน้นการบริหารจัดการกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดใน
ขณะที่ต้องโปร่งใส น่าเชื่อถือ และเที่ยงตรง
มากที่สุดด้วย BARB จึงมีการบริหารจัดการ
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

 ครัวเรือนที่ได้รับการคัดเลือกจะมี
การควบคุมด้านคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ
เ พ่ือให้ครั ว เรื อนปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่
ก าหนด เช่น การโทรศัพท์สอบถามในกรณี
ต่างๆ ที่ เกิดขึ้น เช่น สาเหตุการเปิดรับ
สถานีใดสถานีหนึ่งเป็นเวลานานเกินไป 
หรือการไม่เปิดรับสถานีหนึ่งสถานีใดเลย 

 ครัวเรือนที่ได้รับการคัดเลือกไม่มี
การก าหนดระยะเวลาในการเป็นกลุ่ ม
ตัวอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ
ครัวเรือนนั้น แต่จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการ
คัดเลือกนั้นจะมีการควบคุมอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนด
ที่กระจายไปในพ้ืนที่ตามที่ต้องการ ดังนั้น
หากมีครัวเรือนหนึ่งครัวเรือนใดออกจาก

DART – ไม่มีข้อมูล (เนื่องจาก DART 
ไม่ได้รับการยอมรับและขาดความน่าเชื่อ
ของข้อมูล) 

TAM มี วิ ธี ก า รบริ ห า รจั ดการกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เน้นความโปร่งใสไม่ว่าจะเป็น
วิธีการวิจัยหรือการท างาน ดังนี้ 

 ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจะ
ครอบคลุมประชากรในด้านภูมิประชากร 
ศาสตร์ในเขตรัฐต่างๆ ของอินเดีย และการ
คัดเลือกจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ที่
ต้องการใช้ข้อมูลแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็น
สถานีโทรทัศน์ หรือมีเดียเอเยนซี่แต่ละราย 
เช่น ต้องการค่าความนิยมในรายการของ
สถานีโทรทัศน์ที่พูดภาษาท้องถิ่น ดังนั้น 
กลุ่มตัวอย่างจะครอบคลุมในทุกรัฐ  

 การคั ด เ ลื อกกลุ่ มตั ว อย่ า ง จ ะ
คัดเลือกจากภาคเหนือและภาคตะวันตก 
ซึ่งเป็นเมืองที่มีจ านวนประชากรต่ ากว่า 
100,000 คน และภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ซึ่งเป็นเมืองที่มีจ านวนประชากรที่สูง
กว่า 100,000 คน  
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(Audience Measurement) 

วิธีการศึกษา สหราชอาณาจักร ประเทศอินเดีย 
การเป็นกลุ่มตัวอย่าง ครัวเรือนใหม่จะถูกสุ่ม
เลือกขึ้นมาเป็นกลุ่มตัวอย่างแทน  

เนื่องจากการคัดเลือกครัวเรือนเพ่ือมา
เป็นกลุ่มตัวอย่างนี้ไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็น
เงินค่าจ้าง แต่จะได้รับบัตรของขวัญจาก
ร้านค้าต่างๆ ที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือก
สินค้าได้อย่างหลากหลายในทุกช่วงอายุ 
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังได้รับวารสารข่าว
ที่สอดแทรกการแข่งขันต่างๆ ที่เปิดโอกาส
ให้กลุ่มตัวอย่างสามารถชนะการแข่งขันและ
ได้รางวัล 

 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน
เขตชนบทนั้นยังไม่มีการด าเนินการ และ
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ครอบคลุมใน
พ้ื นที่  Jammu และKashmir ขอ งภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เขตอันดามัน นิโค
บาร์ และเกาะ ซึ่งพ้ืนที่ที่ยกเว้นนี้มีจ านวน
ครัวเรือนไม่ถึง 1% ของจ านวนครัวเรือนทั่ว
ประเทศอินเดีย 

 กลุ่มตัวอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มตัวอย่างไม่ต่ ากว่า 25% ต่อปี และไม่มี
การเปิดเผยกลุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน
นานาชาติ  

aMap กลุ่มตัวอย่างจะถูกเปลี่ยนแปลง 
20% ในทุกปี เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการ
จัดเก็บข้อมูล  

BARC  

 ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จะต้องไม่น้อยกว่า 20,000 ครัวเรือน และ
จ านวนจะเพ่ิมขึ้นปีละ 10,000 ครัวเรือนทุก
ปีจนถึงจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่สูงสุดเท่ากับ 
50,000 ครัวเรือน  

 ในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้ งกลุ่ม
ตัวอย่างที่สุ่มเลือกจะต้องประกอบด้วย
ครัวเรือนในต่างจังหวัดและชนบทด้วยอย่าง
น้อย 30 %   

6. เครื่องมือที่ใช้
ในการวัด 

BARB เครื่องมือที่ ใช้ ในการวัดเป็น
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ เ รี ย ก ว่ า  People Meter 
System ที่จะติดตั้งไว้บนเครื่องรับโทรทัศน์ 
และติดตั้งซอฟต์แวร์ในจุดต่างๆ ที่ใช้เปิดรับ
โทรทัศน์ได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
แล็ปท็อป (Laptop) และแท็บเล็ต (Tablet)  

DART – ไม่มีข้อมูล (เนื่องจาก DART 
ไม่ได้รับการยอมรับและขาดความน่าเชื่อ
ของข้อมูล) 

TAM ใช้ เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการวั ดที่
เ รี ย กว่ า  TVM5 People Meter ซึ่ ง เ ป็ น
เครื่องดิจิทัลเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมการชม
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ลักษณะการบันทึกข้อมูลจะเริ่มเมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างได้กดรีโมทบนปุ่มแต่ละปุ่มที่เป็น
หมายเลขของตนเองและเครื่องจะบันทึก
ข้อมูลเมื่อกลุ่มตัวอย่างได้ดูไปแล้ว 15 วินาที 
การบันทึกข้อมูลจะเป็นการบันทึกที่ใช้ระบบ
เสียงจากแถบเสียงที่ท า  Watermarking 
คือการบันทึกแถบเสียงใช้คลื่นความถี่สูงที่
เกินกว่ าหูมนุษย์จะได้ยินแต่ เครื่ องมือ
สามารถจับได้ ท าให้สามารถอ่านข้อมูลได้
อย่างละเอียดและถูกต้องมากที่สุด กล่าวคือ
แถบเสียงนี้จะถูกบันทึกไว้บนรายการแต่ละ
รายการด้วยสัญญาณเสียงที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น หากรายการสองรายการที่น าเสนอ
เนื้อหาเหมือนกันแต่ต่างช่องทางกัน เช่น 
รายการที่น าเสนอในช่องทีวีธรรมดา และ
น าเสนอในช่องรายการ HD ด้วย เครื่องมือ
นี้สามารถบันทึกได้ 

รายการโทรทัศน์ให้ครอบคลุมในทุกสื่อที่
ผู้ชมของอินเดียใช้เปิดรับรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดิน เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม หรือ
ดิจิทัลทีวี เครื่องมือที่ใช้วัดเป็นเครื่องมื อ
สมัยใหม่ที่หากผู้ชมชมรายการโทรทัศน์
ดิจิทัลผ่านทางเครื่องแอนะล็อกเครื่องนี้จะ
สามารถวัดได้เช่นกัน    เครื่องมือ TVM 5 
People Meter ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 
Display unit, Remote control, Base 
unit และ Transmission unit  

 Display unit จ ะติ ด ตั้ ง ใ ก ล้ กั บ
เครื่องรับโทรทัศน์ เมื่อเครื่องรับโทรทัศน์ถูก
เปิดขึ้นมาส่วน Display unit จะพร้อมที่ให้
สมาชิกในครัวเรือนกดหมายเลขประจ าตัว
แต่ละคนตามที่ก าหนดไว้พร้อมชื่อบนรีโมท
คอนโทรล เมื่อกดรีโมทคอนโทรลตาม
หมายเลขของตนเองแล้วเครื่องจะท าการ
บันทึกข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับชม
รายการโทรทัศน์ต่อไป แต่หากไม่มีการกด
รีโมทคอนโทรลแล้วส่วน Display unit จะ
ขึ้นตัวอักษรเตือนให้สมาชิกในครัวเรือนกด
หมายเลขประจ าตัวก่อน หากทิ้งไว้และไม่มี
การกดหมายเลขอีกเครื่องจะส่งสัญญาณ
ร้องเตือน และเมื่อเครื่องรับโทรทัศน์ปิดลง
ส่วน Display unit จะแสดงวันที่และเวลา 

 Base unit จะ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ ส่ ว น 
Display unit  ซึ่ ง ส่ วน  Base unit จะท า
หน้าที่เหมือน Meter ที่จะท าหน้าที่ในการ
บันทึกวัน/วันที่ เวลา ช่องที่กลุ่มตัวอย่างได้
เปิดรับชม และหมายเลขประจ าตัวของกลุ่ม
ตัวอย่างคนนั้น  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 253 

(Audience Measurement) 

วิธีการศึกษา สหราชอาณาจักร ประเทศอินเดีย 

 Transmission unit จะ เ ชื่ อ มต่ อ
กับส่วน Base unit ท าหน้าที่ในการบันทึก
ข้อมูลและส่งต่อข้อมูลนั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์
กลางทุกคืน เพ่ือการวิเคราะห์ต่อไป  

aMap เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวัดของ 
aMap ผลิตจากบริษัท Telecontrol AG 
(บริษัทในเครือของ GfK) ซึ่งเป็นบริษัทสวิส
ที่ผลิตเพ่ือใช้วัดค่าความนิยมของรายการ
โทรทัศน์ในยุโรป 8 ประเทศ ที่เรียกว่าเครื่อง 
Telecontrol VIII data collection 
เชื่อมต่อผ่านทางโมเด็ม GSM   

BARC ใช้ เทคโนโลยี เทคนิคการใช้  
Watermarking คือ การบันทึกแถบเสียงใช้
คลื่นความถี่สูงที่เกินกว่าหูมนุษย์จะได้ยินแต่
เครื่องมือสามารถอ่านข้อมูลได้ ข้อมูลที่ใช้
บันทึกด้วยวิธี Watermarking คือ ID ของ
สถานีและเวลา เพ่ือให้การวัดค่าความนิยม
รายการโทรทัศน์สามารถเก็บข้อมูลได้อย่าง
ละเอียดและถูกต้องมากที่สุด  
     นอกจากนี้ ยั งมี เ ครื่ อ งมื อ  BAR-O-
meters เป็นเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีในการ
เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ทั น ส มั ย ที่ สุ ด  ( ผ ลิ ต
ภายในประเทศท าให้มีราคาเพียงหนึ่งในหก
ของราคาเครื่องมือที่น าเข้าจากต่างประเทศ) 
คือ  

1) ใช้ระบบ 3D ที่น าเสนอภาพด้วย 
OLED display ท าให้ภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ง่ายต่อการมอง ซึ่งระบบ OLED display 
จะใช้ เป็น Interface ในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ชมและเครื่อง BAR-O-meters   
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      2) การฝัง SIM เพ่ือการอัพโหลดข้อมูล
การเปิดรับชมรายการ ซึ่ ง  SIM จะถูก
ควบคุมด้วยระบบ GSM เพ่ือให้การเก็บ
ข้อมูลได้พ้ืนที่ที่ครอบคลุมกว้างขวางที่สุด  

7. การเก็บ
ข้อมูล 

BARB ในการเก็บข้อมูลนั้นเริ่มเมื่อผู้ที่
เปิดรับโทรทัศน์แต่ละคนในครัวเรือนจะกด
เครื่องมือที่มีลักษณะเหมือนรีโมทคอนโทรล
บนแต่ละปุ่มที่เป็นหมายเลขของตนเอง เมื่อ
เริ่มดูโทรทัศน์ไม่ว่าจะผ่านทางเครื่องรับชนิด
ใดก็ตาม และจะต้องกดอีกครั้งเมื่อเลิกดู
รายการ วิธีการนี้ท าให้สามารถส ารวจได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมีพฤติกรรมในการ
เปิดรับชมโทรทัศน์ช่องใด เครื่องมือที่ใช้วัด
จะบันทึกเสียงของรายการที่ดู ในแต่ละ
ช่วงเวลาตามวิธีการ Watermarking และ
เปลี่ยนสัญญาณเป็นสัญญาณดิจิทัลแล้วจึง
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่ได้รับไว้เป็น
กลุ่มของรายการที่ก าหนดไว้ ซึ่งสัญญาณ 
เสียงของรายการจะเริ่มถูกบันทึกเมื่อการกด
ของแต่ละคนเริ่ มแล้ ว  15 วินาที  และ
น าเสนอผลรายงานเป็นนาทีต่อนาที ทั้งนี้
ข้อมูลที่เก็บคือ  

 ข้ อมู ลกา ร เปิ ด รั บชมราย กา ร
โทรทัศน์ และการเปลี่ยนรายการโทรทัศน์ 
(Time-shifted viewing) จะมีการบันทึก
ชั่วคราวเพ่ือที่จะเอาไว้ดู  

 ข้อมูลการเปิดรับชมช่วงโฆษณาใน
แต่ละเบรก 

 ข้ อมู ล เ กี่ ย ว กั บ ก า ร สนั บ ส นุ น
รายการ (Sponsorship events)  
ข้อมูลเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มตัวอย่าง 

DART - ไม่มีข้อมูล (เนื่องจาก DART 
ไม่ได้รับการยอมรับและขาดความน่าเชื่อ
ของข้อมูล) 

TAM การท างานของเครื่องมือ TVM5 
People Meter ชนิดนี้จะบันทึกพฤติกรรม
การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ในลักษณะ
นาทีต่อนาทีและข้อมูลที่ได้จะถูกส่งผ่าน
ร ะ บ บ  GPRS ( General packet radio 
service) ซึ่งเป็นระบบการเชื่อมต่อข้อมูล
ผ่ า นทา ง ร ะบบ โทรศั พท์ มื อ ถื อ ไ ป ยั ง
ศูนย์กลาง  

aMap ระบบการเก็บข้อมูลจะเริ่มเมื่อ
ศูนย์ได้โทรเข้าหาเครื่องมือแต่ละเครื่องโดย
ที่แต่ละเครื่องระบบจะเชื่อมโยงต่อกับ
โมเด็ม GSM และรายงานข้อมูลนั้นกลับมา
ยังศูนย์  

BARC ก่อนหน้าการเก็บข้อมูลผ่าน
ทางเครื่องมือรายการโทรทัศน์ทุกรายการจะ
ถูกบันทึก Watermarking ดั งนั้นในการ
น าเสนอรายการผ่านทางสถานีโทรทัศน์ 
เ ค รื่ อ ง มื อ  BAR-O-meters จ ะ บั น ทึ ก
รายการพร้อมแถบเสียง Watermarking 
หลังจากนั้นเครื่องมือ BAR-O-meters จะ
น าข้อมูลมาจัดเข้าตาม สถานีโทรทัศน์  
รายการ ภาษาที่ใช้ ช่วงเวลาที่ออกอากาศ 
และจ านวนประชากรเพ่ือน าไปค านวณหา
ค่าความนิยมในรายการโทรทัศน์ต่อไป ซึ่ง
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ท าให้ได้ข้อมูลส าหรับเจ้าของรายการว่า
รายการนั้ นออกอากาศเมื่ อ ไร ที่ ส ถานี 
โทรทัศน์ช่องใด และมีกลุ่มผู้ชมที่เปิดรับชม
รายการ คือ กลุ่มใด 

8. การวิเคราะห์
ข้อมูล 

BARB ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แบ่งผล
ในการน าเสนอต่างกัน ดังนี้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการ
เปิดรับชมโทรทัศน์แบบรายวัน ซึ่ งจะ
น าเสนอข้อมูลแบบนาทีต่อนาทีและบันทึก
ผลที่ได้บน Data set 1 

 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการ
เปิดรับชมโทรทัศน์แบบรายวันต่อเนื่อง 5-
15 นาที ซึ่งจะน าเสนอข้อมูลแบบต่อเนื่อง
และบันทึกผลที่ได้บน Data set 2 

 การวิ เคราะห์ข้อมูลเฉพาะช่วง
โฆษณาในแต่ละเบรกแบบรายวัน  และ
บันทึกผลที่ได้บน Data set 3 

 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการ
เปิดรับชมโทรทัศน์แบบรายวันต่อเนื่อง 5 
นาทีที่รายงานผลในวันรุ่งขึ้น และบันทึกผล
ที่ ไ ด้ บน  Overnight โดยการวิ เคราะห์
พฤติกรรมการเปิดรับรายการโทรทัศน์เป็น
แบบรายวันและข้อมูลนี้ถูกส่งกลับไปยัง
บริษัท Kantar Media ในช่วงเวลาประมาณ
ตีสองของแต่ละวัน หลังจากนั้นข้อมูล
เหล่านั้นจะถูกวิเคราะห์และน าเสนอส่งให้
บริษัทที่เป็นสมาชิกของกลุ่มในตอนเช้า
ประมาณ 9.30 น.  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะช่วงการ
สนับสนุนรายการ (Sponsorship events) 

DART - ไม่มีข้อมูล (เนื่องจาก DART 
ไม่ได้รับการยอมรับและขาดความน่าเชื่อ
ของข้อมูล) 

TAM ในการวิเคราะห์ข้อมูล TAM ท า
ตามมาตรฐานนานาชาติคือ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์แบบ
รายวัน , รายวันแบบต่อเนื่อง 5-15 นาที, 
เฉพาะช่วงโฆษณาและเฉพาะช่วงสนับสนุน
รายการ เป็นต้น  ซึ่ งต้องโปร่ ง ใสและ
สามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้มี
การตรวจสอบโดยบริษัทที่ ปรึ กษาที่ มี
ชื่อเสียงติดอันดับหนึ่งในสี่ของอินเดีย 

 วิธีการท าวิจัยได้มีการตรวจสอบ
โดยUniversity of Michigan, Ann Arbor 

 วิธีการเก็บข้อมูลและวิ เคราะห์
ข้อมูลได้มีการตรวจสอบโดย Indian audit 
firm 

aMap การวิเคราะห์ข้อมูลของ aMap 
เ ป็ น เ ท ค นิ ค ส มั ย ใ ห ม่ ที่ สุ ด ที่ เ รี ย ก ว่ า 
Overnight measurement ซึ่ งมีการเก็บ
ข้อมูลในตอนเช้าตรู่เวลา 2 นาฬิกาถึง 4 
นาฬิกาของทุกวันจากครัวเรือนที่ได้ติดตั้ง
เครื่องมือที่ใช้วัดตามครัวเรือนต่างๆ ผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือ และส่งข้อมูลต่อไปให้
ส ม า ชิ ก ผ่ า น ท า ง ร ะ บ บ  VPN (Virtual 
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วิธีการศึกษา สหราชอาณาจักร ประเทศอินเดีย 
แบบรายอาทิตย์ และบันทึกผลที่ได้รับบน 
Sponsorship file 

การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลพฤติ ก ร รม 
อุปนิสัย ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มตัวอย่าง และ
บันทึกผลที่ ได้ รับบน Lifestyle insights 
(Additional panel classification) ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่จะน าไปใช้ร่วมกับ Data set1 

private network) ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะ
ส่งข้อมูลถึง 3 ครั้งต่อวัน ท าให้สมาชิกของ 
aMap ได้ข้อมูลเป็น Real time มากที่สุดที่
บริษัทอ่ืนไม่สามารถท าได้ นอกจากนี้ aMap 
ยั ง ใช้ วิ ธี ก าร  Customization of Target 
groups  ที่ชัดเจนตามที่ผู้ ใช้ข้อมูลแต่ละ
กลุ่มต้องการ เช่น ต้องการข้อมูลของกลุ่ม
ผู้หญิงที่มีเครื่องซักผ้า กลุ่มผู้ชายหัวหน้า
ครอบครั วที่ มี เ ครื่ อ ง คอมพิว เตอร์  PC 
อย่างไรก็ตาม aMap ได้ท า Establishment 
survey เพ่ือท าการส ารวจวิจัยกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนมีการวัดค่าความนิยมในรายการ
โทรทัศน์เช่นเดียวกัน ซึ่งในการส ารวจวิจัยนี้
ท าให้  aMap ได้พยายามเข้า ไปถึ งกลุ่ ม
ตั วอย่ า งขนาดเล็ ก  เ พ่ือให้ครอบคลุ ม
ประชากรทั้งหมด 

BARC มีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 จ า น ว น ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ มี ก า ร 
เปลี่ยนแปลงในการเปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ ที่เรียกว่า Time shifted viewing 
เช่น การเปลี่ยนช่องรายการหรือเวลาในการ
เปิดรับรายการที่ถูกบันทึกในชั่วขณะแล้ว
กลับมาดูซึ่งจะไม่เป็น Real Time ตามปกติ 
และจะวิเคราะห์ถึงรายการที่ถูกบันทึกเทป
และน ามาดูในภายหลังด้วย  

 จ านวนกลุ่มตัวอย่างการเปิดรับชม
รายการโทรทัศน์ในขณะที่รายการน าเสนอ
และหลั งจากนั้ น อีก  7  วั น  ที่ เ รี ยกว่ า 
VOSDAL+7 

 จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับชม
รายการโทรทัศน์คู่ขนาน ทั้งนี้เครื่องมือจะ
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วิธีการศึกษา สหราชอาณาจักร ประเทศอินเดีย 
บันทึกรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในทุก
สถานีและช่วงเวลาที่เรียกว่า Simulcast 
viewing  

 จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับชม
รายการโทรทัศน์  ที่วิเคราะห์ข้อมูลตาม
ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัวและ
จ านวนทรัพย์สินที่มีในครอบครัวนั้น 
(จ านวน 11 รายการที่ก าหนดขึ้น) ที่เรียกว่า 
NCCS-Viewing as per the New SEC 

9. แผนการ
พัฒนาใน
อนาคต 

BARB วางแผนในการ เก็บข้ อมู ล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์
และค่าความนิยมในรายการโทรทัศน์ให้มี
ความถูกต้องมากที่สุด (Significant level 
=95%) ดังนั้นในการเก็บข้อมูลนี้ BARB ได้
วางแผนที่จะท าให้การด าเนินงานดีที่สุด 
และทันสมัยที่สุดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบเทคโนโลยี ดังนี้  

 กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนของ
กลุ่มประชากรทั่วประเทศได้ ไม่ว่าจะในด้าน
ลักษณะของครัวเรือน ลักษณะพฤติกรรมใน
การ เปิดรับ โทรทัศน์  ลั กษณะด้ านภู มิ
ประชากรศาสตร์  

 BARB ยังขยายการเก็บข้อมูลไปยัง
รายการสด (Live viewing) หรือในขณะที่
รายการน าเสนอ และการน าเสนอข้อมูล
ต่อเนื่อง 28 วันนับจากวันที่ออกอากาศ  
       ปัจจุบันครัวเรือนที่ได้รับคัดเลือกเป็น
กลุ่ มตั วอย่ า งทุกครั ว เรื อนจะได้ติ ดตั้ ง
เครื่ องมือ ในการวัดที่ เ รี ยกว่ า  People 
Meter System ที่จะติดตั้งไว้บนเครื่องรับ

DART-ไม่มีข้อมูล 
TAM -ไม่มีข้อมูล 
aMap -ไม่มีข้อมูล 
BARC ได้พัฒนาการในการเก็บข้อมูล

อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันสามารถรายงาน
ข้อมูลการเปิดรับรายการโทรทัศน์ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ (Platforms) ไม่ว่าจะเป็น
ระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ระบบโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม ระบบแอนะล็อกผ่านทาง
เคเบิล ระบบดิจิทัลผ่านทางเคเบิล และ
ระบบดิจิทัลทีวี และ BARC ได้วางแผนที่จะ
รายงานผลที่เป็น Real time ในเดือน
ตุลาคม 2008  
      แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการด้าน
โทรคมนาคม (Telecom Regulatory 
Authority of India -Trai) ได้ออกข้อบังคับ
ที่ควบคุม BARC ใหม่โดยเปลี่ยนสถานะจาก
ผู้ที่ท างานด้านการวิจัยค่าความนิยมรายการ
โทรทัศน์เป็นผู้ที่ดูแลและให้ค าแนะน า 
(Guardian and supervisor) ด้านการวิจัย
ค่าความนิยมรายการโทรทัศน์ ท าให้
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วิธีการศึกษา สหราชอาณาจักร ประเทศอินเดีย 
โทรทัศน์ และติดตั้งซอฟต์แวร์ในจุดต่างๆที่
ใ ช้ เ ปิ ด รั บ โ ท ร ทั ศ น์ ไ ด้  เ ช่ น  เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เครื่องแล็ปท็อป และแท็ปเล็ต  
เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับ
โทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามระบบเทคโนโลยี  ซึ่ งคาดว่าการวัด
พฤติกรรมการเปิดรับโทรทัศน์ผ่านเครื่องรับ
ประเภทอ่ืนๆ นี้ จะสามารถน าเสนอผลได้
ในช่วงที่ 2 ค.ศ. 2015 

แผนการในการเก็บข้อมูล Real time ของ 
BARC ต้องเลื่อนออกไป ซึ่งกระทรวงข้อมูล
และกระจายเสียงและโทรทัศน์ของอินเดีย 
(The Information and Broadcasting 
Ministry) ได้สนับสนุนในข้อเสนอจาก Trai 
ด้วย 

 
ความเชื่อมโยงของกรณีศึกษากับบริบทของประเทศไทย 

ที่ ป รึ กษา ได้ พิ จ า รณาน า ข้ อ มู ลด้ า นก ารจั ด การ เก็ บข้ อมู ลพฤติ ก ร รมการบริ โ ภ คสื่ อ ข อ ง 
สหราชอาณาจักรและประเทศอินเดียมาใช้เป็นคู่เทียบ (Benchmarking) นั้น เนื่องจากทั้งสองประเทศนี้มีลักษณะ
ของปัจจัยภูมิศาสตร์ประชากร รูปแบบของพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศไทยในบาง
ประเด็นและเชื่อมโยงไปสู่การออกแบบข้อเสนอของวิธีการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้ด้วย ในการนี้จึง ได้ท าการสรุป 
ถึงประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

สหราชอาณาจักร (United Kingdom) เป็นประเทศมีขนาดพ้ืนที่เล็กกว่าประเทศไทยเกือบเท่าตัว แต่มี
จ านวนประชากรใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 65 ล้านคน โดยสหราชอาณาจักรนั้นมีระบบการจัดการด้านการส ารวจ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อกระจายเสียงและโทรทัศนที่เป็นต้นแบบของหลายๆ ประเทศ โดยสหราชอาณาจักรมี
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล คือ Ofcom และมี BARB เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไร (Non-Profit) 
รับผิดชอบการส ารวจและวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อ ซึ่งได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ Ofcom มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบที่ใกล้เคียงกับส านักงาน กสทช. ซึ่งสามารถใช้ศึกษา
เป็นต้นแบบในการด าเนินการของหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ประเทศอินเดีย เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียเช่นเดียวกับประเทศไทย จึงมีความเชื่อมโยงในแง่ของ
รูปแบบวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความสนใจในการรับชมสื่อ อินเดียเป็นประเทศที่มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่กว่าประเทศไทย มี
จ านวนประชากรมากกว่าหลายเท่า มีเชื้อชาติ ศาสนา และภาษาที่หลากหลาย แต่เป็นประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยี
และกระบวนการจัดการที่ทันสมัยมาจัดท าการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ให้ครอบคลุมประชากรทั่วทั้งประเทศ โดยใช้การแบ่งพ้ืนที่กลุ่มตัวอย่างออกเป็นเมือง (Class I) และเมืองกึ่งชนบท 
(Semi-Rural Towns) ตามขนาดจ านวนประชากร ซึ่งเทียบเคียงได้กับแนวคิดของประเทศไทยที่สนใจพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อแยกออกเป็น เขตในเมือง นอกเมือง และเขตชนบท เพ่ือความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อในแต่ละถิ่น
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(Audience Measurement) 

ที่อยู่ ดังนั้นประเทศอินเดียจึงเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างในศึกษาถึงกระบวนการ แนวทาง และ
วิธีการ ซึ่งจะสามารถน ามาปรับใช้ส าหรับประเทศไทยได้  

เพ่ือให้มีความชัดเจนในการศึกษากระบวนการต่างๆ ที่มีความใกล้เคียงกับบริบทของประเทศไทยที่ปรึกษา
จึงท าการเปรียบเทียบให้เห็นถึงเหตุผลของการพิจารณาการเลือกประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศอินเดียแยก
ตามประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้  

ตารางที่ 18 การเปรียบเทียบกรณีศึกษาที่เลือกมาให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับประเทศไทย 
ประเด็นที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ความเชื่อมโยงกับประเทศไทย 

1) วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง  
 

 ประเทศไทยใช้รูปแบบหน่วยงานส ารวจข้อมูลฯ คล้ายกับ 
สหราชอาณาจักรกล่าวคือ มีส านักงาน กสทช. ท าหน้าที่คล้าย Ofcom 
และมี BARB คล้ายคลึงกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ 

 ประเทศไทยมีจ านวนประชากรใกล้เคียงกับสหราช-อาณาจักร 

 มีวิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่างต้วย People Meter เช่นเดียวกับท้ัง
สองประเทศ 

 อินเดียมีลักษณะภูมิศาสตร์และประชากร วัฒนธรรม อยู่ใน
ภูมิภาคเอเชียเช่นเดียวกับไทย 

 อินเดียเป็นประเทศที่มีการส ารวจข้อมูลโดยใช้หลายบริษัท ซึ่ง
อาจน ามาใช้กับประเทศไทยเพ่ือตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละภาค
ส่วนได ้

2) วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  ประเทศไทยควรเปรียบเทียบเกณฑ์ Establishment survey 
จากทั้งสองประเทศมาใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 อินเดียใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่สุด กล่าวคือ 
TAM ใช้ 10,300 ครัวเรือน ซึ่งในอดีตประเทศไทยมีปัญหาเรื่องจ านวน
กลุ่มตัวอย่างที่น้อยเกินไป จึงต้องอ้างอิงกับประเทศที่มีประชากรจ านวน
มาก เช่น ประเทศอินเดีย เพ่ือพิจารณาถึงขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
ต่อไป 

3) วิธีการบริหารจัดการกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 

 สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในด้านการ
บริหารจัดการกลุ่มตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และเที่ยงตรง 
ซึ่งประเทศไทยสามารถน ามาใช้เป็นต้นแบบได้ 

 เ นื่ อ ง จ าก อิน เดี ยมี ค ว ามหลากหลายของลั กษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มตัวอย่าง  20%-25% 
ต่อปี ซึ่งประเทศไทยสามารถน าเกณฑ์ดังกล่าวมาพิจารณาปรับใช้ได้ 
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(Audience Measurement) 

ประเด็นที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ความเชื่อมโยงกับประเทศไทย 
4) เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 
 

 ทั้งสองประเทศได้ใช้ People Meter เป็นเครื่องมือในการวัดการ
รับชมสื่อ เช่นเดียวกับประเทศไทย เพราะเป็นเครื่องมือที่ได้รับการ
ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ประเทศไทยควรน าเทคโนโลยีด้าน 
Watermarking ที่ก าลังได้รับความนิยมมาใช้  เ พ่ือให้สามารถแยก
ประเภทรายการ/ โฆษณา ให้มีความชัดเจนและวัดได้แม่นย ามากข้ึน 

5) การเก็บข้อมูล 
 

 สหราชอาณาจักรเป็นกรณีศึกษาที่ประเทศไทยควรน าแนวทาง
ของการออกแบบข้อมูลที่จะน าไปวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น  

- ข้อมูลการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ และการเปลี่ยนรายการ
โทรทัศน์  

- ข้อมูลการเปิดรับชมช่วงโฆษณาในแต่ละเบรก 
- ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนรายการ  
- ข้อมูลเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 ประเทศอินเดียมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบการเก็บข้อมูล 
การส่งผ่านข้อมูลไปยังส่วนกลางที่รวดเร็วแบบนาทีต่อนาที รวมถึงการ
จัดการข้อมูลให้พร้อมส าหรับการวิเคราะห์ผลจึงเป็นประเทศที่เหมาะสม
ในการน ามาเป็นต้นแบบ 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 สหราชอาณาจักรแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค
สื่อออกเป็น 

- แบบรายวันนาทีต่อนาที 
- แบบวันต่อเนื่อง 5-15 นาท ี
- เฉพาะช่วงโฆษณา 
- การน าข้อมูลไลฟ์สไตล์ของกลุ่มตัวอย่างไปใช้ร่วมกับพฤติกรรม

การเปิดรับสื่อ 
ซึ่งหน่วยการวิเคราะห์ในลักษณะนี้มีความเหมาะสมต่อการท า

ความเข้าใจพฤติกรรมการรับชมสื่อในเชิงลึกและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยในการก าหนดเกณฑ์ดังกล่าว 

 ประเทศอินเดียมีวิธีการแบ่งผลในการน าเสนอข้อมูลที่แตกต่าง
กันไปในแต่ละบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน Auditor ต่างๆ 
โดยจุดเด่นของประเทศอินเดียที่ไทยควรน ามาปรับใช้ได้แก่ การวิเคราะห์
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(Audience Measurement) 

ประเด็นที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ความเชื่อมโยงกับประเทศไทย 
ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมสื่อในลักษณะ Customization of Target 
groups ที่ชัดเจนตามที่ผู้ใช้ข้อมูลแต่ละกลุ่มต้องการ 

7) ระบบเรียกใช ้
 

สหราชอาณาจักรและประเทศอินเดียมีแบบแผนของระบบการ
เรียกใช้ข้อมูลโดยสรุปคือ ช่วงเวลาในการส่งข้อมูลจะเริ่มตั้งแต่ 2 นาฬิกา
ของแต่ละวัน เพ่ือส่งข้อมูลไปวิเคราะห์และท ารายงานน าเสนอให้ผู้ใช้
ข้อมูลแต่ละกลุ่ม (ตามที่เคยได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูล) 
ซึ่งที่ปรึกษาจะได้ใช้กรณีศึกษาในการพิจารณาถึงบริบทของประเทศไทย
ว่าข้อมูลที่จ าเป็นในการท ารายงานนั้นมีรายละเอียดของตัวแปรลักษณะ
ทางประชากรอย่างไร ช่องทางและประเภทของสื่อ รวมถึงการวิเคราะห์
ข้อมูลพฤติกรรมอุปนิสัย ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มตัวอย่างว่ามีความเกี่ยวข้อง
กับสื่อแต่ละประเภทอย่างไร 

8) รูปแบบบริหารจัดการ 
 

สหราชอาณาจักรมีรูปแบบบริหารจัดการที่คล้ายคลึงกับประเทศ
ไทยกล่าวคือ Ofcom ท าหน้าที่ก ากับดูแลในเชิงนโยบายจากภาครัฐ และ
กฎหมายบังคับใช้ เทียบเคียงได้กับส านักงาน กสทช. นอกจากนี้สหราช
อาณาจักรมีหน่วยงานกลางที่ดูแลเรื่องของการวิจัยพฤติกรรมการรับชม
สื่อ คือ BARB ซึ่งเทียบเคียงได้กับสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ (Media 
Research Bureau) ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มจัดตั้งขึ้นโดย
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจึงมีความเหมาะสมที่จะน ามาปรับใช้และ
ออกแบบการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับประเทศไทย 

เนื่องจากพ้ืนที่ของประเทศอินเดียที่กว้างใหญ่ประกอบกับความ
หลากหลายของลักษณะทางประชากร จึงพบว่ามีองค์กรที่รับผิดชอบการ
จัดเก็บข้อมูลการบริโภคสื่ออยู่ถึง 4 ราย ซึ่งมีการตรวจสอบและควบคุม
กันเองภายในอุตสาหกรรมสื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล 
ดังนั้นประเทศอินเดียจึงเป็นกรณีศึกษาของประเทศไทยในอนาคตหาก
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการเพ่ือตอบโจทย์ที่หลากหลายตามความ
ต้องการของผู้ ใช้ในแต่ละกลุ่ม เช่น  Media Agency เจ้าของสื่อและ
ผลิตภัณฑ์ 

 
  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 262 

(Audience Measurement) 

5.4.2 กรณีศึกษากิจการกระจายเสียง 
ที่ปรึกษาได้ค้นคว้ากรณีศึกษาจากต่างประเทศโดยคัดเลือกสหราชอาณาจักรเพียงประเทศเดียว เนื่องจาก

เป็นประเทศที่มีจ านวนประชากรใกล้เคียงกันกับประเทศไทย และสหราชอาณาจักรยังถือเป็นต้นแบบที่ดีของ
แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและการเรียกใช้ข้อมูลส าหรับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ในรูปแบบองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร  

องค์กรที่มีบทบาทในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้กิจการกระจายเสียงของสหราชอาณาจักร คือ 
RAJAR (Radio Joint Audience Research) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรตั้งขึ้นโดย BBC (British Broadcasting 
Corporation)  และ RadioCentre (กลุ่มสถานีกิจการกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตในประเทศอังกฤษ) ในปี 1992 
จุดประสงค์เพ่ือด าเนินการในการวัดจ านวนผู้ฟังสื่อกิจการกระจายเสียงในประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะจ านวนผู้ฟัง
สถานีกิจการกระจายเสียงของสถานีกิจการกระจายเสียง BBC และสถานีกิจการกระจายเสียงที่ได้รับใบอนุญาตให้
ด าเนินการ  ส่วนรายได้ขององค์กรส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจาก BBC และอีกส่วนมาจากค่าสมาชิกของ
ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ต้องการใช้ข้อมูล  

เพ่ือให้มีความชัดเจนในการศึกษากระบวนการต่างๆ ระหว่างสหราชอาณาจักรกับบริบทของประเทศไทย 
จึงขอสรุปแยกตามประเด็นส าคัญ ดังนี้  
ตารางที่ 19 การศึกษากระบวนการต่างๆ ระหว่างสหราชอาณาจักรกับบริบทของประเทศไทย 

ประเด็นที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ความเชื่อมโยงกับประเทศไทย 
1) วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง  สหราชอาณาจักรใช้หน่วยงาน RAJAR ท าการส ารวจกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 110,000 คนในกลุ่มอายุตั้งแต ่10 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในส
หราชอาณาจักร โดยการส ารวจไม่ได้เก็บข้อมูลครั้งเดียวแต่จะท าเป็นกลุ่ม
ย่อยที่จะรวมกันให้ได้ 110,000 คนภายใน 1 ปี โดยจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่เล็กที่สุดในการส ารวจคือ 500 คน  ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มย่อยจะถูกสุ่ม
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือสอบถามพฤติกรรมการฟังในสถานีกิจการ
กระจายเสียงจ านวน 310 สถานีเพียงคนละ 1 อาทิตย์ 

 ส าหรับประเทศไทยมีแนวโน้มของอัตราการฟังวิทยุลดลง2 ดังนั้น 
แนวทางการส ารวจกลุ่มตัวอย่างด้วยกลุ่มย่อยจ านวนมากจึงมีความ
เหมาะสมให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่หลากหลายและสะท้อนความเป็นจริงมาก
ที่สุด 

                                           
2  จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ที่ได้ท าการส ารวจสื่อมวลชน พ.ศ. 2532 2537 2546 และ 2551 
(วิทยุและโทรทัศน์) พบว่าอัตราการฟังวิทยุของคนไทยในทุกช่วงอายุมีแนวโน้มลดลง จาก พ.ศ. 2532 มีอัตราการฟังโดยเฉลี่ยร้อยละ 56.7  ลดเหลือเพียง 
ร้อยละ 31.1 ใน พ.ศ.2551 หรือลดลงประมาณ 1 เท่า ซ่ึงสอดคล้องกับการส ารวจของโครงการนี้ กล่าวคือ อัตราการรับฟังวิทยุลดลงเหลือเพียงร้อยละ  
7-8 เท่านั้น และพบว่าในช่วงอายุ 6-14 ปี มีอัตราการฟังวิทยุลดลงมากที่สุด โดย พ.ศ. 2532 มีอัตราการฟังโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.9 ลดเหลือเพียงร้อยละ 
12.7 ใน พ.ศ. 2551 หรือลดลงประมาณ 4 เท่า  
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(Audience Measurement) 

ประเด็นที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ความเชื่อมโยงกับประเทศไทย 
2) วิธีการคัดเลือกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของสหราชอาณาจักรจะเริ่มจาก
สถานีกิจการกระจายเสียงแต่ละสถานีต้องระบุพ้ืนที่ที่ต้องการวัดก่อน ท า
ให้แต่ละสถานีกิจการกระจายเสียงมีพ้ืนที่ในการวัดแตกต่างกัน ซึ่งหากน า
พ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่มาก าหนดบนแผนที่แล้วจะได้พ้ืนที่ส าหรับกลุ่มย่อย 
(Segment) รวม 550 กลุ่มที่ไม่มีพ้ืนที่ที่ซ้อนกัน ต่อจากนั้นจะสุ่มเลือก
กลุ่มตัวอย่างจากรหัสไปรษณีย์แบบที่ไม่มีความล าเอียงภายในพ้ืนที่
เหล่านั้น โดยการสุ่มเลือกจะท าเป็นประจ าทุกไตรมาส กลุ่มตัวอย่างที่ถูก
สุ่มเลือกขึ้นมาจะบันทึกพฤติกรรมการเปิดรับฟังกิจการของตนเองภายใน 
1 อาทิตย์ และความคาดการณ์ว่าภายในอาทิตย์ต่อไปกลุ่มตัวอย่างจะมี
พฤติกรรมในการเปิดรับฟังกิจการอย่างไร  

 ส าหรับประเทศไทยการใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
หลักการระบุพ้ืนที่ตามรหัสไปรษณีย์ ถือเป็นแนวคิดที่สามารถปฏิบัติได้
จริงและมีความเหมาะสม 

3) วิธีการบริหารจัดการกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 

 สหราชอาณาจักรมีวิธีการบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่าง โดยจะท า
การสุ่มเลือกใหม่ทุกไตรมาส และในแต่ละครัวเรือนจะสุ่มเลือกตัวอย่างได้
เพียงคนเดียว ในขณะเดียวกันในการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นไป
ตามปัจจัยด้านประชากรที่ก าหนดไว้ด้วย 

 ส าหรับประเทศไทย การบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่างนั้น มีความ
จ าเป็นต้องก าหนดลักษณะประชากรที่สนใจ เช่น เพศ อายุและรายได้ 
เพราะในอดีตที่ผ่านมามีข้อถกเถียงถึงคุณภาพของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมี
ปัญหาอยู่ที่การเข้าไม่ถึงกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่ม เช่น ครัวเรือนที่มีรายได้สูง 

4) เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 
 

 สหราชอาณาจักรใช้ Diary Recording เป็นเครื่องมือในการวัด
พฤติกรรมการบริโภคสื่อทางเสียง โดยวิธีการจดบันทึกของกลุ่มตัวอย่าง 
ที่จะต้องบันทึกด้วยตนเองว่าฟังสถานีกิจการกระจายเสียงใดบ้างใน
ช่วงเวลาใด (แบ่งเวลาเป็นช่วงๆละ 15 นาที) ภายในหนึ่งอาทิตย์ 

 ส าหรับประเทศไทย ณ ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือที่เป็นระบบ 
People Meter มาใช้วัดการฟังสื่อทางเสียง ดังนั้น การใช้วิธีการจด
บันทึกจึงเป็นวิธีที่มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด  

5) การเก็บข้อมูล 
 

 สหราชอาณาจักรมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการ
คัดเลือก กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะถูกสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
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(Audience Measurement) 

ประเด็นที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ความเชื่อมโยงกับประเทศไทย 
ประชากรส่วนตัวก่อน เช่น รายได้ครัวเรือน จ านวนเครื่องรับกิจการ
กระจายเสียง หรือการเปิดรับผ่านระบบดิจิทัลต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หรือ
อินเทอร์เน็ต จากนั้นกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะต้องบันทึกพฤติกรรมการ
เปิดรับฟังกิจการกระจายเสียงภายใน 1 อาทิตย์ แล้วจะมีพนักงานมาเก็บ
ข้อมูลที่ได้บันทึก ลักษณะการบันทึกข้อมูลเป็นการบันทึกรายละเอียด
พฤติกรรมทุก 15 นาทีว่ากลุ่มตัวอย่างได้ฟังสถานีกิจการอะไร สถานที่ฟัง 
ฟังจากแพลตฟอร์มอะไร และการเก็บข้อมูลจะบันทึกเฉพาะการเปิดรับ
รายการสดเท่านั้น นอกจากนี้ในแบบฟอร์มที่ให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกข้อมูล
นั้นจะมีค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่ออ่ืนๆด้วย เช่น โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ อุปกรณ์ดิจิทัลอ่ืนๆ เช่น ไอพอด สมาร์ทโฟน อย่างไรก็ตาม
การเก็บข้อมูลจะสามารถบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์และสามารถเขียน
บันทึกข้อมูลบนแบบฟอร์มได้ 

 ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบันพบว่ามีพฤติกรรมการบริโภคสื่อ
ทางเสียงบนระบบออนไลน์หรือมีการใช้อุปกรณ์ท่ีหลากหลายในการรับฟัง 
จึงควรมีแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลในรูปแบบใหม่ๆ เหล่านี้ด้วย 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 สหราชอาณาจักรมีการระบุคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่  
15 ปีขึ้นไป ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนกลุ่มตัวอย่างอายุ 10-14 ปีจะเป็น
รายงานเฉพาะส าหรับกลุ่มที่เป็นสมาชิกเท่านั้น 

 ส าหรับประเทศไทยพบว่าสื่อทางเสียงในกลุ่มผู้ฟังที่อยู่ในวัยเด็ก
ได้รับความนิยมลดลง ดังนั้นการก าหนดอายุของกลุ่มตัวอย่างจะต้องมี
ความเหมาะสมในแง่ของการสะท้อนลักษณะทางประชากรด้านอายุ ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงเกณฑ์ของสหราชอาณาจักรที่ก าหนดอายุของกลุ่ม
ตัวอย่างตั้งแต ่15 ปีขึ้นไปมาใช้เป็นหลักปฏิบัติได้ 

7) แนวโน้มในอนาคต 
 

 ในสหราชอาณาจักร RAJAR ได้ก าหนดแนวทางด าเนินการของ
องค์กรให้เป็นองค์กรที่จะวัดพฤติกรรมการฟังกิจการกระจายเสียงของ
กลุ่มเป้าหมายในสหราชอาณาจักรให้ครบทุกเครื่องมือและทุกลักษณะ
สถานภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงสมาร์ทโฟนที่เป็นเครื่องมือดิจิทัลสมัยใหม่
ที่กลุ่มเป้าหมายใช้ในการเปิดรับฟังกิจการกระจายเสียง ซึ่ง RAJAR ได้มี
แผนการที่จะน าเอาซอฟต์แวร์ใหม่ที่ เรียกว่า MediaCell ที่สร้างโดย 
IPSOS Mori (IPSOS Mori คือ บริษัทท าวิจัยใหญ่เป็นอันดับที่สองในส
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(Audience Measurement) 

ประเด็นที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ความเชื่อมโยงกับประเทศไทย 
หราชอาณาจักร) มาใช้เพ่ือการวัดพฤติกรรมการเปิดรับฟังกิจการกระจาย
เสียงผ่านสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ 

 ส าหรับประเทศไทย การเปิดรับพฤติกรรมการรับชมผ่านอุปกรณ์
สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สมัยใหม่ต่างๆ ก าลังมีแนวโน้มได้รับความนิยม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงควรมีหน่วยงานที่วางแนวทางในการวัด
พฤติกรรมการเปิดรับฟังสื่อทางเสียงให้มีความทันสมัยและสามารถ
รวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.5 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการส าหรับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพและจากกรณีศึกษาในต่างประเทศที่น ามาเป็นคู่เทียบส าหรับการจัดท า
ข้อเสนอที่เหมาะสมให้กับประเทศไทย คือ สหราชอาณาจักรและประเทศอินเดีย ที่ปรึกษาได้ท าการประมวลและได้
จัดท าข้อเสนอที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลการบริโภคสื่อ ดังนี้  

5.5.1 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการ
โทรทัศน์ 

เพ่ือให้ได้วิธีการในเชิงปฏิบัติ ทางที่ปรึกษาจึงพัฒนาข้อเสนอแนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูล
พฤติกรรมการใช้บริการและการเรียกใช้ข้อมูลส าหรับกิจการกิจการโทรทัศน์ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย แยก
ตามหัวข้อให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาใน 7 ประเด็น ดังนี้  

1. วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ในปัจจุบันมีหลายประเทศท่ีใช้วิธีการวิจัยส ารวจพฤติกรรมการบริโภค
สื่อกิจการโทรทัศน์ โดยมีสหราชอาณาจักรเป็นต้นแบบเนื่องจากมีความเหมาะสมอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละ
ประเทศก็จ าเป็นต้องน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม นอกจากนี้ประเทศอินเดียก็ เป็นอีกประเทศที่มีความเหมาะสม 
เนื่องจากวัฒนธรรม พฤติกรรมในการรับชมสื่อที่หลากหลายโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของเอเชีย  นับเป็นคู่เทียบที่
เหมาะสมที่จะน าเอาข้อมูลเหล่านี้มาท าการศึกษา วิเคราะห์ ถึงแนวทางการจัดการวิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่างของทั้ง
สองประเทศที่สามารถเข้าถึงกลุ่มประชากรได้ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศ ทั้งนี้ส าหรับบริบทของประเทศไทย
หากมีหน่วยงานหรือองค์กรที่จะเข้ามาด าเนินการเพ่ือศึกษาวิจัยส ารวจพฤติกรรมการบริโภคสื่อควรมีมาตรฐาน
ทัดเทียมกันกับนานาชาติ และการส ารวจกลุ่มตัวอย่างขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นควรที่จะถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เช่น การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกมานั้นควรครอบคลุมกลุ่มที่เข้าถึงได้ยาก เช่น กลุ่ม
ที่มีรายได้สูง กลุ่มที่บริโภคสื่อผ่านทางแพลตฟอร์มที่หลากหลาย และควรด าเนินการให้ครอบคลุมประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยที่ศึกษา (Unit of Analysis) ซ่ึงคือ จ านวนครัวเรือนทั้งประเทศโดยแบ่งตามกลุ่มเพื่อการวิเคราะห์
ในระบบ Panel System ที่ครอบคลุมประชากรตามลักษณะปัจจัยที่เก่ียวข้องคือ  
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(Audience Measurement) 

 ปัจจัยด้านประชากรตามลักษณะด้านเพศ อายุ รายได้ส่วนบุคคล ที่อยู่ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Status – SES) อาชีพ รายได้ในครัวเรือน สถานภาพการสมรส สถานภาพ
ในครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะของครอบครัว ฯลฯ 

 ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ทางด้านทัศนคติ ความเชื่อ ชีวิตความเป็นอยู่ (Lifestyles) 

 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคประเภทสื่อ สื่อที่เปิดรับ ความถี่  สถานที่ที่เปิดรับ 
ช่วงเวลาที่เปิดรับ เป็นต้น 

2. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Group) ประเทศไทยนั้นควรมีการวางกรอบแนวทางใน
การคัดเลือกครัวเรือนที่จะใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การส ารวจ (Establishment Survey) ซึ่งเป็นวิธีการที่สห
ราชอาณาจักรใช้เป็นแนวปฏิบัติ นอกจากนี้ยังต้องมีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างให้มีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของ
ขนาดตัวอย่าง เทคนิคที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่าง (Sample size and Sampling) ให้สามารถใช้เป็นตัวแทนประชากรทั้ง
ประเทศได้ ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้เปรียบเทียบวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างกับประเทศอินเดียเพ่ือน ามาออกแบบวิธีที่เหมาะสม
ส าหรับประเทศไทยด้วย เนื่องจากประเทศอินเดียมีความหลากหลายในเรื่องภูมิศาสตร์ ภาษา และลักษณะทาง
ประชากร โดยมีรายละเอียดของข้อเสนอ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

 การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จะต้องใช้วิธีการทางสถิติในการค านวณกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึง
ได้จากตัวเลขประชากรจ านวนครัวเรือนทั่วประเทศที่เป็นตัวแทนและครอบคลุมในแต่ละกลุ่มของประชากร โดยการ
ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ 5% และระดับความเชื่อมั่นก าหนด
ที่ 95% (Significant level = 95%) ดังนั้น ท าให้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถอ้างอิงได้จะต้องไม่ต่ ากว่า 10,000 
ครัวเรือน3 (ตัวเลขจากตารางส าเร็จที่ใช้สูตรของ Taro Yamane) 

 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ในระยะเริ่มต้นที่ปรึกษาขอเสนอให้ใช้หลักการแบ่งครึ่ง (Split-half) 
เพ่ือแบ่งการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 วิธี (แต่ละวิธีมีสัดส่วนของจ านวนตัวอย่าง 50%) ประกอบด้วย 1) วิธีการ
เปิดรับสมัคร และ 2) วิธีการก าหนดโควต้า ด้วยเหตุผลทางด้านความคงเส้นคงวา (Consistency) จึงจ าเป็นต้อง
น ามาเปรียบเทียบกันระหว่างวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 แต่เนื่องด้วยในอดีตวิธีการเปิดรับสมัครมีปัญหาเรื่องจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างน้อย และอาจไม่สะท้อนพฤติกรรมที่แท้จริง การเลือกกลุ่มตัวอย่างจึงต้องมีจ านวนมากกว่าเดิม ที่ปรึกษาจึง
เสนอให้จ านวนตัวอย่างทั้งประเทศต้องมีอย่างน้อย 10,000 ครัวเรือน และต้องมีสัดส่วนของตัวอย่างตามความ
หนาแน่นของครัวเรือนในแต่ละภูมิภาคด้วย ส่วนอีกวิธีนั้นเป็นวิธีที่ทางที่ปรึกษาเสนอ คือ วิธีการก าหนดโควต้า 
(เป็นการส ารวจตัวอย่างรายบุคคลจ านวนทั้งสิ้น 15,000 ราย) เพ่ือก าหนดให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่
ครบถ้วนตามความสนใจของอุตสาหกรรมด้านสื่อ เช่น ภูมิภาค เพศ อายุ การศึกษา รายได้ หรือปัจจัยทางลักษณะ
ประชากรอ่ืนๆ และเพ่ือให้การสุ่มตัวอย่างนั้นไม่มีอคติ (un-bias) จึงเสนอให้มีการสุ่มตัวอย่างตามความหนาแน่น
ของจ านวนประชากรในแต่ละชั้น (Stratified sampling) ด้วย เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่มีความเหมาะสม ตรงตามทฤษฎี
ความน่าจะเป็นสามารถใช้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งประเทศได้  

                                           
3 เพ็ญแข แสงแก้ว. 2541. การวิจยัทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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(Audience Measurement) 

ในระยะเริ่มต้นจะต้องมีการประเมินและเปรียบเทียบผลการส ารวจของวิธีการเปิดรับสมัคร และ
วิธีการก าหนดโควต้า เพ่ือดูความสอดคล้องและความคงเส้นคงวาของทั้งสองวิธี นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดเผยถึง
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากวิธีการเปิดรับสมัครที่แสดงให้เห็นเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ขึ้น เมื่อได้รับทราบข้อมูลทั้งสอง
วิธีอย่างครบถ้วนแล้ว จะต้องมีการปรับแก้วิธีการให้ได้มาตราฐานมากขึ้น จากนั้นในระยะต่อไปที่ปรึกษาขอเสนอให้
ใช้วิธีการก าหนดโควต้าเพียงวิธีเดียว เนื่องด้วยเป็นวิธีที่มีการใช้ทฤษฏีการกระจายตัวที่เหมาะสมกว่า นอกจากนี้ยัง
เป็นการประหยัดงบประมาณด้วย ซึ่งรายละเอียดของวิธีการคัดเลือกและสุ่มตัวอย่างของทั้ง 2 วิธี มีดังนี้ 

1) วิธีการเปิดรับสมัคร (กลุ่มตัวอย่าง 50% จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด) เป็นการเปิดรับสมัคร
ครัวเรือนที่สนใจต้องการที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างตามภาคที่อยู่ โดยใช้การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างตามความหนาแน่น
ของครัวเรือน  

2) วิธีการก าหนดโควต้า (กลุ่มตัวอย่าง 50% จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด) การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามลักษณะปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีนี้จะใช้การค านวณที่แบ่งชั้นตามความส าคัญของลักษณะประชากรที่
สนใจ ทั้งนี้อาจจะถ่วงน้ าหนักตามความหนาแน่นของประชากรในแต่ละภาค เพ่ือให้มีการกระจายตัวของกลุ่ม
ตัวอย่างสองคล้องกับความเป็นจริง ดังตารางตัวอย่างข้างล่างที่ก าหนดตัวอย่างรายบุคคลแยกตามภูมิภาคและเพศ4 
ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะแบ่งชั้นย่อย เช่น อายุ การศึกษา และระดับรายได้ เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้นั้น มีความ
ครบถ้วนตามลักษณะทางประชากรที่สนใจ เช่น กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มผู้มีการศึกษาสูง กลุ่มผู้มีรายได้สูง เป็นต้น ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในแง่การส ารวจความสนใจของประเภทรายการที่ได้รับชม รับฟัง และ
น ามาใช้ในการน าเสนอโฆษณาที่ตรงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น โดยในอนาคตทางที่ปรึกษาแนะน าให้ใช้วิธีการก าหนด
โควต้านี้เพียงวิธีเดียว ตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
  

                                           
4 1. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรแยกตามเพศและจ านวนครัวเรือนของประชากรในภูมิภาคต่างๆ น ามาจากระบบสถิติทางการทะเบียน 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557  
(ที่มา: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showProvinceData.php)  

2. ข้อมูลการแบ่งภูมิภาคที่น ามาใช้ในการก าหนดตัวอย่างน ามาจากส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553 โดยมีการแบ่งภูมิภาค ดังนี้  
 ก าหนดให้เขตกรุงเทพและปริมณฑล ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

สมุทรสงครามและสมุทรสาคร 
 ก าหนดให้ภาคกลาง ประกอบด้วย 19 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก 

ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุร ีสุพรรณบุรีและอ่างทอง 
 ก าหนดให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 20 จังหวัด ได้แก่ เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ 

บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร ์หนองคาย หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานีและอุบลราชธานี 
 ก าหนดให้ภาคเหนือ ประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร ่แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ 

น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 
 ก าหนดให้ภาคใต้ ประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา 

ระนอง สงขลา สตูลและสุราษฎร์ธานี 
(ที่มา: http://service.nso.go.th/nso/thailand/thailand.jsp) 
 

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showProvinceData.php
http://service.nso.go.th/nso/thailand/thailand.jsp
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(Audience Measurement) 

     ตารางที่ 20 จ านวนตัวอย่างรายบุคคล (Individual) แยกตามภูมิภาคและเพศ 

ภูมิภาค เพศชาย* เพศหญิง* 

สัดส่วน
เพศ
ชาย 

สัดส่วน
เพศ
หญิง 

จ านวน
ตัวอย่าง 
เพศชาย 

จ านวน
ตัวอย่าง 
เพศหญิง 

จ านวน
ตัวอย่าง

รวม 
กรุงเทพและปรมิณฑล 5,102,520 5,630,528 7.88% 8.69% 1,181 1,304 2,485 
ภาคกลาง 5,563,515 5,756,559 8.59% 8.89% 1,288 1,333 2,621 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 10,856,675 10,918,732 16.76% 16.85% 2,514 2,528 5,042 
ภาคเหนือ 5,820,466 6,005,489 8.98% 9.27% 1,348 1,390 2,738 
 ภาคใต ้ 4,502,795 4,628,630 6.95% 7.14% 1,042 1,072 2,114 
 รวม 31,845,971 32,939,938 49.16% 50.84% 7,373 7,627 15,000 

                               (*จ านวนประชากรมีที่มาจาก: www.bora.dopa.go.th, 31 December, 2014) 

3. วิธีการบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่าง (Panel Management) จ าเป็นต้องใช้เทคนิควิธีการเพ่ือ
บริหารจัดการกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่นเดียวกับสหราช
อาณาจักรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้กรณีศึกษาจากประเทศอินเดียยังพบว่ามี
วิธีการหมุนเวียนกลุ่มตัวอย่าง 20%-25% ต่อปี ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะท าให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างอย่าง
ทั่วถึง โดยที่ปรึกษาได้สรุปวิธีการบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยดังนี้ 

 การควบคุมคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งตามภาคที่
อยู่ และแบ่งตามลักษณะด้านเพศ อายุ รายได้ในเบื้องต้น 

 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างต้องควบคุมให้ได้ตามจ านวนและลักษณะตามที่ก าหนด
ตลอดเวลา 

 การสับเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนและระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
เช่น กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ซ้ าในกลุ่มเดิม ประมาณ 10% จะถูกเปลี่ยนแปลงทุกปีในเบื้องต้น และย่นระยะเวลาเป็น 6 
เดือนต่อมา 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวัด (Measurement Device) สหราชอาณาจักรและประเทศอินเดียรวมถึง
ประเทศอ่ืนๆ ใช้เครื่องมือในการวัดที่เรียกว่า People Meter System ซึ่งบางประเทศอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกัน
ไป โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะการท างานหลักๆ คล้ายคลึงกัน สหราชอาณาจักรและประเทศอินเดียได้น า
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Watermarking  มาใช้ในการบันทึกข้อมูลด้วย ซึ่งแนวโน้มของประเทศไทยนั้น นอกเหนือ
จะใช้ระบบ People Meter System มาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดแล้ว อาจจะน า Smartbox รูปแบบใหม่ๆ ที่มี
ความสามารถสูง อ านวยความสะดวกให้กลุ่มตัวอย่างในการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติทั้ง ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
แพลตฟอร์มที่ใช้ และประเภทรายการที่ใช้ส าหรับประเทศไทยมีแนวปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 
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(Audience Measurement) 

 การเก็บข้อมูลด้านการวิจัยค่าความนิยม (Ratings) ควรใช้เครื่องมือ People Meter ที่
เชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ในครัวเรือน และควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลที่สามารถค านวณวัดลักษณะพฤติกรรม
การเปิดรับของกลุ่มตัวอย่างได้  

 การเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ควรใช้เครื่องมือแบบสอบถามในเชิงปริมาณที่
ใช้การวิจัยในเชิงส ารวจเชิงวิเคราะห์ (Analytical Survey Method) เพ่ือน าผลการวิจัยไปประมาณค่าประชากร 
(Parameter Estimation) 

5. การเก็บข้อมูล (Polling/ Data Delivery System) การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
สื่อที่เหมาะสมแบบใหม่  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเห็นว่าการเก็บข้อมูลในระบบใหม่ควรให้มีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้การเก็บข้อมูลควรครอบคลุมไปถึงสื่อใหม่ เพ่ือให้
สามารถออกแบบลักษณะของข้อมูลที่เหมาะสมได้ ยกตัวอย่าง เช่น ในสหราชอาณาจักร มีการแบ่งข้อมูล ตาม
ประเภทของรายการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงเทคโนโลยีที่ส่งข้อมูลที่รวดเร็วรวมถึง
การจัดการที่รองรับระบบการเรียกใช้ ซึ่งประเทศอินเดียได้เริ่มน าเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้แล้ว ดังนั้นที่ปรึกษาจึงสรุป
ข้อเสนอด้านการเก็บข้อมูลส าหรับประเทศไทยดังนี้ 

 การสร้างกรอบในการเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการสร้างกรอบจากกลุ่มตัวอย่าง (Sampling 
Frame) ที่เริ่มจากการท าบัญชีรายชื่อของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและระบบการติดต่อสื่อสารกลับ เช่ น การก าหนด
หมายเลขของกลุ่มตัวอย่างแต่ละครัวเรือน ที่ต้องระบุรายชื่อ ที่อยู่ สถานที่จะติดต่อได้สะดวก หรือแผนที่ครัวเรือน
ประกอบ 

 การเก็บข้อมูลด้วยเครื่อง Smart box ที่กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องกดรีโมท
คอนโทรลตามหมายเลขของตนเอง และท าหน้าที่ได้ทุกอย่าง โดยมีข้อมูลที่ต้องการเก็บคือ  

- ข้อมูลการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์และการเปลี่ยนรายการโทรทัศน์ (Time-shifted 
viewing) 

- ข้อมูลการเปิดรับชมช่วงโฆษณาในแต่ละเบรก 
- ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนรายการ (Sponsorship events)  
- ข้อมูลเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มตัวอย่าง  

 การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ที่จะต้องแจกจ่ายแบบสอบถามไปตามครัวเรือนในแต่ละ
ภาคที่อยู่ และแบ่งตามลักษณะด้านเพศ อายุ รายได้เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่กระจายครบตามลักษณะปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งในแบบสอบถามจะต้องครอบคลุมพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อทุกประเภท ระยะเวลาในการเปิดรับ และสถานที่ในการเปิดรับ รวมถึงลักษณะด้านประชากรและไลฟ์
สไตล์ 

 การขยายการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมไปในสื่อทุกช่องทาง 
(Platforms) ไม่ว่าจะเป็นระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ระบบโทรทัศน์ผ่านทางเคเบิล 
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(Audience Measurement) 

และทุกเครื่องมือ (Devices) ที่ใช้เปิดรับโทรทัศน์ในระบบต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแล็ปท็อป แท็ปเล็ต 
สมาร์ทโฟน ฯลฯ 

 การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามควรท าปีละ 4 ครั้ง  ที่แบ่งการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างครั้ง
ละ 2,500 ครัวเรือน รวม 10,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ในการเก็บข้อมูลควรขยายไปในกลุ่มตัวอย่างใหม่ทุกครั้ง ไม่ซ้ าใน
กลุ่มเดิม  

6. การวิเคราะห์ข้อมูล สหราชอาณาจักรและประเทศอินเดียจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกัน
ออกไปบ้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน าข้อมูลไปใช้งาน ซึ่งในแต่ละประเทศท่ีได้กล่าวในข้างต้นนั้น
มีจุดเด่นที่จะสามารถน ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Customization of Target 
groups ตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลแต่ละกลุ่ม และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real time ที่สามารถรายงานผล
แบบนาทีต่อนาทีผ่านระบบออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ ส าหรับประเทศไทยนั้นควรน าจุดเด่นดังกล่าวมาปรับใช้
และด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 การวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์แบบรายวัน ซึ่งจะน าเสนอข้อมูลแบบ
นาทีต่อนาที  

 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์แบบรายวันต่อเนื่อง 5-15 นาที ซึ่ง
จะน าเสนอข้อมูลแบบต่อเนื่อง 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะช่วงโฆษณาในแต่ละเบรกแบบรายวัน  

 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์แบบรายวันต่อเนื่อง 5 นาทีที่รายงาน
ผลในวันรุ่งขึ้น  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะช่วงสนับสนุนรายการ (Sponsorship events) แบบรายอาทิตย์  

 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม อุปนิสัย และไลฟ์สไตล์ของกลุ่มตัวอย่าง  

 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับสื่อทุกประเภท ระยะเวลาในการเปิดรับ และ
สถานที่ในการเปิดรับ 

 การอัพเดทข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมไปในสื่อทุกช่องทางจากการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เพ่ือให้ข้อมูลมีความทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มประชากร 
การน าเสนอข้อมูลควรมีการอัพเดทข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  

 
7. งบประมาณและความเป็นไปได้ของโครงการ ที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการของส

หราชอาณาจักรมาใช้เป็นแนวทางส าหรับประเทศไทย เนื่องจากมีลักษณะรูปแบบและหน้าที่ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเป็นผู้ก ากับดูแลกันเอง รูปแบบดังกล่าวมีความโปร่งใส มี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบของข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคสื่อ โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังส านักงาน 
กสทช. ที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปร่วมส่งเสริมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสื่อกิจการกระจายเสียงและ
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กิจการโทรทัศน์ รวมถึงสื่อประเภทอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นตามหลักวิชาการและให้การ
สนับสนุนหน่วยงานวิจัยหรือสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาสื่อ เช่นเดียวกับ BARB หรือ เช่นเดียวกับหน่วยงาน TRAI 
ของประเทศอินเดียที่มีความพยายามในการสนับสนุนเชิงนโยบายเพ่ือกระตุ้นให้องค์กรหรือหน่วยงานที่ท าการศึกษา
วิจัยได้ก ากับดูแลกันเอง ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยมีมาตรฐานในการจัดการที่ดี ที่ปรึกษาจึงเสนอให้มีการบริหาร
จัดการผ่านทางส านักงาน กสทช.  ด้วยการตั้งงบประมาณในการสนับสนุนโครงการวิจัยพฤติกรรมการใช้บริการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement) (เนื่องจากอาจมีประเด็นกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่ปรึกษาจึงของอธิบายรายละเอียดของข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องไว้ในหัวข้อ 5.8) 

8. ระบบเรียกใช้ข้อมูล ที่ปรึกษาได้พิจารณาข้อมูลของระบบการเรียกใช้ข้อมูลจากสหราชอาณาจักร
และประเทศอินเดีย ซึ่งมีการส่งข้อมูลในแต่ละวันเป็นช่วงเวลาที่แน่นอน โดยกลุ่มผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้แบบ Real Time ทันต่อความต้องการและสถานการณ์ ณ ขณะนั้น ดังนั้นประเทศไทยจึงควรน ารูปแบบ
และวิธีการเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยน ามาพัฒนาเป็นระบบที่สามารถ
ใช้งานได้ง่าย ลดต้นทุนในการเข้าถึงข้อมูล และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ระบบการเรียกใช้ข้อมูล (Data Retrieving) ใช้ระบบผ่านทางระบบออนไลน์ และสามารถพิมพ์
ข้อมูลที่ต้องการได้ ทั้งนี้ควรมีซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้เมื่อต้องการ  

2) ระบบการเข้าถึงข้อมูล (Accessible Control Unit) ส าหรับผู้ต้องการใช้ข้อมูลการให้บริการ โดย
การให้บริการตามความต้องการ (Service on Demand) ตามรูปแบบของระยะเวลาที่ต้องการ เช่น รายเดือน ราย
สัปดาห์ รายวัน และข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้ทันที (Real time) 

3) ระบบแอดมิน (Admin /Client Unit) ท าหน้าที่ในการควบคุมข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูลทั้งหมด 
และการติดต่อกับผู้ใช้ข้อมูล หรือจากระบบการเรียกใช้ไปยังผู้ใช้ข้อมูล  

4) ระบบน าเสนอข้อมูล (Standard Results) เป็นระบบที่ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อตามแบบแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยที่ปรึกษาได้ท าการพัฒนาต้นแบบของ
รายงานในรูปแบบของตาราง (Spread Sheet) และน าเสนอบนระบบออนไลน์ผ่านทางซอฟต์แวร์ การน าเสนอ
ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อทั้งสองรูปแบบนั้น จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภูมิภาค (กรุงเทพและ
ปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ และภาคใต้) ถิ่นที่อยู่ (ในเขตเมืองและชนบท) รวมถึง
ตัวแปรอ่ืนๆ ที่สนใจ ซึ่งที่ปรึกษาได้จัดท าตัวอย่างของรายงานที่ส าคัญ โดย รายละเอียดของรายงานแสดงอยู่ใน
ภาคผนวก ซ. ประกอบไปด้วย 

 ตาราง Media Summary Cross-sectional Spread Sheet  น าเสนอระหว่างปัจจัย
ด้านประชากรและ Media Consuming Pattern ที่แบ่งตามกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลา 

 ตาราง Ratings Cross-sectional Spread Sheet  น าเสนอค่าความนิยมในสื่อโทรทัศน์ 
(Television Ratings) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสเลือกข้อมูลตามที่ต้องการและตามระบบการเข้าถึงข้อมูล
ได้ เช่น การเลือกวัน/เวลา เลือกกลุ่มเป้าหมาย หรือการเลือกสถานีโทรทัศน์ที่ต้องการได้  ดังนั้นหากมีการก าหนด
ระบบการเข้าถึงข้อมูลจะท าให้ผู้ใช้บริการแต่ละคนสามารถเข้าถึงข้อมูลตามตารางนี้แตกต่างกัน  
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 ตาราง Demographic Profiles น าเสนอลักษณะด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
เป้าหมาย โดยสามารถเลือกและกรองข้อมูลได้ตามความสนใจ 

5.5.2 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการ
กระจายเสียง 

จากการศึกษาวิธีการจัดเก็บข้อมูลในอดีตด้านพฤติกรรมการใช้บริการและการเรียกใช้ข้อมูลส าหรับกิจการ
กระจายเสียงของประเทศไทยที่ผ่านมาทั้งภายในประเทศและกรณีศึกษาต่างประเทศ พบว่าวิธีการในการจัดเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ และการเรียกใช้ข้อมูลส าหรับกิจการกระจายเสียงของสหราชอาณาจักรที่ยกมาเป็น
กรณีศึกษานั้น วิธีการเก็บข้อมูลแบบ Diary Recording ซึ่งเป็นการจดบันทึกโดยกลุ่มตัวอย่าง นั้นเป็นวิธีการที่ไม่
เหมาะสมส าหรับประเทศไทย เนื่องจากกลุ่มประชากรยังไม่มีความพร้อม ในกรณีศึกษาของสหราชอาณาจักรที่ได้
น าเสนอไว้ก่อนหน้านี้ จึงเป็นการศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ข้อมูลแนวทางต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามจากกรณีศึกษาก็
สามารถน าบางส่วนมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยได้ ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงขอเสนอวิธีการในการจัดเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและการเรียกใช้ข้อมูลส าหรับกิจการกระจายเสียงของประเทศไทย ดังนี้  

1. วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง การส ารวจวิจัยกลุ่มตัวอย่างส าหรับกิจการกระจายเสียงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการส ารวจวิจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโดยรวมที่ควรจัดท าทุกปี ดังนั้น ควรเป็นการส ารวจวิจัยในเชิงส ารวจเชิง
วิเคราะห์ (Analytical Survey Method) เพ่ือน าผลการวิจัยไปประมาณค่าประชากร (Parameter Estimation) 
ทั้งนี้ การส ารวจจะต้องมีการควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยด้าน
การบริโภคสื่อ  

2. วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเช่นเดียวกันกับการส ารวจวิจัย
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโดยรวมที่ต้องสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ต้องเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมด ในระยะเริ่มต้นที่
ปรึกษาขอเสนอให้ใช้หลักการแบ่งครึ่ง (Split-half) เพ่ือแบ่งการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 วิธี (แต่ละวิธีมีสัดส่วน
ของจ านวนตัวอย่าง 50%) ประกอบด้วย 1) วิธีการเปิดรับสมัคร และ 2) วิธีการก าหนดโควต้า ด้วยเหตุผล
ทางด้านความคงเส้นคงวา (Consistency) ของผลส ารวจ จึงจ าเป็นต้องมีการเปรียบเทียบกันระหว่างวิธีที่ 1 และวิธี
ที่ 2 แต่เนื่องด้วยในอดีตวิธีการเปิดรับสมัครมีปัญหาเรื่องจ านวนกลุ่มตัวอย่างน้อย และอาจไม่สะท้อนพฤติกรรมที่
แท้จริง การเลือกกลุ่มตัวอย่างจึงต้องมีจ านวนมากกว่าเดิม โดยที่ปรึกษาเสนอให้จ านวนตัวอย่างทั้งประเทศต้องมี
อย่างน้อย 10,000 ครัวเรือน และต้องมีสัดส่วนของตัวอย่างตามความหนาแน่นของครัวเรือนในแต่ละภูมิภาคด้วย 
ส่วนอีกวิธีนั้นเป็นวิธีที่ทางที่ปรึกษาเสนอ คือ วิธีการก าหนดโควต้า เพ่ือก าหนดให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ครบถ้วนตามความสนใจของอุตสาหกรรมด้านสื่อ เช่น ภูมิภาค เพศ อายุ การศึกษา รายได้ หรือปัจจัยทาง
ลักษณะประชากรอ่ืนๆ และเพ่ือให้การสุ่มตัวอย่างนั้นไม่มีอคติ (un-bias) จึงเสนอให้มีการสุ่มตัวอย่างตามความ
หนาแน่นของจ านวนประชากรในแต่ละชั้น (Stratified sampling) ด้วย เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่มีความเหมาะสม ตรง
ตามทฤษฎีความน่าจะเป็นสามารถใช้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งประเทศได้  

ในระยะเริ่มต้นจะต้องมีการประเมินและเปรียบเทียบผลการส ารวจของวิธีการเปิดรับสมัคร และวิธีการ
ก าหนดโควต้า เพ่ือดูความสอดคล้องและความคงเส้นคงวาของทั้งสองวิธี นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดเผยถึงปัญหาที่
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อาจจะเกิดขึ้นจากวิธีการเปิดรับสมัครที่แสดงให้เห็นเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ขึ้น เมื่อได้รับทราบข้อมูลทั้งสองวิธีอย่าง
ครบถ้วนแล้ว จะต้องมีการปรับแก้วิธีการให้ได้มาตราฐานมากข้ึน จากนั้นในระยะต่อไปที่ปรึกษาขอเสนอให้ใช้วิธีการ
ก าหนดโควต้าเพียงวิธีเดียว เนื่องด้วยเป็นวิธีที่มีการใช้ทฤษฏีการกระจายตัวที่เหมาะสมกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการ
ประหยัดงบประมาณด้วย 

3. วิธีการบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่าง การบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่างควรเป็นแบบ Panel 
Management ดังนี้ 

 การควบคุมคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งตามภาคที่อยู่ และ
แบ่งตามลักษณะด้านเพศ อายุ รายได้ในเบื้องต้น 

 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างต้องควบคุมให้ได้ตามจ านวนและลักษณะตามที่ก าหนดตลอดเวลา เช่น 
การก าหนดให้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครจะต้องมีอัตราส่วนที่สอดคล้องกับจ านวนประชากรในปีที่
ส ารวจ 

 การสับเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนและระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือให้เกิดความโปร่ง ใส เช่น การ
เก็บกลุ่มตัวอย่างไม่ซ้ าในกลุ่มเดิม  

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวัด ใช้เครื่องมือแบบสอบถามในเชิงปริมาณที่ใช้การวิจัยในเชิงส ารวจเชิง
วิเคราะห์ (Analytical Survey Method) เพ่ือน าผลการวิจัยไปประมาณค่าประชากร (Parameter Estimation) 

5. การเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ที่จะต้องแจกจ่ายแบบสอบถามไปตามครัวเรือนใน
แต่ละภาคที่อยู่ และแบ่งตามปัจจัยทางลักษณะประชากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านเพศ อายุ รายได้เพ่ือให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่กระจายอย่างเหมาะสม เพ่ือความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งในแบบสอบถามจะต้อง
ครอบคลุมพฤติกรรมการเปิดรับสื่อทุกประเภท ระยะเวลาในการเปิดรับ และสถานที่ในการเปิดรับ รวมถึงลักษณะ
ด้านประชากรและไลฟ์สไตล์ เป็นต้น 

นอกจากนี้การเก็บข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างต้องครอบคลุมไปในทุกช่องทาง (Platforms) 
และทุกเครื่องมือ (Devices) ที่ใช้เปิดรับสื่อวิทยุในระบบต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแล็ปท็อป แท็ปเล็ต 
สมาร์ทโฟน ฯลฯ และการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามควรท าปีละ 4 ครั้ง  ที่แบ่งการเก็บข้อมูลตัวอย่างครั้งละ 
2,500 ครัวเรือน รวม 10,000 ครัวเรือน ทั้งนี ้ในการเก็บข้อมูลควรขยายไปในกลุ่มตัวอย่างใหม่ทุกครั้ง ไม่ซ้ าในกลุ่ม
เดิม  

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม อุปนิสัย และไลฟ์สไตล์ของกลุ่มตัวอย่าง  

 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุทุกประเภท ระยะเวลาในการเปิดรับ และสถานที่
ในการเปิดรับ สถานีที่เปิดรับ 

 การอัพเดทข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลมีความทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่ม
ประชากร การน าเสนอข้อมูลควรมีการอัพเดทข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  
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7. งบประมาณและความเป็นไปได้ของโครงการ ส านักงาน กสทช. ควรให้การสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมโครงการวิจัยในกิจการกระจายเสียง โดยพิจารณาถึงเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือให้การ
ด าเนินการโครงการวิจัยเป็นไปตามหลักวิชาการ (ที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อติดขัดทางกฎหมายและรายละเอียด
ของข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ในหัวข้อ 5.8)  

8. ระบบการเรียกใช้ข้อมูล วิธีการเรียกใช้ข้อมูลควรเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่ง
อาจจะแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละรายเป็นเรื่องส าคัญที่สุด ดังนั้น 
จึงควรด าเนินการ ดังนี้ 

1) ระบบการเรียกใช้ข้อมูล (Data Retrieving) ผ่านทางระบบออนไลน์ และสามารถพิมพ์
ข้อมูลที่ต้องการได้ ทั้งนี้ควรมีซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้เมื่อต้องการ  

2) ระบบการเข้าถึงข้อมูล (Accessible Control Unit) ส าหรับผู้ต้องการใช้ข้อมูลการ
ให้บริการ โดยการให้บริการตามความต้องการ (Service on Demand) ตามรูปแบบของระยะเวลาที่ต้องการ เช่น 
รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน และข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้ทันที (Real time) 

3) ระบบแอดมิน (Admin/Client Unit) ท าหน้าที่ในการควบคุมข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล
ทั้งหมด และการติดต่อกับผู้ใช้ข้อมูล หรือจากระบบการเรียกใช้ไปยังผู้ใช้ข้อมูล  

4) ระบบน าเสนอข้อมูล (Standard Results) ดังนี้ 

  การน าเสนอข้อมูลที่ได้รับตามรูปแบบตาราง (Spread Sheet) เป็นข้อมูลที่ได้รับภายหลัง
การวิเคราะหท์ีเ่รียกใช้จากฐานข้อมูลและระบบเซิร์ฟเวอร์ น าเสนอผ่านระบบออนไลน์ด้วยซอฟตแ์วร์ 

  การน าเสนอข้อมูลทั้งสองรูปแบบจะต้องครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือการน าไปใช้  
โดยรายละเอียดของรายงานแสดงอยู่ในภาคผนวก ซ. ประกอบด้วย 

- ตาราง Media Summary Cross-sectional Spread Sheet น าเสนอระหว่างปัจจัย
ด้านประชากรและ Media Consuming Pattern ที่แบ่งตามกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลา 

- ตารา ง  Rating Cross-sectional Spread Sheet น า เ สนอค่ าคว ามนิ ยม ในสื่ อ
วิทยุกระจายเสียง 

 ตาราง Demographic Profile น าเสนอลักษณะด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
เป้าหมาย โดยสามารถเลือกและกรองข้อมูลได้ตามความสนใจ 

 
5.6 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวทางและวิธีการใหม่ในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อฯ  

ตามที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการวิจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและค่าความนิยมของสื่อ
ระบบใหม่ขึ้นมาในหัวข้อ 5.5 ที่กล่าวมานั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเห็นว่าปัจจัยที่จะท าให้ระบบดังกล่าวประสบ
ผลส า เ ร็ จนั้ น  ส่ วนหนึ่ งคื อมาตรฐานของผู้ ป ร ะกอบการที่ จ ะ เข้ า มาด า เ นิ น กิ จการนี้  และ อีกส่ วน 
คือ การสนับสนุนจากส านักงาน กสทช. เพราะกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังมีความเคลือบแคลงใจในกระบวนการท างาน
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ของผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจในขณะนี้ (อ้างอิงจาก หัวข้อ 5.3 ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อ
ในประเทศไทย) 

นอกจากนี้กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต้องการให้ส านักงาน กสทช. มีการท าวิจัยสนับสนุนใน
ระดับประเทศเป็นประจ าทุกปีด้วย  เพราะต่างมีความจ าเป็นและต้องการน าผลการวิจัยมาตรวจสอบ 
กับผลการวิจัยของผู้ประกอบการธุรกิจที่ด าเนินการอยู่  โดยส านักงาน กสทช. ควรท าหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้ ไม่
ว่าจะเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้ว่าจ้างหน่วยงานที่เหมาะสมเพ่ือเข้ามาด าเนินการวิจัย ในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้
บริการนั้น โดยกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการให้การจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการครอบคลุมไปถึงสื่อใหม่ๆ 
เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ด้วย  ซึ่งการเก็บข้อมูลแบบใหม่นั้นต้องพิจารณาเรื่องของความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ 
ขอบเขตการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมสื่อท่ีต้องการ และควรเปลี่ยนแปลงกลุ่มตัวอย่างทุก 6 เดือน  

ในส่วนของวิธีการเรียกใช้ข้อมูลนั้น กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มุ่งเน้นถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบการ
เ รี ยก ใช้ ข้ อมู ล ให้ เป็ น ไปตามความต้ องการของผู้ ใ ช้ บริ การ  ซึ่ ง อาจจะแตกต่ า งกัน  อย่ า ง ไรก็ ต าม 
การสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละราย (Mass Customization) เป็นหัวใจส าคัญที่สุด  

โดยแนวคิดของระบบการท าวิจัยสื่อรูปแบบใหม่นั้น ทางส านักงาน กสทช. ควรส่งเสริมและก ากับดูแล
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาด าเนินการ โดยเฉพาะในด้านวิชาการให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะ
ผลการวิจัยที่ได้จะมีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลได้  

เมื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและการ
เรียกใช้ข้อมูลส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยรูปแบบใหม่นั้นที่ยังไม่
เกิดขึ้นเป็นรูปแบบที่ชัดเจน แต่สามารถประเมินจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถ
พิจารณาในภาพรวม ได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง ของวิธีการและระบบใหม่ 
1. การมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดหากสามารถสร้างระบบการเก็บข้อมูลแบบใหม่ที่ได้

มาตรฐาน มีความแม่นย า เที่ยงตรงยิ่งขึ้น รวดเร็วขึ้น จะสร้างมาตรฐานใหม่ได้ 
2. การเข้ามาก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักงาน กสทช. นั้น จะท าให้ข้อมูล

การประเมินผลข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อกลายเป็นข้อมูลสาธารณะที่เปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง 

3. การให้บริการข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อระบบใหม่ เป็นการท าตาม
ความต้องการของกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะท าให้วิธีการวิจัยมีคุณภาพ และน่าเชื่อถือมากขึ้น 

4. การ เก็บข้อมูลพฤติ กรรมการบริ โภคสื่ อและค่ า ความนิยมของสื่ อระบบใหม่จ ะ เป็ น 
การท าตามความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล เช่น การเก็บข้อมูลที่เป็น Real time การเก็บข้อมูลผ่านระบบ 
Dairy Meter การเก็บข้อมูลที่เป็น Individuals การเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม Media Platforms ใหม ่
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ตารางที่ 21 สรุปจุดแข็งของวิธีการและระบบใหม่ที่เสนอ 
วิธีการ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 

1. วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง  - ใช้ Panel System ที่มีกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น ครอบคลุมลักษณะ
ประชากรได้มากขึ้นกว่าในอดีต 

2. วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง - วิธีก าหนดโควต้า (Quota Sampling) นั้นท าให้มั่นใจได้ว่า มี
ตัวแทนจากทุกกลุ่มประชากรที่สนใจ 

3. วิธีบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่าง  - ใช้วิธีการเปิดรับสมัครกลุ่มตัวอย่าง 50% ตามภาคที่อยู่ และ
ก าหนดโควต้าอีก 50% โดยคัดเลือกตามลักษณะปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เช่นเพศ อายุ และรายได้ เพราะท าให้มั่นใจได้มากขึ้นถึงโอกาสความ
น่าจะเป็นที่กระจายตัวไปทั่วถึงทั้งประเทศ และสามารถก าหนดให้
ได้มาซึ่งคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ครบถ้วนตามความสนใจของ
อุตสาหกรรมด้านสื่อหรือปัจจัยทางลักษณะประชากรอ่ืนๆ เพ่ือให้
การสุ่มตัวอย่างนั้นไม่มีอคติ (un-bias) และได้ตัวอย่างที่มีความ
เหมาะสม ตรงตามทฤษฎีความน่าจะเป็นสามารถใช้เป็นตัวแทนที่ดี
ของประชากรทั้งประเทศได้ 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวัด  - กิจการกระจายเสียง ใช้แบบสอบถามนั้นมีความสะดวกและคุ้นเคย
ต่อการปฏิบัติเป็นอย่างดี 
- กิจการโทรทัศน์ ใช้ People meter นั้นเป็นเทคโนโลยีที่สะดวก
ต่อการเก็บข้อมูล และส่งข้อมูลไปวิเคราะห์ได้อัตโนมัติ 

5. การเก็บข้อมูล  - กิจการกระจายเสียง ใช้แบบสอบถาม ที่เก็บข้อมูลครอบคลุม
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อด้านเสียงทุกประเภท ทุกช่องทาง ทุก
อุปกรณ์รับฟัง ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรที่ดี 
- กิจการโทรทัศน์ ใช้ People meter ที่มีเก็บข้อมูลระบุตัวบุคคล 
และช่วงเวลา รวมถึงประเภทรายการได้อย่างละเอียดเท่าที่
เทคโนโลยีปัจจุบันจะท าได้ เช่น แยกข้อมูลเป็น การชมรายการ การ
เปลี่ยนรายการ (Time-shifted viewing) การชมโฆษณา และอ่ืนๆ 
ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรที่ดี 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล - เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับสื่อ อุปนิสัย และไลฟสไตล์เข้า
ไว้ด้วยกันท าให้สะดวกต่อการท าความเข้าใจ และมีประโยชน์ต่อการ
น าเสนอโฆษณาต่อไป 
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วิธีการ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
- ในกิจการกระจายเสียง Update การวิเคราะห์ข้อมูลปีละ 1 ครั้ง 
เหมาะสมเนื่องจากสื่อวิทยุไม่ค่อยเปลี่ยนผังรายการ อีกทั้งง่ายต่อ
กระบวนการจัดการ 
- ในกิจการโทรทัศน์ น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล Real-time นั้นมี
ความเหมาะสมเพราะเป็นสื่อที่ เข้าถึงคนจ านวนมาก มี Rating 
เปลี่ยนแปลงไปตามรายการที่รับชม ดังนั้นเทคโนโลยีน าเสนอจึงต้อง
เป็นแบบนาทีต่อนาที 

7. งบประมาณ ความเป็นไปได้
ของโครงการ  

- การที่ส านักงาน กสทช. เป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณในการ
ด าเนินการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อ นั้นเป็นที่ยอมรับได้
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาด ท าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าธุรกิจการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่
เป็นอยู่จะมีความเป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

8.วิธีการเรียกใช้ข้อมูล - เทคโนโลยีการเรียกใช้ข้อมูลได้ตามต้องการ จะท าให้ผู้ประกอบการ
ด้านสื่อ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสะดวกในการใช้งาน 

 จุดอ่อน ของวิธีการและระบบใหม่ 
1. ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาแข่งขัน จะต้องมีเงินทุนสูง และมีความพร้อมด้านเครื่องมือ  

อีกท้ังต้องสร้างมาตรฐานในการด าเนินงาน ที่จะต้องใช้ระยะเวลาที่นานเพื่อสร้างการยอมรับ 
2. เมื่อผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดย่อมน านวัตกรรมใหม่มาด้วย ท าให้ Media Agency ต้อง

เรียนรู้การน าข้อมูลไปใช้ใหม่ 
3. กา รท า วิ จั ย ป ร ะ เ มิ น ผ ลค่ า ค ว า มนิ ย มข อ งสื่ อ ที่ เ ป็ น  Real time แบบนาที ต่ อ น า ที   

( Minute by minute) หรือ ทุกๆ 15 นาที เพ่ือให้ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโ ยชน์ในเชิงธุรกิจหรือ 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพสถานี หรือรายการได้จริง แต่ในแง่ปฏิบัติแล้วท าได้ยาก เนื่องจากปริมาณสถานี รายการมี
จ านวนมาก อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูง 

4. การพ่ึงพางบประมาณจากส านักงาน กสทช. เพียงช่องทางเดียวจะมีความเสี่ยง หากไม่มีความ
ชัดเจนด้านแผนงบประมาณที่รองรับกระบวนการท าวิจัย 

5. กลุ่ม Product Owners มองว่าการก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐนั้น ควรใช้บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เพ่ือให้ระบบใหม่ลุล่วงไปได ้

6. ตามระบบการบริหารจัดการหน่วยงานวิจัยข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ
ระบบใหม่ เป็นการระดมเงินทุนจากกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม Media Owners  2) กลุ่ม Media 
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Agency 3) กลุ่ม Product Owners และ 4) ส านักงาน กสทช. ซึ่งหากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วย และไม่ให้ความ
ร่วมมือ ย่อมสร้างปัญหาให้การด าเนินงานของระบบใหม่  
ตารางที่ 22 สรุปจุดอ่อนของวิธีการและระบบใหม่ที่เสนอ 

วิธีการ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
1. วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง  - ที่มีกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้นให้ครอบคลุมลักษณะประชากรมากขึ้น 

ย่อมท าให้มีต้นทุนที่เพ่ิมข้ึน 
2. วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง - วิธีก าหนดโควต้า (Quota Sampling) นั้นอาจไม่เอ้ือต่อความยืน

หยุ่นในการวัดพฤติกรรมที่เจาะกลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้ที่ชอบกีฬา
วอลเล่ย์บอล หรือ กลุ่มแม่บ้าน 

3. วิธีบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่าง  - การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดรับสมัคร 50% และวิธีการ
ก าหนดโควต้า 50% นั้นมีความยากในการปฏิบัติ หากการควบคุม
ในภาคสนามไม่ดีผลที่ได้จะไม่แม่นย า หรือต้องเก็บข้อมูลเพ่ิมซึ่งมี
ความยุ่งยากและเปลืองงบประมาณ 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวัด  - กิจการกระจายเสียงที่ใช้แบบสอบถามนั้นเป็นกระบวนการที่มี
หลายขั้นตอนในการด าเนินการ และค่อนข้างล้าสมัย  
- กิจการโทรทัศน์ใช้ People meter นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการ
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด  

5. การเก็บข้อมูล  - กิจการกระจายเสียงที่ใช้แบบสอบถามนั้น ใช้การระลึกข้อมูลที่ผ่าน
มา จึงอาจมีความผิดพลาดจากการจ าไม่ได้ หรือเกิดความล้าในการ
ตอบ ท าให้ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง 
- กิจการโทรทัศน์ที่ใช้ People meter นั้นจะมีข้อผิดพลาดในการ
รายงานผลจากการกดปุ่มระบุตัวบุคคลผิด (Human Error) หรือ
เปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ สิ่งเหล่านี้ตรวจสอบได้ยากมาก 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูลที่เสนอไว้ ยังเป็นเทคโนโลยีที่ขาดการทดสอบ 
ต้องรอดูผลในอนาคตอีกต่อไป 

7. งบประมาณ ความเป็นไปได้
ของโครงการ  

- การที่ส านักงาน กสทช. เป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณนั้น อาจมี
ข้อติดขัดด้านกฎหมาย และเพ่ิมขั้นตอนการตรวจสอบกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย (โดยที่ปรึกษาได้
ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายฯ ในหัวข้อ 5.8) 

8.วิธีการเรียกใช้ข้อมูล - เทคโนโลยีการเรียกใช้ข้อมูลได้ตามต้องการนั้น ใช้เงินทุนในการ
พัฒนามหาศาล  
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 โอกาส ของวิธีการและระบบใหม่ 
1. สื่อระบบใหม่ที่ เกิดขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  อาจจะเป็นช่องทางสร้าง

ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความช านาญเฉพาะด้านสามารถน าเสนอขอบเขตการให้บริการวิจัยที่แตกต่างจาก นีลเส็น 
นอกจากนี้ อาจจะเปลี่ยนการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจให้กลายเป็นความร่วมมือระหว่าง นีลเส็นและบริษัทรายใหม่ๆ 
ได ้

2. หากหน่วยงาน เช่น ส านักงาน กสทช. ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนในการด าเนินการวิจัยย่อมเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันกันตั้งแต่กระบวนการบริหารจัดการส ารวจวิจัย ตั้งแต่การสรรหาบริษัท
วิจัย การพัฒนาขั้นตอนและหลักเกณฑ์การส ารวจ การส ารวจและน าเสนอผลการศึกษา 

3. ปัญหาเรื่องการประเมินผลข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมและค่าความนิยมของสื่อเป็นปัญหา 
ที่ต่อเนื่องมานาน เป็นโอกาสผลักดันให้เกิดระบบใหม่ที่ก ากับดูแลด้วยหน่วยงานที่มีความเป็นกลางเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้ 

4. การเกิดขึ้นของรูปแบบบริการใหม่ในตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ท าให้
ผู้ประกอบการผลักดันธุรกิจการวิจัยข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อระบบใหม่ให้เกิดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
ตารางที่ 23 สรุปโอกาสของวิธีการและระบบใหม่ที่เสนอ 

วิธีการ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
1. วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง  - การริเริ่มใช้ Panel System ที่มีกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น ครอบคลุม

ลักษณะประชากรได้มากขึ้นกว่าในอดีต จะดึงดูดผู้ประกอบการด้าน
วิจัยสื่อสมัยใหม่เข้ามาสู่อุตสาหกรรมมากขึ้น 

2. วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง - การทบทวนสัดส่วนในการก าหนดโควต้า (Quota Sampling) 
ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะท าให้ในอนาคตมีกลุ่มที่
เหมาะสมและตอบโจทย์มากขึ้น 

3. วิธีบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่าง  - การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดรับสมัคร 50% และวิธีการ
ก าหนดโควต้า 50% ท าให้มั่นใจได้มากขึ้นถึงโอกาสความน่าจะเป็น
ที่กระจายตัวไปทั่วถึงทั้งประเทศ และน ามาซึ่งความร่วมมือใหม่ๆ ใน
อุตสาหกรรม 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวัด  - กิจการกระจายเสียง ใช้แบบสอบถาม สามารถพัฒนาต่อยอดไป
เป็นระบบออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันได ้
- กิจการโทรทัศน์ ใช้ People meter ซึ่งจะมีการพัฒนา และ
สามารถวัดในแพลตฟอร์มที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น วัดกับระบบ
ออนไลน์ หรือ multi-screen 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 

วิธีการ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
5. การเก็บข้อมูล  - ในอนาคตการเลือกกลุ่มตัวอย่างจะมีผู้ผลิตใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี 

เครื่องวัดค่าความนิยม (Rating) แบบพกพา เพียงแค่เปิดสื่อในแต่ละ
อุปกรณ์ ก็จะสามารถเก็บข้อมูลได้ทันที 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล - เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับสื่อ อุปนิสัย และไลฟสไตล์เข้า
ไว้ด้วยกันท าให้สะดวกต่อการท าความเข้าใจ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการ
ให้บริการข้อมูลที่หลายหลาย (Mass customization) มากกว่าใน
อดีต 

7. งบประมาณ ความเป็นไปได้
ของโครงการ  

- การที่ กสทช. เป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินการ
ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อ มีความเป็นไปได้ที่จะผลักดันให้
ธุรกิจสื่อเจริญเติบโตขึ้น รวมถึงสามารถพิจารณาในเชิงเนื้อหาของ
รายต่างๆ ควบคู่ไปได้ด้วย 

8.วิธีการเรียกใช้ข้อมูล - เทคโนโลยีการเรียกใช้ข้อมูลได้ตามต้องการ จะท าให้ผู้ประกอบการ
ด้านสื่อ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้เห็นข้อมูลที่
ทันสมัย และน ามาซึ่งระบบแนะน าโฆษณาที่เหมาะสมกับรายการ
นั้นแบบ Real time หรือการ Bidding Advertising ซึ่งเป็นโฆษณา
ดิจิทัลระบบใหม่ โดย Agency เองจะเปลี่ยนการซื้อโฆษณา (Media 
Plan) มาเป็นรูปแบบการซื้อผู้ชม (Audiences) แทน ซ่ึงมีประโยชน์
มากกว่าโฆษณาแบบเดิม และในอนาคตเครื่องมือโฆษณาแบบดิจิทัล
จะมี ค ว ามฉลาดมากขึ้ น  เ ช่ น เ ดี ย วกั บ ระบบของ  Google 
Advertising ที่ตรงประเด็นและมีความสามารถรวมถึงประสิทธิภาพ
มากกว่าในอดีต 

 

 อุปสรรค ของวิธีการและระบบใหม่ 
1. การเกิดขึ้นของสื่อใหม่ในแพลตฟอร์ม ต่างๆ ท าให้โครงสร้างสื่อนั้นมีขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น ท าให้

ระบบการเก็บข้อมูลมีความซับซ้อนขึ้น 
2. ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีท าให้เกิด Media Platforms ใหม่ที่น าเสนอเนื้อหาต่างๆ 

หลากหลาย แต่ ในขณะเดียวกันระบบการประเมินผลข้อมูล เกี่ ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคสื่ อและ 
ค่าความนิยมของสื่อต้องพัฒนาตามด้วย 

3. หากไม่มีเงินทุนสนับสนุน จะท าให้แนวคิดเรื่องการสร้างระบบการประเมินผลพฤติกรรมการบริโภค
สื่อและค่าความนิยมสื่อโฆษณาแบบใหม่เกิดขึ้นไม่ได้ 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 

ตารางที่ 24 สรุปอุปสรรคของวิธีการและระบบใหม่ที่เสนอ 
วิธีการ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 

1. วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง  - การตอบสนองต่อความต้องการในเรื่องกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น 
ครอบคลุมลักษณะประชากรที่หลากหลายขึ้น จะท าให้เกิดความ
ต้องการที่หลากหลาย และจ าเป็นต้องมีกระบวนการหาข้อสรุป ใน
รูปแบบฉันทามติ (consensus) 

2. วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง - เกิดข้อสงสัยในวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจ าเป็นต้องการทบทวนผล
การศึกษาทางวิชาการ ในเรื่องสัดส่วนในการก าหนดโควต้า (Quota 
Sampling) เป็นอย่างมาก เพ่ือลดข้อโต้แย้งจากผู้เกี่ยวข้อง 

3. วิธีบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่าง  - การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดรับสมัคร 50% และวิธีการ
ก าหนดโควต้า 50% ท าให้ต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของการ
ตรวจสอบความถูกต้องของหน่วยที่ศึกษาเพ่ิมขึ้นมาก (ส าหรับระยะ
ต่อไปที่ปรึกษาเสนอให้ใช้การเก็บด้วยวิธีการก าหนดโควต้า เพียงวิธี
เดียว เพื่อให้ประหยัดงบประมาณ) 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวัด  - กิจการกระจายเสียงที่ใช้แบบสอบถาม  จะต้องมีงบประมาณที่
พอเพียงทั้งเรื่องการจัดการ และค่าตอบแทนให้กับผู้ตอบเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง 
- กิจการโทรทัศน์ที่ใช้ People meter จะถูกแข่งขันกับอุปกรณ์วัด 
Rating สมัยใหม่ที่ดีกว่า เร็วกว่า และถูกกว่า เป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

5. การเก็บข้อมูล  - หากไม่มีการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ของบุคลากรที่รับผิดชอบ
การเก็บข้อมูล ทั้งในด้านวิธีการและเทคโนโลยี จะเป็นอุปสรรคส าคัญ
ที่ขัดขวางการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อต่อไป 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล - หากไม่มีการเตรียมพร้อมและให้ความรู้ว่าแต่ละกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ควร
จะใช้ระบบรายงานรูปแบบใด จะท าให้ผลการวิเคราะห์ไม่ได้ใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ 

7. งบประมาณ ความเป็นไปได้ของ
โครงการ  

- ในปัจจุบันอาจมีข้อติดขัดทางกฎหมาย ทั้งในด้านวัตถุประสงค์และ
ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการน าเงินจากกองทุนวิจัยมาใช้สนับสนุน
โครงการ 

8.วิธีการเรียกใช้ข้อมูล - เทคโนโลยีการเรียกใช้ข้อมูลขั้นสูงนั้น มีก าแพงด้านความรู้  
(Learning Curve) หลายด้าน หากมี Road Map ในการพัฒนาระบบ



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 

วิธีการ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
และบุคลากรที่ไม่ชัดเจน จะท าให้เป็นอุปสรรคท่ีขัดขวางต่อการเกิดขึ้น
ต่อนวัตกรรมดังกล่าว 

 
5.6.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  
เนื่องจากการประกอบการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและการเรียกใช้ข้อมูลส าหรับ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยนั้น ที่ผ่านมาด าเนินการโดยองค์กรธุรกิจที่แสวงหาผลก าไร
และผูกขาดเพียงรายเดียว (ถึงแม้ว่า ณ ปัจจุบันจะมีหลายบริษัทที่มีศักยภาพได้เข้ามาสู่ตลาดก็ตาม) ท าให้ไม่มีข้อ
เปรียบเทียบระหว่างคู่แข่งขัน อีกท้ังปัญหาในอดีตบางข้อที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการไม่ได้รับการ
แก้ไขหรือการแก้ไขปัญหาบางประเด็นที่ยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงท าให้ผู้ใช้บริการมีความรู้สึก
ว่าผู้ประกอบการไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและไม่สามารถตอบค าถามของวิธีการด าเนินการวิจัยได้ ในที่สุด
ผู้ใช้บริการจึงเรียกร้องให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นในตลาด  

ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงขอเสนอการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบัน โดยให้ส านักงาน กสทช. เข้ามาก ากับ
ดูแลการเก็บข้อมูล และให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ทั้งนี้ควรมีการส่งเสริมกระบวนสรรหาและสนับสนุนให้เกิดการ
แข่งขันยกระดับด้านวิธีการวิจัยให้เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือคัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสม มีศักยภาพมาท าการวิจัย
พฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ  ซึ่งท าให้ข้อมูลที่ได้รับจะมีความน่าเชื่อถือ เป็นกลางและสามารถ
น าเอาผลการวิจัยมาตรวจสอบกับข้อมูลที่ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการในปัจจุบัน โดยบทบาทของส านักงาน กสทช. 
จะเก่ียวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 ส านักงาน กสทช. ให้การสนับสนุน เพ่ือให้มีการคัดเลือกองค์กรหรือหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลรวมถึงหน่วยงานผู้ตรวจสอบวิธีวิจัยด้วยความเป็นกลาง ไม่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์หรือผลก าไรที่
องค์กรพึงได้รับ เพราะเป็นการบริหารจัดการที่ไม่หวังผลก าไรอย่างแท้จริง ซึ่งหากได้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ 
เป็นกลาง และถูกต้องตามหลักวิชาการในการจัดเก็บข้อมูลแล้วนั้น ข้อมูลที่ได้จึงจะมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพใน
การยืนยันข้อมูลที่ภาคเอกชนที่ประกอบการธุรกิจประเภทเดียวกันอ้างอิงได้ 

 ส านักงาน กสทช. ให้การสนับสนุนผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและการ
เรียกใช้ข้อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาในการศึกษาและวิจัยการบริโภคสื่อและวัดค่า
ความนิยมสื่อ  

 เมื่อส านักงาน กสทช. ได้รับข้อมูลจากการส ารวจวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ 
จะเป็นการช่วยสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการโฆษณาของกลุ่ม Media Owners ขนาดเล็ก และกลุ่ม 
Product Owners ขนาดเล็ก เช่น กลุ่มเคเบิลทีวีท้องถิ่น กลุ่มทีวีดาวเทียม ให้สามารถเติบโตและแข่งขันใน
อุตสาหกรรมได้  

จากข้อเสนอของที่ปรึกษาดังกล่าวข้างต้นโดยให้ส านักงาน กสทช. เข้ามามีบทบาทส าคัญในการสนับสนุน
การจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและการเรียกใช้ข้อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นั้น  จะเป็น
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(Audience Measurement) 

การส่งผลดีต่อส านักงาน กสทช. ด้วย เพราะเป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีและแสดงถึงความจริงใจในการแก้ไข
ปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทุกหน่วยงานในอุตสาหกรรมสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน์ทั้ง กลุ่ม Media 
Agency, กลุ่ม Media Owners และกลุ่ม Product Owners  และยังสามารถเข้ามาก ากับดูแลคุณภาพของเนื้อหา
รายการที่น าเสนอ โดยรายการจะต้องมีความเหมาะสม ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา หรือสร้างผลกระทบต่อ
สังคม ความมั่นคงของชาติ ความสามัคคีในชาติ  

อย่างไรก็ตาม หากส านักงาน กสทช. เข้ามาสนับสนุนการศึกษาการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ
และการเรียกใช้ข้อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นั้น มีข้อพึงระวัง คือ 1) การจัดสรรงบประมาณเพราะ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวนี้ควรท าต่อเนื่องทุกปี และควรจัดสรรเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ ด้วย 2) หน่วยงานหรือองค์กรที่
คัดเลือกเข้ามารับท าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล และการเรียกใช้ข้อมูลต้องเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม
และมีศักยภาพด้านนี้อย่างจริงจัง  

5.6.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factor)  
ที่ปรึกษาได้ท าการประมวลสรุปแนวคิดจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งมีความเห็นว่าระบบใหม่นั้นจะ

ส าเร็จได้หรือไม่ข้ึนอยู่กับปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และปัจจัยอื่นๆ ดังนี้ 
1. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม รวมถึงเงินทุนสนับสนุนจาก

ภาครัฐ  
2. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความพร้อมของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาด าเนินการด้านต่างๆ เช่น 

เครื่องมือ การวางแผน และต้องมีความเป็นสากล อีกทั้งการสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสใน
กระบวนการวิจัยที่จัดท าขึ้นโดยส านักงาน กสทช. 

3. ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน คือ ส านักงาน กสทช. ไม่ควรเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการวิจัยเอง 
แต่ควรให้การสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนเพ่ือการท าวิจัย เพ่ือสร้างความเป็นกลาง และให้ได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือและ
โปร่งใส  

 

5.7 แผนในการจัดเก็บข้อมูลและการจัดท าระบบเรียกใช้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (Road Map) 

แผนในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงแผนใน
การจัดท าระบบการเรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่
เหมาะสมส าหรับประเทศไทยที่ได้จัดท าขึ้นในรายงานฉบับนี้ เป็นแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
พฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมในการรับชมสื่อครอบคลุมขอบเขตการด าเนินงานให้มีความชัดเจน 
ส าหรับผู้ด าเนินงานใดๆ ที่จะเข้ามารับผิดชอบกระบวนการส ารวจข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยม
ต่อไปในอนาคต ซึ่งควรมีแผนการท างานในเรื่องของวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรมตามเป้าหมายหลักที่จะต้อง
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน และผลลัพธ์ของแผนงาน ดังนี้ 
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(Audience Measurement) 

5.7.1 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินการ (Objectives) 
1. เพ่ือให้เกิดการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ และสื่ออ่ืนๆ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมต่างประเทศ 
2.  เพ่ือน าเสนอผลการส ารวจข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ ผ่านระบบการ

เรียกใช้ที่ได้มาตรฐานสากล  

5.7.2 ระยะเวลาในการด าเนนิการ (Period of the Roadmap) 
แผนการด าเนินการนี้มีระยะเวลาในการด าเนินการรวม 1 ปี ที่แบ่งเป็น 5 ช่วงระยะเวลา ได้แก่  

1) การทบทวนความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ( Industry summary) 2) การคัดเลือกผู้ท าวิจัยและผู้ตรวจสอบ 
(Selected potential) 3) จัดประชุมน าเสนอแผนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม (Public Relations Plan) 4) การ
ส ารวจข้อมูล (Research work) และ 5) การน าผลการศึกษาไปใช้งาน (Deployment) โดยมีรายละเอียดของ
กิจกรรมตามแผนงานแต่ละช่วงเวลา ดังนี้  

ตารางที่ 25 กิจกรรมตามแผนงานแต่ละช่วงเวลา 

ช่วงเวลา (Phase) กิจกรรม 

1. เดือนที่ 1-6  1. การทบทวนความต้องการจากผู้ที่เก่ียวข้อง (Industry summary) 
1.1) การประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสื่อ เช่น กลุ่มขององค์กร

ด้านการส ารวจข้อมูล และการจัดท าค่าความนิยมของสื่อ (Media Research) 
กลุ่มขององค์กรที่ปรึกษาและวางแผนด้านสื่อ (Media Agency) กลุ่มเจ้าของสื่อใน
แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น สถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ (Media Owners) และกลุ่ม
เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้โฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ (Product owners) รวมถึง
การรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสื่อทั้งจากในและต่างประเทศมาท าการ
สังเคราะห์เป็นประเด็นที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ใช้เป็นบรรทัดฐานใน
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมในสื่อ 

1.2) จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้ามา
รับผิดชอบตลอดโครงการ 

1.3) ระบุความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เพ่ือก าหนดขอบเขต 
และวัตถุประสงค์การศึกษา ให้ครอบคลุมตามความต้องการ เช่น ช่องทางที่
ครอบคลุม multi-screens ลักษณะทางประชากร ตัวแปรด้านพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อ (เช่น สถานที่รับชม รับฟัง ประเภทสื่อ ระยะเวลา ความถี่) รวมถึงการ
เลือกใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับประเทศไทย 
เป็นต้น 
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(Audience Measurement) 

ช่วงเวลา (Phase) กิจกรรม 

1.4) สรุ ปถึ งปั จจั ยที่ ส ร้ า งผลส า เ ร็ จ  (Key Success Factors) ที่ ท า ให้
กระบวนการเก็บข้อมูลเป็นที่น่าเชื่อถือน าไปสู่การค้นพบข้อเท็จจริง และสร้างการ
ยอมรับในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง  

1.5) วางแผนด้านงบประมาณ ประกอบด้วย โครงสร้างค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นจน
จบ ครอบคลุมทั้งโครงการ ทั้งในแง่กระบวนการด าเนินการ และเทคโนโลยีที่ใช้ 
ตลอดจนวิธีการจัดการรายได้ที่จะเกิดขึ้น โดยจะต้องน ามาวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงิน (Benefit Cost Ratio: B/C) หรือการวิเคราะห์ความคุ้ม
ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management) ไว้ด้วย 

1.6) น าเสนอแผนงานแก่ ส านักงาน กสทช. ให้ข้อคิดเห็น (เพ่ือน ามาใช้
ปรับปรุงแผนงานให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์) 

1.7) น าเสนอแผนงานให้กับกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องทั้งอุตสาหกรรมสื่อรับทราบ 

2. เดือนที่ 4-7 2. การคัดเลือกผู้ท าวิจัยและผู้ตรวจสอบ (Selected potential) 

2.1) การรวบรวมงบประมาณการด าเนินงาน ซึ่งอาจมีที่มาจากส านักงาน 
กสทช. และผู้สนับสนุนจากหน่วยงานที่มีศักยภาพอ่ืนๆ ตามแผนงานในข้อ 1.5 

2.2) ประกาศคัดเลือกบริษัท Media Research และผู้ตรวจสอบอิสระ 
(Research auditor) ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
เทคโนโลยีการเก็บข้อมูล เทคนิควิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีในการสร้างระบบ
เรียกใช้ข้อมูลที่มีมาตรฐานในระดับสากล เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และถูกต้องตาม
ขอบเขตงาน (TOR) ของกระบวนการวิจัย ดังนี้  

 การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่สามารถเป็นเครื่องบ่งชี้
โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นในระดับ 95% ที่มีความคลาดเคลื่อน
ของกลุ่มตัวอย่างไม่เกิน 5%  

 การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
แตกต่างกันให้ครบถ้วนตามลักษณะทางด้านภูมิประชากรศาสตร์ ( เช่น ภูมิภาค 
เพศ อายุ การศึกษา รายได้ หรือปัจจัยทางลักษณะประชากรอ่ืนๆ) 

 กา ร เ ก็ บ ข้ อมู ล ค ว ร เป็ น ก า ร เ ก็ บ ข้ อมู ล จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 
ทั่วประเทศ ที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนกลุ่มประชาชนได้ 

  การวิเคราะห์ผลการศึกษาที่ได้รับ เพ่ือน าเอาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
อ้างอิงเพ่ือการประกอบธุรกิจของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ส่วนหน่วยงานผู้ตรวจสอบต้องมีผลงานในระดับสากล และเคย
ท างานครอบคลุมทั้งประเทศ 
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(Audience Measurement) 

ช่วงเวลา (Phase) กิจกรรม 

2.3) ท าสัญญาว่าจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อได้ผู้ด าเนินการแล้วจะต้องท า
ข้อตกลงถึงเนื้อหาของงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ส่งมาเป็นแผนการด าเนินงาน 
(Inception planning)  

3. เดือนที่ 7-8 3) จัดประชุมน าเสนอแผนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เช่น Media Agency, 
Media Owner และ Product Owner ได้รับทราบว่าใครคือ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (รวมถึงสื่อดิจิทัลทุกประเภท) น าเสนอเบื้องต้นให้เห็น
เทคนิควิธีการ (Research Methodology) ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
ผู้ผลิตรายการเพ่ือน าไปออกตามสื่อต่างๆ / เจ้าของสถานี/ เจ้าของสื่อที่น าเสนอ
ผ่านสื่อทางภาพและเสียงในระบบดิจิทัล (Media Owners) รวมถึงแสดงให้เห็น
หลักการ และวิธีการในทางปฏิบัติส าหรับระบบเรียกใช้ข้อมูลที่จะเกิดขึ้น หากมีการ
สมัครสมาชิก ให้เริ่มต้นท า ณ ขั้นตอนนี้ เพ่ือให้มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
ต่อไป 

4. เดือนที่ 7-12 4) การส ารวจข้อมูล (Research work) เป็นกระบวนการที่ทั้งผู้ท าวิจัย และผู้ตรวจ
สอบจะต้องด าเนินการควบคู่กันไป โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 

4.1) การเตรียมแผนการเก็บข้อมูล ด้านวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และ
ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลตามแพลตฟอร์มที่ได้ก าหนดไว้ 

4.2) การทดสอบระบบการเก็บข้อมูล ที่จะต้องพิจาณาถึงความถูกต้องของ
ข้อมูล (Validate) วิเคราะห์ความผิดพลาดของข้อมูลว่ามาจากประเด็นใด และต้อง
มีวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสม 

4.3) การวางระบบฐานข้อมูล (Database) ที่รวบรวมข้อมูลเข้ามาเป็น Data 
warehouse ประกอบไปด้วยตัวแปรต่างๆ ที่มีความเหมาะสมในการประมวลผล 
เช่น การระบุกลุ่มตามลักษณะทางประชากร ช่องทางการรับสื่อ พฤติกรรมการรับ
สื่อ ความสนใจในสื่อ ที่จะต้องเก็บเป็นตัวแปรในตารางข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการ
สรุปข้อมูลโดยรวมและแยกย่อย หรือท าเป็นตารางไขว้ (Cross-tab) ได้โดยง่าย 

4.4) การเก็บข้อมูล (Data Collection) ผู้ท าวิจัยจะต้องสื่อสารแผนงาน 
รวมถึงให้การอบรมกับหัวหน้าทีมเก็บข้อมูลในแต่ละแพลตฟอร์ม เพ่ือให้การเก็บ
ข้อมูลนั้นมีประสิทธิภาพ (มีความเที่ยงตรง ถูกต้อง) มีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ใน
งบประมาณ และสามารถเก็บข้อมูลได้ตามก าหนดเวลา ในการนี้จะต้องมีการ
ทดลองการเก็บเบื้องต้น (Pilot test) เพ่ือวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและวางแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนด้วย จากนั้นจึงเริ่มเก็บข้อมูลจริงตามแผนงานต่อไป  

4.5) จัดท าระบบรายงาน (Report) ไว้ส าหรับการน าเสนอข้อมูลตามความ
สนใจของผู้ใช้ข้อมูล (On Demand) ที่ต้องมีทั้งตารางข้อมูลและสามารถสร้าง
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(Audience Measurement) 

ช่วงเวลา (Phase) กิจกรรม 
กราฟฟิกในรูปแบบที่หลากหลาย (Data Visualization) ตามขอบเขตของระบบ
เรียกใช้ให้ได้ทั้งหมด ซึ่งผู้ตรวจสอบจะต้องรายงานความคืบหน้าทั้งในแง่ความ
ถูกต้องของผลลัพธ์ และความคืบหน้าของโครงการให้คณะกรรมการรับทราบเป็น
ระยะๆ 

5. เดือนที่ 10-12 5. การน าผลการศึกษาไปใช้งาน (Deployment)  เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก
หรือผู้ที่มีสิทธิในการเรียกข้อมูลในแต่ละระดับ เข้ามาศึกษาวิธีการเรียกใช้ข้อมูล
และน าผลการส ารวจข้อมูลไปใช้ โดยมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

5.1) การฝึกอบรมการใช้งานระบบเรียกใช้ข้อมูล เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ถึงวิธีการในการเข้าระบบ ความสามารถของระบบ รับทราบถึงข้อมูลที่มีสิทธิดูได้
ในแต่ละระดับ รับทราบกฎเกณฑ์และสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงได้รับทราบ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ เท่าที่
จ าเป็น นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้ผู้รับการอบรมได้เสนอแนะการปรับปรุงระบบ
รายงาน หรือระบบเรียกใช้ข้อมูลให้มีความเหมาะสมต่อไป 

5.2)  การเรียกใช้ข้อมูล เป็นการดูผลการส ารวจได้ตามความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูล เช่น ข้อมูล ณ ขณะนั้น (Real-time) ข้อมูลรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ 
หรือรายเดือน เป็นต้น 

5.3) สรุปผลการด าเนินงาน ที่ประกอบไปด้วยรายงานประเมินผลการวิจัย 
ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบเรียกใช้ข้อมูล และสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ 

 
 แผนงานที่จัดท าขึ้นนี้ มีเป้าหมายเพ่ือให้มีความชัดเจนในการเริ่มต้นท าวิจัยด้านสื่อ และใช้เป็นแนวทาง
ก าหนดกิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ ที่จะต้อง 
ด าเนินการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีต่อไปในอนาคต 
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(Audience Measurement) 

แผนภาพที่ 245 แสดงการด าเนินงานการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าระบบเรียกใช้ข้อมูลด้านสื่อ 

 
 ช่วงเวลาในแต่ละ Phase 
 ระยะเวลาของกิจการโทรทัศน์ 
 ระยะเวลาของกิจการกระจายเสียง 
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(Audience Measurement) 

5.7.4 ผลที่จะได้รับ (Outputs) 
วัตถุประสงค์ (Objective) ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Outputs) 

ระดับองค์กร 
(Organizational) 

ระดับชาติ (National) 

1. เพ่ือสร้างมาตรฐานในการวิจัย
พฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่า
ความนิยมของสื่อในประเทศไทยให้มี
มาตรฐานทัดเทียมต่างประเทศ 
 

* การวางรากฐานการส ารวจ
วิจัยค่าความนิยมสื่อดิจิทัล 
ที่น่าเชื่อถือ 
* การส ารวจวิจัยพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อที่เน้นความน่าเชื่อถือ 
ถูกต้อง 
* ผลการวิจัยพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อสามารถน าไปอ้างอิง  
ตรวจสอบได้ 

* การส ารวจวิจัยพฤติกรรม
การบริโภคสื่อและค่าความ
นิยมสื่อที่ได้มาตรฐานสากล 
และถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

2. เพ่ือมุ่งเป็นผู้บุกเบิกในการเก็บ 
ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและ
ค่าความนิยมของสื่อที่ได้
มาตรฐานสากล  
  

* งานส ารวจวิจัยพฤติกรรมการ 
บริโภคสื่อที่ต่อเนื่องทุกปี  
* งานส ารวจวิจัยค่าความนิยม  
สื่อผ่านทางเครื่องมือ
อิเลคทรอนิคส์ที่น่าเชื่อถือ   

* ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ 
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่
พร้อม และสามารถสร้างการ 
ยอมรับได้ 

  
5.8 ข้อเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย  

IRDP ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยม
ของสื่อ ซึ่งจัดท าการวิจัยขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน จาก
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพชี้ให้เห็นว่ากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการค่าความนิยมของสื่อจากผู้ประกอบการ
ธุรกิจในปัจจุบันต้องการการปรับปรุงกระบวนการวิจัยที่เป็นอยู่  ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่ากลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องมี
ปัญหาด้านกระบวนการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อต่อเนื่องมานาน แม้ว่า
ผู้ประกอบการในธุรกิจกระบวนการวิจัยนี้จะเป็นผู้ประกอบการเจ้าใหญ่เพียงรายเดียวที่ให้การบริการ
ทางด้านนี้มาเป็นเวลานาน มีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม มีความช านาญ แต่กลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องที่ใช้
บริการยังมีความต้องการให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ที่ยังเป็นที่น่าสงสัยมาตลอด อีกทั้งผู้ประกอบการไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลการวิจัยที่ได้รับ
ให้เป็นที่น่าพอใจได้   

นอกจากนี้ ยังให้ความเห็นว่าหากมีหน่วยงานภาครัฐเข้าก ากับดูแลอย่างแท้จริง พร้อมเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดเพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม จะมีความเป็นไปได้ว่าธุรกิจการวิจัย
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พฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อในปัจจุบันจะมีความเป็นกลาง และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลดังกล่าวมีความเห็นว่าหากมีระบบใหม่ในการวิจัยพฤติกรรม
การบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ ควรเน้นกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ และต่อไปนี้คือข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การจัดตั้งหน่วยงานที่ท า
หน้าที่จัดเก็บข้อมูล 2) การให้การสนับสนุนหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล และ 3) ประเด็นกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อเสนอแนะในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีรูปแบบการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลที่
เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป  

5.8.1 การจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล  
จากผลการวิจัยที่ได้ประมวลความต้องการและทางเลือกที่มีจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อ 

การจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านสื่อฯ ท าให้สามารถสรุปได้ว่าลักษณะของระบบใหม่ที่เป็นไปได้ คือ เสนอให้
ส านักงาน กสทช. เข้ามาก ากับดูแลการเก็บข้อมูล โดยกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเห็นว่า 
ปัญหาเรื่องการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อในปัจจุบันจะลดลงได้ หากส านักงาน 
กสทช. จะเข้ามาก ากับดูแลและให้การสนับสนุนด้านเงินทุนด้วย แต่ไม่ใช่การเข้ามาท าวิจัยด้านสื่อด้วย
ตนเอง ทั้งนี้ ในการจัดตั้งหรือมอบหมายให้หน่วยงานที่เหมาะสมมีศักยภาพพร้อมส าหรับการท าวิจัย
พฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ จะท าให้ข้อมูลที่ได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือ เป็นกลางและ
สามารถน าเอาผลการวิจัยมาตรวจสอบกับข้อมูลที่ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการในปัจจุบัน นอกจากนั้น
ข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลสาธารณะที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคฝ่ายสามารถเข้าถึงได้ และกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมดต้องการให้ส านักงาน กสทช. มีการสนับสนุนการวิจัยในระดับประเทศอย่างต่อเนื่องด้วย 

เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้รับ รวมถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่ปรึกษา 
ขอให้ข้อเสนอแนะกับส านักงาน กสทช. เข้ามาก ากับดูแลในเรื่องวิชาการด้านการจัดเก็บข้อมูลให้มีความ
เหมาะสมส าหรับประเทศไทย และสนับสนุนให้มีการสร้างกระบวนการคัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสมเพ่ือ
เข้ามาท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล โดยการก าหนดมาตรฐานในการด าเนินการที่พิจารณาจากวัตถุประสงค์หรือ
คุณลักษณะของหน่วยงานที่จะเข้ามาท าการคัดเลือก (อย่างไรก็ตาม ทางส านักงาน กสทช. อาจมีข้อติดขัด
ในประเด็นด้านกฎหมาย ส าหรับการให้เงินทุนสนับสนุน ทางท่ีปรึกษาจึงได้เสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย
ไว้ในหัวข้อต่อไป) 

5.8.2 การให้การสนับสนุนหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับการศึกษาและวิจัย “โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล

พฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาขอเสนอความคิดเห็น 
ที่ประมวลจากผลการท าการวิจัยในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือพิจารณาให้ส านักงาน กสทช.  
เป็นองค์กรที่สนับสนุนแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ เนื่องจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องมีแนวคิดเห็นตรงกันที่จะให้ ส านักงาน กสทช. เป็นองค์กรสนับสนุนหลัก
อย่างเป็นทางการ ซึ่งส านักงาน กสทช. ควรสนับสนุนใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
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1. ด้านนโยบายระดับองค์กร  
ส านักงาน กสทช. ควรก าหนดแผนงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นนโยบาย 

เพ่ือเป็นองค์กรที่ช่วยสนับสนุนให้มีระบบการวัดค่าความนิยมในรายการที่ได้มาตรฐานสากลอย่างเป็น
ทางการ   

2. ด้านประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ส านักงาน กสทช. ควรส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการส ารวจวิจัยพฤติกรรม

การบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ ในภาพรวมควรให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวสามารถ
ด าเนินการวิจัยได้อย่างอิสระ โดยใช้การตรวจสอบและควบคุมกันเอง โดยส านักงาน กสทช. ควรสนับสนุน
การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะได้อย่างยั่งยืนและคุ้มค่า 

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาได้ทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (พ.ศ. 2557-2559) รวมถึง
กฎหมาย ประกาศ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพบว่า วัตถุประสงค์ของการใช้กองทุนนั้นไม่ได้ระบุ
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สนับสนุนโครงการวิจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อเป็นการ
เฉพาะ ถึงแม้ว่าตามมาตรา 52 (2) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ใช้กองทุนในด้าน “ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้ เท่าทันสื่อเทคโนโลยี
ด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง”  

ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงขอเสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพ่ือมิให้เป็นข้อติดขัดในเรื่องการ
ใช้เงินกองทุนมาสนับสนุนโครงการวิจัยด้านสื่อ โดยผลการวิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นนี้สามารถใช้เป็นข้อมูล 
ส าหรับอุตสาหกรรมด้านสื่อทุกแพลตฟอร์ม ทั้งในด้านการเผยแพร่ผลส ารวจค่าความนิยม พฤติกรรมการ
บริโภคสื่อ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผลิตเนื้อหารายการสร้างสรรค์และมีคุณภาพ เพ่ือ
ให้บริการประชาชน โดยในการนี้ที่ปรึกษาขอเสนอการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. ปรับปรุงถ้อยค าของวัตถุประสงค์ ในมาตรา 52 (2) ให้เพ่ิมเติมประเภทของการส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)  

2. ให้ออกประกาศเรื่องกรอบจ านวนเงิน วิธีการพิจารณาจัดสรร และการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนวิจัยฯ ให้มีความเหมาะสมกับขนาดโครงการวิจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยม 
ของสื่อในทางปฏิบัติจริง 
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3. ให้เพ่ิมเติมนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการวิจัยพฤติกรรม
การบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ รวมถึงมีตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

3. ด้านการวางแผนการวิจัย  
3.1  เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ส านักงาน กสทช. ควรสนับสนุนให้มีการจัดท าการวิจัยส ารวจ

พฤติกรรมการบริโภคสื่อของกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี  
3.2  เกี่ยวกับการคัดสรรผู้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล หน่วยงานที่ท าหน้าที่เก็บข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูล ส านักงาน กสทช. ควรสนับสนุนผ่านทางหน่วยงานที่มีศักยภาพและน่าเชื่อถือที่เข้ามาท า
หน้าที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อทุกปี เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นกลาง น่าเชื่อถือ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเผยแพร่ข้อมูลไปยังกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลเผยแพร่
ในวงกว้าง นอกจากนี้กลุ่มท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปตรวจสอบกับข้อมูลที่ผู้ประกอบการในตลาด
ที่ท าอยู่แล้ว 

3.3  เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการวิจัย เนื่องจากกระบวนการค้นหาผลข้อมูลเพ่ือการน าไปใช้ใน
วงการธุรกิจนี้มี 2 ส่วนคือ การส ารวจวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อ และการส ารวจวิจัยค่าความนิยมของสื่อ 
ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ในระบบสากลใช้วิธีค้นหาความจริงที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การส ารวจวิจัยพฤติกรรม  
การบริโภคสื่อใช้วิธีการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส่วนการส ารวจวิจัยค่าความนิยมของสื่อนั้นใช้
วิธีการวิจัยที่เก็บข้อมูลผ่านทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์ เพ่ือความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นกลางมากที่สุด 
เพราะเป็นการบันทึกข้อมูลที่เป็นจริงทุกวินาที ดังนั้น หน่วยงานที่เข้ามาท าหน้าที่ควรวางแผนในการวิจัยทั้ง
สองส่วนนี้แยกจากกัน และใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่เป็นสากล 

3.4  เกี่ยวกับการเรียกใช้ข้อมูล ส านักงาน กสทช. ควรสนับสนุนให้มีการจัดเผยแพร่ข้อมูลที่
ได้รับจากการวิจัยไปยังกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มโดยไม่ต้องคิดค่าใช้จ่าย โดยข้อมูลการส ารวจวิจัย
พฤติกรรมการบริโภคสื่อเผยแพร่อย่างน้อยปีละครั้ง ส่วนข้อมูลผลการส ารวจวิจัยค่าความนิยมของสื่อควร
ออกแบบระบบให้มีความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละกลุ่ม 
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บทท่ี 6  
แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

6.1 บทน า 

ประวัติของการโฆษณาในประเทศไทย เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์โดยพ่อค้าจะใช้  
การร้องขายสินค้าเพ่ือสื่อกับลูกค้าโดยตรง ซึ่งปัจจุบันนี้ ก็ยังมีให้เห็นกันอยู่ทั่วไป แต่หากย้อนหลังไป 
เมื่อ 200 ปีก่อน ประเทศตะวันตกจะเป็นเจ้าของแนวคิดของการโฆษณาโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา  
ส าหรับประเทศไทยได้ใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนชนิดแรก โดยนายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์   
(หมอบรัดเลย์) ได้ออกหนังสือพิมพ์ภาษาไทย ชื่อ หนังสือจดหมายเหตุฯ หรือ The Bangkok Recorder 
พร้อมทั้งมีการโฆษณาชิ้นแรกลงในหนังสือพิมพ์คือ การโฆษณาอู่ต่อเรือบางกอกด๊อก เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
พ.ศ. 2408 และนับจากนั้นมารูปแบบของการโฆษณาเริ่มสมบู รณ์ขึ้น เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ 
กรมพระยาก าแพงเพชรอัครโยธิน ได้จัดตั้งแผนกโฆษณากรมรถไฟและวางรากฐานการท างานด้านโฆษณา
ด้วยการน าตัวอย่างมาจากแผนการโฆษณากิจการรถไฟในประเทศอังกฤษมาใช้ในเมืองไทย ต่อมาได้ 
ทรงวางแผนและทรงรณรงค์โฆษณาให้กับการคลังออมสินจนประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี 

เมื่อการค้าขายขยายตัวมากขึ้น การสื่อสารจึงมีความส าคัญเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะใน  
สมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งการโฆษณารุ่งเรืองมากเนื่องจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารเริ่มต้นด าเนินการในรูปแบบ
ธุรกิจมากขึ้น การโฆษณาจึงได้กลายเป็นแหล่งรายได้ส าคัญที่สุดของหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนประเภท
อ่ืนๆ ในเวลาเดียวกัน การโฆษณาก็ได้กลายมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดการค้าอีกด้วย ต่อมาในปี   
พ.ศ. 2467 เกิดบริษัทรับจ้างท างานโฆษณาครั้งแรก ชื่อ บริษัทสยามแอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด ภายใต้การก่อตั้ง
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน และมีผู้จ้างบริษัทโฆษณารายแรก คือ ห้างนายเลิศ 
และกรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน ยังทรงถ่ายท าภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเมืองไทย  
เช่น โรงงานสบู่ของบริษัท สยามอินดัสตรี จ ากัด ผู้ผลิตสบู่ซันไลต์ เป็นต้น จึงท าให้พระองค์ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็น “พระบิดาแห่งวงการโฆษณาไทย” 

การเปิดสถานีวิทยุกรุ ง เทพ ที่พญาไท ซึ่ ง เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงถาวรแห่งแรก  
เมื่อปี พ.ศ. 2473 จึงเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดโฆษณาที่มีขอบข่ายในวงกว้าง แต่ก็ต้องหยุดชะงักลง 
เนื่องจากการเกิดสงครามซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วประเทศ เมื่อผ่านมาถึงปี พ.ศ. 2489 สงครามจึงสงบลงภาวะ
เศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัว ท าให้การโฆษณาก้าวกลับมาสู่ความส าคัญอีกครั้งหนึ่ง และยังเกิดบริษัทโฆษณาขึ้น 
อีก 3 บริษัท คือ บริษัท โกร๊กแอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด บริษัท แกร๊นท์ แอนด์ อี แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด  
และบริษัท คาเธ่ย์แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 เริ่มมีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์โดยใช้ชื่อสถานี 
ว่าสถานีไทยโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ 
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ของประเทศไทย และมีการด าเนินงานในรูปของบริษัทจ ากัด คือ บริษัท ไทยโทรทัศน์ จ ากัด จึงท าให้สื่อหลัก
ของการโฆษณาได้เกิดข้ึนอย่างครบถ้วน  

ในปี พ.ศ. 2500 การโฆษณาได้พัฒนาตัวเองเข้าสู่รูปแบบของการเป็นอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง  
บริษัทการค้าใหญ่ๆ ก็มีแผนกโฆษณาของตนเองโดยไม่มีการควบคุมจากรัฐบาล ต่อมารัฐจึงต้องมี 
การออกกฎหมายควบคุมจ ากัดการน าเข้าพร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตในประเทศท าให้อุตสาหกรรมขยายตัว
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจโฆษณาพัฒนาตามไปด้วย ในยุคปัจจุบันบริษัทโฆษณามีแนวโน้มจะรวมตัว 
กับบริษัทโฆษณาขนาดใหญ่จากต่างประเทศมากข้ึน ซ่ึงเป็นแนวโน้มของวงการโฆษณาที่ก าลังเกิดข้ึนทั่วโลก 

จนถึงปี พ.ศ. 2556 การเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของธุรกิจสื่อหลังการประมูลช่อง “ทีวีดิจิทัล” 
(Digital TV)  ที่เปลี่ยนระบบการแพร่สัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน  ไม่ได้ยิงสัญญาณออกนอกโลก 
เหมือนดาวเทียม แต่เปลี่ยนวิธีการเข้ารหัสสัญญาณเป็นแบบดิจิทัลแทนระบบ แอนะล็อกแต่ เดิม   
จึงให้สัญญาณภาพที่มีความคมชัดและมีระบบเสียงที่สมจริงมากข้ึน การมีจ านวนช่องที่เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยัง
รองรับการใช้งานในรูปแบบสื่อผสมต่างๆ ได้มากมาย สามารถรั บชมผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต  
ด้วยความเสถียรของสัญญาณที่เหนือกว่าทีวีดาวเทียมที่ต้องพ่ึงพาสภาพดินฟ้าอากาศ รวมทั้งมีความสามารถ
อ่ืนๆ เข้ามาอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับชมทีวี ซึ่งยังคงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย  
มีอัตราการเข้าถึงประชากร 98% 

ผลกระทบของ “ทีวีดิจิทัล” ต่ออุตสาหกรรมทีวีของไทย คือ การที่ระบบ “ฟรีทีวี”  ทั้ง 6 ช่อง
แบบเดิม (ช่อง 3, 5, 7, 9, NBT และ Thai PBS) มีสภาพการแข่งขันแบบกึ่งผูกขาดโดยรัฐมายาวนาน 
หลายสิบปีและมีการเข้าถึงครอบคลุมสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภทอ่ืนๆ ท าให้เม็ดเงินเชิงพาณิชย์
จ านวนมหาศาลไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมทีวี การมาถึงของเทคโนโลยี “ทีวีดิจิทัล” จึงมีบทบาทส าคัญต่อ 
การสลายสภาพการผูกขาดสื่อในอุตสาหกรรมทีวีในประเทศไทย  

 “ทีวีดิจิทัล” ถือเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมสื่อที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงการธุรกิจสื่อ
ที่ เกี่ยวเนื่องมากมาย อาทิ การแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์มีความเข้มข้นขึ้นจากการเข้ามา 
ของผู้ประกอบการรายใหม่ที่หลากหลายเพราะจากเดิมฟรีทีวีระบบแอนะล็อกมีเพียง 6 ช่อง ท าให้พ้ืนที ่
และเวลาการออกอากาศมีจ ากัด แต่นับจากนี้การมีช่องบริการธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบฟรีทีวีจ านวน 24 ช่อง
รายการ ท าให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์มีโอกาสสร้างเม็ดเงินจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เช่น ธุรกิจ
ให้บริการด้านบรอดแคสต์ ทั้งในส่วนของการให้บริการโครงข่าย การให้บริการช่องรายการ และการ
ให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง รวมถึงธุรกิจผลิต
และจัดจ าหน่ายเครื่องรับโทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณดิจิทัลจะมีความคึกคักยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาทางทีวีมีโอกาสเติบโตเป็นมูลค่าระดับ "แสนล้านบาท" ภายใน 2-3 ปี จากปัจจุบัน 
ที่มีมูลค่า 7 หมื่นล้านบาทต่อปี เนื่องจากอัตราค่าเช่าเวลาโฆษณาที่คาดว่าจะลดลงจากจ านวนช่องฟรีทีวี  
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ที่มีมากขึ้น ท าให้เจ้าของผลิตภัณฑ์รายใหม่ รวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์รายเล็กเดิมที่ เคยกระจุกตัวลงโฆษณา
ในช่องเคเบลิทีวีและทีวีดาวเทียม มีโอกาสมาลงโฆษณาในฟรีทีวีมากขึ้น 

 จากการเข้ามาของผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิเป็นเจ้าของสถานี โดยเฉพาะจากธุรกิจสื่ออ่ืนๆ  
อย่างสื่อสิ่งพิมพ์จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสื่อในลักษณะที่มีการเชื่อมโยงกันมากข้ึน เช่น เนื้อหา
ข่าวเดียวกัน 1 รายการ จะถูกกระจายสู่หลายสื่อด้วยกัน ทั้งสื่อทีวีดิจิทัล สิ่งพิมพ์ หรือบนอุปกรณ์สื่อสาร
อย่างมือถือ เป็นต้น การแข่งขันในเชิงคุณภาพของเนื้อหารายการโทรทัศน์ เพ่ือแย่งชิงสายตาคนดู ท าให้คนดู
มีทางเลือกในการรับชมรายการโทรทัศน์ตามความสนใจของตนเองมากขึ้น  การเปิดโอกาสให้แก่ผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ขนาดเล็กผลิตรายการโทรทัศน์ป้อนเข้าสู่ฟรีทีวีที่ยังคงมีฐานคนดูอยู่มาก และน ามาซึ่ง
โอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กด้วยเช่นกัน 
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์การถ่ายท ารายการ เสื้อผ้านักแสดง และธุรกิจการให้บริการ  
การตัดต่อภาพและเทคนิคพิเศษ เป็นต้น เกิดสถานการณ์แย่งชิงบุคลากรคุณภาพเข้ามาร่วมงาน เพ่ือรองรับ 
การผลิตรายการทางช่องฟรีทีวีที่ เ พ่ิมขึ้นถึง 4 เท่าตัว คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการบุคลากร 
ในอุตสาหกรรมสื่อกว่า 9,600 คน โดยประเมินจากจ านวนทีมงานเดิมของสถานีทีวีแต่ละช่องที่เฉลี่ย 
ช่องละ 400 คน ในส่วนของภาคการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องปรับหลักสูตรและเนื้อหา
ให้เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อในยุคดิจิทัล 
อย่างเต็มตัวและสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาภาคสื่อสารมวลชนมีงานรองรับมากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค “ทีวีดิจิทัล” เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของอุตสาหกรรมสื่อ
โทรทัศน์ไทยที่ใช้ระบบแอนะล็อกมานานกว่า 50 ปี และยังคงเป็นเรื่องใหม่ส าหรับผู้บริโภคคนไทย  
“ทีวีดิจิทัล”  จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายต่อผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์ที่จะต้อง
มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในขณะนั้น รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ในระยะยาวได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่มีผลกระทบกับหลายภาคส่วนในวงจรของอุตสาหกรรมที่มี
เม็ดเงินหมุนเวียนองค์รวมหลายแสนล้านบาท จึงต้องมีการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผลที่ละเอียดถี่ถ้วน 
และมีความครอบคลุมตามความเปลี่ยนแปลงของทั้งเจ้าของธุรกิจ ปริมาณช่อง ระบบและผู้บริโภค เพ่ือให้
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านการขยายปริมาณช่องพร้อมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการขยาย
การรับชมออกไปหลายรูปแบบมากกว่าแค่จอทีวี  การจัดกระบวนวิธีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับ 
การรับชมมีความส าคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตั้งราคาโฆษณา
และการด าเนินธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมโฆษณาให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่ไม่แสวงหาประโยชน์จึง  
ก้าวเข้ามาร่วมพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล ร่วมกับสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย, สมาคมโฆษณา
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แห่งประเทศไทย , ชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลและสมาพันธ์ผู้ประกอบการวิทยุและโทรทัศน์ได้ 
"ฉันทานุมัติ" ร่วมจัดตั้งสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ (Media Research Bureau) ที่เป็นองค์กรกลาง ภายใต้
การดูแลของ สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย เพ่ือควบคุมดูแลการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน ครอบคลุม และถูกต้องตามหลักสถิติเ พ่ือสร้างความทัดเทียมกับทุกภาคส่วนและพัฒนา
อุตสาหกรรมโฆษณาให้ก้าวหน้าต่อไป 
 
6.2 วิธีการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าและบริการ 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันท าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ท าให้ประชาชนมีแนวโน้มการเข้าถึงสื่อและบริโภคสื่อในรูปแบบใหม่มาก
ขึ้น อีกทั้งจากการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิทัลในช่วงกลางปี พ.ศ.2557 ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคสื่อใน
ปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น รูปแบบการด ารงชีวิตในปัจจุบันที่ก าลังเข้าสู่ยุคของ Multiscreen  
ที่ชัดเจนขึ้น 

การท าการตลาดของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านทางเอเยนซี่ด้านการวางแผนสื่อและโฆษณา 
จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ทันสมัย การวัดผลด้านโฆษณาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ต้องมีความน่าเชื่อถือเพ่ือให้
ได้ผลความคุ้มค่าในการลงทุน ในส่วนของสื่อเองก็เผชิญกับความท้าทายในเรื่องจ านวนช่องที่เพ่ิมขึ้น 
จากการเข้ามาของดิจิทัลทีวี ส่งผลให้คนดูมีทางเลือกมากขึ้น เกิดการกระจายไปยังช่องต่างๆ หรือ 
Fragmentation ผลที่ตามมาคือ การโฆษณามีเงื่อนไขที่มากขึ้น เลือกซื้อโฆษณาท าได้ยากขึ้น การเข้าถึงสื่อ
ในแต่ละช่องจะท าได้ยากข้ึน โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดเก็บข้อมูลในมิติของอุตสาหกรรม คือ การมอบ
ความเสมอภาคให้กับทุกภาคส่วนในด้านการเข้าถึงข้อมูลที่มีความครอบคลุม ครบถ้วน เพ่ือใช้ในการตั้งราคา 
การวิเคราะห์ผลเพ่ือบริหารและปรับกลยุทธ์ของธุรกิจ และการควบคุมบริหารการลงทุนอย่างสมเหตุผล 

ในมิติของผู้ซื้อซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมโฆษณาและการตลาดจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของ
การควบคุมการลงทุนที่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างมีนัยส าคัญและสามารถบริหารการลงทุนเพ่ือให้
เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ พร้อมเสริมประสิทธิภาพในการวางแผนในระยะยาวได้
อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลที่มีการปรับความครอบคลุมได้ตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในเรื่องของ 
การเสพสื่ออย่างแท้จริง มิติสุดท้าย คือ การพัฒนาบุคลากรและเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับภาคการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาอนาคตของชาติ นิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ให้มีความพร้อมที่จะก้ าวเข้ามาสู่ อุตสาหกรรมสื่อ  
การโฆษณาและการตลาดที่มีความเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมให้กับประเทศไทยต่อไป 

6.2.1 ผู้เก็บข้อมูลด้านโฆษณา ในประเทศไทย 

การจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของหลายๆ ประเทศทั่วโลก  ด าเนินการอย่างเสรีโดย
บริษัทเอกชนเช่น นีลเส็น โดยรัฐไม่ได้เข้ามาก ากับดูแลการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาแต่เป็น
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโฆษณาที่มีบทบาทส าคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฐานะผู้ใช้
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ข้อมูลนั้นๆ เป็นหลัก ในปัจจุบันประเทศไทยมีนีลเส็น เป็นบริษัทเดียวที่ให้บริการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาสินค้า และบริการในประเทศไทย อย่างไรก็ตามยังมีบริษัทอ่ืนๆ ที่ให้บริการจัดเก็บข้อมูลเช่นกัน 
แต่ไม่มีการรายงานค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้า และบริการ อาท ิ

- บริ ษั ท  Intensive Watch ใ ห้ บ ริ ก า ร ก า ร จั ด เ ก็ บ ชิ้ น ง าน โ ฆษณาทา ง โ ท ร ทั ศ น์ 
ทั้งช่องแอนะล็อกและช่องดาวเทียมต่างๆ และวิทยุทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด 

- บริษัท Infoquest ให้บริการจัดเก็บฐานข้อมูลข่าว และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ 
รวมไปถึงการค านวณมูลค่าของข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

- บริษัท iSentia ให้บริการจัดเก็บชิ้นงานโฆษณาในสื่อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 

- บริษัท Femtocom ให้บริการจัดเก็บชิ้นงานโฆษณาทางโทรทัศน์ (เฉพาะการออกอากาศ
ครั้งแรกของชิ้นงานนั้นๆ) 

ทั้งนี ้นีลเส็นมีกระบวนการที่ต่างกันในการจัดเก็บข้อมูลจากสื่อต่างๆ ดังนี้  

โทรทัศน์ (TV): ส าหรับสถานีโทรทัศน์  3, 5, 7, 9, NBT  และ ThaiPBS ทางนีลเส็นจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยการบันทึกภาพของช่องนั้นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง  ราคาค่าโฆษณาที่นีลเส็นรายงานเป็นการปรับ
ราคาจากราคาตั้งต้นซึ่งเป็นราคาที่รายการหรือสถานีได้ตั้งต้นไว้ แล้วหักค่าโฆษณาด้วยส่วนลดมาตรฐานก่อน
บวกค่าให้บริการของเอเยนซี่เข้าไปอีก 17.65%  (มาตรฐานค่าให้บริการของเอเยนซี่สามารถดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมที่ภาคผนวก ฉ. ข้อ 1) ซึ่งค่าให้บริการของเอเยนซี่จะถูกบวกเข้าไปทุกรายการที่มีการจัดเก็บข้อมูล 

วิทยุ (Radio): จัดเก็บข้อมูลโฆษณาของสถานีวิทยุคลื่นความถี่แบบ  FM จ านวน 36 คลื่น  
โดยเลือกเก็บข้อมูล 4 ครั้งต่อเดือนตลอด 24 ชั่วโมง (สุ่มเลือกจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์  2 ครั้ง และวันเสาร์-
อาทิตย์ อีก 2 ครั้ ง ) แล้วทบจ านวนครั้ งด้วยจ านวนวันให้ เป็นจ านวนสปอตโฆษณาของทั้ ง เดือน   
ซึ่งการเก็บข้อมูล นีลเส็นจะคิดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาโดยนับตัวสปอตโฆษณาเท่านั้น ไม่รวมการซื้อ 
แบบเหมาจ่ายหรือแพ็กเกจที่มีการโฆษณารูปแบบอ่ืน 

หนังสือพิมพ์ (Newspaper): นีลเส็นมีการจัดเก็บข้อมูลหนังสือพิมพ์รายวันทั้งหมด 28 ฉบับ 
(แบ่งเป็น ภาษาไทย 20 ฉบับ, ภาษาจีน 6 ฉบับ และภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ) รวมหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์อีก 
7 ฉบับ หนังสือพิมพ์ธุรกิจราย 3 วัน 3 ฉบับ และหนังสือพิมพ์รายปักษ์อีก 3 ฉบับ ส่วนราคาค่าโฆษณาปรับ
จากราคาตั้งต้นที่ได้ข้อมูลมาจากเจ้าของสื่อ โดยแยกเป็นราคาหน้าโฆษณาตามปกติและหน้าสมัครงาน  
ทั้งนี้ การจัดเก็บข้อมูลค่าโฆษณาของหนังสือพิมพ์ไม่รวมราคาค่าโฆษณาแบบเหมาที่ได้ส่วนลดจากการซื้อ
หนังสือพิมพ์ภายใต้ส านักพิมพ์เดียวกัน 

นิตยสาร (Magazine): นีลเส็นมีการจัดเก็บข้อมูลจากนิตยสารทั้งหมด 158 ฉบับ แบ่งเป็น
นิตยสารรายสองเดือน 3 ฉบับ รายเดือน 124 ฉบับ รายปักษ์ 20 ฉบับ และรายสัปดาห์อีก 11 ฉบับ ซึ่งเก็บ
ข้อมูลค่าโฆษณาในนิตยสารครอบคลุมรูปแบบต่างๆ ดังนี้  โฆษณาในพ้ืนที่ของนิตยสารตามปกติ, แถบคาด
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ปกนิตยสาร, เล่มแทรก และการซื้อแบบแพ็คเกจอ่ืนๆ ( เช่น การจ้างกองบรรณาธิการให้ถ่ายแฟชั่นเซต,   
การจ้างคอลัมน์นิสต์ของนิตยสารเขียนถึงสินค้าของแบรนด์ต่างๆ เป็นต้น) นีลเส็นจะมีราคาตั้งต้นแล้วหัก
ส่วนลดมาตรฐานในการค านวณราคาค่าโฆษณา โดยนีลเส็นจะขอยืมหนังสือพิมพ์ และนิตยสารจากร้านค้า
ตัวแทนจ าหน่ายต่างๆ แล้วส่งคืนให้ในภายหลัง  

โรงภาพยนตร์ (Cinema): ทาง Major Cineplex และ SF Cinema เป็นผู้ส่งข้อมูลให้กับ 
นีลเส็นจัดเก็บข้อมูลจากโรงภาพยนตร์จ านวน 416 โรง ทั้งนี้ในบางกลุ่มสินค้าที่มีข้อตกลงพิเศษกับ 
ทางโรงภาพยนตร์เพ่ือได้สิทธิขายสินค้า ภายในโรงภาพยนตร์แต่เพียงผู้เดียวจะมีการให้เวลาโฆษณารวมอยู่
ในข้อตกลงด้วย ซึ่งจะท าให้สินค้านั้นได้จ านวนสปอตโฆษณาที่มากกว่าปกติ ท าให้ค่าโฆษณาท่ีจัดเก็บมีมูลค่า
สูงกว่าความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น “โคคา-โคล่า” ที่มีค่าโฆษณาที่ใช้กับโรงภาพยนตร์ถึง 34% จากค่าโฆษณา
ทั้งหมด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการวางแผนใช้สื่อมักจะให้น้ าหนักที่สื่อโรงภาพยนตร์ไม่เกิน 10% เท่านั้น 

สื่อนอกบ้าน (Outdoor): นีลเส็นได้ความร่วมมือจากบริษัท JCDecaux, Master & More, 
P.J. Design, Plan B Media และ VGI Global Media ในการส่งข้อมูล ให้  โดยครอบคลุมไปถึงป้าย 
กลางแจง้, ป้ายขนาดใหญ่, ป้ายติดผนังตึก, ที่พักผู้โดยสาร, ป้ายเสาริมถนน, สื่อในบริเวณสยามสแควร์, ป้าย
ตอม่อ BTS, ป้ายตอม่อทางข้ามแยก, ป้ายเสารองรับขยะ, ป้ายเสาบริการน้ าดื่ม, ป้ายบนป้อมต ารวจบริเวณ
สี่แยกต่างๆ,  จอ LED ขนาดใหญ่  ครอบคลุมพ้ืนที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล การค านวณค่าโฆษณาไม่ได้
น าส่วนลดพิเศษจากการขายด้วยข้อตกลงพิเศษมาค านวณ นอกจากนั้น ยังมีการจัดเก็บข้อมูลในสื่อนอกบ้าน
ของบริษัทอ่ืนๆ ด้วยการถ่ายภาพป้ายโฆษณาของสินค้า และบริการต่างๆ และค านวณค่าโฆษณาจากราคา
ตั้งตน้ที่สอบถามจากบริษัทเจ้าของสื่อนั้นๆ 

สื่อเคลื่อนที่ (Transit): นีลเส็นได้รับข้อมูลจากบริษัท VGI Global Media, Bangkok Metro 
Network, Plan B Media, BVK, Master and More โดยสื่อเคลื่อนที่ครอบคลุมโฆษณารูปแบบต่างๆ  
ดังนี้ รถไฟฟ้า BTS และ รถไฟฟ้าใต้ดิน  MRT (สถานี และในขบวนรถ), โฆษณารอบตัวถังรถประจ าทาง, 
โฆษณาด้านหลังรถประจ าทาง, โฆษณาด้านข้างตัวถังรถประจ าทาง, รถ BRT, ป้ายขนาดเล็กตรงด่านเก็บเงิน 
ทางด่วน , รถรับ-ส่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ป้ายทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS, สื่อในสนามบิน 
สุวรรณภูมิ ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้การค านวณค่าโฆษณาจะไม่ได้น าส่วนลดพิเศษ  
จากการขายด้วยข้อตกลงพิเศษมาค านวณ 

สื่อในร้านค้าและอาคาร (In-Store): นีลเส็นได้รับข้อมูลจาก VGI Global Media และ 
Digital Dynamic Display ครอบคลุมถึง สื่อ ณ จุดขายเช่น ป้ายหรือจอ LCD ในห้างสรรพสินค้า ,  
ซุปเปอร์มาร์เก็ต, โมเดิร์นเทรด, ลิฟท์โดยสารในอาคารส านักงาน โดยเก็บข้อมูลเฉพาะพ้ืนที่กรุงเทพและ
ปริมณฑล การค านวณค่าโฆษณาจะไม่ได้น าส่วนลดต่างๆ มาค านวณ 

อินเทอร์เน็ต (Internet) : นีลเส็นจัดเก็บค่าโฆษณาจากเว็บไซต์ยอดนิยม 30 เว็บไซต์ใน 
แต่ละปีจากการจัดอันดับโดย Truehits.net การจัดเก็บข้อมูลจะเก็บโฆษณาที่ปรากฏบนหน้าแรกหรือ  
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Home Page รวมถึงหน้าอื่นๆ ของเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อจากหน้าแรกเท่านั้น การค านวณค่าโฆษณาจะมา
จากการใช้ราคาตั้งต้นจากเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น   

นอกจากนี้สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)  (Digital Advertising Association (Thailand): 
DAAT) ก็มีการรายงานค่าโฆษณาของสินค้า และบริการต่างๆ ในทุกปีด้วย โดยเป็นการจัดเก็บข้อมูลจาก  
การรวบรวมผ่านเอเยนซี่ต่างๆ โดยตรง ครอบคลุมโฆษณาประเภทต่างๆ ดังนี้ โฆษณาประเภทดิสเพลย์ 
(Display), โฆษณาประเภทเสิร์ช (search), โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social media), โฆษณาผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile), และค่าผลิตชิ้นงานโฆษณา ซึ่งค่าโฆษณาจากรายงานของ DAAT จะมีมูลค่าสูง
กว่ารายงานของนีลเส็นถึง 5 เท่า เพราะสมาคมโฆษณาดิจิทัล ได้รวบรวมข้อมูลจากบริษัทดิจิทัล ที่เป็น
สมาชิกทั้งหมดของสมาคมฯ ซึ่งการจัดเก็บจะรวมถึงค่าผลิตชิ้นงาน  ในขณะที่นีลเส็น ไม่ได้เก็บครบเว็บไซต์ 
และเก็บแค่เฉพาะ Banner ในหน้า Home page และลิงค์ที่ เข้าไปหน้าที่  2 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
ข้ อ มู ล จ า ก  DAAT ไ ม่ ส า ม า ร ถ แ จ ก แ จ ง เ ป็ น ร า ย เ ดื อ น ไ ด้  (ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่  
http://www.daat.in.th/index.php/daat-digital-media-spending-report-2014/)  ทั้ งนี้ การจัด เก็บ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายการโฆษณาสินค้า และบริการต่างๆ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทย
เท่านั้น เนื่องจากข้อมูล และจ านวนเว็บไซต์ต่างๆ มีจ านวนมากกว่าสื่ออ่ืนๆ เป็นอย่างมาก 

ปัจจุบันนีลเส็นใช้ทีมงานมากกว่า 80 คนในการเก็บข้อมูลโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ในทุกๆ วัน 
โดยมีทีมงาน 60 คน คอยจัดเก็บข้อมูลจากสื่อต่างๆ ขณะที่ อีก 20 คน แบ่งการท างานเป็น 2 กะ  
ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือท าการกรอก และเก็บข้อมูล และช่างบันทึกภาพอีก 2 คน ปัจจุบันนีลเส็นใช้ซอฟต์แวร์
ที่ชื่อว่า AQX ในการรายงานข้อมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท  Landsberry & James 
Group จากประเทศออสเตรเลีย (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.lj-oz.com/Adex_Content.html) 
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6.2.2 ความถูกต้องของข้อมูลค่าโฆษณา ณ ปัจจุบัน  

การเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง 100% นั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ ความแตกต่างระหว่างมูลค่า
โฆษณาที่มีการใช้จ่ายจริงกับตัวเลขที่รายงานโดยนีลเส็นของแต่ละสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อที่ใช้
โฆษณา รวมถึงขนาดของบริษัทเจ้าของสินค้า อ านาจต่อรองราคา และความสัมพันธ์ระหว่างเอเยนซี่ และ 
เจ้าของสื่อนั้นๆ จึงอนุมานได้ว่าความถูกต้องของข้อมูลค่าโฆษณาในปัจจุบันมีความคลาดเคลื่อน ไม่ได้  
สะท้อนถึงความเป็นจริงในอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่บริษัทมีเดียเอเยนซี่ต่างๆ ไม่สามารถน าตัวเลข
นี้มาใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of 
Thailand หรือ  MAAT) เข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด้วยการเปรียบเทียบค่าโฆษณาจากการ
รายงานของนีลเส็นกับรายงานสถานภาพทางการเงินที่เจ้าของสื่อต่างๆ ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ (http://www.dbd.go.th/main.php?filename=index) ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งข้อมูล 
ส าคัญในการอ้างอิง เนื่องจากผ่านการตรวจสอบทางบัญชีมาแล้ว และสามารถสะท้อนตัว เลข  
ผล ประกอบการอย่างแท้จริงของแต่ละบริษัทได้ รวมไปถึงรายงานประจ าปีของบริษัทต่างๆ มาประกอบ 
ในการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของสื่อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องแสดงความ
โปร่งใสด้านผลประกอบการให้เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว   

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยใช้รายงานประจ าปีและรายงานสถานภาพ
ทางการเงินของบริษัทต่างๆ ประจ าปีพ.ศ. 2556 เป็นฐานข้อมูล ค่าโฆษณาจากรายงานของนีลเส็น 
จะถูกหักค่าให้บริการของเอเยนซี่ออก 15% เพ่ือท าให้ค่าโฆษณาเป็นค่าโฆษณาสุทธิ เพ่ือเปรียบเทียบ 
กับสถานภาพทางการเงินของบริษัทต่างๆ ที่ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และรายงานประจ าปีที่น าเสนอ 
ต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยทางสมาคมฯ พยายามอย่างเต็มที่ที่จะตรวจสอบเจ้าของสื่อให้ครบทุกบริษัท  
แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ครบ 100%  โดยสามารถตรวจสอบได้เพียง 60%  ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่าง 
ค่าโฆษณาทีน่ีลเส็นจัดเก็บและรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทเจ้าของ
สื่อต่างๆ เป็นไป ดังต่อไปนี้ 

โทรทัศน์ (TV): การตรวจสอบท าได้ครอบคลุม 59% จากมูลค่าค่าโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ทั้งหมด
ที่นีลเส็นรายงานซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่  1% ซึ่งหากเจ้าของสื่อรายใดให้ส่วนลดในการซื้อ 
สปอตโฆษณามาก มูลค่าค่าโฆษณาที่รายงานโดยนีลเส็นก็จะยิ่งสูงเกินความเป็นจริง ในขณะที่มูลค่า 
ของค่าโฆษณาในบางบริษัทก็ต่ ากว่าสถานภาพทางการเงินของบริษัทต่างๆ ที่ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
และรายงานประจ าปีที่น าเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นเพราะบริษัทๆ นั้นมีการด าเนินธุรกิจใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การขายเวลาโฆษณาเพียงอย่างเดียว รวมอยู่ในรายได้ที่รายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าหรือตลาดหลักทรัพย์ 
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(Audience Measurement) 

ตารางที ่26 เปรียบเทียบผลประกอบการในสื่อโทรทัศน์ 

 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์และนีลเส็น 

วิทยุ (Radio): ทางสมาคมฯ ได้ตรวจสอบค่าโฆษณาผ่านสื่อวิทยุครอบคลุม 65% จากมูลค่า  
ค่าโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ พบว่ารายงานค่าโฆษณาของนีลเส็นมีความผิดพลาดถึง 49% เนื่องจากการค านวณ
ราคาค่าโฆษณาของแต่ละสถานทีไม่ได้หักส่วนลดจากข้อตกลงพิเศษต่างๆ ที่เอเยนซี่หรือเจ้าของสินค้าได้รับ
จากทางสถานีด้วย 

 

 

 

TV (2013, Bt m) Nielsen Net Financial Report

% Diff. from 

Financial Name of company

Total TV 82,462

Total media owners 48,275 47,596 1

% checked from total 59

BBTV CH7 14,465 14,534 0

BEC CH3 11,292 15,953 -29

GMM-EXACT 3,783 2,912 30 บรษัิท เอ็กแซ็กท ์จํากัด, บรษัิท ซเีนรโิอ จํากัด

GMM-GMM TV 1,228 1,326 -7

Guts Entertainment 177 72 146 บรษัิท กัทส ์เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จํากัด

Have a good dream 125 57 121 บรษัิท แฮฟเอกู๊ดดรีม จํากัด

Heliconia 299 195 53 บรษัิท เฮลโิคเนีย เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จํากัด

JSL 1,045 679 54 เจ เอส แอล โกลบอล มเีดยี จํากัด

Kantana 1,493 695 115 กันตนา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

Luck 666 62 86 -27 บรษัิท ลักษ์ (666) จํากัด

Media Studio 491 804 -39 มเีดยี สตดโิอ จํากัด

MCOT-CH9 4,578 3,484 31 MCOT Annual Report

Nation Broadcasting 371 555 -33 เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 

NS Media 615 240 157 เอ็น เอส มเีดยี

PolyPlus 1,744 1,291 35 โพลพีลัส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จํากัด

Rose Media & Entertainment 478 329 45 โรส มเีดยี แอนด ์เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์

RS-CH8 1,182 1,028 15 RS Annual Report

Sarm Sien 258 231 12 สามเศยีร จํากัด

Search Entertainment 84 144 -42 บรษัิท เซริ์ช เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จํากัด 

Tohglom Television 87 66 31 บรษัิท โตะ๊กลมโทรทัศน์ จํากัด

TV Thunder 617 492 26 ทวี ีธันเดอร์ จํากัด

Twenty-Twenty Entertainment 427 393 9 ทเว็นตี ้ทเว็นตี ้เอ็นเทอร์เทนเมนต ์

Woody World 201 138 46 บรษัิท วูด้ดี ้เวลิด ์จํากัด

Workpoint 2,528 1,484 70

Workpoint-CABSAT 380 242 57

Zenze 264 168 57 เซน้ส ์เอนเตอร์เทนเมนท ์จํากัด

Note:

2. For vendors with multiple businesses, annual report is used to determine the media only side of revenue.

Workpoint Annual Redport

บรษัิท กรุงเทพโทรทัศน์และวทิยุ จํากัด, 

บรษัิท บบีทีวี ีโปรดัคชนัส ์จํากัด, บรษัิท บบีี

ทวี ีแซทเทลวชิัน่ จํากัด, บรษัิท ทนุมหาโชค 

จํากัด, บรษัิท ทนุมหาลาภ จํากัด, บรษัิท ทนุ

รุ่งเรือง จํากัด, บรษัิท บบีทีวี ีเอ็คควติี ้จํากัด, 

บรษัิท มหากจิโฮลดิง้ จํากัด
บรษัิท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมน้ต ์จํากัด, 

บรษัิท รังสโิรตมว์นชิ จํากัด

บรษัิท จเีอ็มเอ็ม ทวี ีจํากัด, บรษัิท จ ีเอ็มเอ็ม 

ไท หับ จํากัด

1. Financial reports are obtained from Department of Business Development (กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์) 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 302 

(Audience Measurement) 

ตารางที ่27 เปรียบเทียบผลประกอบการในสื่อวิทยุ 

 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และนีลเส็น 

สื่อสิ่งพิมพ์ (Print): สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือพิมพ์และนิตยสาร มีส านักพิมพ์จ านวนมากรายงาน
สถานภาพทางการเงิน โดยไม่ได้รายงานเฉพาะรายได้ที่เกิดจากการขายพ้ืนที่ส าหรับโฆษณาเพียงอย่างเดียว 
แต่รวมถึงรายได้จากการขายสิ่งพิมพ์และค่าบริการด้านการพิมพ์อ่ืนๆ ด้วย จึงไม่สามารถน าข้อมูลในส่วนนี้
มาเปรียบเทียบกับมูลค่าค่าโฆษณาจากรายงานของนีลเส็นได้ ทางสมาคมฯ จึงสามารถเปรียบเทียบตัวเลข 
ได้เพียง 46% จากมูลค่าค่าโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น 

ตารางที ่28 เปรียบเทียบผลประกอบการในสื่อสิ่งพิมพ์ 

 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์และ Nielsen 

สื่อนอกบ้าน (Outdoor): การตรวจสอบสื่อนอกบ้านจากข้อมูลที่บริษัทเจ้าของสื่อนอกบ้านต่างๆ 
รายงานกับนีลเส็นรวมกับการรวบรวมเพ่ิมเติมของทางสมาคมฯ สามารถครอบคลุมถึง 74% จากมูลค่า 
ค่าโฆษณาผ่านสื่อนอกบ้าน พบว่าข้อมูลของนีลเส็นมีความคลาดเคลื่อน 26% โดยความคลาดเคลื่อน 
เกิดจากการที่มีหลายบริษัทที่ไม่ได้ส่งข้อมูลค่าโฆษณาให้กับนีลเส็นรวมถึงการเก็บข้อมูลที่นีลเส็นออกส ารวจ
เฉพาะสื่อนอกบ้านในพ้ืนที่กรุงเทพฯ เท่านั้น ทั้งที่เจ้าของสื่ออีกหลายรายให้บริการสื่อนอกบ้านในพ้ืนที่
ต่างจังหวัดด้วย 
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(Audience Measurement) 

ตารางที ่29 เปรียบเทียบผลประกอบการในสื่อนอกบ้าน (Outdoor) 

 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์และ Nielsen  

โรงภาพยนตร์ (Cinema): ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้สูงถึง 98% จากมูลค่าค่าโฆษณาผ่านสื่อ 
โรงภาพยนตร์  พบว่าความคลาดเคลื่อนสูงถึง 418%  ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้ขอให้นีลเส็นแก้ไขข้อมูลในสื่อนี้
ใหม่ในป ีพ.ศ. 2556 แต่ก็ยังพบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลอยู่  

ตารางที ่30 เปรียบเทียบผลประกอบการในสื่อโรงภาพยนตร์ (Cinema)  

 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์และนีลเส็น 

อินเทอร์เน็ต (Internet) : ส าหรับสื่ออินเทอร์เน็ตทางสมาคมฯ ไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้  
เนื่องจากการกระจัดกระจายของข้อมูลสูง 

ทั้งนี้ในภาพรวมที่ไม่รวมสื่ออินเทอร์เน็ต โดยเฉลี่ยแล้วค่าโฆษณาจากการรายงานของนีลเส็น 
สูงกว่าผลประกอบการที่เจ้าของสื่อต่างๆ รายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือผลประกอบการที่น าเสนอ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ถึง 56% ซึ่งตัวเลขความคลาดเคลื่อนนี้ได้ถูกน ามาเฉลี่ยจากน้ าหนักสัดส่วนจากมูลค่า  
ค่าโฆษณาของแต่ละสื่อกับมูลค่าค่าโฆษณาของทั้งตลาดแล้ว โดยที่ค่าโฆษณาที่ใช้ค านวณทั้งหมดเป็นค่า
โฆษณาสุทธิที่หักค่าบริการของเอเยนซี่แล้ว 
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(Audience Measurement) 

ตารางที ่31 เปรียบเทียบผลประกอบการในสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) 

 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และนีลเส็น 

6.3 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

หากจะมีการจัดท าการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาขึ้นใหม่นั้นต้องใช้ทั้งทุน
ทรัพย์ ก าลังคน และเวลาอย่างมากในการรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการจัดเก็บหลายรูปแบบ เช่น ค านวณ
จากจ านวนสื่อโฆษณา และราคาขายโฆษณา หรือวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือจากเจ้าของสื่อ
ต่างๆ ให้ส่งรายงานสรุปรายได้จากค่าโฆษณามาไว้ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ สมาคม
มีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ไดม้ีแนวคิดที่จะปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาท่ีใช้อยู่ปัจจุบัน โดยไม่ปิดกั้นการให้บริการข้อมูลของนีลเส็นซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลเพียงรายเดียวอยู่
ในขณะนี้  ซึ่ งนีลเส็นจะต้องมีการปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูล ให้มีความถูกต้องแม่นย า   
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (รายละเอียดเพิ่มเติมใน “ข้อ 4) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ และการพัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล”)  

6.3.1 ข้อเสนอแนะถึงบทบาทของส านักงาน กสทช. ในการก ากับดูแล   

1) สนับสนุนภาคเอกชน และนักลงทุนให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่ถูกต้อง 

ส าหรับตัวเลขค่าใช้จ่ายในการโฆษณานั้นถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดสภาวะ  
การแข่งขันของธุรกิจสื่อโฆษณา และยังสามารถใช้เป็นปัจจัยสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมได้  ดังนั้น  
หากการรายงานตัวเลขค่าใช้จ่ายในการโฆษณามีความคลาดเคลื่อนอาจส่งผลให้การคาดการณ์สภาวะ
เศรษฐกิจผิดพลาด และเกิดความเสียหายต่อการลงทุนด้วย  

ในฐานะที่ กสทช. ท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจการวิทยุ และโทรทัศน์ในประเทศ กสทช. ควรรับผิดชอบในการ
ตีพิมพ์ข้อมูล และตัวเลขค่าใช้จ่ายในการโฆษณาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมมีข้อมูลที่ถูกต้องในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถดูตัวอย่างได้จาก Ofcom ที่ท าหน้าที่เสมือน กสทช. 
ของสหราชอาณาจักร  โดย  Ofcom ได้ท าวิจั ยทางการตลาด  และเก็บข้อมูลจากผู้ ได้ รับ ใบอนุญาต 
จัดสรรคลื่นความถี่ พร้อมตีพิมพ์ผลวิจัยอย่างสม่ าเสมอ (http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-
research/market-data/tv-sector-data/broadcaster-supplied-data/) โดยผลงานหนึ่งของ Ofcom ก็คือ 
การเผยแพร่ข้อมูล “ราคาสุทธิเฉลี่ย” (Average Rate) ของอุตสาหกรรมว่า ราคาค่าโฆษณาโดยเฉลี่ยอยู่ที่เท่าใด
(http://media.ofcom.org.uk/analysts/regulated-prices/) ซึ่งประโยชน์ของการตีพิมพ์รายงานนี้ท าให้ทุก
ฝ่ายได้รับทราบ และสามารถก าหนดราคากลางเพ่ือใช้เป็นราคามาตรฐานของอุตสาหกรรมได้ ทั้งยังส่งเสริมให้การ
แข่งขันในอุตสาหกรรมมีความเป็นธรรมมากขึ้นอีกด้วย โดยตัวเลขราคาสุทธิเฉลี่ยนี้เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้จัดเก็บ

http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/tv-sector-data/broadcaster-supplied-data/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/tv-sector-data/broadcaster-supplied-data/
http://media.ofcom.org.uk/analysts/regulated-prices/
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(Audience Measurement) 

ข้อมูลเม็ดเงินโฆษณา เจ้าของสื่อโฆษณา และนักลงทุน โดยผู้จัดเก็บข้อมูลเม็ดเงินโฆษณาสามารถค านวณตัวเลข
ค่าใช้จ่ายโฆษณาของอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องมากขึ้น  ในขณะที่เจ้าของสื่อโฆษณาหรือสถานีสามารถ
เปรียบเทียบราคาโฆษณาต่อหัวคนดู เพ่ือเสนอราคาขายโฆษณาที่เหมาะสมต่อผู้ซื้อโฆษณาได้ และนักลงทุน 
ก็สามารถใช้ “ราคาสุทธิเฉลี่ย” เป็นเครื่องช่วยตัดสินใจในการลงทุนได้อีกด้วย 

ตัวอย่างหลักการค านวณ “ราคาสุทธิเฉลี่ย” (Average Rate) โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลตัวเลขที่แท้จริง 

รายการ   ราคาตั้งต้น   ส่วนลด ราคาสุทธิ  ราคาสุทธิเฉลี่ย 

          (Rate Card)            (Net Card)           (Average Rate) 

สินค้าท่ี 1 200,000 15% 170,000 

สินค้าท่ี 2 200,000 20% 160,000 153,333 

สินค้าท่ี 3 200,000 35% 130,000 

ข้อมูลส าคัญเพ่ือใช้ประกอบการค านวณ “ราคาสุทธิเฉลี่ย” (Average Rate) 

  จ านวนสปอตท่ีแต่ละรายการหรือสถานีขายได้ และจ านวนสปอตท่ีแต่ละรายการหรือสถานีให้ฟรี
โดยไม่มีการคิดค่าโฆษณา 

  สัดส่วนการแบ่งขายนาทีโฆษณาระหว่างเจ้าของสถานีกับผู้ผลิตรายการ และราคาเฉลี่ยของราคา
ขายสปอตโฆษณาที่แต่ละฝ่ายเป็นผู้ขาย 

  ในกรณีท่ีแบ่งขายนาทีโฆษณาให้กับบริษัทอ่ืนเพ่ือเป็นตัวแทนจ าหน่าย รวมทั้งขายโฆษณาเหมา
จ่ายแบบสปอนเซอร์ ก็สามารถใช้วิธีการค านวนข้างต้นได้เช่นกัน 

ส าหรับข้อมูลทั้งหมดนี้ควรมีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นประจ าเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส  เพ่ือให้
ทันต่อการปรับเปลี่ยนราคาขายโฆษณาที่อาจเกิดขึ้นได้ ในอนาคต  อย่างไรก็ตามการรายงาน  
“ราคาสุทธิเฉลี่ย” (Average Rate) ของแต่ละสปอตในเบื้องต้นนั้น อาจสร้างปัญหาให้เจ้าของสื่อได้  
เนื่องจากเอเยนซี่บางรายอาจรู้ได้ทันทีว่าตนเองได้รับส่วนลดน้อยกว่าเอเยนซี่อ่ืนอย่างไร แต่ในขณะเดียวกัน
ผลดีที่ เกิดขึ้นตามมาก็คือ  ตลาดจะมีการปรับตัวในเรื่องของราคาขายและส่วนลดโดยอัตโนมัติ   
ด้วยการให้ส่วนลดมากน้อยตามปริมาณการซื้อของแต่ละเอเยนซี่ ซึ่งจะช่วยสร้างความโปร่งใสในการขายให้
เกิดข้ึน  

2) การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่ง
ประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลก าไร  

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า หากจะมีการจัดท าการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาขึ้น
ใหม่นั้นต้องใช้ทั้งทุนทรัพย์ ก าลังคน และเวลาอย่างมากในการรวบรวมข้อมูล อีกทั้งต้องการความร่วมมือ
จากเจ้าของสื่อต่างๆ ให้ส่งรายงานสรุปรายได้จากค่าโฆษณามาไว้ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรม  
ดังนั้น บริษัทที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางด าเนินการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายโฆษณา  ควรจะต้องท างานร่วมกับ
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(Audience Measurement) 

สมาคมฯ อย่างใกล้ชิด เพ่ือความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะท าให้ทุกฝ่ายน าข้อมูลไปใช้ต่อด้วย 
ความมั่นใจและสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งข้ึน 

 ทั้งนี้ สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการขอมติจากสมาชิกเพ่ือจัดตั้ง 
“สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ (Media Research Bureau)” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับฉันทามติจากทุกภาค
ส่วนในอุตสาหกรรมสื่อ สถาบันดังกล่าวจะท างานขึ้นตรงกับสมาคมฯ โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนจากเจ้าของสื่อ, เอเยนซี่ รวมไปถึงเจ้าของสินค้า และบริการต่างๆ เป็นผู้ก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทย และเป็นข้อมูลกลางที่ทุกฝ่ายสามารถ
น าไปใช้ต่อยอดธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้บนพ้ืนฐานของค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล 

 ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลแก่เจ้าของสื่อต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงรายการ และ
การด าเนินธุรกิจ 

 เป็นแหล่งวิจัยในการติดตามสถานการณ์ และความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อ 

 ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลแก่นักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน  ด้วยข้อมูลวิจัยที่เกิดขึ้นจริงใน
อุตสาหกรรม 

 ส าหรับจุดมุ่งหมายที่สมาคมฯ จัดตั้ง “สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ” ขึ้น มีดังต่อไปนี้ 

 เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร และด าเนินการด้วยความโปร่งใส 

 อุตสาหกรรมสื่อเป็นเจ้าของกระบวนการวิจัยด้วยตัวเอง 

 อุตสาหกรรมสามารถก าหนดทิศทางการวิจัย และความลึกของข้อมูลได้ตามต้องการ 

 สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการวิจัยได้ 

 ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

 ช่วยยกระดับการเรียนการศึกษาด้านสื่อสารมวลชน 

“สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ” ภายใต้การก ากับดูแลของสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อ 
แห่งประเทศไทย จะท าการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาท างานวิจัยทางด้านสื่อด้วยกระบวนการ
เสนอราคา ขณะเดียวกันสถาบันฯ จะเป็นผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่อุตสาหกรรมสามารถน ามาใช้ได้  
ซึ่งนอกจากสถาบันจะท าหน้าที่เป็นแหล่งความรู้แล้ว ยังเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างองค์กรสื่อต่างๆ อันเป็นผลดี
ต่อการร่วมมือกันภายในอุตสาหกรรมด้วย 

ข้อเสนอแนะถึงการรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของนีลเส็น 

1) ค่าโฆษณาผ่านสื่อทุกประเภท ไม่ควรรวมค่าให้บริการของเอเยนซี่ 17.65% เนื่องจาก
ตัวเลขดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพตลาดในปัจจุบัน และค่าโฆษณาที่รายงานควรเป็นค่าโฆษณาสุทธิ 
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(Audience Measurement) 

ที่หักส่วนลดออกแล้ว โดยไม่ว่าจะมีการคิดค่าใช้จ่ายค่าโฆษณาด้วยวิธีการใด ก็ต้องหักค่าบริการเอเยนซี่ออก
ทุกๆ กรณ ี

ทั้งนี้การรายงานค่าใช้จ่ายในการโฆษณาควรน าส่วนลดที่เอเยนซี่ได้รับมาหักลบแทนการใช้
ราคาตั้งต้น (Rate Card) เนื่องจากที่ผ่านมาการรายงานตัวเลขเม็ดเงินโฆษณามักสูงเกินจริงถึ ง 56%  
ซึ่งท าให้ภาพรวมของตลาดคลาดเคลื่อน และสร้างความเข้าใจผิดให้นักการตลาด และนักลงทุน  ดังเช่น  
กรณีการประมูลดิจิทัลทีวี ที่ใช้รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาที่คลาดเคลื่อนเกินจริงมาประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน ท าให้ผลที่ได้จากการขายโฆษณาบนดิจิทัลทีวีจริงไม่เป็นดังภาพที่คาดการณ์ไว้ 

2) แนวทางการปรับปรุงการรายงานค่าใช้จ่ายโฆษณา ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีความถูกต้อง 
และแม่นย ามากขึ้น  

นีลเส็นควรน าความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวเลขค่าโฆษณาที่ได้รับรายงานจากเจ้าของสื่อ
เปรียบเทียบกับรายงานสถานภาพทางการเงินประจ าปีของบริษัท เพ่ือให้ได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงความเป็นจริง
มากที่สุด ตัวอย่างเช่น ค่าโฆษณาในสื่อโรงภาพยนตร์ที่สูงกว่ารายงานผลประกอบการจริงถึง  418% หรือ 
5.18 เท่า และในอนาคตเมื่อนีลเส็นได้ปรับรายงานค่าใช้จ่ายให้มีความถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น ค่า
ความคลาดเคลื่อนก็จะน้อยลง หรือไม่มีเลย 

ตารางที ่32 เปรียบเทียบผลประกอบการในสื่อโรงภาพยนตร์ (Cinema) 

 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์และนีลเส็น 

ดังนั้น  หากต้องการปรับลดค่าโฆษณาที่ รายงานในปัจจุบัน  ต้องน าจ านวนเท่าที่ แสดง 
ความคลาดเคลื่อนมาหักออก ยกตัวอย่างจากสื่อโรงภาพยนตร์ 

มูลค่าโฆษณาที่รายงานโดยนีลเส็นอยู่ที่   4,568 ล้านบาท (หักค่าบริการเอเยนซี่ 17.65% ออกแล้ว) 

จ านวนเท่าของความคลาดเคลื่อน  5.18 เท่า 

มูลค่าโฆษณาที่ปรับลดตามจริง  882 ล้านบาท 

ที่ปรึกษาขอเสนอให้ใช้จ านวนเท่าของความคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยของแต่ละสื่อ (มูลค่าความคลาด
เคลื่อนของแต่ละสื่อไม่เท่ากัน) ในการปรับลดมูลค่าโฆษณา (จากตัวอย่างข้างต้น มูลค่าโฆษณาที่รายงาน
จ านวน 4,568 ล้านบาท เป็นค่าโฆษณาสุทธิที่หักค่าบริการของเอเยนซี่ 17.65% ออกแล้ว) 
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(Audience Measurement) 

3) วิธีเก็บข้อมูลในสื่ออินเทอร์เน็ต 
สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยเสนอให้ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากเจ้าของสื่อ 

หรือเว็บไซต์โดยตรง ซึ่งน่าจะได้รับความร่วมมือจากเว็บไซต์สัญชาติไทยมากกว่าเว็บไซต์ที่มีเจ้าของ 
เป็นบริษัทข้ามชาติอย่าง Google หรือ YouTube ทั้งนีก้ารเก็บข้อมูลควรตรวจสอบกับเอเยนซี่ว่าซื้อโฆษณา 
จากเว็บไซต์ภายในประเทศเป็นสัดส่วนเท่าไร  และซื้อจากเว็บไซต์ต่างประเทศเป็นสัดส่วนเท่าไร  
เพ่ือน ามาหาค่าเฉลี่ย 

ทั้งนี้  สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย ) ก าลังอยู่ในระหว่างกระบวนการประมูลเ พ่ือหา 
บริษัทตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลค่าโฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ต ส าหรับวิธีการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันนั้น 
สมาคมฯ ได้รวบรวมมูลค่าค่าโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตจากเอเยนซี่ต่างๆ  ครอบคลุมโฆษณาประเภทต่างๆ 
ดังนี้   โฆษณาประเภทดิสเพลย์  (Display), โฆษณาประเภทเสิร์ช  (search), โฆษณาผ่านสื่อสังคม  
(social media), โฆษณาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile), และค่าผลิตชิ้นงานโฆษณาจากสินค้าทั้งหมด  
56 ประเภท 

นอกจากนี้องค์กร IAB (Interactive Advertising Bureau) ในยุโรปได้ออกระเบียบมาตรฐานใน
การจัดเก็บค่าโฆษณาของสื่ออินเทอร์เน็ตประจ าปี  ด้วยการเก็บข้อมูลจากประเทศต่างๆ ในแถบยุโรป  
ซึ่งมีที่มาจากรายได้จริงของเจ้าของสื่อบวกด้วยค่าให้บริการของเอเยนซี่ด้วย (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
http://www.iab.net/about_the_iab) 

4) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ และการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล 

การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณา  เพ่ือให้ข้อมูล 
มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพ่ือความถูกต้องและรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ  
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต หรือสื่อโฆษณาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ดี ผู้เก็บข้อมูลสามารถน าเทคโนโลยี 
Digital Watermarking และ  Fingerprinting มาใช้ ในการติดตามรหัสของแต่ละสื่ อได้  โดย  Digital 
Watermarking และ Fingerprinting เป็นรหัสดิจิทัลที่ฝังอยู่ในโฆษณาต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียงหรือ
วิดีโอ ซึ่งจะสามารถใช้ซอฟท์แวร์ในการตรวจจับโฆษณาเหล่านั้นได้  ที่ส าคัญข้อมูลจ าเพาะเหล่านี้จะยังคงอยู่
ในตัวโฆษณาแม้จะมีการท าซ้ า ตัดต่อแก้ไข ออกอากาศหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ เพ่ิมเติมและไม่กระทบต่อ
คุณภาพชิ้นงานโฆษณาด้วย  

อย่างไรก็ตามการน าเทคโนโลยี Digital Watermarking และ Fingerprinting มาใช้ จะเกิดขึ้นได้
ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม ทั้งผู้ผลิตรายการ เจ้าของสื่อต่างๆ เอเยนซี่โฆษณา 
และเจ้าของสินค้าต่างๆ โดยทั้งผู้ผลิตรายการ และเจ้าของสื่อเองต่างก็ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้  
เพราะสามารถติดตามตรวจสอบว่ารายการใดได้ออกอากาศไปแล้วบ้าง ออกอากาศไปนานเพียงใด ที่ใดและ
เวลาใด ขณะเดียวกันยังสามารถตรวจสอบได้ว่ารายการของตัวเองถูกละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่  

ปัจจุบันประเทศสเปนได้ใช้ระบบ Watermarking ในการจัดเก็บข้อมูลโฆษณาในอุตสาหกรรม
ทั้งหมด โดยระบบเป็นของบริษัท Kantar Media ร่วมมือกับ Adstream ผู้ให้บริการด้านโฆษณาจาก 
สหราชอาณาจักร  นอกจากนั้นอุตสาหกรรมยังได้ผลิต  Coding House 2 ประเภท ได้แก่ AECOC 

http://www.iab.net/about_the_iab
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(Audience Measurement) 

(Manufacturers and Distributor Association) ส าหรับใส่รหัสของผลิตภัณฑ์และ Adstream ไว้ส าหรับ
ใส่รหัสของชิ้นงานโฆษณา  ส าหรับประเทศไทย Adstream เป็นศูนย์กลางในการแปลงชิ้นงานโฆษณาเป็น
ระบบดิจิทัลและส่งเข้าทางสถานี โดยได้รับความร่วมมือกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์
และบริษัทผลิตภาพยนตร์โฆษณา (Production house)  

รูปภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบ digital watermarking เพื่อการจัดเก็บข้อมูลโฆษณาใน 
ประเทศสเปน 

 

ที่มา: เอกสารน าเสนอของ KANTAR MEDIA, Powerful Tools for success, 2014 

สามารถดู ร ายละ เ อียดข้ อมู ล เ พ่ิม เติ ม ในประ เด็ น เกี่ ย วกับ  Digital Watermarking ได้ ที่
http://www.digitalwatermarkingalliance.org /faqs.asp  และส าหรับรายละเอียดของ  Adstream 
สามารถดูไดท้าง http://www.adstream.com/uk/profile-uk 

ในปัจจุบัน Adstream ได้ร่วมมือกับสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยเพ่ือศึกษา
ถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัท เพ่ือด าเนินการติดตามการใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ที่รองรับ
กับระบบอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจาก Kantar Media แล้วยังม ีCivolution และ Wei 
Wei ที่ท างานร่วมกับ Adstream ในการรายงานตัวเลขค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาด้วย 

6.4 แนวทางการก าหนดราคาในการคิดค่าโฆษณา 

ในการศึกษาและเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาที่เหมาะสม
กับประเทศไทย เพ่ือให้ได้รูปแบบการคิดค่าโฆษณาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 
ไม่ผูกขาด เป็นกลางและเป็นธรรม ทางที่ปรึกษาจึงขอน าเสนอเนื้อหาตามล าดับ คือ หลักเกณฑ์การซื้อ
โฆษณาของเอเยนซี่และลูกค้า การน าเสนอข้อมูลแบบแผนพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของคนไทย จากนั้น

http://www.digitalwatermarkingalliance.org/faqs.asp
http://www.adstream.com/uk/profile-uk
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(Audience Measurement) 

ที่ปรึกษาจะมีการแสดงถึงการเปรียบเทียบ CPRP (เป็นดัชนีวัดความคุ้มค่าในการซื้อโฆษณา) เพ่ือสรุป 
เป็นแนวทางการตั้งราคาขายสปอตโฆษณา ดังนี้ 

6.4.1 หลักเกณฑ์การซื้อโฆษณาของเอเยนซี่และลูกค้า 

ลูกค้าทุกรายต้องการให้เม็ดเงินที่ลงทุนไปมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งนั่นคือ หน้าที่ที่เอเยนซี่ต้อง
ท าให้การลงทุนนั้นคุ้มค่า และได้ประโยชน์มากที่สุด ในอุตสาหกรรมสื่อเราใช้สิ่งที่เรียกว่า CPRP เป็นตัววัด
ประสิทธิภาพรายการ และประสิทธิภาพของการซื้อสื่อโทรทัศน์ 
CPRP (Cost per Rating Point)     

ราคาโฆษณาเสนอโดยเจ้าของสื่อ (30 วินาที)  = 200,000  บาท 
ค่าความนิยมของสื่อ (Rating) ของรายการ   = 8% 

CPRP    = 25,000  บาท 

ความหมายของ  CPRP ด้านบนคือ ลูกค้าต้องจ่ายเงิน  25,000 บาท เ พ่ือเข้าถึง  1% ของ
กลุ่มเป้าหมาย  โดยค่าความนิยมของสื่อที่น ามาคิด CPRP จะใช้เฉพาะ commercial rating หรือการวัดค่า
ความนิยมในช่วงพักเบรกโฆษณาเท่านั้น อย่างไรก็ตามการคิด CPRP สามารถค านวณได้ทั้งรูปแบบ CPRP 
ต่อสปอต, ต่อรายการ, ต่อช่วงเวลา, ต่อแคมเปญ, ต่อเดือน และต่อปี โดยเอเยนซี่สามารถเปรียบเทียบ 
CPRP ของแต่ละรายการเพ่ือตัดสินใจว่าจะซื้อสปอตของรายการใดที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากที่สุด   ซึ่ง
นอกจากเอเยนซี่จะดูตัวเลขค่าความนิยม (Rating) แล้ว ยังต้องดูเปอร์เซ็นต์การเข้าถึงคนดูหรือ Reach  โดย
การวางแผนซื้อสื่อต้องมีส่วนผสมของรายการที่หลากหลาย เพ่ือให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ของแผนงานที่น าเสนอนั้น
จะได้ตัวเลข  Reach ตามท่ีลูกค้าต้องการ ไม่ใช่ดูแต่ตัวเลข CPRP เท่านั้น 

ส าหรับการท างานนั้น เอเยนซี่ และลูกค้าจะตกลง CPRP เฉลี่ยซึ่งเป็นเป้าหมายของแต่ละปี
ร่วมกัน โดยเป็นเป้าหมายที่เอเยนซี่จะต้องท าให้ได้ตามที่ตกลง ซึ่งหากเอเยนซี่ไม่สามารถท าได้ตามเป้าหมาย
อาจมีการปรับรายได้ที่พึงได้รับ ดังนั้นเอเยนซี่ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคแอนะล็อกเป็นทีวีดิจิทัลที่
พฤติกรรมคนดูเริ่มเปลี่ยนแปลง อาจกล่าวได้ว่าเอเยนซี่ และลูกค้าซื้อโฆษณาโดยพิจารณาจากจ านวนคนดู 
ไม่ว่าคนดูจะดูผ่านช่องทางไหน ขณะที่สถานีโทรทัศน์ในบางประเทศใช้วิธีการการันตี CPRP ด้วยการท าให้
แคมเปญนั้นๆ ได้ค่าความนิยมของสื่อรวมตามที่ลูกค้าต้องการในวงเงินที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจเป็นการออกอากาศ 
สปอตโฆษณาจนกว่าจะได้ค่าความนิยมของสื่อ (Rating) รวมตามที่ต้องการก็ได้ แต่หากออกอากาศไปแล้ว
เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วทางสถานีพบว่าสามารถท าค่าความนิยมสื่อ (Rating) ได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตกลง ทาง
สถานีก็สามารถลดจ านวนสปอตที่จะออกอากาศให้ลูกค้าได้ แล้วน าเวลาโฆษณาที่เหลือไปขายให้ลูกค้าราย
อ่ืนได ้ส่วน Reach ขึ้นอยู่กับการตกลงว่าจะวัดผลเป็นรายเดือนหรือวัดผลเป็นแคมเปญ  
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(Audience Measurement) 

6.4.2 แบบแผนพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของคนไทย  

กราฟด้านล่างที่เห็นอยู่นี้แสดงให้เห็นพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ตลอด  24 ชั่วโมงของคนไทย 
อายุ 15 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงกรกฎาคม 2557 รวมช่อง 3, 5, 7, 9, เวิร์คพอยท์, 
ช่อง 8 และไทยรัฐทีวี ซึ่งเป็นช่องทีม่ีคนดูมากที่สุดในขณะนั้น 

รูปภาพที่ 5 พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ตลอด 24 ชั่วโมงของคนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป  

 
ที่มา : นีลเส็น  

จากกราฟจะเห็นได้ว่าช่อง 3 กับช่อง 7 เป็นช่องที่คนไทยดูมากที่สุดด้วยเส้นกราฟที่สูงกว่า 
ช่องอ่ืนๆ และช่วงเวลาไพรม์ไทม์มีจ านวนคนดูคิดเป็น 3 เท่าของเวลาช่วงเช้าและกลางวัน ซึ่งผลออกมา 
เป็นแบบเดียวกันไม่ว่าจะวัดผลจากวันท างานจันทร์ถึงศุกร์  หรือวันหยุดอย่างวันเสาร์อาทิตย์ โดยรายการ 
เรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง 3 เป็นรายการช่วงเช้าที่มีการรับชมสูงที่สุดในช่วงวันท างาน ขณะที่ช่วงเวลากลางวัน
ของวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีจ านวนคนดูที่ใกล้เคียงกันระหว่างช่อง 3 กับช่อง 7  ขณะที่ช่อง 5 กับช่อง 9 ยังคง
ตามมาห่างๆ ส าหรับดิจิทัลทีวี ช่อง8, เวิร์คพอยท์, และไทยรัฐทีวี เป็นช่องที่ก าลังมาแรงและสามารถ 
ท าค่าความนิยมของสื่อน าช่อง 5 และช่อง 9 ได้ในบางรายการ 

ต่อมากราฟด้านล่างแสดงให้เห็นถึงจ านวนคนดูสะสมรายสัปดาห์ของช่องแอนะล็อกและดิจิทัลทีวี 
ซึ่งจากกระแสของดิจิทัลทีวี ส่งผลให้คนดูช่อง 3 , 5, 7, 9 ลดลง โดยเฉพาะช่อง 5 กับช่อง 9 ตรงกันข้ามกับ
ช่องดิจิทัลบางช่องที่จ านวนคนดูเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน  เช่น ช่อง 8, เวิร์คพอยท์และไทยรัฐทีวี โดยใน 
ช่วงเดือนปลายเมษายนถึงพฤษภาคม จะเห็นเส้นกราฟของช่องดิจิทัลสูงขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากอยู่ในช่วง
ที่ผู้บริโภคก าลังทดลองชมรายการใหม่ๆ ทางดิจทัิลทีวี และในเดือนมิถุนายนจ านวนคนดูช่องดิจิทัลเริ่มลดลง 
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(Audience Measurement) 

ซึ่งอาจเป็นเพราะคนดูไม่รู้สึกถึงความแปลกใหม่จากช่องเหล่านี้  ส่งผลให้จ านวนคนดูสะสมของ 
บางช่องอยู่ที่ 10% เท่านั้น และบางช่องมีตัวเลขต่ ากว่า 10% 

รูปภาพที่ 6 อัตราการเปิดรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวี 

 
ที่มา : Nielsen Arianna : R&F 2014 

6.4.3 การเปรียบเทียบ CPRP 

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของช่อง 3 และช่อง 7 ในช่วงเวลาต่างๆ  ซึ่งส าหรับ
เหตุผลที่เลือกสองช่องนี้เป็นตัวอย่างเพราะเป็นช่องที่ลงเม็ดเงินไปแล้วคุ้มค่าที่สุดและถูกใช้เป็นมาตรฐานใน
การวัด CPRP ของลูกค้า 

CPRP เฉลี่ยของการออกอากาศสปอตโฆษณา 30 วินาทีในช่วงเวลาต่างๆ ของช่อง 3 กับช่อง 7 

ตารางที ่33 แสดงการเปรียบเทียบ CPRP ของช่อง 3 และช่อง 7 

Period Weekday Weekend 

Morning 28,434 38,744 

Afternoon 27,468 27,910 

Fringe 43,889 39,507 

Early Prime 34,611 28,506 
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(Audience Measurement) 

Period Weekday Weekend 

Prime 27,612 24,555 

Late Night 53,250 44,331 

จากตัวเลข CPRP ตารางนี้ชี้เห็นว่าไพร์มไทม์เป็นช่วงเวลาที่มีศักยภาพมากที่สุดและด้วยเหตุนี้  
สปอตในช่วงไพรม์ไทม์จึงเป็นที่ต้องการของตลาด  ซึ่งช่องต่างๆ ได้จัดสรรเวลาโฆษณาให้กับเอเยนซี ่
แต่ละราย  และเอเยนซี่แต่ละรายต้องบริหารจัดการสปอตตามเวลาที่ได้จัดสรรมา หากเอเยนซี่ไม่สามารถใช้
เวลาที่ช่องจัดสรรให้จนครบ เวลาโฆษณาท่ีเหลือก็จะถูกส่งกระจายต่อไปยังเอเยนซี่อ่ืนๆ ต่อไป ส่วนช่วงบ่าย
เป็นช่วงเวลาที่มีศักยภาพในการซื้อรองลงมา  ส่วนเวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาที่  CPRP แพงที่สุด  
เนื่องจากค่าความนิยมสื่อ (Rating) และจ านวนคนดูลดลงอย่างรวดเร็วหลังเวลา 22.30 น. 

ส่วนตารางด้านล่างแสดงวิธีการซื้อโฆษณาทางโทรทัศน์ของผลิตภัณฑ์สองชนิด  ซึ่งชี้ให้เห็น 
การท างานของเอเยนซี่ที่จะต้องดู CPRP หรือประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของรายการในแต่ละ
ช่วงเวลาของวัน เพ่ือท าให้แผนงานในการซื้อสปอตโฆษณาของแต่ละเดือนได้ตัวเลขค่าความนิยมสื่อ 
(Rating), Reach, CPRP ตามเป้าหมาย จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ A มี CPRP ในบางช่วงเวลาแพงกว่า CPRP 
ของช่อง ซึ่งอาจเป็นเพราะผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีเงื่อนไขพิเศษที่ท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นได้ผลประโยชน์มากกว่าแค่ส
ปอตโฆษณา เช่น ป้ายสปอนเซอร์รายการ, VTR , tie-in และด้วยสิทธิพิเศษที่ได้มาท าให้แบรนด์สินค้ายอม
จ่ายเงินเพื่อซื้อสปอตโฆษณาในรายการนั้นๆ แม้ว่าจะมี CPRP แพงกว่า 

ตารางที่ 34 วิธีการซื้อโฆษณาทางโทรทัศน์ของผลิตภัณฑ์สองชนิด   

Product A Weekday Weekend  Product B Weekday Weekend 

Morning 23,131 58,333  Morning 19,543 18,250 

Afternoon 23,214 17,500  Afternoon 21,495 17,971 

Fringe  8,028  Fringe 18,077 18,756 

Early Prime 27,933   Early Prime 23,871  

Late Prime 24,079 27,862  Late Prime 24,483 21,670 

Late Night 34,000 11,500  Late Night 38,543 70,556 

Grand Total 24,661 24,987  Grand Total 23,597 21,867 

แม้ว่าดิจิทัลทีวีจะยังมีจ านวนคนดูไม่สูงเท่าช่องแอนะล็อกเดิม แต่หากพิจารณา CPRP ของ
รายการยอดนิยมของช่องเหล่านี้แล้วน ามาเปรียบเทียบกันจะพบว่า 
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(Audience Measurement) 

ตารางที ่35 แสดงค่า CPRP เฉลี่ยต่อ 30 วินาที และค่าความนิยมเฉลี่ย (Average Rating) 

Program CPRP 
Average 30” Net Rate 

(ค่าโฆษณาเฉลี่ยต่อ 30 วินาที) 
Average 
Rating 

เวิร์คพอยท์ 4,284 5,313 1.2 

ช่อง 8 11,029 12,500 1.0 

ช่อง 7 24,819 234,000 9.4 

ช่อง 3 26,929 192,811 7.2 

ช่อง 9 79,076 149,500 1.9 

ช่อง 5 95,038 204,238 1.8 

ไทยรัฐทีวี 187,976 94,000 0.4 

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วช่องเวิร์คพอยท์เป็นช่องที่คุ้มค่ากับการซื้อสปอตมากที่สุด ตามด้วยช่อง 8, 
ช่อง 7 และช่อง 3  ซึ่งที่ผลเป็นเช่นนี้เพราะจากที่กล่าวไปแล้วว่าตัวเลข CPRP ขึ้นอยู่กับราคาสปอตและ
ตัวเลขค่าความนิยมสื่อ (Rating) ที่ได้ แต่การซื้อสปอตที่ได้ CPRP ถูกเพียงอย่างเดียวไม่ได้ท าให้การซื้อมี
ประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น การซื้อสปอตที่แม้จะถูก แต่ซื้อซ้ าๆ ในการรายการเดิมหลายๆ สปอต แทนที่จะได้
จ านวนคนดูมากขึ้น แต่กลับเจาะได้เฉพาะคนดูกลุ่มเดิมท าให้การเข้าถึงผู้บริโภคหรือ Reach ไม่สูง เนื่องจาก
การซื้อที่มีประสิทธิภาพต้องมีส่วนผสมระหว่างรายการที่กลุ่มคนดูส่วนมากดู และรายการที่เจาะคนดูเฉพาะ
กลุ่ม ซึ่งส่วนผสมทั้งสองจะช่วยกันดัน Reach ให้สูงขึ้นและท าให้การซื้อมีประสิทธิภาพ 

6.4.4 แนวทางการตั้งราคาขายสปอตโฆษณา 

ดิจิทัลทีวีทุกช่องล้วนแต่ต้องการขายเวลาโฆษณาในราคาเดียวกับช่องแอนะล็อก ซึ่งในความเป็นจริง
ช่องจะสามารถตั้งราคาขายสปอตอยู่ที่เท่าใดก็ได้ถ้าหากได้จ านวนคนดูรายการมากเท่าช่องแอนะล็อกหรือได้ 
CPRP ไม่สูงกว่ามาตรฐานของตลาด ไม่เช่นนั้นเอเยนซี่กับลูกค้าก็ไม่สามารถซื้อสปอตจากช่องดังกล่าวได้ ยิ่ง
มีจ านวนช่องมากขึ้น คนดูก็ยิ่งมีทางเลือกในการรับชมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ฐานคนดูกระจายไปยังช่องต่างๆ 
ไม่เกาะกลุ่มอยู่ที่บางช่องเหมือนแต่ก่อน  นอกจากนั้นยังส่งผลให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นด้วย ซึ่งท้ายท่ีสุด
ราคาขายสปอตของแต่ละช่องจะเผชิญกับแรงกดดันจากตลาดที่จะกลายเป็นกลไกบังคับในการตั้งราคา  
ดังนั้น การใช้ราคาที่ช่องแอนะล็อกเดิมตั้งไว้จึงไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานในการตั้งราคาสปอตโฆษณาของ
ช่องดิจิทัลได ้ 

อย่างไรก็ตามหากสถานีโทรทัศน์ให้ผลประโยชน์อ่ืนๆ นอกเหนือจากสปอตโฆษณาแก่ลูกค้าหรือ 
เอเยนซี่ได้ ลูกค้าอาจยอมจ่ายราคาสปอตที่ CPRP แพงกว่า เพ่ือแลกกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด  
คือ การน าสินค้าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรายการนั้นๆ มีการน ากลับมารีรัน
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(Audience Measurement) 

อีกรอบหรือน าไปออกอากาศออนไลน์ ผู้ชมก็ยิ่งมีโอกาสเห็นแบรนด์สินค้ามากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ผลิตรายการ 
ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผูกเรื่องราวเข้ากับสินค้า ขณะเดียวกันก็ยังต้องรักษาความสนุกสนาน 
ของรายการไว้ได้ด้วย ไม่เช่นนั้นอาจท าให้คนดูเปลี่ยนไปชมรายการอื่นได ้

ส าหรับดิจิทัลทีวีที่เริ่มต้นในปีนี้ ช่องที่มีความเข้าใจถึงวิธีการซื้อสปอตของเอเยนซี่และลูกค้า 
อาจเริ่มต้นได้เร็วกว่าช่องอ่ืน โดยบางช่องใช้วิธีการันตี CPRP ให้แต่ละสินค้า ซึ่งเท่ากับเป็นความรับผิดชอบ 
ของช่องท่ีจะต้องหารายการดีๆ มาดึงฐานคนดูให้เปลี่ยนมาดูช่องนี้ให้ได้ เพ่ือให้ช่องได้ค่าความนิยมและด้วย
กลยุทธ์การการันตี CPRP นี้เองท าให้ลูกค้าสนใจแบ่งเงินบางส่วนมาซื้อสปอตในช่องดิจิทัล 
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(Audience Measurement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก.  
นิยามศัพท์ 
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(Audience Measurement) 

นิยามศัพท์ ความหมาย 
กระบวนการวิจัย กระบวนการแสวงหาค าตอบอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการก าหนด

กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดเครื่องมือที่ใช้วัด การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ธุรกิจการวิจัย การท าธุรกิจที่น า เอาค่าความนิยมของสื่ อ (Rating)  ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงธุรกิจเพ่ือท าการค้า โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. การค านวณหาผลค่าความนิยมของสื่อ (Rating) จากจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่เปิดรับรายการเปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด เพ่ือน าผลที่ได้รับไปขายเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
การค้าต่อไป 
2. การน าเอาผลค่าความนิยมของสื่อ (Rating) มาใช้ประโยชน์
เพ่ือการยืนยันในเชิงปริมาณว่ารายการโทรทัศน์แต่ละรายการมี
กลุ่มเป้าหมายเปิดรับรายการจ านวนเท่าไหร่ หากผลค่าความนิยม
สู ง  หมายถึ ง  ร ายการ โทรทั ศน์ นั้ น เป็ นที่ นิ ย ม  เพราะมี
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ปิดรับรายการจ านวนมาก 
3. การน าเอาผลค่าความนิยมของสื่อมาใช้ประโยชน์เพ่ือการ
อ้างอิงหรือตรวจสอบในเชิงปริมาณว่ารายการโทรทัศน์แต่ละ
รายการมีกลุ่มเป้าหมายเปิดรายการจ านวนเท่าไร เพ่ือน าไปใช้ใน
การวางแผน 

กลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง 
(Stakeholders) 

กลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน าเอาค่าความนิยมของสื่อ 
(Rating) ไปใช้ประโยชน์ 

กลุ่มองค์กรด้านการส ารวจข้อมูลและ
จัดท าค่าความนิยมของสื่อ 
(Media Research Agency) 

กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้จัดท า/ค านวณค่าความนิยมของสื่อ 
(Rating) ของรายการเพ่ือการน าไปใช้ต่อ เพ่ือตนเองหรือกลุ่ม
องค์กรอื่น ที่มีจุดประสงค์เพ่ือการค้า 

กลุ่มองค์กรที่ปรึกษาและวางแผน
ทางด้านสื่อ 
(Media Boutique/Media 
Agency) 

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้น าเอาค่าความนิยมของสื่อ (Rating) ไปใช้
เพ่ือประโยชน์ในการท างานที่มีจุดประสงค์เพ่ือการค้า 

กลุ่มเจ้าของสื่อ/เจ้าของรายการ  
(Media Owners) 

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิตรายการเพ่ือน าไปออกตามสื่อต่างๆ/
เจ้าของสถานี/เจ้าของสื่อที่เป็นช่องทางในการน าเสนอรายการที่
ต้องน าเอาค่าความนิยมของสื่อ (Rating) ไปใช้เพ่ือประโยชน์ใน
การท างานที่มีจุดประสงค์เพ่ือการค้า 

กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้
โฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ 
(Product Owners) 

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิตสินค้า/เจ้าของสินค้า/ผู้โฆษณาสินค้าที่
ต้องน าเอาค่าความนิยมของสื่อ (Rating) ไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนด้านการโฆษณาที่มีจุดประสงค์
เพ่ือการค้า 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 317 

(Audience Measurement) 

นิยามศัพท์ ความหมาย 
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของผู้บริโภค 
(SES: Socio-economic status) 

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้บริโภค จัดแบ่งโดย
วิเคราะห์และพิจารณาครอบคลุมถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนอาชีพ, ระดับรายได้, ระดับการศึกษา ฯลฯ 
 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

(Audience Measurement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข.  
รายงานการประชุมสรุปความคืบหน้าผลการศึกษา 
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(Audience Measurement) 

รายงานการประชุมความคืบหน้าการศึกษา 
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤตกิรรมการใช้บริการ 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement) 
การประชุมสรุปความคืบหน้าครั้งที่ 1 (60 วัน) 
วันที่จัดประชุม: 24/07/2557 เวลา: 13.00-15:00 น. 

ผู้ด าเนินการประชุม: คุณอมรเทพ ทองชิว สถานที:่ ห้องประชุมเคียงตะวัน IRDP 

 

หัวข้อการประชุม 
1. การประชุมระดมความคิดเห็น ด้วยรูปแบบ Focus Group  

จากการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ด้วยรูปแบบ Focus Group ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2557  
และ 9 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเอ็กซิม โดยมีผู้มาเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มขององค์กรด้านการส ารวจข้อมูลและการจัดท า 
เรทติ้ง (Media Research) กลุ่มขององค์กรที่ปรึกษาและวางแผนด้านสื่อ (Media Agency) กลุ่มเจ้าของสื่อ 
ในแพลทฟอร์มต่างๆ (Media Owner) และกลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ  (Product Owner) ที่ ได้ใช้  
การโฆษณาลงในสื่อต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นที่ได้มาท าการปรับปรุงแบบสอบถาม
ให้มีความสมบูรณ์ รวมถึงสังเคราะห์น าเอาความคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการร่าง
แนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อไป  

โดยทางที่ปรึกษาได้ก าหนดหัวข้อที่ใช้ส าหรับการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
1) จุดแข็ง/จุดอ่อน โอกาส/อุปสรรคของระบบการเก็บข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันตามข้อ 1.1-1.3  

1.1 วิธีการส ารวจ 

1.2 วิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1.3 วิธีการเก็บข้อมูล/การวิเคราะห์ 
2) วิธีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เหมาะสม โดยต้องเป็นที่ยอมรับ 

ถูกต้อง/น่าเชื่อถือ/เป็นกลางตามข้อ 1.1-1.3และหน่วยงานที่เหมาะสมที่ควรก ากับดูแล เอกชน/ภาครัฐ 
3) จุดแข็ง/จุดอ่อน โอกาส/อุปสรรคของระบบการเก็บข้อมูลใหม่ที่น าเสนอตามข้อ 1.1-1.3 

4) Key success factor ของวิธีใหม่ที่เสนอ หรือข้อควรระวังส าหรับวิธีการใหม่  
5) แผนการจัดเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลควรท าอย่างไร ส าหรับวิธีการใหม่ 
6) ลักษณะหน่วยงานที่ควรเข้ามาก ากับดูแล /ลักษณะการให้การสนับสนุนหน่วยงานนั้น  
7) ประเด็นกฎหมายที่ควรเข้ามาเก่ียวข้อง  
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2. การน าเสนอวิธีการศึกษา 
เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันและเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานสามารถติดตามและ

ควบคุมให้การด าเนินการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ทางที่ปรึกษาจึงได้
น าเสนอข้ันตอนและวิธีการในการศึกษาตามแผนภาพด้านล่าง ดังนี้ 

 
 

2.1) การสร้างโมเดลแบบสอบถาม เป็นการสร้างเค้าโครงแบบสอบถามเบื้องต้นขึ้น โดยมี 
หัวข้อของแบบสอบถามครอบคลุมเนื้อหาทางประชากร (Demographic) การครอบครองทรัพย์สิน การใช้ 
ชีวิตในการบริโภคสินค้าและบริการ (Lifestyle) ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Media Consumption)   

2.2) การสร้างแบบสอบถาม (ฉบับร่าง) จากการรวบรวมความคิดเห็น ตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มท าให้ได้เป็นแบบสอบถาม (ฉบับร่าง) เพ่ือใช้
ส าหรับการทดสอบในภาคสนามต่อไป  
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2.3) การทดสอบแบบสอบถาม (pilot test) ทางที่ปรึกษาได้น าเอาแบบสอบถามไปใช้กับ    
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือวัดความเข้าใจในเนื้อหาของแบบสอบถาม และสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่พบ  

2.4) การปรับปรุงให้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เป็นการน าปัญหาและอุปสรรคที่    
เกิดขึ้นจากขั้นตอนของการทดสอบแบบสอบถาม (pilot test) มาปรับปรุงเนื้อหาของแบบสอบถามให้มี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนตามขอบเขตการศึกษา รวมถึงปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้มีความพร้อมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และความ
พร้อมของบุคคลากรที่จะด าเนินการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามทั่วประเทศต่อไป       

2.5) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศอย่างน้อยจ านวน 10,000 
ครัวเรือน ซึ่งแบ่งออกเป็นรายภาค ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือและภาคใต ้   

2.6) การวิเคราะห์ข้อมูล ทางที่ปรึกษาจะท าการออกแบบขั้นตอนของการบรรณาธิการข้อมูล   
เบื้องต้น การจัดกลุ่มข้อมูลตามความเหมาะสม การคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และ  
การคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรมซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีการตรวจสอบถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือก่อนที่จะ 
เข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามระเบียบวิธีวิจัยต่อไป   

2.7) สรุปผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ทางที่ปรึกษาจะน าผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการ 
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมาสรุปเป็นผลการศึกษาในเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน 

 2.8) ร่างผลการศึกษาเบื้องต้น ที่ปรึกษาจะท าการประมวลผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยเชิง 
คุณภาพในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ผลการศึกษาเชิงปริมาณจากการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ทั่วประเทศ จากข้อมูลทุติยภูมิและกรณีศึกษาจากต่างประเทศมาจัดท าเป็นร่างผลการศึกษาเบื้องต้นตาม 
ขอบเขตการศึกษาเพ่ือใช้ส าหรับน าเสนอผลการศึกษาในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะที่ได้จะน ามาใช้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เพ่ือน าเสนอแก่
ส านักงาน กสทช. ต่อไป 

 
3. สรุปผลจากการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ด้วยรูปแบบ Focus Group 
จากการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ด้วยรูปแบบ Focus Group ในแต่ละรอบ สามารถน าเอา

ความคิดเห็นที่ ได้จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้ ง 4 กลุ่ม มาสรุปรวมในรูปแบบ 
ของการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ได้ดังนี้ 
 
การวิเคราะห์ SWOT สรุปความคิดเห็น  
จุดแข็ง (Strength) เนื่องจากบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจการวิจัย พฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่า

ความนิยมของสื่อในปัจจุบันมี บริษัทนีลเส็นเพียงบริษัทเดียวที่มีบทบาทในการ
ให้บริการข้อมูลส าหรับ Media Agency เพราะเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่สุด ในด้าน
ระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า People Meter 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือ ประกอบกับการมีประสบการณ์ในการ
ให้บริการด้านนี้ในประเทศไทยมากว่า 10 ปี ทางผู้ประกอบการธุรกิจการวิจัย 
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การวิเคราะห์ SWOT สรุปความคิดเห็น  
Media Agency และ Product Owners จึงมีความคุ้นเคยกับการใช้บริการ
ข้อมูลจากนีลเส็น ประกอบกับการที่บริษัทสามารถน าเสนอผลการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็วและมีการพัฒนาการให้บริการทางด้านข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้
ผู้ ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ทั้ง Media Agency และ Product Owners สามารถ
เข้าถึงได้สะดวกตรงตามความต้องการ 

จุดอ่อน (Weakness) จากสถานการณ์พบว่าผู้ใช้บริการข้อมูลของบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจวิจัยมี
ความคิดเห็นว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่รับท าวิจัยหรือจัดเก็บข้อมูลมี
ประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ปัญหาด้านการวิจัยของผู้ประกอบการ เช่น การที่บริษัทมีการจัดเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เล็กท าให้ไม่สามารถอ้างอิงกับกลุ่มประชากรได้ หรือ
ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยไม่สามารถท าการตรวจสอบถึงท่ีมาหรือหลักการในส่วน
ต่างๆ ได้ เป็นต้น 

 ปัญหาด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ  เช่น การ
ก าหนดราคาให้บริการข้อมูลที่แตกต่างกัน และปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจ
ที่มีระยะเวลาการคุ้มทุนนานท าให้ได้รับผลตอบแทนช้า เป็นต้น 

 ปัญหาด้านการตลาด เช่น การที่ผู้ประกอบการมีการกีดกันทาง
การตลาดเพื่อไม่ให้คู่แข่งเข้าสู่ตลาด เป็นต้น 

 ปัญหาของผู้ใช้บริการข้อมูล เช่น การที่ผู้ใช้บริการข้อมูลต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเองในกรณีท่ีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากการวิจัย เป็นต้น 

โอกาส (Opportunity) เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลของผู้ประกอบการธุรกิจรายปัจจุบันมี
จุดบกพร่องมาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงต้องการที่จะเห็นรูปแบบใหม่ โดยให้
มีการเปิดประมูลแบบเสรีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพได้
เข้าสู่ตลาด ทั้งนี้ ให้มีหน่วยงานของรัฐ คือ ส านักงาน กสทช. เข้ามาช่วยก ากับ
ดูแลเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัย รวมถึงการจัดตั้ง Media Bureau เข้ามาช่วยดูแลให้ได้
ข้อมูลที่เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

อุปสรรค (Threat) เนื่องจากในปัจจุบัน มีการเกิดขึ้นของสื่อใหม่ๆ ท าให้โครงสร้างการบริโภคสื่อมี
ความกว้างมากยิ่งขึ้น จ านวนผู้บริโภคสื่อเพ่ิมมากข้ึน ท าให้การเก็บข้อมูลท าได้
ยากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ แนวคิดเกี่ยวกับระบบธุรกิจการวิจัยพฤติกรรมการบริโภค
สื่อและค่าความนิยมที่ไม่สอดคล้องกับต่างประเทศ ทั้งท่ีทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรจะให้ความร่วมมือระหว่างกัน แต่ในประเทศไทยพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องบางราย 
ที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุน 
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หมายเหตุ: รายละเอียดของการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ด้วยรูปแบบ Focus Group ทางที่ปรึกษาจะ
รวบรวมไว้ในภาคผนวก ค. ในรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

4. การวางแผนการเข้าพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล  
ทางที่ปรึกษาได้น าเสนอแผนการด าเนินงานด้านการเข้าพ้ืนที่ เพ่ือเข้าไปจัดเก็บข้อมูล  

จ านวนอย่างน้อย 10,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม (Face-to-Face 
interview) ซึ่งการก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือให้มีการกระจายตัวครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศ ทางที่ปรึกษาจะ
พิจารณาถึงสัดส่วนความหนาแน่นของครัวเรือนในแต่ละภูมิภาคโดยได้แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างไว้ตาม
ตารางข้างล่าง ดังนี้  

ตารางแสดงแผนการเก็บข้อมูลแสดงจ านวนตัวอย่างและจ าแนกรายภาค 
ภาค จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(ครัวเรือน) 
แผนการเก็บข้อมูล 

กรุงเทพและปริมณฑล 1,200 15 ก.ย. 57 -  31 ต.ค. 57 
ภาคกลาง 2,900 15 ก.ย. 57 - 31 ต.ค. 57 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,700 1 ต.ค. 57 -  15 พ.ย. 57 
ภาคเหนือ 1,900 1 ต.ค. 57 -  15 พ.ย. 57 
ภาคใต้ 1,300 1 ต.ค. 57 -  15 พ.ย. 57 

รวม 10,000  
 
5. การร่างเค้าโครงแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ 
ทางที่ปรึกษาได้มีการวางแผนที่จะน าข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามซึ่งครอบคลุมเนื้อหา

ตามขอบเขตการศึกษา (TOR) ข้อ 4.1-4.2 ได้แก่ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (Demographic) ส ามะโน
ประชากรด้านการครอบครองทรัพย์สิน และพฤติกรรมการบริโภคสื่อรูปแบบต่างๆ (Media Consumption) 
ได้แก่ สื่อภาพเคลื่อนไหว สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อในโรงภาพยนตร์ สื่อกลางแจ้ง สื่อออนไลน์ และสื่อทางเสี ยง  
มาท าการวิเคราะห์และสรุปเพื่อรวบรวมไว้ใช้ส าหรับการจัดท ารายงานรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

6. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing)  
ทางที่ปรึกษาได้หารือกับทางส านักงาน กสทช. ในเรื่องก าหนดการของการจัดประชุมรับฟังความ

คิดเห็น (Public Hearing) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลการศึกษาทั้ง 2 ครั้ง โดยที่ปรึกษาได้มีการก าหนด
สถานที่ในการจัดประชุม คือ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ. พร้อมทั้งหารือถึงรายชื่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากองค์กรต่างๆ ก าหนดรูปแบบการจัดประชุม รวมถึงวิทยากรที่เหมาะสมต่อการด าเนินการ เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แล้วน าเอาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ไปใช้ส าหรับการ
พัฒนารายงานในขั้นตอนต่อไป  
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(Audience Measurement) 

 

การประชุมสรุปความคืบหน้าครั้งที่ 2 (120 วัน)    
วันทีจ่ัดประชุม:   15/09/2557    เวลา:  13.00-15:00 น.  

  ผู้ด าเนินการประชุม:  คุณอมรเทพ ทองชิว  สถานที:่    ห้องประชุมเคียงตะวัน IRDP  

1) แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์   
2) ระเบียบวิธีวิจัย   
3) การวางแผนลงพ้ืนที่ภาคสนามร่วมกับคณะท างานจากส านักงาน กสทช.   
4) การร่างแนวทางในการศึกษา   
5) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) 

 

หัวข้อการประชุม (ติดตามความคืบหน้าจากการประชุมครั้งที่ 1)    
1. การพัฒนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์    
จากการประชุมร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและคณะท างานจากส านักงาน  กสทช. เมื่อวันที่ 1 

สิงหาคม 2557 ซึ่งที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อคิดเห็นและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุง   
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้    

 ค าถามด้านช่องทางการบริโภคสื่อ จากข้อแบบสอบถามเกี่ยวกับช่องทางในการรับชมสื่อ
บางประเภท สามารถให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้มากกว่า 1 ช่องทางตามความเป็นจริงในการรับชม 
เช่น การรับชมรายการของทรูวิชั่นที่สามารถรับชมได้ทั้งทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี 

 การเพิ่มค าอธิบายในแบบสอบถาม ได้มีการเพ่ิมค าอธิบายในแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ช่องทางเคเบิลทีวี ให้เป็น “ช่องเคเบิล (ดิจิทัลทีวี)” เพ่ือให้มีความชัดเจนว่าสามารถรับชมรายการดิจิทัลทีวีได้
ในช่องทางเคเบิลทีวีนั้นๆ 

 หน่วยการวัดพฤติกรรมการบริโภคสื่อ ที่ปรึกษาได้ชี้แจงถึงข้อจ ากัดในการส ารวจข้อมูล
พฤติกรรมการดูโทรทัศน์เป็นรายเดือนว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สามารถจดจ าข้อมูลย้อนหลังได้ ดังนั้น จึงใช้
การวัดเป็นรายวันแทน (ได้แก่ วัน ธรรมดา วันเสาร์-อาทิตย์ และเมื่อวานนี้)  

 ข้อเสนอเพิ่มเติมจากส านักงาน กสทช. คณะท างานจากส านักงาน กสทช. เสนอให้มีการ
เพ่ิมรายละเอียดของช่องดิจิทัล แต่เนื่องจากปริมาณของผังรายการที่มีความหลากหลายจนท าให้จ านวนหน้า
ของแบบสอบถามเพ่ิมขึ้นอีกหลายเท่า ดังนั้น ทางที่ประชุมจึงได้สรุปร่วมกันให้ใช้การวัดพฤติกรรมเป็น
ช่วงเวลาโดยตัดในเรื่องของผังรายการออกไป นอกจากนี้ ทางที่ประชุมได้ตกลงที่จะปรับเพ่ิมรายชื่อนิตยสาร
แจกฟรี “M2F” เข้าไปในแบบสอบถาม และหากมีรายชื่อนิตยสารแจกฟรีอ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจาก
แบบสอบถาม ก็ให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุชื่อนิตยสารนั้นๆ ไว้ใน “อ่ืนๆ...” 
 ภายหลังจากการประชุมร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและคณะท างานจากส านักงาน กสทช. ทางที่
ปรึกษาได้ปรับแก้แบบสอบถาม แล้วจึงน าไปใช้ท าการทดสอบแบบสอบถาม (Pilot Test) กับกลุ่มตัวอย่าง 
ในวันที่ 6-18 สิงหาคม 2557 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของทีมจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม พร้อมทั้งหา
วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงน าเอาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ให้แล้ว
เสร็จ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามต่อไป  
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(Audience Measurement) 

 

จากการทดสอบแบบสอบถาม (Pilot Test) กับกลุ่มตัวอย่างพบว่าเกิดปัญหาและอุปสรรค ตาม
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 ด้านรูปแบบและข้อค าถามในแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความสับสนใน
การตอบแบบสอบถามในส่วนของสถานภาพ เพราะบางครัวเรือน ผู้ตอบแบบสอบถามมีมากกว่า 1 
สถานภาพ เช่น เป็นทั้งพ่อและลูกในกรณีที่อยู่ในครอบครัวใหญ่ ดังนั้น ทางที่ปรึกษาจึงเสนอแนวทางแก้ไข
โดยการให้ผู้ตอบแบบสอบถามยึดตามสถานะความสัมพันธ์กับเจ้าบ้าน เช่น หากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลูก
ของเจ้าบ้าน จะต้องระบุสถานภาพว่าเป็นลูก เป็นต้น 

 ด้านการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างในภาคสนาม พบว่าเจ้าของครัวเรือนเกิดความไม่ไว้วางใจ จึง
ไมส่ะดวกที่จะให้เข้าไปท าการสัมภาษณ์ในบริเวณบ้าน ดังนั้น ทางที่ปรึกษาได้แนะน าแนวทางปฏิบัติให้แก่ทีม
เก็บข้อมูลภาคสนามโดยให้มีการแนะน าตัวเอง วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบและ
แสดงบัตรประจ าตัวพนักงานในการเป็นผู้สัมภาษณ์เมื่อลงพ้ืนที่จริง ประกอบกับเสนอให้มีการจัดท าหนังสือ
ขออนุญาตท าการสัมภาษณ์จากทางโครงการฯ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และแสดงถึงความลับของข้อมูลและ
หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัย เป็นต้น 

 ด้านบุคลากรทีมจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ค านิยาม
และการจ าแนกอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริโภคสื่อ ดังนั้น ทางที่ปรึกษาจึงเสนอให้อบรมในเชิงลึกเกี่ยวกับช่อง
ทางการรับสื่อประเภทต่างๆ เช่น ถ้ามีกล่องรับดิจิทัลทีวี ก็จะต้องมีเสาอากาศ เป็นต้น 

 ด้านกระบวนการเก็บข้อมูล เนื่องด้วยจ านวนข้อและตัวแปรในแบบสอบถามมีจ านวนมาก
และยากต่อการคีย์ข้อมูลด้วยวิธีการปกติ ทางที่ปรึกษาจึงได้ประชุมร่วมกันและเสนอให้มีการพัฒนาโปรแกรม
ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือความรวดเร็วและสะดวกในการด าเนินงาน โดยผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
โปรแกรม คือ มหาวิทยาลัยบูรพา  

2. การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 
เพ่ือให้การผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถสะท้อนถึงความเป็นจริง หรือสามารถใช้เป็นบรรทัดฐาน 

(norm) ได้อย่างแท้จริง ทางที่ปรึกษาได้เสนอรูปแบบระเบียบวิธีวิจัยตามขอบเขตการศึกษา ดังนี้   
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย : กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคสื่อทั่วประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป ทุก

ระดับสถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ จ านวนกลุ่มประชากรทั้งสิ้น 23,466,417 ครัวเรือน1 

การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง : ใช้สูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 99% (ได้
จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 9,996 ครัวเรือน และปรับจ านวนขึ้นเป็น 10,000 ครัวเรือน)  

ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง : การสุ่มตัวอย่างของการวิจัยใช้วิธีการแบบหลายขั้นตอน (Multi-
stage sampling methods) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1) การแบ่ งกลุ่มเป้ าหมาย  (Proportional stratified random sampling) เพ่ือระบุ
จ านวนตัวอย่างตามความหนาแน่นของจ านวนครัวเรือนที่เป็นประชากรในแต่ละภูมิภาค โดยการแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศออกเป็น 5 ภูมิภาค  
                                                      
1ส ำนกับริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย (http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop54_3.html) 
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  2) การค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามอัตราส่วนในแต่ละภาค  
  3) ที่ปรึกษาได้ก าหนดการเก็บข้อมูลที่ต้องกระจายตามช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้  
การจัดเก็บข้อมูลกระจายไปตามทุกช่วงอย่างปราศจากอคติ   

 4) การคัด เลื อกจั งหวัดตามภาคที่ แบ่ งแบบ เจาะจง (Cluster random sampling)  
จากกลุ่มเป้าหมายที่แบ่งเป็นภาคต่างๆ ได้สุ่มเลือกจังหวัดในแต่ละภาค โดยการเลือกจังหวัดที่คละระหว่าง
จังหวัดขนาดใหญ่และจังหวัดขนาดเล็ก จากนั้นจึงก าหนดพ้ืนที่ในการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องกระจาย
ทั้งเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลตามลักษณะการอาศัยอยู่ของกลุ่มเป้าหมาย โดยให้น้ าหนักเขตเทศบาล
เท่ากับร้อยละ 70 และนอกเขตเทศบาลเท่ากับร้อยละ 30  

5) การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจากเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลแบบสะดวก 
(Convenience sampling) ที่ไม่เจาะจงกลุ่มตัวอย่างโดยผู้เก็บข้อมูลจะเข้าไปตามครัวเรือนตามภาคต่างๆ ที่
มีการสุ่มเลือก ให้ได้จ านวนที่ครบตามก าหนด ทั้งนี้ผู้เก็บข้อมูลจะใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างมีรูปแบบ (Format 
interview) ตามที่แบบสอบถามได้ก าหนดไว้โดยจะสุ่มเลือกสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทีละคน (Face-to-face 
interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด 

 เครื่องมือในการวิจัย : ที่ปรึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือการเก็บข้อมูล โดยสร้าง
ค าถามที่ใช้เป็นค าถามแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด (Close-end and open-end questionnaires) ที่
แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อตอบจุดประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

  
ส่วนที่ ชื่อส่วน จ านวนค าถาม 

(ข้อ) 
1 ข้อมูลส่วนตัว  13 
2 การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 1 
3 ค าถามเกี่ยวกับ  Lifestyles 8 
4 พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 2 
5 สื่อโทรทัศน์ 5 
6 สื่อสิ่งพิมพ์ 9 
7 สื่อโรงภาพยนตร์ 2 
8 สื่อกลางแจ้ง 2 
9 สื่อออนไลน์ 3 

10 สื่อวิทยุ 6 
11 สื่ออ่ืนๆ 6 

 รวม 57 
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3. การวางแผนลงพื้นที่ภาคสนามร่วมกับคณะท างานจากส านักงาน กสทช. 
ทางที่ปรึกษาได้ประสานแผนงานกับคณะท างานจากส านักงาน กสทช. เพ่ือเข้าไปสังเกตการณ์ถึง

วิธีการในการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงตรวจสอบคุณภาพด้านบุคคลากรและด้านข้อมูลที่ ได้ จากการท า
แบบสอบถาม ก าหนดช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 2557- 4 พ.ย. 2557 โดยการสังเกตการณ์จะครอบคลุม
การเข้าเก็บข้อมูลในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เช่น เพชรบุรี 
ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา ซึ่งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่พบ ทางที่ปรึกษาจะด าเนินการปรับปรุงและ
แก้ไขต่อไป  

4. การร่างแนวทางในการศึกษา 
 ทางที่ปรึกษาก าลังอยู่ระหว่างการศึกษากรณีตัวอย่างและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้

บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ น ามาประกอบเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานตามขอบเขต
การศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมีความหลากหลาย และครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดย
ไดท้ าการร่างขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

1) พฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Media Consumption) 

 การศึกษาลักษณะทางประชากร (Demographic)  

 ส ามะโนประชากร การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะทางจิตวิทยาในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการในการใช้ชีวิต (Lifestyle) 
o การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อ 
o การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยา 

 พฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Media Consumption) 
o การบริโภคสื่อโทรทัศน์ 
o การบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ 
o การบริโภคสื่อในโรงภาพยนตร์ 
o การบริโภคสื่อโฆษณากลางแจ้งและสื่อกลางแจ้งแบบเคลื่อนที่ได้ 
o การบริโภคสื่อออนไลน์ 
o การบริโภคสื่อทางเสียง 
o สื่ออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและจัดท าระบบการเรียกใช้
ข้อมูลส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย 

 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค (SWOT) ณ สภาพการณ์ปัจจุบัน 

 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและจัดท าระบบการเรียกใช้
ข้อมูลส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
1. วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 
 2. วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Group) 
 3. วิธีบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่าง (Panel Management) 
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 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวัด (Measurement Device) 
 5. การเก็บข้อมูล (Polling/Data Delivery System) 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 7. งบประมาณ ความเป็นไปได้ของโครงการ 

 วิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวทางและวิธีการใหม่ในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้
สื่อฯ และแนวทางและวิธีการในการจัดท าระบบการเรียกใช้ข้อมูล 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ของแนวทางวิธีการและระบบใหม่ 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factor) ของแนวทางวิธีการและระบบใหม่ 

 แผนการด าเนินการ (Roadmap) เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและการจัดท าระบบการเรียกใช้
ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

 ข้อเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาที่เหมาะสมกับประเทศไทยและ
รูปแบบการคิดค่าโฆษณาต่างๆ 

ซึ่งทางส านักงาน กสทช. ได้มีข้อคิดเห็นให้เพ่ิมเติม กรณีศึกษาต่างประเทศรวมถึงการสรุปสภาพ
ปัญหาที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันเข้าไปในรายงานด้วย 

 
5. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) 
ทางที่ปรึกษาได้หารือและสรุปร่วมกับคณะท างานจากส านักงาน กสทช. ในเรื่องก าหนดการที่ใช้

จัดการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธ.ค. 2557 และครั้งที่ 2 วันที่ 16 ม.ค.2558 สถานที่ประชุม ณ โรงแรมเซ็น
จูรี่ พาร์ค กทม.  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 328 

(Audience Measurement) 

 

การประชุมสรุปความคืบหน้าครั้งที่ 3 (180 วัน)  
วันที่: 20/11/2557 เวลา: 13.00-15:00 น. 

ผู้ด าเนินการประชุม:   คุณอมรเทพ ทองชิว  สถานที:่  ห้องประชุมเคียงตะวัน IRDP  

 

หัวข้อการประชุม   
 1. การพัฒนาโปรแกรมในการคีย์ข้อมูล   
 ทางคณะผู้ด าเนินการจากมหาวิทยาลัยบูรพาได้เริ่มพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์บน GoogleDoc 
(ระบบการคีย์ข้อมูล) ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 และเริ่มทดลองระบบครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 
โดยพบปัญหา ดังนี้   
  1) ความซับซ้อนของแบบสอบถามในแต่ละข้อที่ก าหนดรูปแบบไว้เป็นตารางไขว้ (Cross- 
tab) ท าให้ยากต่อการสร้างแบบสอบถามรวมกันไว้ในคอลัมน์เดียว หากวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS   
จ าเป็นต้องแยกผลการตอบในแต่ละตัวเลือกให้เป็นตัวแปรทุกตัวเลือกและมีค่าการตอบที่เป็นไปได้คือ เลือก
กับไม่เลือก ประกอบกับค าถามบางข้อมีการแบ่งการถามเป็น 3 ช่วงระยะเวลา คือ เมื่อวานนี้ วันธรรมดา 
วันหยุดเสาร์อาทิตย์ จึงจ าเป็นต้องสร้างข้อค าถามที่มีการตอบได้มากกว่า 1 ข้อจากตัวเลือกในแต่ละข้อ
ออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลาด้วย 
  2) ความไม่เสถียรของระบบ เนื่องจากต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการจัดเก็บข้อมูล จึง 
ท ามีโอกาสที่เกิดการติดขัดและส่งข้อมูลไปยัง GoogleDoc ไม่ได้ รวมถึงเมื่อมีผู้ตอบแบบสอบถามพร้อมกัน
มากกว่า 2 คน ระบบจะมีข้อความ Error แสดงขึ้น  
  3) ใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนาน เนื่องจากจ านวนข้อแบบสอบถามมีจ านวนมาก 
และขอบเขตเนื้อหาที่ต้องการส ารวจมีหลากหลายและครอบคลุมสื่อทุกประเภทจึงท าให้ต้องใช้ระยะเวลา 1-2 
ชั่วโมงในการตอบ  
  4) ความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูล เนื่องจากความล้าของผู้สัมภาษณ์ที่ต้องด าเนินการคีย์ 
ข้อมูลจ านวนมากและมีความซับซ้อนสูง  
 วิธีการแก้ไขปัญหา  
 จากปัญหาต่างๆ ที่พบ ท าให้คณะผู้พัฒนาโปรแกรมตัดสินใจออกแบบวิธีการคีย์ข้อมูลใหม่โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปที่ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไปท าให้สามารถกระจายงานคีย์ข้อมูลไปยังทีมต่างๆ ได้
สะดวกขึ้นกว่า GoogleDoc โดยโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นจะมีหน้าจอการคีย์ข้อมูลเหมือนกับแบบสอบถาม
จริง สามารถใช้ได้ทั้งระบบสัมผัสและการคีย์ข้อมูลปกติ ท าให้ช่วยลดเวลาและข้อผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลให้
น้อยลงได ้
 2. การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามทั่วประเทศ 
 จากปัญหาที่พบในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม อาทิเช่น เนื้อหาของแบบสอบถามที่มีความละเอียด
และมีปริมาณมาก จนท าให้เกิดความเหนื่อยล้าในการจัดเก็บข้อมูล จึงต้องใช้เทคนิคในการสัมภาษณ์ให้เกิด
ความกระชับทางด้านเนื้อหาและเวลามากยิ่งขึ้น การเข้าถึงพ้ืนที่ครัวเรือนที่ต้องท าความเข้าใจกับเจ้าของ 
ครัวเรือนก่อนได้รับอนุญาต ตลอดจนความรู้และเทคนิคของผู้ท าการสัมภาษณ์ที่ต้องมีการอบรมท าความ 
เข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องของช่องทางการรับสื่อในปัจจุบัน เป็นต้น   
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3. การร่างแนวทางในการศึกษา    
 ตามที่ได้เคยน าเสนอร่างแนวทางในการประชุมครั้งที่ 2 ไว้แล้วนั้น ทางที่ปรึกษาได้เสนอเพ่ิมเติม
บทวิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบันด้านพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่
ด าเนินการโดยผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งให้บริการด้านการวัดข้อมูลผู้ชม (Audience Measurement) 
โดยที่ปรึกษาได้น าเสนอรายละเอียดในการให้บริการประกอบด้วย เช่น 1) วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 2) 
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 3) การบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่าง 4) เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 5) การเก็บข้อมูล 6) 
การวิเคราะห์ข้อมูล และ 7) งบประมาณของโครงการ 
 นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะของคณะท างานจากส านักงาน กสทช. ให้มีการเพ่ิมเติมกรณีศึกษาจาก
ต่างประเทศ ทางที่ปรึกษาได้ท าการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพิจารณาคัดเลือก 1) ประเทศอังกฤษ เพราะ
เป็นมีขนาดพ้ืนที่เล็กกว่าประเทศไทยแต่จ านวนประชากรใกล้เคียงกัน และ 2) ประเทศอินเดีย เพราะเป็น
ประเทศที่มีพ้ืนที่ใหญ่กว่าและมีจ านวนประชากรมากกว่าประเทศไทย เพ่ือศึกษาแนวทางและวิธีการในการ
จัดเก็บจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและการเรียกใช้ข้อมูลส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 
 ในการก าหนดแผนงานส าหรับการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (Road Map) ที่ปรึกษาได้เสนอประเด็นในการศึกษาทั้งหมด 4 ประเด็น คือ วัตถุประสงค์
ของแผนการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินการ กิจกรรมตามแผนการด าเนินการ และผลที่จะได้รับ 
(Outputs)  

4. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 2 ครั้ง (Public Hearing)   
 ทางที่ปรึกษาได้อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการเตรียมงาน และมีการหารือตกลงกับทางส านักงาน 
กสทช. ในการก าหนดวันจัดประชุมครั้งที่ 2 ขึ้นใหม่เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อการพิจารณาและปรับปรุง
เนื้อหาในรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยก าหนดการจัดประชุมครั้งที่ 2 จะมีขึ้นในวันที่  13 ม.ค.2558 (จากเดิม
ก าหนดไว้ที่ 16 ม.ค.2558) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้มีการจัดเตรียมเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องและท าสรุปรายชื่อขององค์กรที่ควรเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้
เสียต่อผลการศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับการด าเนินงานจัดประชุมต่อไป 
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(Audience Measurement) 

 

การประชุมสรุปความคืบหน้าครั้งที่ 4 (240 วัน)  
วันที่:  21/01/2558  เวลา:  13.00-15:00 น.  

 ผู้ด าเนินการประชุม:   คุณอมรเทพ ทองชิว สถานที:่ ห้องประชุมเคียงตะวัน IRDP  

    

หัวข้อการประชุม  
1. การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม  
ทางท่ีปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกท่ัวประเทศจ านวน 10,000 ครัวเรือน  

คิดเป็น 15,000 คน และได้ด าเนินการคีย์ข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งแยกตามภูมภิาคต่างๆ ในประเทศ คือ   
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เพ่ือท าการวิจัยเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ ซึ่งรายละเอียดของผลการศึกษาได้น าเสนอไว้ในบทที่ 4 ของรายงานฉบับสมบูรณ์   

2. การน าเสนอผลการศึกษาในรายงานฉบับสมบูรณ์   
จากการรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียด้วยวิธีการระดมความคิดเห็น ด้วย  

รูปแบบ Focus Group ทั้งสี่กลุ่ม คือ กลุ่ม Media Research กลุ่ม Media Agency กลุ่ม Media Owners  
และกลุ่ม Product Owners การค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการวิจัยเชิง  
ปริมาณที่น าข้อมูลมหภาคเชิงลึกมาวิเคราะห์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงแนวโน้มการบริโภคสื่อด้านอ่ืนๆ ท าให้ได้เป็นเนื้อหาของรายงาน 
ฉบับสมบูรณ์ซึ่งมีหัวข้อผลการศึกษาโดยสรุป ดังนี้     

บทที่ 1 บทน า    
 1.1 ที่มาของโครงการ     
 1.2 วัตถุประสงค์โครงการ    
 1.3 เป้าหมายโครงการ     
 1.4 ขอบเขตการศึกษา    
บทที่ 2 วิธีการศึกษาการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการด้านสื่อ    
 2.1 การสร้างโมเดลแบบสอบถาม    
 2.2 การจัดท าวิจัยเชิงคุณภาพด้วยรูปแบบ Focus Group   
 2.3 การสร้างแบบสอบถาม (ฉบับร่าง)   
 2.4 การทดสอบแบบสอบถาม (Pilot test)   
 2.5 การปรับปรุงให้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  
 2.6 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ  
 2.7 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 2.8 การสรุปผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ  
 2.9 การน าเสนอผลการศึกษา  
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
 3.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  
 3.2 การก าหนดจ านวนตัวอย่าง  
 3.3 ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 331 

(Audience Measurement) 

 

 3.4 เครื่องมือในการวิจัย 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
บทที่ 4 ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Media Consumptions) 
 4.1 ผลการศึกษาลักษณะทางประชากร (Demographic)    
 4.2 ส ามะโนประชากร การครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสื่อและทรัพย์สินที่มีความ

เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยาในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการในการใช้ชีวิต  
  4.3 พฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Media Consumptions) 

บทที่ 5 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและการเรียกใช้ข้อมูล
ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย 

 5.1 สภาพการณ์ในปัจจุบัน 
 5.2 การวัดข้อมูลผู้ชม (Audience Measurement) ในประเทศไทย 
 5.3 ปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อในประเทศไทย 
 5.4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค (SWOT) ณ สภาพการณ์ปัจจุบัน 
 5.5 กรณีศึกษา (ต่างประเทศ) 
 5.6 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการและการเรียกใช้ข้อมูล

ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
 5.7 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวทางและวิธีการใหม่ในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรม

การใช้สื่อและการเรียกใช้ข้อมูล 
 5.8 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของแนวทางวิธีการและระบบใหม่ 
 5.9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factor) ของแนวทางวิธีการและระบบ

ใหม่ 
 5.10 แผนในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ (Road Map) รวมถึงแผนในการจัดท าระบบการเรียกใช้ข้อมูล 
 5.11 ข้อเสนอแนะรูปแบบบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
บทที่ 6 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลการโฆษณาที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย 
 6.1 บทน า   
 6.2 วิธีการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าและบริการ 
 6.3 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 6.4 แนวทางการก าหนดราคาในการคิดค่าโฆษณา 
บทที่ 7 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) 

7.1 การด าเนินการจัดประชุมของผู้มีส่วนได้เสียต่อผลการศึกษา  
7.2 ประเด็นผลการศึกษาที่น าเสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
7.3 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อผลการศึกษา  

  
3. สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public hearing)  
ทางที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดประชุมตามก าหนดการที่เคยเสนอไว้ทั้งหมดสองครั้ง คือ วันที่ 15 ธ.ค.  

2557 (กลุ่ม Media Research กลุ่ม Media Agency และกลุ่มสถาบันการศึกษา) และวันที่ 13 ม.ค.2558 
(กลุ่ม Media Owners กลุ่ม Product Owners กลุ่มสถาบันการศึกษาและองค์กรหน่วยงานภาครัฐ/
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(Audience Measurement) 

 

รัฐวิสาหกิจที่มีการใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ จากการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นทั้งสองครั้ง มีตัวอย่างของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

ครั้งท่ี 1 (กลุ่ม Media Research กลุ่ม Media Agency และกลุ่มสถาบันการศึกษา) 
1) ประเด็นเกี่ยวกับถ้อยค าจากผลการศึกษาด้านการบริโภคสื่อ (Media Consumption) 

เช่น กลุ่ม Media Research มีการเสนอให้มีการชี้แจงถึงค าจ ากัดความของค าว่า “สื่ออ่ืนๆ” ที่ได้มีการ
น าเสนอไว้ในผลการศึกษา แต่ไมข่อมีข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับกับผลการศึกษาท่ีน าเสนอ 

2) ประเด็นเรื่องแนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในทุกช่องทางที่เหมาะสมกับประเทศไทย เช่น กลุ่ม Media Research มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลว่ามีแนวทาง วิธีการหรือเครื่องมือใดบ้างที่สามารถ
น ามาใช้แทนวิธีการของนีลเส็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับขอให้มีการพิจารณาถึงบทบาทและ
ศักยภาพของบริษัทที่เข้ามาจัดเก็บข้อมูลที่มีสัดส่วนทุนจากต่างชาติเกิน 49% (เช่น บริษัทของผู้แสดงความ
คิดเห็นเองมีสัดส่วนทุนต่างชาติประมาณ 75%) นอกจากนี้ กลุ่ม Media Agency ได้ขอให้มีการชี้แจงถึง
บทบาทและขอบเขตของส านักงาน กสทช. ในการเข้ามาก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

3) ประเด็นการจัดท าแผนในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการบริโภคสื่อและแผนในการ 
จัดท าระบบการเรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสื่อ เช่น ทั้งกลุ่ม Media Research และ 
กลุ่ม Media Agency มีข้อเสนอเรื่องระยะเวลาในจัดท าแผนด าเนินการวัดข้อมูลค่าความนิยมในการบริโภค 
สื่อ (Rating) ที่ใช้เวลาค่อนข้างนานติดต่อกันหลายปี ดังนั้น จึงอยากให้มีการเร่งรัดทางด้านระยะเวลา เพราะ 
ประเด็นดังกล่าวมีความเก่ียวข้องทางผลประโยชน์และการด ารงอยู่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายๆ ฝ่าย  

4) ประเด็นอ่ืนๆ  
ทางกลุ่มสถาบันการศึกษาขอให้มีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ และระบุถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก

โครงการศึกษาดังกล่าว ที่ได้จัดท าขึ้น  ซึ่งทางที่ปรึกษาได้ให้การชี้แจงว่าโครงการวิจัยที่ได้น าเสนอผล
การศึกษาไปข้างต้นนี้ ได้รับเงินทุนสนับสนุนมาจากส านักงาน กสทช. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการ
ดังกล่าว 

ครั้งที่ 2 (กลุ่ม Media Owners กลุ่ม Product Owners และกลุ่มสถาบันการศึกษาและองค์กร
หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจที่มีการใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ) 

1) ประเด็นรูปแบบการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล เช่น กลุ่ม Media Owners ขอให้มี 
การชี้แจงในกรณีที่ส านักงาน กสทช. จะเข้ามามีบทบาทในการออก license ให้กับบริษัทวิจัย ซึ่งจาก
ประเด็นดังกล่าว ได้รับการชี้แจงจากผู้น าเสนอผลการศึกษาแล้วว่าไม่เป็นความจริง เพราะส านักงาน กสทช. 
ไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการควบคุมการออก license แต่อย่างใด แมท้ี่ผ่านมาจะเคยมีความพยายามที่จะ
เข้ามามีบทบาทในการออก license แต่ในปัจจุบันไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

2) ประเด็นผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อ เช่น กลุ่ม Media Owners ขอเสนอแนะใน
ประเด็นเกี่ยวกับการจัดท าเรตติ้งที่พบว่าช่องรายการเล็กๆ ซึ่งมีเงินทุนน้อย มักจะไม่ได้รับการจัดเรตติ้ง ท าให้
ไม่มีรายได้หรือผลก าไรจาก Agency รายต่างๆ ดังนั้น เพ่ือเป็นการขยายโอกาสในการจัดหาบริษัทมาจัดเก็บ
ข้อมูลและจัดท าเรตติ้งจึงอยากเสนอให้มีการเปิดกว้างให้มีการเข้ามาของบริษัทต่างๆ ที่ไม่ใช่ผูกขาดอยู่กับ
บริษัทนีลเส็นทีเ่ป็นผู้จัดท าเพียงบริษัทเดียว  

3) ประเด็นรูปแบบการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล  เช่น ตัวแทนจากสมาคมมีเดีย 
เอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยได้ เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ และชี้แจงเรื่องแนวคิดการจัดตั้ ง 
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(Audience Measurement) 

 

 Media Research Bureau ขึ้นมาเป็นหน่วยงานกลางในการก ากับดูแลงานวิจัยทางด้านพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อเพ่ือให้เกิดผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางโดยได้ชี้แจงว่าขณะนี้ได้
ด าเนินการประกาศร่าง TOR ไปเรียบร้อยแล้ว ภายในช่วงเวลาประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 จะมีการ
จัดหาบริษัทวิจัยรายใหม่เข้ามาจัดท าเรตติ้งโดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถน าเอาเรตติ้งไปใช้ประโยชน์
ต่อไปได้ ภายในช่วงเวลาไม่เกินปี พ.ศ. 2559 
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(Audience Measurement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค.  
การจัดประชุมระดมความคิดเห็นด้วยรูปแบบ Focus Group 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

รายงานสรุปผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็นด้วยรูปแบบ Focus Group 

……………………………………. 

การจัดประชุมระดมความคิดเห็นด้วยรูปแบบ Focus Group ถือเป็นส่วนหนึ่งของการท าวิจัย 
เชิงคุณภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการใช้รูปแบบวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลการศึกษา
ทางด้านแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
ระบบการเรียกใช้ข้อมูลซึ่งถือเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ท าการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมอง
ระหว่างกันในประเด็นเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบันของข้อมูลทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อ รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับประเทศไทย  

การจัดประชุมระดมความคิดเห็นด้วยรูปแบบ Focus Group ภายใต้หัวข้อการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเรื่อง “ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อใดที่ส าคัญและมีประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ” 
(Stakeholders) ได้จัดขึ้นในวันที่ 7 ก.ค. 2557 และวันที่ 9 ก.ค. 2557 โดยในแต่ละวันได้มีการแบ่ง 
การจัดประชุมออกเป็นวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 8.30-11.30 น. และรอบบ่ายเวลา 13.00-16.00 น.  
ณ. ห้องประชุมใหญ่ ห้องอัญชัน ชั้นที่  24 อาคารเอ็กซิมแบงค์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ด าเนินรายการ  
คือ ดร.เสรี นนทสูติ (รองกรรมการผู้จัดการ IRDP และผู้จัดการโครงการฯ) ร่วมกับ ดร.พรจิต สมบัติพานิช 
และทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้เตรียมหัวข้อการสนทนาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ท าการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อ 
 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อ 
 แผนในการจัดเก็บข้อมูลและแผนการจัดท าระบบการเรียกใช้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อ 
 รูปแบบการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ของการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นด้วยรูปแบบ 
Focus Group ในทั้ง 4 รอบ หมายถึง กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน าเอาค่ามาตรวัดความนิยม (Rating) 
มาใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้ จัดท า/ค านวณค่ามาตรวัดความนิยม  (Rating)  ของรายการ 
เ พ่ือการน าไปใช้ต่อ เ พ่ือตนเองหรือกลุ่มหรือองค์กรอ่ืน ที่มีจุดประสงค์ เ พ่ือการค้าซึ่ งหมายถึง  
กลุ่มขององค์กรด้านการส ารวจข้อมูลและจัดท าเรตติ้ง (Media Research Agency) 

2. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้น าเอาค่ามาตรวัดความนิยม (Rating) ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการท างาน  
ทีม่ีจุดประสงค์เพ่ือการค้า ซึ่งหมายถึงกลุ่มขององค์กรที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านสื่อ (Media Agency) 

3. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิตรายการเพ่ือน าไปออกตามสื่อต่างๆ/เจ้าของสถานี/เจ้าของสื่อ 
ที่เป็นช่องทางในการน าเสนอรายการ ที่ต้องน าเอามาตรวัดความนิยม (Rating) ไปใช้เพ่ือประโยชน์ใน 
การท างานที่มีจุดประสงค์เพ่ือการค้าซึ่งหมายถึง กลุ่มเจ้าของสื่อ (Media owners) 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 
 

4. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิตสินค้า/เจ้าของสินค้า/ผู้โฆษณาสินค้า ที่ต้องน าเอาค่ามาตรวัด  
ความนิยม (Rating) ไปใช้เพ่ือประโยชน์ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนด้านการโฆษณาที่มีจุดประสงค์
เพ่ือการค้าซึ่งหมายถึงกลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สื่อโฆษณา (Product owners) 

ตารางแสดงองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นด้วยรูปแบบ Focus Group  
ในทั้งสี่รอบ  

รอบ วันที่ 7 ก.ค.57 วันที่ 9 ก.ค.57 

รอบเช้า 9.00-12.00 น. กลุ่มขององค์กรด้านการส ารวจข้อมูล 
และการจัดท าเรตติ้ง  
(Media Research Agency) 

เจ้าของสื่อในแพลทฟอร์มต่างๆ 
เช่น สถานีวิทยุ และ
สถานีโทรทัศน์(Media owners) 

รอบบ่าย 13.00-16.00 น.  กลุ่มขององค์กรที่ปรึกษาและวางแผน
ด้านสื่อ (Media Agency) 

เจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องใช้โฆษณา
ในสื่อประเภทต่างๆ  
(Product owners) 

ค าถามส าหรับการประชุม Focus Group ที่ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความเห็นได้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) จุดแข็ง/จุดอ่อน โอกาส/อุปสรรคของระบบการเก็บข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันตามข้อ 1.1-1.3  
1.1 วิธีการส ารวจ 
1.2 วิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1.3 วิธีการเก็บข้อมูล/การวิเคราะห์ 

2) วิธีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เหมาะสม โดยต้องเป็นที่ยอมรับ ถูกต้อง/
น่าเชื่อถือ/เป็นกลางตามข้อ 1.1-1.3และหน่วยงานที่เหมาะสมที่ควรก ากับดูแล เอกชน/ภาครัฐ 

3) จุดแข็ง/จุดอ่อน โอกาส/อุปสรรคของระบบการเก็บข้อมูลใหม่ที่น าเสนอตามข้อ 1.1-1.3 
4) Key success factor ของวิธีใหม่ที่เสนอ หรือข้อควรระวังส าหรับวิธีการใหม่  
5) แผนการจัดเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลควรท าอย่างไร ส าหรับวิธีการใหม่ 
6) ลักษณะหน่วยงานที่ควรเข้ามาก ากับดูแล /ลักษณะการให้การสนับสนุนหน่วยงานนั้น  
7) ประเด็นกฎหมายที่ควรเข้ามาเก่ียวข้อง  

จากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นด้วยรูปแบบ Focus Group ท าให้สามารถสรุปผล 
การระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสี่กลุ่มดังแสดงในหัวข้อถัดไป โดยจากผลการรวบรวมข้อเสนอ
เบื้องต้นที่ได้จากการระดมความคิดเห็นด้วยการประชุมด้วยรูปแบบ Focus Group ทางที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญจะน าผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ในเนื้อหามากยิ่งขึ้นและ
ข้อมูลเชิงคุณภาพส่วนหนึ่งจะถูกน ามาสังเคราะห์และรวบรวมเป็นประเด็น ตลอดจนแนวทางต่างๆ ใน
รายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป  
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(Audience Measurement) 
 

รายละเอียดผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้รับจากการจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
ด้วยรูปแบบ Focus Group 

ผลการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพในการน าเสนอผลการศึกษาได้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ความคิด เห็น
เกี่ยวกับโมเดลแบบสอบถาม และความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของธุรกิจสื่อโฆษณาและค่า
ความนิยมของสื่อ (Rating)  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มองค์กรด้านการส ารวจข้อมูลและจัดท าเรตติ้ง (Media Research Agency) 

ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโมเดลแบบสอบถาม มีความคิดเห็นดังนี้  

1. โมเดลแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นมีความละเอียดมากไป ไม่มีความจ าเป็นต่อการท าวิจัย 
การประเมินผลค่าความนิยมของรายการโทรทัศน์หรือของสื่อแต่ละสื่อ (Ratings)  เพราะในการวัดค่าความ
นิยมของสื่อของรายการนั้นวัดเฉพาะส่วนรายการและช่วงเวลาที่ดูเท่านั้น  

2. หากส านักงาน กสทช. มีความคิดเรื่องการก ากับดูแลกลุ่มบริษัท Media Research ด้วยการ
ออกใบอนุญาต (License) นั้น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะหากมองโดยทั่วไปแล้ว ทางส านักงาน กสทช. ควร
ปล่อยให้แต่ละบริษัทที่ให้บริการด้านการวิจัยประเมินผลสื่อโฆษณาด าเนินธุรกิจอย่างมีอิสระเพราะวิธีการ
ของแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกัน  

3. ในการก าหนดปัจจัยด้านต่างๆ ตามโมเดลแบบสอบถาม ทางกลุ่มได้เสนอให้มีการปรับปัจจัย
บางปัจจัยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้  

3.1 การปรับเปลี่ยนช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างจากอายุ 3 ปี มาเป็น 4 ปี ตามท่ีเคยปฏิบัติ 
3.2 การระบุช่วงระดับรายได้บุคคล และรายได้ครัวเรือน ควรเพ่ิมช่วงระดับสูงขึ้น เพ่ือให้

ครอบคลุมกับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูง 
3.3 การระบุสถานะภาพสมรส เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการเก็บข้อมูลมาก  

ไม่ควรลงรายละเอียด 
3.4 ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเรื่องที่จ าเป็นมาก  

4. ข้อเสนอแนะเรื่องอ่ืนๆ  
4.1 ข้อมูลวิจัย ควรมีการจัดสรรผู้รับผิดชอบด าเนินการเก็บข้อมูลและการวิจัยพฤติกรรม

การบริโภคสื่อและการวัดค่าความนิยมของสื่อดังนี้ ส่วนที่ 1 ส านักงาน กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ
เก็บข้อมูล และการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Media Exposure) ในเชิงกว้างทั่วประเทศ ส่วนที่ 
2 เนื่องจากบริษัท Media Research มีความช านาญและมีเครื่องมือในการวิจัยเรื่อง Ratings ควรให้ Media 
Research รับผิดชอบ 

4.2 การท าวิจัยแบบ National Research ของส านักงาน กสทช. ครั้งนี้ดีส าหรับ Media 
Agency เพราะข้อมูลที่ได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
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(Audience Measurement) 
 

4.3 เนื่ องจากทางส านั กงาน กสทช .  มี เ งิ น อุดหนุนด้ านการวิ จั ยที่ ได้ เ รี ยก เ ก็บ 
จากสื่อโทรทัศน์ดิจิตอลอยู่แล้ว จึงอยากให้สนับสนุนทางด้านเงินทุนในการด าเนินการวิจัยค่าความนิยมของ
สื่อของบริษัท Media Research Agency มากกว่าการด าเนินการเก็บข้อมูลหรือวิจัยเอง ซึ่งจะเป็น 
การแก้ปัญหาเรื่องมาตรฐานและความแม่นย าของข้อมูล 

ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของธุรกิจสื่อโฆษณาและการน าเอาค่า  
Ratings ของโฆษณาไปใช ้มีความคิดเห็น ดังนี้  

1. ประเด็น จุดแข็ง/จุดอ่อน โอกาส/อุปสรรคของระบบการเก็บข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน  
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

S: Strength (จุดแข็ง) 

1. ระบบธุรกิจการประเมินผลค่าความนิยมของสื่อในปัจจุบันไม่มีคู่แข่งทางธุรกิจที่เข้มแข็ง 
เนื่ องจากบริษัทนีล เส็น เป็นบริษัทเดียวที่ ท าธุ รกิ จด้ านนี้ มา เป็น เวลานาน และมีความพร้ อม 
ด้านเครื่องมือมากกว่าบริษัทอ่ืนๆ ท าให้มีความช านาญงาน นับจากการส ารวจข้อมูลที่ใช้เครื่องมือ  
People Meter วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทรายอ่ืนอีก 2 บริษัทซึ่งถือเป็นบริษัทที่ร่วมลงทุนกับบริษัทคู่ค้าต่างประเทศ
และนับว่าเป็นบริษัทคู่แข่งใหม่ในปัจจุบันกับนีลเส็นซึ่งหากเปรียบเทียบบทบาทของสองบริษัทใหม่กับทาง 
นีลเส็น พบว่าต่างให้บริการและมีการรับท าวิจัยให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเช่นเดียวกันตามเงื่อนไข
โครงการที่มีการว่าจ้าง 

2. Media Agency และ Product Owners จะคุ้นเคยกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้
โปรแกรมหรือSoftware ของนีลเส็น เนื่องจากมีการให้บริการด้านนี้ในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี 

3. ระบบการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ People Meter ของนีลเส็น    
มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากนีลเส็น เป็นบริษัทข้ามชาติ  ให้บริการทั่ ว โลก จึงถือว่ามีมาตรฐาน    
ในระดับสากล (Global Standard)   

4. ระบบของนีลเส็นมีการพัฒนาการให้บริการตลอดเวลา ให้บริการข้อมูลได้รวดเร็ว    ท าให้ 
Media Agency และเจ้าของตราสินค้าต่างๆ สามารถเรียกดูข้อมูลความนิยมของรายการแต่ละ รายการได้
ภายหลังจากการเก็บข้อมูลเพียง 1 วันถัดมา    

5. ระบบของนีลเส็นมีกลยุทธ์การตลาดเ พ่ิมเติมเ พ่ือดึงดูดลูกค้า เช่น การลดราคา  
การซื้อ และการแถม ท าให้ตัดคู่แข่งรายอื่นออกจากตลาด     

W: Weakness (จุดอ่อน)  

1. ระบบของนีลเส็นมีปัญหาเรื่องการยอมรับในคุณภาพของข้อมูล (Data Quality) เนื่องจาก
เป็นผู้ท าธุรกิจและอยู่ในธุรกิจนี้ในประเทศไทยมานาน แต่ปัจจุบันลูกค้าเรียกร้องในเรื่องของคุณภาพของ
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(Audience Measurement) 
 

ข้อมูลมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ยอมจ่ายเงินค่าบริการเพ่ิม ท าให้ค าว่าคุณภาพไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกันกับราคา
ค่าบริการที่ต้องจ่าย    

2. ระบบของนีลเส็น ไม่มีการก าหนดราคาการให้บริการที่ เท่ากัน ลูกค้าแต่ละราย 
จะเสีย ค่าบริการที่ต่างกัน หากซื้อเเพคเกจที่ต่างกัน หรือลูกค้าบางรายที่ซื้อและได้ของแถม จะท าให้ราคา 
ไม่เท่ากัน นอกจากนี้ลูกค้าบางกลุ่มที่ต้องการใช้ข้อมูลแต่ไม่ยอมจ่ายเงิน และบางกลุ่มที่ไม่มีเงินเพียงพอ 
ในการจ่ายด้วย     

3. ระบบของนีลเส็นมีปัญหาเรื่องการลงทุนทางธุรกิจสูง เพราะค่าใช้จ่ายการเก็บข้อมูลมีต้นทุน
สู งขึ้ น เนื่ องจากต้องท าผ่ านทาง เครื่ องมื อ  People Meter อีกทั้ ง  Media Agency และเจ้ าของ 
ตราสินค้าต่างๆ มีความต้องการขยายกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น ต้องการข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น  

4. ระบบของนีลเส็นมีแนวโน้มจะเป็นไปในรูปแบบเดิมนี้ต่อไป เนื่องจากโครงสร้างของธุรกิจท า
ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ต้องใช้การลงทุนสูง มีความเสี่ยงในการลงทุน และใช้เวลานานกว่า 30 ปี จึงจะถึง
จุดคืนทุน (Return of Investment)  

O: Opportunity (โอกาส) 

1. หากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้การสนับสนุนเงินทุน หรือเอกชนรายอ่ืนๆ มาการด าเนินการ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อต่างๆ ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่จะท าให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุม 
แม่นย า เทีย่งตรงและมีคุณภาพยิ่งขึ้น  

2. หากมีการเปิดประมูลแบบเสรี (Open-Bidding) จะเปิดโอกาสให้บริษัทที่มีประสบการณ์  
ความน่าเชื่อถือ ได้รับการจัดสรรปันส่วนการด าเนินการวิจัยแบบแยกส่วน ตามความช านาญแทน  
การด าเนินการวิจัยเพียงบริษัทเดียวของระบบเดิม อย่างการแยกท าวิจัยแบ่งตามกลุ่มประเภทสื่อ เช่น  
การวิจัยสื่อดั้งเดิม การวิจัยสื่อใหม่ เพ่ือลดภาระการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่มีการกีดกันทางการแข่งขัน 
หรือมีความเป็นธรรมทางการแข่งขัน 

T: Threat (อุปสรรค) 

การเกิดขึ้นของสื่อใหม่ต่างๆ ท าให้โครงสร้างสื่อ (Media Landscape) กว้างขึ้น ผู้ชม ผู้ฟังเปิดรับ
สื่อใหม่เหล่านี้มากยิ่งข้ึนแต่การเก็บข้อมูลยากข้ึน 

2. ประเด็นวิธีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เหมาะสม ต้องเป็นที่ยอมรับ / 
ถูกต้อง / น่าเชื่อถือ / เป็นกลาง และหน่วยงานที่เหมาะสมที่ควรก ากับดูแล เอกชน / ภาครัฐ  
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

1. บริษัทผู้ประกอบการ Media Research คิดว่าการให้บริการการวิจัยประเมินผลสื่อโฆษณา
ผู้ประกอบการในปัจจุบันได้มาตรฐานในการด าเนินธุรกิจระดับสากล (International Standard) และได้รับ
ความน่าเชื่อถือ ท าให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดถูกคาดหวังว่าจะต้องมีมาตรฐานในระดับ
เดียวกัน  
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(Audience Measurement) 
 

2. บริษัทผู้ประกอบการ Media Research มีความคิดเห็นว่ากลไกในการตรวจสอบวิธีการ
เก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อควรเป็น ไปตามกลไกเชิงธุรกิจ  
โดยไม่ต้องมีผู้ก ากับดูแล หากสามารถท างานได้อย่างอิสระ คล่องตัว มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงานวิจัย 
และได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้บริการข้อมูลวิจัย จะท าให้ข้อมูลมี  
ความเป็นกลาง และน่าเชื่อถือมากกว่า  

3. วิธีการเก็บข้อมูลของบริษัทวิจัยรายใหม่เพ่ือให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
สื่อและค่าความนิยมของสื่อต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในธุรกิจนี้ควรจะหาข้อตกลง และก าหนด
แนวทางการด าเนินการร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการพ้ืนฐานการให้บริการข้อมูลวิจัยที่ ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายควรตกลงกันว่า อะไรเป็นเกณฑ์ส าคัญของมาตรฐานการให้บริการ จึงจะสามารถสร้าง  
ความมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 

4. การสร้างมาตรฐานการยอมรับ และความน่าเชื่อถือของระบบธุรกิจการให้บริการข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของกลุ่มประชาชนทั้งประเทศ ทางภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักงาน 
กสทช. ควรให้การสนับสนุนภาคเอกชน เช่น การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือให้เอกชนด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริ โภคสื่ อระดับประเทศและค่ าความนิยมของสื่ อต่ า งๆหรือคุณภาพรายการ  
สถานีทุกๆ 3 เดือน  

5. หากจ าเป็นต้องมีหน่วยงานก ากับดูแล วิธีการเก็บข้อมูล และมีความเป็นกลางมากที่สุด 
ผู้ประกอบการธุรกิจ Media Research คิดว่า ส านักงาน กสทช. น่าจะเป็นผู้ท าหน้าที่นี้เพราะจะท าให้เกิด
ความน่าเชื่อถือ เกิดการยอมรับ มีความถูกต้อง เป็นกลาง แต่อย่างไรก็ตามบทบาทของส านักงาน กสทช.ควร
เป็นผู้ท าหน้าที่ในเชิงการประเมินกลไกการท างานของ Media Research เช่น การประเมินมาตรฐานการ
ให้บริการข้อมูลวิจัย ความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการ ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการท าตลาด 
(Marketing Evaluation) ของบริษัท Media Research เพ่ือให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
สื่อและค่าความนิยมของสื่อต่างๆ มีความน่าเชื่อถือและเป็นกลางมากท่ีสุด  

3. ประเด็นความคิดเห็นต่อจุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / อุปสรรค ของระบบการเก็บข้อมูล
ใหม่ที่เสนอ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

S: Strength (จุดแข็ง) 

1. หากมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาด และสามารถสร้างระบบการเก็บข้อมูลแบบใหม่ที่ได้
มาตรฐาน มีความแม่นย า เที่ยงตรงยิ่งขึ้น รวดเร็วขึ้น จะสร้างมาตรฐานใหม่ได้  

W: Weakness (จุดอ่อน) 

1. ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาแข่งขัน จะต้องมีเงินทุนสูง และความพร้อมด้านเครื่องมือ  
อีกท้ังต้องสร้างมาตรฐานในการด าเนินงาน ที่ต้องใช้ระยะเวลาที่นานเพื่อจะสร้างการยอมรับ และอาจจะต้อง
ใช้กลยุทธการตลาดในการลดราคา หรือแถม  
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(Audience Measurement) 
 

2. เมื่อผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาด ย่อมน านวัตกรรมใหม่มาด้วย ท าให้ Media Agency 
ต้ อ ง เ รี ย น รู้ ใ น ก า รน า ข้ อ มู ล ไป ใ ช้ ใ หม่  อี กทั้ ง นี ล เ ส็ น เ ป็ นบ ริ ษั ท ที่ ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ม าน า น ใ น 
ระดับมาตรฐานสากล (Global Standard) ย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่า  

O: Opportunity (โอกาส) 

1. สื่อระบบใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอาจจะเป็นช่องทางสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความช านาญเฉพาะด้านที่น าเสนอขอบเขตการให้บริการวิจัยที่แตกต่าง 
จากนีลเส็นนอกจากนี้ อาจจะเปลี่ยนการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจให้กลายเป็นความร่วมมือระหว่าง    
นีลเส็นและบริษัทรายใหม่ๆ ได้   

2. หากมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ เช่น ส านักงาน กสทช. ให้การสนับสนุนเงินทุนส าหรับ 
การด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อย่อมเปิดโอกาส  
ให้ผู้ประกอบการรายใหม่  

T: Threat (อุปสรรค) 
การเกิดขึ้นของสื่อใหม่ต่างๆ ท าให้โครงสร้างสื่อ (Media Landscape) กว้างขึ้น ผู้ชม ผู้ฟังเปิดรับ

สื่อใหม่เหล่านี้บนอุปกรณ์จานดาวเทียม โทรทัศน์ระบบ HD คอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน 
และสื่อออนไลน์ (Media Platform) มากยิ่งขึ้น ท าให้ระบบการเก็บข้อมูลซับซ้อนขึ้น  

4. ประเด็น Key Success Factor ของวิธีใหม่ที่เสนอ หรือข้อควรระวังส าหรับวิธีการใหม่  
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

1. ปัจจัยที่จะสร้างผลส าเร็จให้เกิดข้ึนจะข้ึนอยู่กับผู้ประกอบการธุรกิจ Media Research  
   1.1 ความพร้อมของบริษัท Media Research ใหม่ที่เข้ามาด าเนินการ ที่ต้องมีความเข้าใจ
ในธุรกิจของสื่อโฆษณาและการวัดผลค่าความนิยมของสื่อแต่ละสื่อ นอกจากนี้บริษัทผู้ประกอบการ  
ต้องมีความพร้อมด้านเครื่องมือ การวางแผน และมีความเป็นสากล 

1.2 กระบวนการท าวิจัยของผู้ประกอบการรายใหม่ต้องมีคุณภาพ นับจากการก าหนด
กลุ่มตัวอยา่งที่ถูกต้อง การสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ปัจจัยที่สร้างผลส าเร็จให้เกิดข้ึนมาจากปัจจัยภายนอก  
2.1 การได้รับความสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านเงินทุน เพ่ือผลักดัน  

สร้างมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ และไม่ท าให้ตลาดเกิดการผูกขาด 
2.2 การได้รับความสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ที่จะต้องน าเอาข้อมูล 

ไปใช้ เช่น Media Agency, Media Owners และ Product Owners เป็นต้น 

5. ประเด็นแผนการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการใช้ข้อมูล ควรท าอย่างไรส าหรับวิธีการใหม่  
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  
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(Audience Measurement) 
 

1. ผู้ประกอบการธุรกิจ Media Research มีความคิดเห็นว่า ควรจัดให้มีการเปิดประมูลเสรี 
(Open Bidding) เพ่ือให้บริษัทผู้ประกอบการให้บริการวิจัยสื่อรายใหม่ๆ เข้ามาด าเนินการให้บริการวิจัย
เกี่ยวกับผลการเปิดรับสื่อและค่าความนิยมของสื่อต่างๆ  โดยมีองค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานอิสระ อย่างเช่น 
Media Bureau หรือ ส านักงาน กสทช. เข้ามาเป็นผู้ก ากับดูแลการเปิดประมูลเสรี เพ่ือตัดความมี 
อคติ ความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาการผูกขาดทางธุรกิจ   

2. หากมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาด าเนินธุรกิจ การจัดเก็บข้อมูล และวิธีการใช้ข้อมูล
อาจจะต้องอาศัยระยะเวลา เพ่ือให้ Media Owners และ Media Agency ได้เรียนรู้ก่อนการน าไปใช้  
ซึ่งควรท าไปแบบคู่ขนาน เพ่ือป้องกันไม่ให้การรับข้อมูลขาดความต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ  

3. การเก็บข้อมูล การวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อแต่ละสื่อระบบใหม่
ควรจัดสรรตามความช านาญของบริษัทผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่ซึ่ ง เป็นการแบ่งงาน  
ตามลักษณะความช านาญงานเฉพาะ เช่น การใช้สื่อเป็นเกณฑ์ (สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ )  
การใช้ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเกณฑ์ (กรุงเทพและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ฯลฯ) 

4 .  กา รจ่ า ยค่ า บริ ก า ร คว ร เป็ น ไปตามลั กษณะการ ใช้ ข้ อ มู ล ขอ งแต่ ล ะอ ง ค์ ก ร  
เมื่อ Media Owners หรือ Media Agency น าเอาข้อมูลไปใช้ ควรยึดหลักสากลคือการช าระค่าบริการตาม
การน าเอาผลค่าความนิยมของสื่อไปใช้เพ่ืออ้างอิงการหาเงินค่าโฆษณาสนับสนุนรายการหรือเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพรายการของตนเอง หากบริษัทเจ้าของสื่อโฆษณาขนาดใหญ่ที่ใช้บริการข้อมูลมากกว่าย่อม
จ่ายเงินค่าบริการที่สูงกว่าบริษัทเจ้าของสื่อโฆษณาขนาดเล็กที่ใช้บริการน้อยกว่า ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท
เจ้าของสื่อโฆษณาเหล่านี้เป็นบริษัทท่ีจ าเป็นต้องน าเอาผลการวิจัยด้านค่าความนิยมของสื่อไปใช้    

6. ประเด็นลักษณะหน่วยงานที่ควรเข้ามาก ากับดูแล / ลักษณะการสนับสนุนหน่วยงานนั้น  
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

1. บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจ Media Research ในปัจจุบันไม่เห็นด้วยกับการให้มีหน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ามาก ากับดูแล หรือสร้างมาตรฐานในการก ากับดูแล เช่น การออกใบอนุญาตในการประกอบการ 
(License) เพ่ือประกอบการท าธุรกิจให้การบริการทางด้านการวิจัยประเมินผลสื่อโฆษณา เพราะถือว่าเป็น
การก้าวเข้ามาในขอบข่ายของธุรกิจที่ควรมีความเป็นอิสระ อีกทั้งในปัจจุบันเนื่องจากมีกลไกธุรกิจ  
ในการตรวจสอบด้วยตนเองอยู่แล้ว 

2. หากจ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่จะเข้ามาก ากับดูแล บริษัทผู้ประกอบการในปัจจุบันมี  
ความคิดเห็นว่าควรเป็นหน่วยงานภายนอกท าหน้าที่ก ากับดูแล  (External Auditor) ควรจะพิจารณาเป็น  
2 ประเด็นคือ 1) หน่วยงานเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบ หรือ 2) หน่วยงานภาครัฐ ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับ   

2.1 หน่วยงานเอกชน ควรเกิดจากการรวมตัวกันของหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการใช้บริการข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อทั้งหมด  เช่น  
กลุ่ม Media Agency กลุ่ม Media Research กลุ่ม Media Owners และกลุ่ม Product Owners รวมกลุ่ม



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 342 

(Audience Measurement) 
 

กัน เลือกแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และให้หน่วยงานอิสระ อย่างเช่น ส านักงาน กสทช. ให้การสนับสนุน 
ผลักดัน เพ่ือท าให้เกิดหน่วยงานซึ่งท าหน้าที่ก ากับ ดูแล เพ่ือให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
สื่อและค่าความนิยมของสื่อต่างๆเป็นที่ยอมรับ และน่าเชื่อถือ  

2.2 กลุ่ มตัวอย่ างบางท่านสนับสนุนแนวคิดของสมาคมสื่ อโฆษณาที่ จะจัดตั้ ง  
Media Bureau เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแล วิธีการเก็บข้อมูล ด้วยเหตุที่ว่าแนวคิดนี้น่าจะสามารถจัดตั้ง
หน่วยงานอิสระที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลบริษัทวิจัยเพ่ือให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่า
ความนิยมของสื่อต่างๆที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นกลาง 

7. ประเด็นกฎหมายที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

1. ผู้ประกอบการธุรกิจ Media Research มีความคิดเห็นว่าการด าเนินธุรกิจประเมินผล 
ค่าความนิยมของสื่อ องค์กรที่เข้ามาด าเนินการควรมีความเป็นอิสระ ที่ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจ
ได้ปราศจากการควบคุม ทั้งนี้ให้มีการควบคุมกันเอง และได้รับความสนับสนุนด้านเงินทุนบางส่วน  
จากภาครัฐ 

2. ผู้ประกอบการธุรกิจ Media Research มีความคิดเห็นว่า หากจ าเป็นต้องมีหน่วยงาน
ก ากับดูแล ควรจะก าหนดแนวทางการก ากับดูแล ให้ชัดเจนเสียก่อน ว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ เช่น ใช้กฎ
ต่างๆ (Rules) ในการก ากับดูแล หรือ การให้ความสนับสนุน (Supporting) ในการก ากับดูแลมาตรฐาน
บริษัทวิจัย ซึ่งโดยทั่วไปในต่างประเทศแล้ว การควบคุมเช่น การออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการนั้นเป็นสิ่งที่
ไม่มีประเทศใดท า 

3. กฎที่น ามาใช้ควรเป็นกฎข้อบังคับซึ่งไม่ใช่กฎหมาย เพ่ือก ากับดูแลให้สื่อต่างๆท าหน้าที่
รับผิดชอบต่อการด าเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินธุรกิจประเมินผลค่าความนิยม  
ของสื่อ ดังนี้ 

3.1 การก ากับดูแลเรื่องการจ่ายค่าการให้บริการข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ต่างประเทศ เช่น กลุ่ม Media Owners อาทิ สถานีโทรทัศน์ วิทยุ เคเบิ้ล ดาวเทียม และ โทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล จ านวน 24 ช่อง ควรช าระค่าบริการมากกว่ากลุ่ม Media Agency รับผิดชอบ  

3.2 การช าระค่าบริการเป็นไปตามสัดส่วนการใช้บริการค่าความนิยมของสื่อไปใช้เพ่ือ
อ้างอิงการหาเงินค่าโฆษณาสนับสนุนรายการและเพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพรายการของตนเอง หากบริษัท
เจ้าของสื่อโฆษณาขนาดใหญ่ที่ใช้บริการข้อมูลมากกว่าย่อมจ่ายเงินค่าบริการที่สูงกว่าบริษัทเจ้าของสื่อ
โฆษณาขนาดเล็กท่ีใช้บริการน้อยกว่า  

3.3 การให้ ส านักงาน กสทช. สนับสนุนเงินทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางการตลาดที่เกิดขึ้น 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลในปัจจุบันยังไม่สามารถหารายได้จากโฆษณาได้ ภาครัฐจึงควร
ให้การสนับสนุนในเบื้องต้นก่อน  

....................................................................... ...... 
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กลุ่มที่ 2. กลุ่มองค์กรที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านสื่อ (Media Agency) 

ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโมเดลแบบสอบถาม มีความคิดเห็นดังนี้  

1. โมเดลแบบสอบถามควรขยายฐานของกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูง  (Hi-end user) เพราะกลุ่มนี้
เข้าถึงได้ยาก และพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการจากอุปกรณ์การเปิดรับชมที่มีความเฉพาะเจาะจงต่างๆ 
(Devices) อย่าง tablet และ android 

2. เนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนไปจากเดิมมาก และกลุ่มตัวอย่างอยู่คนเดียวเพ่ิม
จ านวนขึ้น จึงอยากจะให้วัดพฤติกรรมของกลุ่มที่อยู่คนเดียวด้วย  

3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
3.1 กลุ่ม Media Agency ไม่เห็นด้วยกับการออกใบอนุญาตให้บริษัท Media Research   

ซึ่ง ส านักงาน กสทช. ควรให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลเรื่องความถูกต้อง แม่นย า เที่ยงตรง (Accuracy) 
ของระเบียบวิธีวิจัยของบริษัท Media Research ที่ให้บริการ มากกว่า  เช่น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ที่สัมพันธ์กับขนาดของประชากรจริง การสุ่มตัวอย่างวิจัย วิธีการวิจัย ความโปร่งใสของการเปิดโอกาสให้ 
Media Agency หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบที่มาของข้อมูล ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา  
ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องแม่นย าของค่าความนิยมของสื่อได้  เพราะปัจจุบัน ปัญหาคือ กลุ่มตัวอย่าง  
ที่เขาเก็บมีขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เล็กเกินไป มีเพียง 1,850 ตัวอย่าง 

3.2  ส านักงาน กสทช. ควรให้การสนับสนุนทางด้านเงินทุนในการด าเนินการเก็บข้อมูลและการ
วิ จั ยพฤติ กรรมการบริ โภคสื่ อและการจัดค่ าความนิยมของสื่ อ  ( Ratings)  ซึ่ ง ในปั จจุ บั นทาง 
กลุ่ม Media Agency ได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องนี้ จึงได้รวมตัวกันโดยการจัดตั้ง Media Bureau เพ่ือสร้าง
ระบบให้ถูกต้องและสามารถน าไปใช้ได้เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการท างาน   

ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของธุรกิจสื่อโฆษณาและการน าเอาค่า 
Ratings ไปใช ้มีความคิดเห็น ดังนี้  

1. ประเด็น จุดแข็ง/จุดอ่อน โอกาส/อุปสรรคของระบบการเก็บข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน สามารถ
สรุปผลได้ ดังนี้  

S: Strength (จุดแข็ง) 

1. ระบบธุรกิจการประเมินผลข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยม  
ของสื่อในปัจจุบันไม่มีคู่แข่งทางธุรกิจที่เข้มแข็ง บริษัทนีลเส็นเป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการในธุรกิจนี้มาเป็น
เวลาที่นาน อีกท้ังเป็นบริษัทที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือท าให้มีความช านาญ  

2. บริษัทนีลเส็นสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้บริการข้อมูล เช่น Media Agency ได้
อย่างมีศักยภาพ และรวดเร็วท าให้ผู้ใช้บริการข้อมูลสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้รายวันตามความต้องการ 
แตกต่างจากบริษัทผู้ประกอบการ Media Research ขนาดเล็ก  
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3. บริษัทผู้ ใช้บริการข้อมูลค่าความนิยมของสื่อยอมรับว่าหากบริษัทผู้ประกอบการ  
Media Research รายใหม่เข้าสู่ตลาดย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะการลงทุนที่มหาศาล ซึ่งย่อมส่งผลต่อการ
คิดค่าบริการที่มีโอกาสสูงกว่าบริษัทนีลเส็นด้วย  

W: Weakness (จุดอ่อน) 

1. คุณภาพของข้อมูล (Data Quality) ของบริษัทนีลเส็นยังไม่สามารถตรวจสอบได้ ท าให้ขาด
ความน่าเชื่อถือและไม่โปร่งใส  

2. บริษัท Media Agency ยังมีความสงสัย ไม่แน่ใจ กับกระบวนการท าวิจัยของนีลเส็น เช่น 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวนที่น้อยมาก ท าให้ไม่สามารถสะท้อนประชากรกลุ่มใหญ่ได้  

3. บริษัทนีลเส็นก าหนดราคาค่าบริการอย่างไม่เหมือนกัน แตกต่างกันแต่ละบริษัท  
4. ผลการวิจัยของบริษัทนีลเส็นที่ได้รับไม่เจาะจง ขาดกลุ่มที่มีรายได้สูง 
5. บริษัทนีลเส็นยังไม่มีการวิจัยที่ครอบคลุมสื่อใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ท าให้ผลการวิจัยไม่

สอดคล้องกับสื่อที่พัฒนาและพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
6. บริษัทนีลเส็นผลักภาระค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยมาให้ Media Agency เพียงผู้เดียว เพราะ 

Media Agency ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่ าใช้จ่ ายในการซื้ อข้อมูลค่าความนิยมของสื่ อจากบริษัท  
นีล เส็นแต่ ในขณะเดียวกันต้องจ่ ายค่ าท าวิ จั ย เ พ่ือตรวจสอบหรือสนับสนุนข้อมูลของบริษัท  
นีลเส็นนั้นอีก 

7. บริษัท Media Agency เข้าใจในการด าเนินธุรกิจของบริษัทผู้ประกอบการ Media 
Research จึงต้องการให้บริษัทนีลเส็นปรับปรุงการให้บริการเพ่ิมข้ึน  

O: Opportunity (โอกาส) 

1. หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาสนับสนุนในการประกอบธุรกิจประเมินผลข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ เพ่ือจะท าให้สภาพการณ์ของการประกอบธุรกิจ
ประเมินผลข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อดีขึ้น ดังนี้  

 ส านักงาน กสทช. ควรเข้ามาให้การสนับสนุนเงินทุน หรือเอกชนรายอื่นๆ เข้ามาด าเนินการ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อต่างๆที่ครอบคุลมทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่  จะท าให้สภาพการณ์ธุรกิจ 
Media Research ดีขึ้น 

 หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักงาน กสทช. ควรมีการควบคุมระเบียบวิธีวิจัย
การประเมินผลข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยม  
T: Threat (อุปสรรค) 

ในปัจจุบันสื่อสามารถน าเสนอเนื้อหาผ่าน Media platforms ต่างๆ เพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิม เช่น  
ในระบบดิจิทัล ทีวี (Digital TV) เคเบิ้ล ทีวี (Cable TV) และสื่อใหม่ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ท าให้ยากต่อ 
การเก็บข้อมูล   
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(Audience Measurement) 
 

2. ประเด็นวิธีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เหมาะสม ต้องเป็นที่ยอมรับ / 
ถูกต้อง / น่าเชื่อถือ / เป็นกลาง และหน่วยงานที่เหมาะสมที่ควรก ากับดูแล เอกชน / ภาครัฐ  
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

1. บริษัท Media Agency มองว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทนีลเส็นในปัจจุบันเป็นบริษัท
ผู้ประกอบการให้บริการข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อเพียงรายเดียว
ในตลาดที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายนี้ 
ควรสร้างความน่าเชื่อถือ ระบบการด าเนินกิจการให้มากกว่านี้  

2. บริษัท Media Agency มีความคิดเห็นว่า องค์กรภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักงาน 
กสทช. ควรจะเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแล และให้การสนับสนุนธุรกิจการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ ดังนี้  

2.1 ส านักงาน กสทช. ควรให้การสนับสนุนหากมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาสู่ตลาด 
เพราะ คงเป็นไปได้ยาก หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การสนับสนุนด้านเงินทุน 
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูง และระยะเวลาการคืนทุนช้า  

2.2 หากหน่วยงานภาครัฐก ากับดูแล และให้การสนับสนุนบริษัท ผู้ประกอบการราย
ปัจจุบัน จะท าให้บริษัทนีลเส็นสามารถพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย หรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
คุณภาพน่าเชื่อถือมากขึ้น   

2.3 การก ากับดูแลนั้น ส านักงาน กสทช. ควรเข้ามาก ากับดูแลกลุ่มผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
(Stakeholders) ทางการตลาดด้วย เช่น กลุ่ม สถานีโทรทัศน์  

3. เนื่องจากปัญหาเรื่องธุรกิจให้บริการข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและ  
ค่าความนิยมของสื่อเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมานาน และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ในปัจจุบันบริษัท 
Media Agency ได้รวมตัวกัน เพ่ือก่อตั้ง Media Bureau เพ่ือเป็นหน่วยงานที่เข้ามาประเมินผลการวิจัย
ด้านนี้ เพ่ือให้ผลที่ได้รับมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือมากกว่านี้ ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวมีลักษณะ ดังนี้ 

3.1 Media Bureau จะเป็นหน่วยงานอิสระที่ด าเนินธุรกิจที่ไม่หวังผลก าไร มุ่งเพ่ือพัฒนา
กระบวนการท าวิจัยประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อให้มี 
ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 

3.2 ทาง Media Agency จะเป็นผู้เริ่มต้น โดยการรวบรวมสมาชิกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เข้ ามาร่ วมกัน  เช่น  Media Agency ที่ เป็นสมาชิกของสมาคมสื่ อ โฆษณา Media Owners เช่น  
สื่อโทรทัศน์สื่อโทรทัศน์ดิจิทัลและ Product Owners เช่น กลุ่มสินค้าต่างๆ  

3.3 สมาชิกของ Media Bureau จะร่วมกันบริหารจัดการเพ่ือสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน  
โดยสมาชิกจะร่วมกันจ่ายค่าสมาชิกตามลักษณะการใช้บริการข้อมูล หากบริษัทขนาดใหญ่ที่จ าเป็นต้องใช้
ข้อมูลมากจะจ่ายเงินค่าสมาชิกที่สูงกว่าบริษัทขนาดเล็ก รวมถึงบริษัท Media Owners  
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(Audience Measurement) 
 

3.4 Media Bureau ยั งยืนยันแนวคิดเดิมที่ ว่ า  “บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจการ
ประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อนั้นควรมีเพียงบริษัทเดียว” 
ดังนั้น ทาง Media Bureau จะด าเนินการ ดังนี้  

3.4.1 เปิดประมูลคัดเลือกบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ  
ซึ่งการเปิดการประมูลนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจทุกบริษัทอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่า
จะเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ หรือบริษัทท่ีเคยด าเนินธุรกิจมาก่อนหรือไม่มี  

3.4.2 การเปิดประมูลครั้งนี้คาดว่าจะมีบริษัทรายใหม่เข้ามาแข่งขัน เช่น บริษัท
ผู้ประกอบการที่มีอยู่ในประเทศ และบริษัทผู้ประกอบการรายใหม่จากต่างประเทศ  

3.5 Media Bureau ไม่สนับสนุนเรื่องการออกใบอนุญาตของ ส านักงาน กสทช. เพ่ือจะ
ก ากับดูแลบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจการประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและ 
ค่าความนิยมของสื่อ 

3.6 Media Bureau คาดว่าควรจะมีเงินสนับสนุนแนวคิดนี้จากกลุ่มสมาชิกสื่อโทรทัศน์
ดิจิทัล  
 

3. ประเด็นความคิดเห็นต่อจุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / อุปสรรค ของระบบการเก็บข้อมูล
ใหม่ที่เสนอ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

S: Strength (จุดแข็ง) 

1. ระบบการประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อโดย
การควบคุมผ่าน Media Bureau น่าจะดีที่สุด เพราะเป็นการควบคุมกันเอง และผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละ
รายจะได้รับผลข้อมูลตรงตามความต้องการเพื่อการน าไปใช้แต่ละรายมากท่ีสุด  

2. ระบบการประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ 
ที่คาดการณ์น่าจะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและทุกฝ่ายช่วยกันสนับสนุนค่าการให้บริการ  

W: Weakness (จุดอ่อน) 

ระบบการท างานของ Media Bureau ยังต้องการเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่มผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จากกลุ่มสมาชิกและภาครัฐด้วย 

O: Opportunity (โอกาส) 

ปัญหาเรื่องการประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ  
เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องและเกิดขึ้นมานาน เป็นโอกาสที่ผลักดันให้ Media Bureau เกิดข้ึนได้เร็วขึ้น  
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(Audience Measurement) 
 

T: Threat (อุปสรรค) 

ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีท าให้เกิด Platforms ใหม่ที่น าเสนอเนื้อหาของสื่อต่างๆ
หลากหลาย แต่ในขณะเดียวกัน ระบบการประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความ
นิยมของสื่อต้องพัฒนาตามด้วย  

4. ประเด็น Key Success Factor ของวิธีใหม่ที่เสนอ หรือข้อควรระวังส าหรับวิธีการใหม่ 
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

1. ปัจจัยที่สร้างผลส าเร็จให้เกิดขึ้นของระบบการประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อผ่านการควบคุมของ  Media Bureau ขึ้นอยู่กับ 

1.1 การให้ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม ในการสนับสนุนด้านเงินค่าบริการที่ควร 
ต้องจ่ายตามลักษณะการใช้งาน หากใช้งานมากควรออกเงินมากกว่า 

1.2 การด าเนินกิจการของ Media Bureau เป็นการด าเนินธุรกิจแบบไม่หวังผลก าไร 
ต้องการเงินสนับสนุนจากส านักงาน กสทช. 

 

5. ประเด็นแผนการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการใช้ข้อมูล ควรท าอย่างไรส าหรับวิธีการใหม่ 
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

1. การจัดตั้ง Media Bureau จะสนับสนุนให้มีการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการใช้ข้อมูลตรงตาม
ความต้องการของสมาชิกในกลุ่ม ดังนี้ 

1.1 การจัดเก็บข้อมูลที่มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ สามารถอ้างอิงเป็นตัวแทน 
กลุ่มประชากรได้ 

1.2 การจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและการจัดค่าความนิยมของสื่อ 
จะครอบคลุมสื่อทุกสื่ออย่างทันสมัย 

1.3 การใช้ข้อมูลจะตรงตามความต้องการของสมาชิกในกลุ่ม 
2. สมาชิกแต่ละรายจะจ่ายค่าการใช้บริการตามลักษณะการใช้ที่แตกต่างที่จะระบุไว้ในกลุ่ม

อย่างชัดเจน 

6. ประเด็นลักษณะหน่วยงานที่ควรเข้ามาก ากับดูแล / ลักษณะการสนับสนุนหน่วยงานนั้น 
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

1. กลุ่ม Media Agency เห็นว่า แม้ว่าเจตนารมณ์การจัดตั้ง Media Bureau เป็นของสมาชิก
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลก็ตาม  แต่กลุ่ม Media Agency 
เห็นว่า การจัดตั้ง Media Bureau ควรได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักงาน 
กสทช. ดังนี้ 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 348 

(Audience Measurement) 
 

1.1 ส านักงาน กสทช. ให้การสนับสนุนผ่านทางเงินสนับสนุน เพ่ือให้  Media Bureau 
ด าเนินการลุล่วงไปได ้  

1.2 นอกจากนี้ ส านักงาน กสทช. ควรมีส่วนช่วยในการก ากับดูแลกฎข้อบังคับของ 
Media Bureau ด้วย เช่น กรณีท่ีสมาชิกไม่ยอมจ่ายเงินค่าสมาชิก  

7. ประเด็นกฎหมายที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

กลไกในการตรวจสอบและควบคุมวิธีการประเมินผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและ
ค่าความนิยมของสื่อ ควรเป็นการควบคุมกันเองภายในกลุ่ม และการควบคุมภายนอกจากหน่วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกับ ส านักงาน กสทช. เ พ่ือให้การประ กอบธุรกิจสนองตอบความต้องการ 
ของสมาชิกได้อย่างสูงสุด อย่างไรก็ตามการควบคุมไม่ควรใช้กฎหมาย แต่ควรเป็นกฎข้อบังคับ (Mandatory) 
เพ่ือให้ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้บริการข้อมูลปฏิบัติตาม และในขณะเดียวกันหากมีสมาชิกรายหนึ่งรายใด
ไม่ปฏิบัติตาม ควรใช้วิธีการแทรกแซง (Sanction) โดยสมาชิกในกลุ่ม เช่น การไม่น าเสนอข้อมูลการประเมิน
ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อให้กับสมาชิกรายนั้น ซึ่งจะท าให้สมาชิก
รายนั้นไม่สามารถหารายได้จากการโฆษณาของรายการได้  

............................................................................. 
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มองค์กรเจ้าของสื่อ (Media Owners) 

ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโมเดลแบบสอบถาม มีความคิดเห็นดังนี้  

1. ต้องการให้โมเดลแบบสอบถามที่ก าลังท าอยู่ชิ้นนี้เป็นการวัดผลที่ถูกต้อง สามารถน ามาอ้างอิง
ได้ และสามารถใช้ Cross check ผล Research ของนีลเส็นได ้

2. ต้องการให้การเก็บข้อมูลวิจัยของ ส านักงาน กสทช. ในครั้งนี้เป็นไปเพ่ือการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Roll out survey) เพ่ือน ามาปรับใช้เพ่ือการก ากับดูแลการประเมินผลค่าความนิยมของสื่อ (Ratings) ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจการประเมินผลข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ 
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างมาตรฐานที่ยอมรับ โดย ส านักงาน กสทช. ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ 
เพ่ือการก ากับ    

ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของธุรกิจสื่อโฆษณาและการน าเอาค่า 
Ratings ไปใช ้มีความคิดเห็น ดังนี้  

1. ประเด็น จุดแข็ง/จุดอ่อน โอกาส/อุปสรรคของระบบการเก็บข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน สามารถ
สรุปผลได้ ดังนี้  

S: Strength (จุดแข็ง) 

กลุ่ม Media Owners ยังมีความพึงพอใจกับผู้ประกอบการธุรกิจการประเมินผลข้อมูลวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจ
เป็นเจ้ าใหญ่ เ พียงเจ้า เดียว คือบริษัทนีลเส็น  เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการท าวิจัย 
ของบริษัท 

W: Weakness (จุดอ่อน) 

1. ระบบธุรกิจการประเมินผลข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ
ในปัจจุบันมีปัญหา เรื่องคุณภาพของข้อมูล (Data Quality) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง มีขนาดเล็ก 
และไม่สอดคล้องกับอัตราส่วนของกลุ่มตัวอย่างต่อกลุ่มประชากร  

2. หากบริษัท Media Owners ต้องการข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น การเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ิม  

3. บริษัท Media Owners ยังสงสัยในการด าเนินการเก็บข้อมูลของระบบการประเมินผลข้อมูล
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อในปัจจุบัน ซึ่งนีลเส็นไม่สามารถอธิบายได้  

4. บริษัท Media Owners บางรายไม่สนใจกับระบบการประเมินผลข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
การบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อในปัจจุบัน เพราะมองว่าการด าเนินการยังขาดความน่าเชื่อถือ  
และไม่สามารถอธิบาย เหตุผลการเปลี่ ยนแปลงขึ้ นลงของค่ าความนิยมของสื่ อ ได้  ซึ่ งบริษัท  
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Media Owners รายนี้ได้ยกเลิกการซื้อข้อมูลจากบริษัทนีลเส็นมานานแล้ว และหันมาจ้างบริษัทท าวิจัยอ่ืน
จัดท าการประเมินผลเฉพาะสถานีของตนแทน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์อ้างว่าไม่มีความเชื่อถือผลการวิจัยของ
ระบบเดิม เช่น ผลการเปิดรับสื่อและค่าความนิยมของสื่อต่างๆ ของระบบเดิม เพราะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่
สถานี สังเกตจากกลุ่มผู้ชมจริง หรือจากกระแสสังคม หรือพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการต่างๆ ของสถานี  

5. บริษัท Media Owners ยังมีความสงสัยในกระบวนการวิจัยของบริษัทนีลเส็นซึ่งท าให้ความ
น่าเชื่อถือลดลง 

6. ระบบธุรกิจการประเมินผลข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ
ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมรายการ สถานี อุปกรณ์สมัยใหม่ที่ใช้เปิดรับชมทั่วถึง ส่งผลให้ไม่มีค่าความนิยม 
ของสื่อ ไม่สามารถตั้งราคาขายนาทีโฆษณาได้ในสื่อใหม่   

7. ระบบธุรกิจการประเมินผลข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ
ในปัจจุบันขาดการประเมินคุณภาพของเนื้อหาของรายการ ท าให้สถานีแต่ละสถานีหรือรายการที่มีคุณภาพ 
แตไ่ม่มีค่าความนิยมของสื่อไม่สามารถขายนาทีโฆษณาได้ ส่งผลให้รายการที่ดีมีคุณภาพนั้นอยู่ไม่ได้   

8. การวัดค่าความนิยมของสื่อในปัจจุบันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ค่าความนิยมของสื่อของรายการ
โทรทัศน์บนสถานีสามารถเอ้ือประโยชน์ในเชิงการท าการตลาดของตราสินค้า หรือผู้ซื้อเวลาโฆษณาได้   

9. ทางกลุ่ม Media Owners หลายราย ต้องท าวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนข้อมูลการประเมินผล
ข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อในปัจจุบัน 

O: Opportunity (โอกาส) 

หากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่ม Media Agency  
จัดตั้ง Media Bureau ขึ้นจะท าให้สภาพการณ์ของธุรกิจการประเมินผลข้อมูลวิจัยเกี่ ยวกับพฤติกรรม 
การบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ท าให้โอกาสของเอกชนรายอ่ืนๆ เข้ามา
แข่งขันจะง่ายขึ้น  

T: Threat (อุปสรรค) 

แนวคิดเรื่องระบบธุรกิจการประเมินผลข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและ  
ค่าความนิยมของสื่อในประเทศไทยปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับต่างประเทศ เพราะในต่างประเทศกลุ่มผู้ที่
เ กี่ ย วข้ อ งที่ ค ว ร ให้ การสนับสนุนธุ รกิ จนี้ คื อ  กลุ่ ม  Media Owners แต่ ส าหรั บ ในประ เทศไทย 
กลุ่ม Media Owners ยังไม่มีบทบาทที่สนับสนุนอย่างเด่นชัด ท าให้กลุ่ม Media Agency เป็นผู้แบกภาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ 
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2. ประเด็นวิธีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เหมาะสม ต้องเป็นที่ยอมรับ  
 /ถูกต้อง/น่าเชื่อถือ/เป็นกลาง และหน่วยงานที่ เหมาะสมที่ควรก ากับดูแลเอกชน/ภาครัฐ    
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้    

1. กลุ่ม Media Owners มีความคิดเห็นว่าวิธีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่   
เหมาะสม ควรขึ้นอยู่กับ  

1.1 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทนของ 
กลุ่ม ประชากรได้  

1.2 การเก็บข้อมูลควรครอบคลุมถึงสื่อใหม่ซึ่งเป็นช่องทางเลือกของกลุ่มผู้บริโภค    

1.3 การประเมินผลข้อมูลควรท า เป็นแบบ Real time ที่ เ รี ยกว่ านาทีต่อนาที     
 (Minute by Minute) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด   

2. หน่วยงานที่ควรเหมาะสมในการก ากับดูแล กลุ่ม Media Owners มีความคิดเห็น ดังนี้  
2.1 ส านักงาน กสทช. ควรเป็นหน่วยงานก ากับเพราะเป็นหน่วยงานก ากับดูแลสถานีวิทยุ 

โทรทัศน์ทุกประเภทอยู่แล้ว  
2.2 การว่าจ้างบริษัทอ่ืนที่ไมมี่ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาท าการตรวจสอบ เพ่ือความเป็นกลาง 
2.3 กลุ่ ม  Media Owners สนับสนุนการจัดตั้ ง  Media Bureau ตามแนวคิดของ 

กลุ่ม Media Agency เพราะหากท าได้เป็นหน่วยงานจริง กลุ่มโทรทัศน์ดิจิทัลจะมีการวัดค่าความนิยม  
ของสื่อซึ่งจะช่วยสนับสนุนในการหารายได้จากค่าโฆษณารายการได้  

3. ประเด็นความคิดเห็นต่อจุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / อุปสรรค ของระบบการเก็บข้อมูล
ใหม่ที่เสนอ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

S: Strength (จุดแข็ง) 

1. การเข้ามาก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักงาน กสทช. นั้น จะท า
ให้ข้อมูลการประเมินผลข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อกลายเป็นข้อมูล
ส าหรับสาธารณะที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคฝ่ายมีโอกาสเข้าถึง  

2. หากระบบใหม่ที่ Media Agency จัดท าขึ้นผ่านทาง Media Bureau จะท าให้สถานีโทรทัศน์
ดิจิทัลที่เดิมยังไม่มีการวัดค่าความนิยมของสื่ออย่างแท้จริง จะมีการวัดค่าความนิยมของสื่อของรายการซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้สามารถน าไปประกอบการก าหนดอัตราราคาขายโฆษณาได้  

W: Weakness (จุดอ่อน)  

1. บริษัทผู้ประกอบการให้บริการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ 
ระบบใหม่ อาจจะไม่ประสบความส าเร็จในการท าการตลาด กล่าวคือ จะต้องใช้การลงทุนสูง จึงจ าเป็นต้อง   
ของบประมาณสนับสนุนจาก ส านักงาน กสทช.   
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(Audience Measurement) 
 

2. การท าวิจั ยประเมินผลค่าความนิยมของสื่ อที่ เป็น  Real time แบบนาทีต่อนาที   
(Minute by minute) หรือ ทุกๆ 15 นาที เพ่ือให้ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือ  
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพสถานี หรือรายการได้จริง แต่ในแง่ปฏิบัติแล้วท าได้ยาก เนื่องจากปริมาณสถานี 
รายการมีจ านวนมาก อีกท้ังมีค่าใช้จ่ายที่สูง   

3. หากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงาน กสทช. หรือหน่วยงานภาคเอกชน เช่น  
Media Bureau  เข้ามาก ากับดูแลในธุรกิจการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่ออาจจะ
มีปัญหาเพราะ Media Owners บางกลุ่มยังไม่ยินดีให้การสนับสนุนด้านเงินค่าสมาชิก เพราะพิจารณา 
เห็นว่าบริษัทตนยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้  

O: Opportunity (โอกาส)  

หน่วยงาน Media Bureau มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงในอนาคตอันใกล้ หากได้รับเงินทุนอุดหนุน 
จากกองทุนการท าวิจัยของ ส านักงาน กสทช. 

T: Threat (อุปสรรค) 

หากไม่มีเงินทุนสนับสนุน จะท าให้แนวคิดเรื่องการสร้างระบบการประเมินผลพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อแบบใหม่เป็นไปไม่ได้  

4. ประเด็น Key Success Factor ของวิธีใหม่ที่เสนอ หรือข้อควรระวังส าหรับวิธีการใหม่ 
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

1. กลุ่ม Media Owners มีความคิดเห็นว่าการบริหารจัดการเพ่ือให้หน่วยงานที่เข้ามาท า
หน้าที่ด้านการประเมินผลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อประสบผลส าเร็จนั้นจะต้องมี
เงินทุนซึ่งในขณะนี้ Media Bureau ซึ่งเป็นแนวคิดของ Media Agency นั้นต้องการเงินทุนสนับสนุน  

2. แนวคิดการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่เข้ามาก ากับดูแลไม่ว่าจะเป็นการก ากับดูแลโดย ส านักงาน 
กสทช. หรือ Media Bureau หรือ องค์กรเอกชนอ่ืนๆ เข้าก ากับดูแล ปัจจัยที่จะแสดงถึงความส าเร็จปัจจัย
หนึ่งคือ ความร่วมมือของกลุ่ม  Media Owners ด้วยกันเองที่เห็นด้วยและสนับสนุนแนวคิดพร้อมสนับสนุน
เงินค่าบริการไปในทิศทางเดียวกัน  

3. ส านักงาน กสทช. ในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระที่ก ากับดูแลไม่ควรท าการวิจัย แต่ควร
สนับสนุนการท าวิจัยในระดับใหญ่ทั่วประเทศ เป็นประจ าทุกปี  

5. ประเด็นแผนการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการใช้ข้อมูล ควรท าอย่างไรส าหรับวิธีการใหม่ 
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้    

1. วิธีการเก็บข้อมูลควรมีลักษณะ ดังนี้   

1.1 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่สามารถอ้างอิงการเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรได้  
โดยการเปิดรับสมัครกลุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจ 
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(Audience Measurement) 
 

1.2 ควรมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มตัวอย่างเดิมทุก 3 เดือน โดยการคัดเลือกออก 10% 

1.3 ควรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อทุก Platforms 

2. วิธีการใช้ข้อมูลควรมีลักษณะ ดังนี้  

สมาชิกทุกรายควรให้ความร่วมมือในการใช้ข้อมูลจากวิธีการใหม่นี้ และควรสนับสนุนเงิน
ค่าบริการทุกราย  

6. ประเด็นลักษณะหน่วยงานที่ควรเข้ามาก ากับดูแล / ลักษณะการสนับสนุนหน่วยงานนั้น 
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

กลุ่ม Media Owners มีความคิดเห็นว่า ส านักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานที่เหมาะสมที่สุดที่ควร
เข้ามาก ากับดูแล และให้เงินทุนสนับสนุนเพ่ือให้วิธีการเก็บข้อมูลประเมินผลพฤติกรรมบริโภคสื่อและค่า
ความนิยมของสื่อแบบใหม่ประสบผลส าเร็จ  

7. ประเด็นกฎหมายที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

กลุ่ม Media Owners มีความคิดเห็นว่า การก ากับดูแลควรมีกฎเกณฑ์  เช่น การออกกฎข้อบังคับ 
การขอความร่วมมือ มากกว่าเป็นกฎหมาย ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. ควรเป็นผู้ผลักดัน หรือการออกกฎ
ข้อบังคับมาก ากับดูแลหน่วยงานใหม่ที่จะเข้ามาด าเนินการให้บริการข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
สื่อและค่าความนิยมของสื่อ เพราะ ส านักงาน กสทช. ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถานีวิทยุโทรทัศน์ในการน าเสนอ
เนื้อหาบนสถานีวิทยุโทรทัศน์อยู่แล้ว  

 

............................................................................. 
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(Audience Measurement) 
 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้โฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ (Product Owners) 

ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโมเดลแบบสอบถาม มีความคิดเห็นดังนี้  

1. กลุ่ม Product Owners ไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโมเดลแบบสอบถาม เพราะไม่มีความเข้าใจ
ด้านนี้ แต่ต้องการให้การเก็บข้อมูลวิจัยของ ส านักงาน กสทช. ในครั้งนี้ เป็นการสร้างบรรทัดฐาน 
(Benchmark) ของการประเมินผลพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้บริโภคและค่าความนิยมของสื่อ 
ที่เป็นมาตรฐาน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงการตลาดได้จริง 

2. กลุ่ม Product Owners ต้องการให้การก าหนดตัวแปรในโมเดลแบบสอบถามนี้ ครอบคลุม 
เพ่ือการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคการเปิดรับสื่อและค่าความนิยมของสื่อ ครบถ้วน ทันสมัย 
สอดคล้องกับภาวะการณ์สื่อ ณ ปัจจุบัน เช่น สื่อต่างๆ และสื่อใหม่ในยุคปัจจุบัน  

ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของธุรกิจสื่อโฆษณาและการน าเอาค่า 
Ratings ของโฆษณาไปใช้ มีความคิดเห็น ดังนี้  

1. ประเด็น จุดแข็ง/จุดอ่อน โอกาส/อุปสรรคของระบบการเก็บข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน  
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

S: Strength (จุดแข็ง) 

1. กลุ่ม Product Owners มีความคิดเห็นว่าบริษัทนีลเส็นเป็นเพียงผู้ประกอบการรายเดียวใน
ตลาดที่เหมาะสมในการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อในปัจจุบัน เนื่องจากเป็น
ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจมานาน และมีความพร้อม  

2. กลุ่ม Product Owners มีความคิดเห็นว่าการประเมินผลการวิจัยของบริษัทนีลเส็นได้
มาตรฐานในระดับสากล เพราะวิธีการวิจัยด้วยระบบ People Meter  

W: Weakness (จุดอ่อน) 

1. กลุ่ม Product Owners มองว่า การวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ
โดยบริษัทนีลเส็นนั้น ยังมีปัญหาเรื่องจ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่สะท้อนกลุ่มประชากรจริง เช่น ตัวแปรรายได้
ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้สูง (Upper class income)  

2. ในการเก็บข้อมูลเพ่ือครอบคลุมทุกสื่อนั้น บริษัทนีลเส็นไม่ได้ค านึงว่ากลุ่มตัวอย่าง 
ที่คัดเลือกมานั้นมีพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อที่ต้องการหรือไม่     

3. กลุ่ม Product Owners มีความเข้าใจถึงเรื่องท่ีสถานีวิทยุโทรทัศน์บางแห่งไม่มีความเชื่อถือ
ผลการวิจัยของบริษัทนีลเส็น เช่น ค่าความนิยมของสื่อที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สังเกตจาก
กลุ่มผู้ชมจริงได้  
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4. บริษัทนีลเส็นใช้วิธีการประเมินคุณภาพของรายการหรือเนื้อหาของรายการที่เหมือนกับการ
ประเมินค่าความนิยมของสื่อรายการทั่วไป อีกท้ังยังขาดค าอธิบายท าให้รายการที่มีคุณภาพต้องมีปัญหาเรื่อง
ค่าความนิยมของสื่อ 

5. การประเมินผลการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อในปัจจุบัน  
ยังขาดความน่าเชื่อถือ 

O: Opportunity (โอกาส) 

หากส านักงาน กสทช. สนับสนุนด้านเงินทุน จะท าให้ธุรกิจการประเมินผลพฤติกรรม 
การบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อเติบโตขึ้น  

T: Threat (อุปสรรค) 

1. การลงทุนเพ่ือประกอบการธุรกิจการประเมินผลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยม 
ของสื่อเป็นการลงทุนด้วยงบประมาณที่สูง ท าให้ตลาดมีผู้ประกอบการเพียงเจ้าเดียวในตลาดที่มีศักยภาพ  
ในปัจจุบัน  

2. ข้อมูลการประเมินผลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อจะขายให้ได้เฉพาะ 
Product Owners บางรายเท่านั้นที่ยินดีจ่ายเงินค่าบริการเพ่ือซื้อข้อมูล  

2. ประเด็นวิธีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เหมาะสม ต้องเป็นที่ยอมรับ / 
ถูกต้อง / น่าเชื่อถือ / เป็นกลาง และหน่วยงานที่เหมาะสมที่ควรก ากับดูแล เอกชน / ภาครัฐ  
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

1. กลุ่ม Product Owners มีความคิดเห็นว่าเพ่ือให้ธุรกิจการบริการข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อมีความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ควรจะมี
ผู้ประกอบการเข้ามาเป็นผู้ด าเนินธุรกิจการบริการให้ข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่า
ความนิยมของสื่อในตลาดมากกว่า 1 ราย ที่เน้นความช านาญงานเฉพาะด้านแตกต่างกัน  

2. กลุ่ม Product Owners มีความคิดเห็นว่าการเก็บข้อมูลแบบใหม่ควรครอบคลุมสื่อให้ครบ
ทุกสื่อ (Media Platforms)  

3. กลุ่ม Product Owners มีความคิดเห็นว่าการเก็บข้อมูลแบบใหม่ควรเน้นการเก็บข้อมูล 
แบบรายบุคคลมากกว่าเป็นครัวเรือน 

4. เ พ่ือให้ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่ อ 
มีความถูกต้อง แม่นย า เที่ยงตรง สอดคล้องความต้องการใช้ข้อมูลวิจัยของตราสินค้ามากยิ่งขึ้น การเก็บ
ข้อมูลระบบใหม่ควรเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ ณ เวลา
ปัจจุบัน (Real time) ดังนี้  

4.1 การเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า People meter 
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4.2 การเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพด้วยการให้กลุ่มตัวอย่างเขียนบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Diary-writing)  

5. กลุ่ม Product Owners มีความคิดเห็นว่าในการเก็บข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อนั้น ส านักงาน กสทช. ควรวางแผนเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือที่จะใช้ส าหรับ
เก็บด้วย ดังนั้น การอ านวยความสะดวกให้กลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม Product Owners เสนอให้ใช้กล่องการเก็บ
ข้อมูลเพียงกล่องเดียวที่สามารถท าได้หลายหน้าที่   

6. กลุ่ม Product Owners มีความคิดเห็นว่าธุรกิจการให้บริการข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม 
การบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อนั้น ควรมีการก ากับดูแล ดังนี้ 

6.1 หน่วยงานที่มีความเป็นกลาง เป็นหน่วยงานอิสระอย่าง ส านักงาน กสทช. ควรจะเข้า
มาก ากับ ดูแลและให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการที่ให้บริการข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อ  
และค่าความนิยมของสื่อท่ีจะเกิดขึ้น    

6.2 การประกอบธุรกิจการให้บริการข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและ  
ค่าความนิยมของสื่อนั้นควรจะระดมเงินทุนสนับสนุนมาจากทุกภาคฝ่าย โดย ส านักงาน กสทช. เป็นตัวกลาง
ในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการตรวจสอบ  

6.3 การประกอบธุรกิจการให้บริการข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อ 
และค่าความนิยมของสื่อนั้น ควรมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เป็นกลาง เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ  

7. ส านักงาน กสทช. รับผิดชอบและผลักดันให้มีการจัดท าการวิจัยรูปแบบใหม่ โดยการลงทุน
ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเพ่ือการวัดผลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ และจัดทีมงานท าวิจัย
พฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อโดยจุดประสงค์ของการท าวิจัยนี้เพ่ือการตรวจสอบ  
หรือสนับสนุนข้อมูลที่บริษัทนีลเส็นท าอยู่  

3. ประเด็นความคิดเห็นต่อจุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / อุปสรรค ของระบบการเก็บข้อมูล
ใหม่ที่เสนอ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

S: Strength (จุดแข็ง) 

1. การให้บริการข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อระบบใหม่ เป็นการท า
ตามความต้องการของกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะท าให้วิธีการวิจัยมีคุณภาพ และน่าเชื่อถือมากขึ้น เพราะ 

a. มีองค์กร สถาบัน หน่วยงานภาคเอกรัฐ หรือหน่วยงานอิสระท่ีเข้าก ากับดูแล  
b. มีเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ  
c. ผู้ประกอบการให้บริการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและความนิยมของสื่อต่างๆ 

ในตลาดมากกว่า 1 ราย ท าให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้  
d. หากในตลาดมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียว ควรจะมีหน่วยงานที่เป็นกลางเข้ามา

ตรวจสอบข้อมูล  
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(Audience Measurement) 
 

e. ส านักงาน กสทช. เป็นผู้ท างานวิจัย โดยการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ และจัดทีมงานวิจัย 
ผลการวิจัยจะสามารถตรวจสอบข้อมูลเดิมได้   

2. การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อระบบใหม่จะเป็นการท า
ตามความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล เช่น การเก็บข้อมูลที่เป็น Real time การเก็บข้อมูลผ่าน 
ระบบ Dairy Meter การเก็บข้อมูลที่เป็น Individuals การเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม Media Platforms ใหม่  

W: Weakness (จุดอ่อน) 

1. กลุ่ม Product Owners มองว่าการก ากับดูแลของ หน่วยงานภาครัฐนั้น ภาครัฐควรใช้
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ เพ่ือให้ระบบใหม่ลุล่วงไปได้ 

2. ตามระบบการบริหารจัดการหน่วยงานวิจัยข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยม
ของสื่อระบบใหม่ เป็นการระดมเงินทุนจากกลุ่มที่ส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่ม Product Owners ระบุไว้ 4 กลุ่ม 
คือ 1) กลุ่ม Media Owners 2) กลุ่ม Media Agency 3) กลุ่ม Product Owners และ4) ส านักงาน กสทช. 
ซึ่ งหากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง ไม่ เห็นด้ วย และไม่ให้ความร่วมมือ ย่อมสร้างปัญหาให้การด าเนินงาน 
ของระบบใหม่  

O: Opportunity (โอกาส) 

การ เกิดขึ้ นของสินค้ า ใหม่  ในตลาดเ พ่ือสนองตอบความต้องการของกลุ่ มผู้ บริ โภค  
ท าให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าจะผลักดันธุรกิจการวิจัยข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยม  
ของสื่อระบบใหม่ให้เกิดเร็วยิ่งขึ้น 

T: Threat (อุปสรรค) 

บริษัทที่ให้บริการวิจัยข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อระบบใหม่อาจจะไม่
ประสบความส าเร็จในการท าการตลาด เนื่องจากขาดการให้เงินทุน 

4. ประเด็น Key Success Factor ของวิธีใหม่ที่เสนอ หรือข้อควรระวังส าหรับวิธีการใหม่ 
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

ปัจจัยที่จะชี้ถึงความส าเร็จของระบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น กลุ่ม Product Owners มีความคิดเห็น ดังนี้ 

1. ความร่ วมมื อจากทุ กฝ่ าย  คื อ  1 )  กลุ่ ม  Media Owners 2) กลุ่ ม  Media Agency  
3) กลุ่ม Product Owners และ4) ส านักงาน กสทช. ที่จะต้องเห็นพ้องกันที่เล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีปัญหา  
ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อระบบเดิมที่เป็นอยู่ และทุกฝ่ายให้
ความร่วมมือผลักดันให้การวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อระบบใหม่เกิดข้ึน  
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2. ส านักงาน กสทช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานอิสระที่ก ากับดูแล ควรเป็นผู้ที่ริเริ่ม กระตุ้น 
ผลักดัน และสนับสนุนให้ธุรกิจการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อระบบใหม่เกิดขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุนสนับสนุน การผลักดันสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

5. ประเด็นแผนการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการใช้ข้อมูล ควรท าอย่างไรส าหรับวิธีการใหม่ 
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

1. ส านักงาน กสทช. เป็นคนกลางในการด าเนินงาน ดังนี้  
1.1. ส านักงาน กสทช. ระดมความคิดเห็น (Brain storm) จากกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผู้ที่จะต้องใช้ข้อมูลการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ ถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ครั้งนี้ว่าแต่ละกลุ่มมีความต้องการอะไร เพ่ือน าไปวางแผนในการเก็บข้อมูล  

1.2 ส านักงาน กสทช. ลงทุนในการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่เป็น Real time ตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม  

2. ส านักงาน กสทช. เป็นคนกลางในการระดมเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่มที่ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้ 
การด าเนินการเก็บข้อมูลระบบใหม่ลุล่วงไปได้  

3. ให้ ส านักงาน กสทช. เป็นผู้ด าเนินการว่าจ้างบริษัทให้บริการข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
การบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ โดยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นสมบัติของธุรกิจวิทยุโทรทัศน์ เมื่อมี  
ผู้ต้องการใช้บริการข้อมูลวิจัยดังกล่าว ส านักงาน กสทช. สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการข้อมูลวิจัย
ดังกล่าว แล้วน าเงินค่าใช้บริการข้อมูลนั้นสมทบเข้าเงินกองทุน  

6. ประเด็นลักษณะหน่วยงานที่ควรเข้ามาก ากับดูแล / ลักษณะการสนับสนุนหน่วยงานนั้น 
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

1. ส านักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานอิสระที่เหมาะสมที่สุดในการก ากับ ดูแลธุรกิจการวิจัย
ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ให้บริการ
ข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดเข้ามาประมูล
เพ่ือการท าวิจัย ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการประมูล (Biding) เป็นประจ าทุก 5 ปี เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล และความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจให้บริการข้อมูลวิจัยดังกล่าว  

2. ส านักงาน กสทช. เป็นผู้ก ากับ ดูแลธุรกิจพร้อมวางแผนการพัฒนาระบบการให้บริการ
ข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ เช่น  

2.1 สร้างซอฟแวร์เพ่ือเป็นมาตรฐานในการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
2.2 การควบคุมคุณภาพของเนื้อหา รายการที่น าเสนอ โดยรายการควรต้องเหมาะสม  

ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา หรือสร้างผลกระทบต่อสังคม ความมั่นคงของชาติ ความสามัคคีในชาติ  
โดย ส านักงาน กสทช. เป็นผู้ควบคุมกฎข้อบังคับเพ่ือลงโทษ เช่น การฟ้องร้อง ปรับผังรายการหรือ  
ถอดรายการออกจากผัง เป็นต้น  
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(Audience Measurement) 
 

7. ประเด็นกฎหมายที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

1. ส านักงาน กสทช. เป็นคนกลางในการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้บริการข้อมูลวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ มาร่วมตกลงกันและเขียนเป็นข้อตกลง  
การท าความเข้าใจร่วมกัน (MOU: Memorandum of Understanding) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัย 
และเป็นกฎข้อบังคับผู้ประกอบการที่ให้บริการข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยม
ของสื่อ  

ภาพประกอบกิจกรรมการจัดประชุมระดมความคิดเห็นด้วยรูปแบบ Focus Group  
ณ วันที่ 7 ก.ค. 2557 และวันที่ 9 ก.ค. 2557 ที่ห้องประชุมใหญ่ ห้องอัญชัน ชั้นที่ 24 อาคารเอ็กซิมแบงค์ 
กรุงเทพมหานคร 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 360 

(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
 

  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 375 

(Audience Measurement) 
 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

(Audience Measurement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง.  
ภาพประกอบการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 376 

(Audience Measurement)  

ภาพประกอบการท า pilot test ระหว่างวันที่ 6-18 ส.ค. 2557  
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 377 

(Audience Measurement)  

 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 378 

(Audience Measurement)  

ภาพประกอบการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ในวันที่ 2 ต.ค. 57  โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 379 

(Audience Measurement)  

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 380 

(Audience Measurement)  

ภาพประกอบการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม พื้นที่ภาคกลาง 
ในวันที่ 7 ต.ค. 57 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 381 

(Audience Measurement)  

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 382 

(Audience Measurement)  

ภาพประกอบการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 57 -  16 ต.ค. 57 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 383 

(Audience Measurement)  

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 384 

(Audience Measurement)  

ภาพประกอบการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม พื้นที่ภาคเหนือ 
ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. 57 -  28 พ.ย. 57 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 385 

(Audience Measurement)  

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 386 

(Audience Measurement)  

ภาพประกอบการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม พื้นที่ภาคใต้ 
ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 57 -  4 พ.ย. 57 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 387 

(Audience Measurement)  

 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

(Audience Measurement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ.  
แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
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Household เลขที.่............................................................. 

                                                                                    แบบสอบถามเลขที่ ............................................... 

 

ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ เก็บแบบสอบถาม  

ช่ือ-นามสกลุ.............................................................................................................................................................. 

สถานท่ีเก็บข้อมลู ...................................................................................................................................................... 

จงัหวดัที่เก็บข้อมลู .................................................................................................................................................... 

วนัท่ีเก็บข้อมลู .......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 
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 กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย / ในค าตอบที่ตรงกบัผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สดุ 

 สว่นที่ 1.ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. เพศ              

      1. ชาย      2. หญิง   

2. อาย ุ 

 1. 4-8 ปี    2. 9-12 ปี    3. 13-16 ปี  4. 17-20 ปี  

 5. 21-24 ปี  6. 25-28 ปี  7. 29-32 ปี  8. 33-36 ปี  

 9. 37-40 ปี  10. 41-44 ปี  11.45-48 ปี  12.49-52 ปี  

 13. 53-56 ปี  14. 57-60 ปี  15. 61-65 ปี  16. มากกวา่ 65ปี 

 

3. รายได้ตอ่บคุคล 

 1. ไม่มีรายได้    2. ต ่ากวา่ 5,000 บาทตอ่เดือน   

 3. 5,001-15,000 บาทตอ่เดือน   4. 15,001-25,000 บาทตอ่เดือน      

5. 25,001-35,000 บาทตอ่เดือน   6. 35,001-45,000 บาทตอ่เดือน     

7. 45,001-55,000 บาทตอ่เดือน   8. 55,001-65,000 บาทตอ่เดือน     

9. 65,001-75,000 บาทตอ่เดือน   10. 75,001-85,000 บาทตอ่เดือน     

11. 85,001-95,000 บาทตอ่เดือน   12. 95,001-105,000 บาทตอ่เดือน    

 13. 105,001 บาทตอ่เดือนและมากกวา่      

 

4. สถานะภาพสมรส 

 1. โสด   2. แตง่งาน                   3. ไมไ่ด้แตง่งาน    

 4. หยา่                  5. หม้าย    6. อ่ืนๆระบ ุ................... 
 

5. ที่อยู ่ 

 1. กรุงเทพฯ          2. ปริมณฑล  3. ตา่งจงัหวดั (เขตในเมือง)    

 4. ตา่งจงัหวดั (เขตนอกเมือง)         5. ชนบท        

 

6. เขต/ภาคที่อยู ่

 1. กรุงเทพฯและปริมณฑล  2. ภาคกลาง   3. ภาคเหนือ  4. ภาคตะวนัออก 

 5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  6. ภาคตะวนัตก   7. ภาคใต้   
 

7. สถานะภาพในครอบครัว 

 1. พ่อ    2. แม่    3. ลกูชาย/ลกูสาว             

 4. ญาติ    5. ผู้อาศยั     6. อ่ืนๆระบ.ุ....................   
 

8. ระดบัการศกึษา 

 1. อนบุาล+ประถมศกึษา  2. มธัยมศกึษาตอนต้น   3. มธัยมศกึษาตอนปลาย   

 4. ปวช./ ปวส.    5. ปริญญาตรี    6. สงูกวา่ปริญญาตรี   

 7. อ่ืนๆระบ ุ...................... 
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9. จ านวนสมาชิกในครอบครัว           

 1. 1 คน                  2. 2 คน                3.  3 คน                  4. 4 คน    

 5. 5 คน                 6. 6 คน                 7. 7 คน                   8. มากกวา่ 7 คน 

 

10. อาชีพ                

 1. นกัเรียน                  2. นิสิต/นกัศกึษา                3. พนกังานบริษัทเอกชน 

 4. ข้าราชการ/พนกังานของรัฐ/ลกูจ้างของรัฐ               5. พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ลกูจ้างรัฐวิสาหกิจ              6. เจ้าของธุรกิจ  

 7. ท างานโรงงาน/ผู้ ใช้แรงงาน/ท างานบ้าน               8. เกษตรกร/ชาวนา/ชาวไร่/ชาวสวน/ชาวประมง            9. วา่งงาน  

 10. แมบ้่าน                 11.ท างานอิสระ/ฟรีเลนซ์               12.เกษียณ  

 13. อ่ืนๆระบ ุ..................  

 

11. รายได้ตอ่ครัวเรือน  

 1.  ต ่ากวา่ 5,000 บาทตอ่เดือน   2. 5,001-15,000 บาทตอ่เดือน      

3. 15,001-25,000 บาทตอ่เดือน   4. 25,001-35,000 บาทตอ่เดือน     

5. 35,001-45,000 บาทตอ่เดือน   6. 45,001-55,000 บาทตอ่เดือน     

7. 55,001-65,000 บาทตอ่เดือน   8. 65,001-75,000 บาทตอ่เดือน     

9. 75,001-85,000 บาทตอ่เดือน   10.85,001-95,000 บาทตอ่เดือน     

11.95,001-105,000 บาทตอ่เดือน   12. 105,001 บาทตอ่เดือนและมากกวา่     

 

12.ลกัษณะที่อยูอ่าศยั 

 1. บ้านเดี่ยว               2. ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/บ้านแฝด 3. บ้านกึ่งส านกังาน                4.ตกึแถว 

 5. คอนโด/แฟลต/อพาร์ทเมนต์/แมนชัน่    6.หอพกั    7. อ่ืนๆระบ ุ.....................  

 

13. ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศยั 

 1. เป็นเจ้าของบ้าน              2. อาศยัอยูก่บัพอ่/แม่  3. อาศยัอยูก่บัพี่/น้อง     

 4. อาศยัอยูก่บัญาติ             5. อาศยัอยูก่บัเพ่ือน  6. อาศยัอยูก่บัแฟน/สามี/ภรรยา     

 7. อาศยัอยูเ่ป็นครอบครัว (พอ่/แม/่พี่น้อง/ญาติ)     8. อ่ืนๆระบ.ุ..............................................   
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สว่นที่ 2. การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน         

14. ในครอบครัว(ครัวเรือน)ของทา่น ทา่นมีทรัพย์สินตอ่ไปนีห้รือไม ่ กรุณาใสจ่ านวนทรัพย์สินและลกัษณะ/ยี่ห้อ              

ทรัพย์สินที่มีในครอบครัว 1.มี 2.ไมมี่ จ านวน ลกัษณะ /ยี่ห้อ 
โทรทศัน์ (อะนาล็อก)     
สมาร์ททีวี (ทีวี+อินเทอร์เน็ต)     
ทีวีดิจิตอล     
วิทย ุ      
กลอ่งรับเคเบิลทีว ี     
กลอ่งรับดิจิตอลทีว ี     
จานดาวเทียมและกลอ่งรับ     
เสาอากาศรับโทรทศัน์     
เคร่ืองเลน่ดีวีด/ีเคร่ืองเลน่บลเูรย์     
เคร่ืองเสียง/เคร่ืองเลน่ซีดี/เคร่ืองเลน่วีซีดี     
เคร่ืองเลน่เอ็มพี 3     
คาราโอเกะ     
โทรศพัท์บ้าน      
โทรศพัท์มือถือธรรมดา     
สมาร์ทโฟน                             
คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ     
โน้ตบุ๊ค     
โมเด็ม /เร้าเตอร์     
แท็บเล็ต      
รถสปอร์ต 2 ประต ู     
รถเก๋ง 4ประต ู     
รถ SUV/MPV     
รถกระบะ     
รถกระบะตอ่เติม     
รถตู้/รถแวน     
รถมอเตอร์ไซด์     
รถจกัรยาน     
รถอีแตน๋     
รถซาเล้ง     
เรือทกุประเภท     
ไมโครเวฟ     
เตาแก๊ส     
เตาอบไฟฟ้า/แก๊ส     
ตู้ เย็น     
เคร่ืองปรับอากาศ     
พดัลม/พดัลมไอน า้     
เตารีด     
เคร่ืองซกัผ้า     
อ่ืนๆระบ ุ………………………….      
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สว่นที่ 3. Lifestyles                               

  15.ทา่นท ากิจกรรมเหลา่นีอ้ยา่งไร               

 0 ไมท่ าเลย/ไมเ่คยท า, 1 ท านานๆครัง้ หมายถึง สามอาทิตย์ครัง้หรือนานกวา่,   2 ท าบอ่ยครัง้ หมายถึง อาทิตย์ละครัง้-สองอาทิตย์ครัง้,  

  3. ท าเป็นประจ า หมายถึง 3ครัง้ต่ออาทิตย์หรือมากกวา่ 

 

 

16. ทา่นมีความสนใจในประเด็นเหลา่นีใ้นระดบัใด 

 

ประเด็น ระดบัความสนใจ 
0.ไมส่นใจ 1.สนใจน้อย 2. ปานกลาง/

เฉยๆ 
3.สนใจมาก 

1.การออกก าลงักาย/เลน่กีฬา     
2.เสริมสวย     
3.การเมือง     
4.การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม     
5. การบริโภคอาหารปลอดสารพิษ     
6. การช้อปปิง้     
6.1 การช้อปปิง้ออนไลน์     
7.การทอ่งเที่ยว     
8.การรักษาความสะอาดในบ้าน     
9.ศิลปะ/วฒันธรรมประเพณี      
10.ศาสนา     

 

 

 

 

 

กิจกรรม ระดบัการกระท า 
0.ไมท่ าเลย 1.ท านานๆครัง้ 

 
2.ท าบอ่ยครัง้ 3.ท าเป็นประจ า 

1.กิจกรรมทานข้าวนอกบ้าน     
2.กิจกรรมออกก าลงักาย     
3.กิจกรรมซือ้อาหาร/ผกัสด เพ่ือการบริโภค     
4.กิจกรรมท าอาหารทานเอง      
5.กิจกรรม Hangout/Chill out     
6.กิจกรรมดภูาพยนตร์นอกบ้าน     
7.กิจกรรมช้อปปิง้     
7.1.กิจกรรมช้อปปิง้ออนไลน์     
8.กิจกรรมเดินทางทอ่งเที่ยวภายในประเทศ     
9.กิจกรรมเดินทางทอ่งเที่ยวตา่งประเทศ     
10.กิจกรรมเสริมสวย/เสริมความงาม     
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17. ทา่นมีความคิดเห็นในประเด็นเหลา่นีอ้ยา่งไร           

       

 

 

18. พฤติกรรมการออกก าลงักายของทา่นเป็นอยา่งไร(ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ) 

             18.1 ไมอ่อกก าลงักาย 

 

สถานที่ออกก าลงักาย ความถ่ีในการออกก าลงักาย 
1).เม่ือวานนี ้ 2) 1-2 วนั/

อาทิตย์ 
3) 3 วนั/
อาทิตย์ 

4) 4-5 วนั/
อาทิตย์ 

5) 6 วนั/
อาทิตย์ 

6) ทกุวนั 

ที่บ้าน/คอนโด/อพาร์ทเมนต์       
Fitness center       
สวนสาธารณะ       
ที่ท างาน       
ลานหน้าห้างสรรพสินค้า       
อ่ืนๆระบ ุ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น ระดบัความสนใจ 
0.ไมมี่ความ
คิดเห็น 

1.ไมเ่ห็นด้วย 2. ปานกลาง/
เฉยๆ 

3.เห็นด้วย
มาก 

1.ทา่นคิดวา่ร่างกายแข็งแรงเป็นสิ่งส าคญั     
2.ทา่นคิดวา่เร่ืองหน้าตา ผม หรือการแตง่กายเป็นสิ่งส าคญั     
3.ทา่นสนใจข่าวสารทางการเมือง     
4.ทา่นคิดวา่ปัญหาโลกร้อนกลายเป็นสิ่งที่ท าลายโลกเรา     
5.ทา่นคิดวา่ทา่นต้องบริโภคอาหารออร์แกนิค     
6.ทา่นคิดวา่การช้อปปิง้คือความสขุสว่นหนึ่งในชีวิต     
6.1. ทา่นยอมรับวา่ปัจจบุนัต้องมีการช้อปปิง้ออนไลน์     
7.ทา่นคิดวา่การเดินทางทอ่งเที่ยวไปตามสถานที่ตา่งๆเป็นการเพิ่ม
ประสบการณ์ให้ชีวิต 

    

8.ทา่นคิดวา่การรักษาความสะอาดในบ้านเป็นสิ่งจ าเป็น     
9.ทา่นคิดวา่ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี เป็นสิ่งที่ควรด ารงไว้ในสงัคม      
10.ทา่นคิดวา่ศาสนาคือสิ่งที่จะเสริมสร้างจริยธรรมให้บคุคล     
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19. พฤติกรรมก่อนการช้อปปิง้ของทา่นเป็นอยา่งไร            

             19.1 ไมช้่อปปิง้  

             

0 ไมท่ าเลย/ไมเ่คยท า, 1 นานๆครัง้ หมายถึง นานๆครัง้ก่อนการช้อปปิง้ ,  2 บางครัง้ หมายถึง บางครัง้ก่อนการช้อปปิง้, 

3. ท าเป็นประจ า หมายถึง ทกุครัง้ที่จะช้อปปิง้หรือท าเป็นสว่นใหญ่        

   

พฤติกรรมก่อนการช้อปปิง้ ลกัษณะการกระท า 
0. ไมเ่คย 1.นานๆครัง้ 2.บางครัง้  3. เป็นประจ า 

ทา่นด/ูฟัง/อา่นโฆษณาเพ่ือชว่ยตดัสินใจซือ้สินค้า     
ทา่นอา่น/ดสูินค้า-รีวิวสินค้าบนสงัคมออนไลน์เพ่ือชว่ยตดัสินใจ
ซือ้สินค้า 

    

ทา่นคยุกบัเพ่ือนเพ่ือชว่ยตดัสินใจซือ้สนิค้า     
ทา่นคยุกบัพอ่/แม/่พ่ี/น้อง/ญาติ/สามี/ภรรยา เพื่อชว่ยตดัสินใจ
ซือ้สินค้า 

    

ทา่นสอบถามข้อมลูกบับริษัทผู้ขายเพ่ือชว่ยตดัสินใจซือ้สินค้า     
ทา่นสามารถตดัสินใจซือ้สินค้าได้ด้วยตนเอง     
อ่ืนๆระบ ุ     

 

 

 

20. ทา่นช้อปปิง้สถานที่ใด 

              20.1 ไมช้่อปปิง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ซือ้สินค้า ความถ่ีในการซือ้ 
1)เม่ือวานนี ้ 2) 2-3ครัง้ตอ่

เดือน 
3) 3-5วนัตอ่
อาทิตย์ 

4) 6-7วนัตอ่
อาทิตย์ 

5) ทกุวนั 6) ทกุเดือน
หรือมากกวา่ 

ห้างสรรพสินค้า/ช้อปปิง้มอลล์       
ตลาด/ตลาดนดั/ข้างถนน       
ซือ้สินค้าผ่านระบบออนไลน์ 
FB/IG/Website/Blog/Line 

      

อ่ืนๆระบ ุ       
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21. ลกัษณะการจา่ยเงินในการช้อปปิง้ของทา่นเป็นอยา่งไร          

  0    ไมท่ าเลย/ไมเ่คยท า, 1 นานๆครัง้ หมายถึง นานๆครัง้ในการช้อปปิง้ ,  2 บางครัง้ หมายถึง บางครัง้ในการช้อปปิง้,          

3. ท าเป็นประจ า หมายถึง ทกุครัง้ที่ในการช้อปปิง้หรือท าเป็นสว่นใหญ่       

 

 

 

22. สินค้าที่ทา่นซือ้/จ านวนเงินที่จา่ย 

 

 

ลกัษณะการจา่ยเงิน ลกัษณะการกระท า 
0. ไมเ่คย 1.นานๆ ครัง้ 2.บางครัง้  3. เป็นประจ า 

ทา่นจา่ยเป็นเงินสด     
ทา่นจา่ยเป็นเครดติคาร์ด     
ทา่นจา่ยเป็นเดบติคาร์ด     
ทา่นโอนเงินบญัชีผู้ขายสินค้า     
อ่ืนๆระบ.ุ..............................     

สินค้า 0.ไม่
เคย 

ลกัษณะการกระท า จ านวนเงินที่จา่ยเฉลี่ย/ครัง้ 
1.อา 
ทิตย์
ละ
ครัง้ 

2.สอง
อา 
ทิตย์
ครัง้ 

3. 
เดือน
ละ
ครัง้ 

4. 2-4 
เดือน
ครัง้ 

5. นาน
กวา่ 4 
เดือน
ครัง้ 

6.ซือ้
เฉพาะ
โอ 
กาส
พิเศษ 

7.น้อย
กวา่ 
500 
บาท 

8.501-
1500 
บาท 

9.
1501-
5000 
บาท 

10.
มากกวา่
5000 
บาท 

เสือ้ผ้า            
กระเป๋า/รองเท้า            
เคร่ืองประดบั            
เคร่ืองส าอาง            
สบูอ่าบน า้            
แชมพ ู            
แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน            
ผงซกัฟอก            
ผ้าอนามยั            
โทรศพัท์มือถือ/สมาร์ทโฟน            
กล้องถ่ายรูป            
แท็บเล็ต            
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์            
โน๊ตบุ๊ค            
นิตยสาร/พ็อคเก็ตบุ้ค/
การ์ตนู 

           

แผ่นเกมส์            
ถงุยาง            
เหล้า/เบียร์            
อาหารเสริม/ไวตามิน            
อ่ืนๆระบ ุ            
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สว่นที่ 4 พฤติกรรมการบริโภคสื่อ            

23. ภายในอาทิตย์ที่ผ่านมา ทา่น ด/ูฟัง/เห็น/อา่น/ใช้ สื่อเหลา่นีห้รือไม ่ในวนัธรรมดา/วนัเสาร์-วนัอาทติย์-วนัหยดุ            

และในชว่งเวลาใด (ตอบทกุข้อ) 

ชว่งเวลา 1.โทรทศัน์ 2. วิทย ุ 3. หนงัสือพิมพ์ 4. นิตยสาร 
1.
เม่ือ
วาน
นี ้

2. 
วนั
ธรรม
ดา 

3. วนั
เสาร์-
อา 
ทิตย์-
วนั 
หยดุ 

 

1.เม่ือ
วานนี ้

2. 
วนั
ธรรม
ดา 

3. วนั
เสาร์-
อา 
ทิตย์-
วนั 
หยดุ 

 

1.เม่ือ
วานนี ้

2. 
วนั
ธรรม
ดา 

3. วนั
เสาร์-
อา 
ทิตย์-
วนั 
หยดุ 

1.
เม่ือ
วาน
นี ้

2. 
วนั
ธรรม
ดา 

3. วนั
เสาร์-
อา 
ทิตย์-
วนั 
หยดุ 

ไมด่/ูฟัง/เห็น             
05.01-06.00                                                 
06.01-07.00             
07.01-08.00             
08.01-09.00             
09.01-10.00             
10.01-11.00             
11.01-12.00             
12.01-13.00             
13.01-14.00             
14.01-15.00             
15.01-16.00             
16.01-17.00             
17.01-18.00             
18.01-19.00             
19.01-20.00             
20.01-21.00             
21.01-22.00             
22.01-23.00             
23.01-24.00             
24.01-01.00             
01.01-02.00             
02.01-03.00             
03.01-04.00             
04.01-05.00             
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24. ทา่น ด/ูฟัง/เห็น/อา่น/ใช้ สื่อเหลา่นี ้ในวนัธรรมดา/วนัเสาร์-วนัอาทิตย์-วนัหยดุ โดยเฉลี่ยระยะเวลานานเทา่ไร (ตอ่วนั)   

               

ระยะเวลา 1.โทรทศัน์ 2. วิทย ุ 3. หนงัสือพิมพ์ 4. นิตยสาร 
1.
เม่ือ
วาน
นี ้

2. 
วนั
ธรรม
ดา 

3. วนั
เสาร์-
อา 
ทิตย์-
วนัหยดุ 

1.
เม่ือ
วาน
นี ้

2. 
วนั
ธรรม
ดา 

3. วนั
เสาร์-
อา 
ทิตย์-
วนัหยดุ 

1.
เม่ือ
วาน
นี ้

2. 
วนั
ธรรม
ดา 

3. วนั
เสาร์-
อา 
ทิตย์-
วนัหยดุ 

1.
เม่ือ
วาน
นี ้

2. วนั
ธรรม- 
ดา 

3. วนั
เสาร์-อา 
ทิตย์- 
วนัหยดุ 

ไมด่/ูฟัง/เห็น             
น้อยกวา่ 5 นาที             
5- 15 นาที             
16-30 นาที             
31-60 นาที             
2-4 ชัว่โมง             
5- 7 ชัว่โมง             
8-10 ชัว่โมง             
มากกวา่ 10 ชัว่โมง             

 

 

สว่นที่ 5 สื่อโทรทศัน์            

25. ทา่นด/ูชม รายการโทรทศัน์ชอ่งตา่งๆ เหลา่นีผ้่านอปุกรณ์ใด  (ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ) 

 และด/ูชม สถานที่ใด (ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ)         

ชอ่งรายการ
โทรทศัน์ 

อปุกรณ์ที่ทา่นใช้ด/ูชมโทรทศัน์ สถานที่ที่ทา่นด/ูชมโทรทศัน์ 
1.
เสา
อา 
กาศ
(ก้าง 
ปลา) 

2.
เคเบิ
ลทีว ี

3.
ดาว 
เทีย
ม 

4.
สมาร์ท 
โฟน 

5.
คอม 
พิว
เตอร์ 

5.1 
แท็บ
เล็ต 

6.
กลอ่ง
ดิจิ 
ตอล
ทีวี+
เสา 

7 สมาร์ท
ทีวี 
(ทีวี+อิน
เทอร์ 
เน็ต) 

8. 
ไอพีทีวี 
(TOT) 

9.ที่
บ้าน 

10.
ขณะ
เดิน 
ทาง 

11.ที่
ท า 
งาน 

12.
นอก
บ้าน 

ฟรีทีวี                           
ดิจิตอลทีว ี              
เคเบิลทีว ี              
ทีวีดาวเทียม              
 

ฟรีทีวี หมายถึง  ทีวีชอ่ง 3,5,7,9, 11, Thai PBS ดไูด้ทางอปุกรณ์ข้อที่ 1 - ข้อที่ 7 

ดิจิตอลทีวี หมายถึง ชอ่ง 5HD, NBT HD, 3 Family, MCOT Kids, LOCA, TNN24, THV, NEW TV, Spring News, Bright TV,  

                              Voice TV, Nation TV, Workpoint Creative TV, True 4U, G25, Now, CH8, 3SD, MONO 29, MCOT HD,  

              GMM ONE, Thairath TV, 3HD, Amarin TV HD, BBTV CH7, PPTV ดไูด้ทางอปุกรณ์ข้อที่ 2 - ข้อที่ 7 

เคเบิลทีวี หมายถึง ชอ่งรายการบนเคเบิลทีวีที่นอกเหนือจากฟรีทีวีและดิจิตอลทีวี  ดไูด้ทางอปุกรณ์ข้อที่ 2 และข้อที่ 4 - ข้อที่ 7 

ทีวีดาวเทียม หมายถึง ชอ่งรายการบนทีวีดาวเทียมที่นอกเหนือจากฟรีทีวีและดิจิตอลทีวี ดไูด้ทางอปุกรณ์ข้อที ่3 - ข้อที่ 7 
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26. ทา่นด/ูชมรายการโทรทศัน์ผ่านทางโครงข่ายใด (ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ)           

     26.1 เคเบิลทีวี                                

ชอ่งรายการโทรทศัน์ ไมด่/ูชม 
ผ่านทาง
เคเบิลทีว ี

เคเบิลทีว ี
1.ทรูวิชัน่ 2.เจริญยิ่ง 3.ซีทีเอช 3.อาร์เอ็นที

เทเลวิชัน่ 
4. เคเบิล
ท้องถ่ิน ระบ ุ

5.อ่ืนๆ ระบ ุ

ฟรีทีวี        
ดิจิตอลทีว ี        
เคเบิลทีว ี        
ทีวีดาวเทียม        

 

 

     26.2 จานดาวเทียม 

ชอ่งรายการ
โทรทศัน์ 

ไมด่/ูชม 
ผ่านทาง
จาน

ดาวเทียม 

จานดาวเทียม 
1.ทรูวิชัน่ 
 

2.ซีทีเอช 3.พีเอส
ไอ 

4.จีเอ็ม
เอ็มแซด 

5.ไดนา
แซท 

6. ไอพี
เอ็ม 

7. ซนั
บอกซ์ 

8.อ่ืนๆระบ ุ

ฟรีทีวี          
ดิจิตอลทีว ี          
เคเบิลทีว ี          
ทีวีดาวเทียม          

 

 

27. ทา่นด/ูชม โทรทศัน์บอ่ยครัง้เทา่ไร (ภายใน 1 อาทิตย์)          

 

 

28. ทา่นด/ูชมโทรทศัน์ในรายการประเภทใด (ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ) 

 

 

 

ชอ่งรายการโทรทศัน์ 0)ไมด่/ูชม 1)ด/ูชม
เม่ือวานนี ้

ความถ่ีในการด/ูชม 
2) 1  วนั 3) 2 วนั 4) 3 วนั 5) 4 วนั 6) 5-6วนั 7) ทกุวนั 

ฟรีทีวี         
ดิจิตอลทีว ี         
เคเบิลทีว ี         
ทีวีดาวเทียม         

ประเภทรายการโทรทศัน์ ชอ่งทางที่ด/ูชม 
1. ฟรีทีวี 2. ดิจิตอลทีวี 3. เคเบิลทีวี 4. ทีวีดาวเทียม 

ไมด่/ูชม     
รายการข่าว/วิเคราะห์ขา่ว     
รายการสารคดีข่าว/สงัคม/สตัว์ เชน่ 
กบนอกกะลา/ส ารวจโลก/แดนสนธยา/จอโลก 
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28. (ตอ่) ทา่นด/ูชมโทรทศัน์ในรายการประเภทใด (ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ)       

       

                

29. ทา่นด/ูชมรายการโทรทศัน์รายการใดตอ่ไปนี ้

     29.1 ชอ่ง 3 

เวลา 1) ด/ูชมเม่ือ
วานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4. พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

ไมไ่ด้ด/ู เห็น          
04.00-04.30 น.         
04.30-05.00 น.         
05.00-05.30 น.         
05.30-06.00 น.         
06.00-06.30 น.         
06.30-07.00 น.         
07.00-07.30 น.         
07.30-08.00 น.         
08.00-08.30 น.         
08.30-09.00 น.         

 

 

ประเภทรายการโทรทศัน์ ชอ่งทางที่ด/ูชม 
1. ฟรีทีวี 2. ดิจิตอลทีวี 3. เคเบิลทีวี 4. ทีวีดาวเทียม 

รายการสารคดีทอ่งเที่ยว เชน่ ทอ่งโลกกว้าง/พืน้ที่ชีวิต     
รายการเด็ก เชน่ อมยิม้/สมรภมิูไอเดีย/เกาะแก้วพิสดาร/นกั
ส ารวจ 

    

รายการการ์ตนู     
รายการกีฬา     
รายการเพลง     
ภาพยนตร์เร่ืองยาว(ไทย/ตปท)     
รายการละครหลายตอน     
รายการละครซิทคอม (Sit-comedy)     
รายการเกมโชว์/การแข่งขนัตอบปัญหา เชน่ ศกึสิบสองราศ ี     
รายการแม็กกาซีนทีวี (Magazine TV) เชน่ เปรีย้วปาก/ครัว
อินดี/้ตลาดสดสนามเป้า 

    

รายการวาไรตีโ้ชว์ (Variety show) เชน่ 
ไทไวไลท์โชว์/สี่ทุม่สแควร์/ตสีิบ 

    

รายการเรียลลิตีโ้ชว์(Reality show) เชน่  
เอเอฟ/เดอะสตาร์ 

    

รายการผสมผสาน (Hybrid show) เช่น 
คริสดิลิฟเวอร์ร่ี/เก่งยกห้อง/คิดข้ามเมฆ 

    

รายการศาสนา เชน่ ธรรมในใจ/ระเบียงบญุ     
อ่ืนๆระบ…ุ……………………………………………..     
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29. (ตอ่) ทา่นด/ูชมรายการโทรทศัน์รายการใดตอ่ไปนี ้          

     29.1 ชอ่ง 3               

เวลา 1) ด/ูชมเม่ือ
วานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

09.00-09.30 น.         
09.30-10.00 น.         
10.00-10.30 น.         
10.30-11.00 น.         
11.00-11.30 น.         
11.30-12.00 น.         
12.00-12.30 น.         
12.30-13.00 น.         
13.00-13.30 น.         
13.30-14.00 น.         
14.00-14.30 น.         
14.30-15.00 น.         
15.00-15.30 น.         
15.30-16.00 น.         
16.00-16.30 น.         
16.30-17.00 น.         
17.00-17.30 น.         
17.30-18.00 น.         
18.00-18.30 น.         
18.30-19.00 น.         
19.00-19.30 น.         
19.30-20.00 น.         
20.00-20.30 น.         
20.30-21.00 น.         
21.00-21.30 น.         
21.30-22.00 น.         
22.00-22.30 น.         
22.30-23.00 น.         
23.00-23.30 น.         
23.30-24.00 น.         
00.00-00.30 น.         
00.30-01.00 น.         
01.00-01.30 น.         
01.30-02.00 น.         
02.00-02.30 น.         
02.30-03.00 น.         
03.00-03.30 น.         
03.30-04.00 น.         
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29. (ตอ่) ทา่นด/ูชมรายการโทรทศัน์รายการใดตอ่ไปนี ้            

     29.2 ชอ่ง 5               

เวลา 1) ด/ูชมเม่ือ
วานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

ไมไ่ด้ด/ู เห็น          
04.00-04.30 น.         
04.30-05.00 น.         
05.00-05.30 น.         
05.30-06.00 น.         
06.00-06.30 น.         
06.30-07.00 น.         
07.00-07.30 น.         
07.30-08.00 น.         
08.00-08.30 น.         
08.30-09.00 น.         
09.00-09.30 น.         
09.30-10.00 น.         
10.00-10.30 น.         
10.30-11.00 น.         
11.00-11.30 น.         
11.30-12.00 น.         
12.00-12.30 น.         
12.30-13.00 น.         
13.00-13.30 น.         
13.30-14.00 น.         
14.00-14.30 น.         
14.30-15.00 น.         
15.00-15.30 น.         
15.30-16.00 น.         
16.00-16.30 น.         
16.30-17.00 น.         
17.00-17.30 น.         
17.30-18.00 น.         
18.00-18.30 น.         
18.30-19.00 น.         
19.00-19.30 น.         
19.30-20.00 น.         
20.00-20.30 น.         
20.30-21.00 น.         
21.00-21.30 น.         
21.30-22.00 น.         
22.00-22.30 น.         
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29. (ตอ่) ทา่นด/ูชมรายการโทรทศัน์รายการใดตอ่ไปนี ้          

     29.2 ชอ่ง 5               

เวลา 1)ด/ูชม
เม่ือวาน
นี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

22.00-22.30 น.         
22.30-23.00 น.         
23.00-23.30 น.         
23.30-24.00 น.         
00.00-00.30 น.         
00.30-01.00 น.         
01.00-01.30 น.         
01.30-02.00 น.         
02.00-02.30 น.         
02.30-03.00 น.         
03.00-03.30 น.         
03.30-04.00 น.         

 

29. (ตอ่) ทา่นด/ูชมรายการโทรทศัน์รายการใดตอ่ไปนี ้          

     29.3 ชอ่ง 7 

เวลา 1)ด/ูชม
เม่ือวาน
นี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

ไมไ่ด้ด/ู เห็น          
04.00-04.30 น.         
04.30-05.00 น.         
05.00-05.30 น.         
05.30-06.00 น.         
06.00-06.30 น.         
06.30-07.00 น.         
07.00-07.30 น.         
07.30-08.00 น.         
08.00-08.30 น         
08.30-09.00 น.         
09.00-09.30 น.         
09.30-10.00 น.         
10.00-10.30 น.         
10.30-11.00 น.         
11.00-11.30 น.         
11.30-12.00 น.         
12.00-12.30 น.         
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29. (ตอ่) ทา่นด/ูชมรายการโทรทศัน์รายการใดตอ่ไปนี ้          

     29.3 ชอ่ง 7         

เวลา 1)ด/ูชม
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

12.30-13.00 น.         
13.00-13.30 น.         
13.30-14.00 น.         
14.00-14.30 น.         
14.30-15.00 น.         
15.00-15.30 น.         
15.30-16.00 น.         
16.00-16.30 น.         
16.30-17.00 น.         
17.00-17.30 น.         
17.30-18.00 น.         
18.00-18.30 น.         
18.30-19.00 น.         
19.00-19.30 น.         
19.30-20.00 น.         
20.00-20.30 น.         
20.30-21.00 น.         
21.00-21.30 น.         
21.30-22.00 น.         
22.00-22.30 น.         
22.30-23.00 น.         
23.00-23.30 น.         
23.30-24.00 น.         
00.00-00.30 น.         
00.30-01.00 น.         
01.00-01.30 น.         
01.30-02.00 น.         
02.00-02.30 น.         
02.30-03.00 น.         
03.00-03.30 น.         
03.30-04.00 น.         

                 

29. (ตอ่) ทา่นด/ูชมรายการโทรทศัน์รายการใดตอ่ไปนี ้          

     29.4 ชอ่ง 9 

เวลา 1)ด/ูชม
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

ไมไ่ด้ด/ู เห็น          
04.00-04.30 น.         
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29. (ตอ่) ทา่นด/ูชมรายการโทรทศัน์รายการใดตอ่ไปนี ้          

     29.4 ชอ่ง 9 

เวลา 1)ด/ูชม
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

04.30-05.00 น.         
05.00-05.30 น.         
05.30-06.00 น.         
06.00-06.30 น.         
06.30-07.00 น.         
07.00-07.30 น.         
07.30-08.00 น.         
08.00-08.30 น         
08.30-09.00 น.         
09.00-09.30 น.         
09.30-10.00 น.         
10.00-10.30 น.         
10.30-11.00 น.         
11.00-11.30 น.         
11.30-12.00 น.         
12.00-12.30 น.         
12.30-13.00 น.         
13.00-13.30 น.         
13.30-14.00 น.         
14.00-14.30 น.         
14.30-15.00 น.         
15.00-15.30 น.         
15.30-16.00 น.         
16.00-16.30 น.         
16.30-17.00 น.         
17.00-17.30 น.         
17.30-18.00 น.         
18.00-18.30 น.         
18.30-19.00 น.         
19.00-19.30 น.         
19.30-20.00 น.         
20.00-20.30 น.         
20.30-21.00 น.         
21.00-21.30 น.         
21.30-22.00 น.         
22.00-22.30 น.         
22.30-23.00 น.         
23.00-23.30 น.         
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29. (ตอ่) ทา่นด/ูชมรายการโทรทศัน์รายการใดตอ่ไปนี ้          

     29.4 ชอ่ง 9               

เวลา 1)ด/ูชม
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

23.30-24.00 น.         
00.00-00.30 น.         
00.30-01.00 น.         
01.00-01.30 น.         
01.30-02.00 น.         
02.00-02.30 น.         
02.30-03.00 น.         
03.00-03.30 น.         
03.30-04.00 น.         

 

สว่นที่ 6 สื่อสิ่งพิมพ์             

30. ทา่นอา่น/ด ูหนงัสือพิมพ์เหลา่นี ้ที่ใด(ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ) โดยเฉลี่ยระยะเวลานานเทา่ไร(ตอ่วนั)             

  30.1 ไม่อา่นเลย 

หนงัสือพิมพ์ 0.ไม่
อา่น/ด ู

สถานที่อา่นหนงัสือพิมพ์ ระยะเวลาเฉลี่ยที่อา่นหนงัสือพิมพ์ 
1.ที่บ้าน 2.ที่

ท างาน 
3.นอกบ้าน 4).น้อยกวา่ 

30 นาที 
5)31นาที-1
ชม. 

6).1-2 ชม. 7).มากกวา่ 
2 ชัว่โมง 

ไทยรัฐ         
เดลินิวส ์         
มติชน         
ข่าวสด          
คมชดัลกึ         
ไทยโพสต์         
แนวหน้า         
บางกอกทเูดย์         
บ้านเมือง         
พิมพ์ไทย         
โลกวนันี ้         
สยามรัฐ         
เอเอสทีวีผู้จดัการ         
กรุงเทพธุรกิจ         
โพสต์ทเูดย์         
ข่าวหุ้น         
ประชาชาติธุรกิจ         
ฐานเศรษฐกิจ         
สยามธุรกิจ         
สยามกีฬารายวนั         
สตาร์ซอคเกอร์รายวนั         
สปอร์ตพลู         
สยามดารา         
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30. (ตอ่) ทา่นอา่น/ด ูหนงัสือพิมพ์เหล่านี ้ที่ใด(ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ) โดยเฉลี่ยระยะเวลานานเทา่ไร(ตอ่วนั)      

 30.1 ไม่อา่นเลย       

 

31. ทา่นอา่น/ด ูหนงัสือพิมพ์เหลา่นีบ้อ่ยครัง้เทา่ไร (ภายใน 1 อาทิตย์)         

  31.1 ไมอ่า่นเลย            

  

ประเภทหนงัสือพิมพ์ 0)ไม่
อา่น/ด ู

1) อา่น
เม่ือวานนี ้

ความถ่ีในการอา่น/ด ู
2) 1 วนั 3) 2 

 วนั 
4) 3 วนั 5) 4 

วนั 
6) 5-6 
วนั 

7) ทกุวนั 

หนงัสือพิมพ์ภาษาไทยรายวนั         
หนงัสือพิมพ์ธุรกิจรายสปัดาห์         
หนงัสือพิมพ์กีฬารายวนั         
หนงัสือพิมพ์บนัเทิงรายวนั         
หนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษรายวนั         
หนงัสือพิมพ์ภาษาจีนรายวนั         
หนงัสือพิมพ์ภาษาญ่ีปุ่ นรายวนั         
อ่ืนๆระบ…ุ………………………         

          

32. โดยปกติ ทา่นอา่น/ด ูคอลมัน์ใดของหนงัสือพิมพ์เป็นประจ า         

             1 32.1 ไมอ่า่นเลย             

หนงัสือพิมพ์ 0.ไม่
อา่น/ด ู

สถานที่อา่นหนงัสือพิมพ์ ระยะเวลาเฉลี่ยที่อา่นหนงัสือพิมพ์ 
1.ที่บ้าน 2.ที่ท างาน 3.นอกบ้าน 4).น้อยกวา่ 

30 นาที 
5) 31นาที-
1ชม. 

6).1-2 ชม. 7).มากกวา่ 
2 ชัว่โมง 

ดาราเดลี ่         
สยามบนัเทิง         
ซปุเปอร์บนัเทิง         
บางกอกโพสต์         
เดอะเนชัน่         
ตงฮัว้ยิดเป้า         
ซิงเสียนเยอะเป้า         
เกียฮัว้ตงหวง         
บางกอกซโูฮ         
เชียงใหมนิ่วส์         
โคราชคนอีสาน         
โฟกสัภาคใต้         
สมิหลาไทมส์         
ล าปางทเูดย์         
อ่ืนๆระบ ุ         

คอลมัน์ 1.อา่น 2.ไมอ่า่น 
1.หน้าหนึ่ง- ข่าวรายวนั   
2.หน้า บก.- ข่าววิเคราะห์/บทความของคอลมันิสต์ประจ า   
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32. (ตอ่) โดยปกติ ทา่นอา่น/ด ูคอลมัน์ใดของหนงัสือพิมพ์เป็นประจ า                             

                32.1 ไมอ่า่นเลย              

 

33. ทา่นอา่นหนงัสือพิมพ์ออนไลน์เหลา่นีห้รือไม ่และอา่นผ่านอปุกรณ์ใด (ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ)  

 33.1 ไม่อา่นเลย    

คอลมัน์ 1.อา่น 2.ไมอ่า่น 
3.หน้าเศรษฐกิจ- ข่าวเศรษฐกิจ/ข่าวการลงทนุ/ข่าวหุ้น   
4.หน้าการเมือง-ข่าวการเมือง    
5.หน้าสงัคม-ข่าวสตรี/ข่าวการศกึษา/ขา่วสงัคม/ข่าวซบุซิบ   
6.ข่าวตา่งประเทศ   
7.ข่าวกีฬา   
8.ข่าวธุรกิจการตลาด-ขา่วสนิค้า-หุ้น   
9.ข่าวไอที   
10.สารคดีพิเศษประจ าวนัหยดุ-ทอ่งเที่ยว/อาหาร-เคร่ืองดื่ม/ตกแตง่บ้าน/นวตักรรม   
11.ข่าวบนัเทิง-ข่าวดารา-นกัแสดง/เพลง/ภาพยนตร์/ดนตรี/นกัร้อง   
12. หมอด/ูดวงชะตา   
13. ละครโทรทศัน์   
14.หน้าโฆษณา   
อ่ืนๆระบ…ุ…………………………………………….   

หนงัสือพิมพ์ออนไลน์ 0.ไมอ่า่น/ด ู อปุกรณ์ที่ใช้ 
1.คอมพิวเตอร์ 2.แท็บเล็ต 3.สมาร์ทโฟน 4.สมาร์ททีวี 

ทีวี+อินเทอร์เน็ต 
ไทยรัฐ      
เดลินิวส ์      
มติชน      
ผู้จดัการ ASTV      
กรุงเทพธุรกิจ      
คมชดัลกึ      
สยามกีฬา      
ข่าวสด      
แนวหน้า      
โพสต์ทเูดย์      
บ้านเมือง      
สยามรัฐ      
ไทยโพสต์      
บางกอกโพสต์      
เดอะเนชัน่      
ประชาชาติธุรกิจ      
ฐานเศรษฐกิจ      
ข่าวหุ้น      
สยามบนัเทิง      
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33. (ตอ่) ทา่นอา่นหนงัสือพิมพ์ออนไลน์เหลา่นีห้รือไม ่และอา่นผา่นอปุกรณ์ใด (ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ)       

 33.1 ไม่อา่นเลย                 

 

34. ทา่น อา่น/ด ูนิตยสารเหลา่นี ้ที่ใด (ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ) โดยเฉลี่ยระยะเวลานานเทา่ไร (ตอ่วนั)  

                 34.1 ไมอ่า่นเลย 
 

นิตยสาร 0.ไม่
อา่น/
ด ู

สถานที่อา่นนิตยสาร ระยะเวลาเฉลี่ยที่อา่นนิตยสาร 
1.ที่บ้าน 2.ที่

ท างาน 
3.นอก
บ้าน 

4).น้อยกวา่ 
30 นาที 

5)31นาที- 
1 ชม. 

6).1-2 ชม. 7).มากกวา่ 
2 ชัว่โมง 

นิตยสารผู้หญิง         
ขวญัเรือน         
คลีโอ         
ชีซ         
เปรียว         
แพรว         
พลอยแกมเพชร         
แมร่ีแคลร์         
ลอฟฟ่ีเชียล         
ลิปส์         
ลคุส ์         
โวลมุ         
สกลุไทย         
หญิงไทย         
กลุสตรี         
งานฝีมือ         
สดุสปัดาห์         
อิมเมจ         
แอล         
OK Magazine         
Hello         
Cosmopolitan         
Elle         
Vogue         
Harper & Bazaar         
อินสไตล ์         
เลมอนเนด         

หนงัสือพิมพ์ออนไลน์ 0.ไมอ่า่น/ด ู อปุกรณ์ที่ใช้ 
1.คอมพิวเตอร์ 2.แท็บเล็ต 3.สมาร์ทโฟน 4.สมาร์ททีวี 

ทีวี+อินเทอร์เน็ต 
สยามดารา      
ดาราเดลี ่      
สยามสปอร์ต      
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34.(ตอ่) ทา่น อา่น/ด ูนิตยสารเหลา่นี ้ที่ใด (ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ) โดยเฉลี่ยระยะเวลานานเทา่ไร (ตอ่วนั)                      

   34.1 ไม่อา่นเลย                            

นิตยสาร 0.ไม่
อา่น/
ด ู

สถานที่อา่นนิตยสาร ระยะเวลาเฉลี่ยที่อา่นนิตยสาร 
1.ที่บ้าน 2.ที่

ท างาน 
3.นอก
บ้าน 

4).น้อยกวา่ 
30 นาที 

5)31นาที- 
1 ชม. 

6).1-2 ชม. 7).มากกวา่ 
2 ชัว่โมง 

นิตยสารผู้หญิง         
WE         
นิตยสารแม่และลูก         
บนัทกึลกูแม ่         
มาร์เทอร์แอนด์เบบี ้         
แมแ่ละเด็ก         
รักลกู         
นิตยสารบันเทงิ         
สตาร์พิกส์         
ภาพยนตร์บนัเทิง         
ดาราภาพยนตร์         
โลกดารา         
เอนเทอร์เทนท์         
ทีวีพลู         
กอสซิปสตาร์         
ดาราเดลี ่         
สาระแนดารา         
อปุซ์         
Filmmag         
นิตยสารรถยนต์+มอเตอร์
ไซด์ 

        

ซปุเปอร์ไบด์แมกกาซีน         
ยานยนต์         
กรังด์ปรีซ         
ฟอร์มลูา่         
ท๊อปเกียร์         
แหลง่รถ         
นกัเลงรถกระบะ         
จีเอ็มคาร์         
Off Road         
ARC Magazines         
นิตยสารผู้ชาย         
จีเอ็ม         
เอฟเอชเอ็ม         
แม็กซิม         
ไฮคลาส         
เมนท์สเฮลท์         
เอสไควร์         
Mars         
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34. (ตอ่) ทา่น อา่น/ด ูนิตยสารเหลา่นี ้ที่ใด (ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ) โดยเฉลี่ยระยะเวลานานเทา่ไร (ตอ่วนั)                    

 34.1 ไม่อา่นเลย               

นิตยสาร 0.ไม่
อา่น/
ด ู

สถานที่อา่นนิตยสาร ระยะเวลาเฉลี่ยที่อา่นนิตยสาร 
1.ทีบ้่าน 2.ที่

ท างาน 
3.นอก
บ้าน 

4).น้อยกวา่ 
30 นาที 

5)31นาที- 
1 ชม. 

6).1-2 ชม. 7).มากกวา่ 
2 ชัว่โมง 

นิตยสารวัยรุ่น         
อะเดย์         
แฮมเบอร์เกอร์         
เซเวน่ทีน          
ลิสา         
I Like         
Glow         
นิตยสารแฟช่ัน         
Ray         
Kawaii         
Miss Fashion         
นิตยสารท่องเที่ยว         
เนชัน่แนลจีโอกราฟฟิค         
อสท.         
เที่ยวรอบโลก         
Lifestyles+Travel         
Anywhere         
นิตยสารสุขภาพ         
ใกล้หมอ         
ชีวจิต         
คูส่ร้างคูส่ม         
หมอชาวบ้าน         
Slim up         
นิตยสารบ้าน         
บ้านและสวน         
แอลเดคคอร์         
โฮมบายเออร์ไกด์         
นิตยสารอาหาร         
เฮลท์แอนด์คซูีน         
Asia Food Beverage 
Thailand 

        

Food Beverage Mag         
นิตยสารคอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยี/เกมส์ 

        

GameMag         
Computer art Thailand         
Future Gamer         
Computer World         
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34. (ตอ่) ทา่น อา่น/ด ูนิตยสารเหลา่นี ้ที่ใด (ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ) โดยเฉลี่ยระยะเวลานานเทา่ไร (ตอ่วนั)       

 34.1 ไม่อา่นเลย   

 

นิตยสาร 0.ไม่
อา่น/
ด ู

สถานที่อา่นนิตยสาร ระยะเวลาเฉลี่ยที่อา่นนิตยสาร 
1.ที่บ้าน 2.ที่

ท างาน 
3.นอก
บ้าน 

4).น้อยกวา่ 
30 นาที 

5)31นาที- 
1 ชม. 

6).1-2 ชม. 7).มากกวา่ 
2 ชัว่โมง 

นิตยสารคอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยี/เกมส์ 

        

Technology &Promotion  
innomag 

        

นิตยสารกฬีา         
Golf Digest         
สตาร์ซอคเกอร์         
Golfer         
Inside United         
นิตยสารสัตว์เลีย้ง         
Pet mania         
สื่อรักสตัว์เลีย้ง         
Pet loves         
โลกสตัว์เลีย้ง         
นิตยสารการตลาด/ธุรกิจ         
BrandAge         
Marketeer         
การเงินการธนาคาร         
ผู้จดัการ 360 องศา         
บิสิเนสพลสั         
นิตยสารข่าว/สรรสาระ         
มติชนสดุสปัดาห์         
เนชัน่สดุสปัดาห์         
สยามรัฐสปัดาห์วิจารณ์         
เอเอสทีวีผู้จดัการสดุสปัดาห์         
นิตยสารดนตรี         
เดอะกีตาร์         
บนัเทิงคด ี         
นิตยสารชาวบ้าน         
แก้จน         
ชมุทางอาชีพ         
เทคโนโลยีชาวบ้าน         
เส้นทางเศรษฐี         
นิตยสารการ์ตูน         
ขายหวัเราะ         
ตว่ยตนู         
มหาสนกุ         
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34. (ตอ่) ทา่น อา่น/ด ูนิตยสารเหลา่นี ้ที่ใด (ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ) โดยเฉลี่ยระยะเวลานานเทา่ไร (ตอ่วนั)                     

 34.1 ไม่อา่นเลย                

 

 35. ทา่นอา่น/ด ูนิตยสารเหลา่นีบ้อ่ยครัง้เทา่ไร (ภายใน 1 อาทิตย์)                        

 35.1 ไม่อา่นเลย  

นิตยสาร 0.ไม่
อา่น/
ด ู

สถานที่อา่นนิตยสาร ระยะเวลาเฉลี่ยที่อา่นนิตยสาร 
1.ที่บ้าน 2.ที่

ท างาน 
3.นอก
บ้าน 

4).น้อยกวา่ 
30 นาที 

5)31นาที- 
1 ชม. 

6).1-2 ชม. 7).มากกวา่ 
2 ชัว่โมง 

นิตยสารแรงบันดาลใจ/
ธรรมะ 

        

ย้อนรอยกรรม         
ลาภเศรษฐี         
ธรรมะใกล้ตวั         
โลกลีล้บั         
นิตยสารไลฟ์สไตล์         
สารคด ี         
ศิลปะวฒันธรรม         
The Secret         
กินรี         
อื่นๆระบุ……………….         

ประเภทนิตยสาร 0)ไม่
อา่น/
ด ู

1) 
อา่น/
ดเูม่ือ
วาน
นี ้

ความถ่ีในการอา่น/ด ู
2) 1 วนั 3) 2 วนั 4) 3วนั 5) 4 วนั 6) 5-6วนั 7) ทกุวนั 

นิตยสารผู้หญิงท างาน         
นิตยสารแมแ่ละลกู         
นิตยสารบนัเทิง         
นิตยสารรถยนต์และจกัรยานยนต์         
นิตยสารผู้ชาย         
นิตยสารวยัรุ่น         
นิตยสารแฟชัน่         
นิตยสารทอ่งเที่ยว         
นิตยสารสขุภาพ         
นิตยสารบ้าน         
นิตยสารเก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองดื่ม         
นิตยสารคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/เกมส์         
นิตยสารกีฬา         
นิตยสารสตัว์เลีย้ง         
นิตยสารการตลาด/ธุรกิจ         
นิตยสารขา่ว/สรรสาระ         
นิตยสารดนตรีและเพลง         
นิตยสารชาวบ้าน/ทัว่ไป         
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35. (ตอ่) ทา่นอา่น/ด ูนิตยสารเหลา่นีบ้อ่ยครัง้เทา่ไร (ภายใน 1 อาทิตย์)                        

 35.1 ไม่อา่นเลย                

 

 

 

36.  ทา่น อา่น/ด ูนิตยสารแจกฟรีเหลา่นี ้ที่ใด (ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ) โดยเฉลีย่ระยะเวลานานเทา่ไร (ตอ่วนั) 

         36.1 ไม่อา่นเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทนิตยสาร 0)ไม่
อา่น/
ด ู

1) 
อา่น/
ดเูม่ือ
วาน
นี ้

ความถ่ีในการอา่น/ด ู
2) 1 วนั 3) 2 วนั 4) 3วนั 5) 4 วนั 6) 5-6วนั 7) ทกุวนั 

นิตยสารการ์ตนู         
นิตยสารธรรมะ/แรงบนัดาลใจ         
นิตยสารไลฟ์สไตล์         
นิตยสารแจกฟรี         
อ่ืนๆระบ ุ…………………………….         

นิตยสารแจกฟรี 0.ไมอ่า่น/
ด ู

สถานที่อา่นนิตยสาร ระยะเวลาเฉลี่ยที่อา่นนิตยสาร 
1.ที่บ้าน 2.ที่

ท างาน 
3.นอก
บ้าน 

4).น้อย
กวา่ 30 
นาท ี

5)31
นาท-ี1
ชม. 

6).1-2 
ชม. 

7).มากกวา่ 
2 ชัว่โมง 

A Day Bulletin         
Around         
Citylife Magazine         
Computerworld         
UP2U         
BK Magazine         
M2F         
EDT Guide         
Petple         
Madopet          
อ่ืนๆระบ ุ……………………….         
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37. โดยปกติ ทา่นอา่น/ด ูคอลมัน์ใดของนิตยสารเป็นประจ า          

 37.1 ไมอ่า่นเลย               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. ทา่นอา่นนิตยสารออนไลน์เหลา่นีห้รือไม ่และอา่นผ่านอปุกรณ์ใด (ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ)                                                                  

              38.1       ไม่อา่นเลย                                                                                                                                                               

คอลมัน์ 1.อา่น 2.ไมอ่า่น 
1.ภาพข่าวสงัคม   
2.หน้า บก.   
3. นวนิยาย   
4. หน้าสขุภาพ- ถามตอบเร่ืองสขุภาพ/บทความเร่ืองสขุภาพ/แนะน าเร่ืองเพศ   
5. หน้าแฟชัน่-ภาพแฟชัน่/แนะน าเร่ืองแฟชัน่การแตง่ตวั-แตง่หน้า/หน้าแนะน าเสือ้ผ้า-เคร่ืองส าอาง   
6. หน้าอาหาร-เคร่ืองดื่ม-แนะน าร้านอาหาร/แนะน าอาหาร-เคร่ืองดื่ม   
7. หน้าทอ่งเที่ยว-แนะน าสถานทีท่อ่งเที่ยว   
8. หน้าบ้าน-แนะน าการตกแตง่บ้าน/แนะน าเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์   
9. หน้าสงัคม-แนะน าเร่ืองการอยูใ่นสงัคมและเศรษฐกิจ/แนะน าเร่ืองความรัก/แนะน าเร่ืองการท างาน   
10.หมอด/ูดวงชะตา   
11. หน้าโฆษณา   
อ่ืนๆระบ…ุ…………………………………….   

นิตยสารออนไลน์ 0.ไมอ่า่น/ด ู อปุกรณ์ที่ใช้ 
1.คอมพิวเตอร์ 2.แท็บเล็ต 3.สมาร์ทโฟน 4.สมาร์ททีวี 

(ทีวี+
อินเทอร์เน็ต) 

นิตยสารผู้หญิง      
เปรียว      
แพรว      
พลอยแกมเพชร      
กลุสตรี      
งานฝีมือ      
สดุสปัดาห์      
อิมเมจ      
แอล      
OK Magazine      
Hello      
Cosmopolitan      
Elle      
Vogue      
Harper&Bazaar      
อินสไตล ์      
นิตยสารบันเทงิ      
เอนเทอร์เทนท์      
ทีวีพลู      
กอซซิปสตาร์      
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38. (ตอ่) ทา่นอา่นนิตยสารออนไลน์เหลา่นีห้รือไม ่และอา่นผา่นอปุกรณ์ใด (ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ)                                                                  

              38.1       ไม่อา่นเลย                                                                                                                                                                 

    

 

นิตยสารออนไลน์ 0.ไมอ่า่น/ด ู อปุกรณ์ที่ใช้ 
1.คอมพิวเตอร์ 2.แท็บเล็ต 3.สมาร์ทโฟน 4.สมาร์ททีวี 

(ทีวี+
อินเทอร์เน็ต) 

นิตยสารบันเทงิ      
Filmmag      
นิตยสารรถยนต์+มอเตอร์ไซด์      
กรังด์ปรีซ      
ฟอร์มลูา่      
Off Road      
ARC Magazines      
นิตยสารผู้ชาย      
จีเอ็ม      
เอฟเอชเอ็ม      
แม็กซิม      
Mars      
นิตยสารวัยรุ่น      
อะเดย์      
แฮมเบอร์เกอร์      
เซเวน่ทีน       
ลิสา      
I Like      
Glow      
นิตยสารแฟช่ัน      
Miss Fashion      
นิตยสารท่องเที่ยว      
เนชัน่แนลจีโอกราฟฟิค      
Anywhere      
นิตยสารสุขภาพ      
คูส่ร้างคูส่ม      
Slim up      
นิตยสารคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/เกมส์      
GameMag      
Future Gamer      
Computer World      
Technology &Promotion  innomag      
นิตยสารกีฬา      
สตาร์ซอคเกอร์      
อ่ืนๆระบ ุ……………………….      
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สว่นที่ 7 สื่อโรงภาพยนตร์            

39. ทา่นด/ูชมภาพยนตร์ประเภทใดบอ่ยครัง้เทา่ไร (ภายใน 1เดือน) ในวนัและชว่งเวลาใด     

               39.1 ไมด่ภูาพยนตร์เลย  

 

40. ทา่นด/ูชม ภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือใดเป็นประจ า         

เครือโรงภาพยนตร์ 1.เคย 2.ไมเ่คย 

เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์   

เครืออีจีวี   

เครือเอสพลานาด   

เครือพารากอน   

เครือพาราไดซ์   

ประเภทภาพยนตร์  

0.ไม่

ด ู

ความถ่ีในการด/ูชม วนัที่ด/ูชม ชว่งเวลาที่ด/ูชม 

1.ทกุ

อา 

ทิตย์ 

2.

บาง

อา 

ทิตย์ 

3.นาน

ครัง้ 

4.วนั

ธรรม- 

ดา 

5.วนั 

หยดุ 

6.รอบ

เช้า 

7.รอบ

กลางวนั 

8.รอบ

เย็น 

9.รอบ

ดกึ 

ภาพยนตร์ตอ่สู้           

ภาพยนตร์ผจญภยั           

ภาพยนตร์การ์ตนู           

ภาพยนตร์เก่ียวกบับคุคล           

ภาพยนตร์เก่ียวกบัชีวิต 

(Drama) 

          

ภาพยนตร์ส าหรับเด็ก           

ภาพยนตร์ตลก           

ภาพยนตร์ลกึลบั           

ภาพยนตร์แฟนตาซ ี           

ภาพยนตร์ผี เขยา่ขวญั           

ภาพยนตร์เร่ืองรักๆ            

ภาพยนตร์สงคราม/

ประวตัิศาสตร์ 

          

อ่ืนๆระบ ุ           
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40. (ตอ่) ทา่นด/ูชม ภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือใดเป็นประจ า  

   

 สว่นที่ 8 สื่อกลางแจ้ง              

41. ทา่นเคยเห็น/ดปู้ายโฆษณากลางแจ้งหรือไม่ บอ่ยครัง้เทา่ไร (ภายใน 1 อาทิตย์)                          

 41.1 ไมเ่คยเห็นป้ายโฆษณาเลย 

ประเภทป้ายโฆษณา 0)ไม่
เคย
เห็น/ด ู

1)
เห็น/ดู
เม่ือ
วานนี ้

ความถ่ีในการเห็น 
2)1 
ครัง้ 

3) 2 
ครัง้ 

4) 3 
ครัง้ 

5) 4 
ครัง้ 

6) 5-6
ครัง้  

7)ทกุ
วนั 

ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) บนถนน         
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Monopole)ที่ บนทางดว่น/ ถนนเข้า
สนามบิน 

        

ป้ายข้างถนนขนาดเล็ก(Cutout) ที่ถนนในเมือง/ใต้ทาง
ยกระดบั 

        

ป้ายที่หมนุได้ 3 ภาพ (Trivision) ที่ถนนในเมือง/ตอหม้อทาง
ยกระดบั  

        

ป้ายโฆษณาที่มีภาพเคลื่อนไหว (LED) ที่ถนนในเมือง          
ป้ายโฆษณาตวัวิ่งที่ติดตามสถานที่ตา่งๆ         
ป้ายโฆษณากลอ่งไฟตามร้านค้า          
ป้ายโฆษณาขนาดเล็ก (Muppies) /ป้ายข้างถนน         
ป้ายโฆษณาที่ป้ายรถเมล์ (Bus shelter)         
ป้ายโฆษณาที่ติดท้ายรถ-ด้านข้างรถตุ๊กตุ๊ก/รถสองแถว         
สติคเกอร์โฆษณาทีต่ิดรถเมล์ทัง้คนั (Bus vision)         
สติคเกอร์โฆษณาทีต่ิดด้านข้างรถเมล์ (Bus side)         
สติคเกอร์โฆษณาทีต่ิดด้านหลงัรถเมล์ (Bus back)         
สติคเกอร์โฆษณาข้างรถแท็กซี ่         
อ่ืนๆระบ ุ         

   

เครือโรงภาพยนตร์ 1.เคย 2.ไมเ่คย 

เครือเอสเอฟซีนีมา่(SFX,SFW,SFC)   

เครือเมเจอร์ฮอลีวู้ด (แจ้งวฒันะ/สามเสน/รามค าแหง/สขุสวสัดิ์)   

เครือเซ็นจร่ีูเดอะมวูี่พลาซา่ (อนสุาวรีย์ชยั)   

เครือเดอะเฮาส์ (RCA)   

เครือเอเพกซ์ (ลิโด/สกาลา่)   

เครือไอแมกซ์   

เครือเชียงใหมว่ิสต้า   

โรงภาพยนตร์ท้องถ่ิน    

อ่ืนๆระบ ุ…………………………………………………..   
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42. ทา่นเคยเห็นป้ายโฆษณากลางแจ้งเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด  

 ชว่งเวลาที่เห็น 
1.ชว่งเช้า 2.ชว่ง

กลางวนั 
3.ชว่ง
บา่ย 

4.ชว่งเย็น 5.ชว่งดกึ 

ป้ายโฆษณาที่ติดตัง้ไมเ่คลื่อนที่      
ป้ายโฆษณาที่ติดตามรถ ที่เคลื่อนที่ได้       

 

 

สว่นที่ 9 สื่อออนไลน์                                   

43. ทา่นด/ูอา่น/ใช้/ฟัง กิจกรรมออนไลน์เหลา่นีห้รือไม ่และอา่นผา่นอปุกรณ์และชอ่งทางใด (ตอบได้มากกวา่ 1ข้อ)                                   

 43.1 ไมด่/ูอา่น/ใช้/ฟังเลย 
 

 

 

 

 

กิจกรรมออนไลน์ 0. ไมด่/ู
อา่น/ใช้/
ฟัง 

อปุกรณ์ที่ใช้ ชอ่งทางออนไลน์ 
1.คอมพิว 
เตอร์ 

2.แท็บ
เล็ต 

3.สมาร์ท
โฟน 

4. 
สมาร์ท
ทีวี 

5.เว็บ
ไซด์/
บล็อค 

6.แอป 
ปลิเคชัน่ 

ดรูายการโทรทศัน์ไทยออนไลน์        
ดรูายการโทรทศัน์ตา่งประเทศออนไลน์        
ดลูะครไทยออนไลน์        
ดซูีรียส์ไทย (ซิทส์คอม)ออนไลน์        
ดซูีรียส์ (ตา่งประเทศ) ออนไลน์        
ฟังรายการข่าววิทยอุอนไลน์        
ฟังเพลง/ดาวน์โลดเพลงออนไลน์        
ดคูลิ๊ปวิดีโอออนไลน์        
อา่นหนงัสือพิมพ์/ติดตามข่าวออนไลน์        
อา่นนิตยสารออนไลน์        
ดภูาพยนตร์ไทยออนไลน์        
ดภูาพยนตร์ตา่งประเทศออนไลน์        
ค้นหาข้อมลูทัว่ไป/อพัโลดข้อมลูออนไลน์        
ดรีูวิวเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการออนไลน์        
สง่หรือรับอีเมล์ออนไลน์        
สง่ SMS, MMS ออนไลน์        
เลน่ Social network(FB,IG,Twitter,line)        
เลน่เกมส์ออนไลน์        
ซือ้สินค้าออนไลน์        
ท าธุรกรรมธนาคารออนไลน์        
ดโูฆษณาออนไลน์        
อ่ืนๆระบ ุ        



32 
 

44. ทา่นด/ูอา่น/ใช้/ฟัง กิจกรรมออนไลน์จากชอ่งทางใด ในชว่งเวลาใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) และโดยเฉลี่ย      

    ระยะเวลานานเทา่ไร(ตอ่วนั)                

44.1 ไมด่/ูอา่น/ใช้/ฟังเลย 

 

 

 

 

 

กิจกรรมออนไลน์ 0)ไม่
ด/ู
อา่น/
ใช้/
ฟัง 

1)ด/ู
อา่น/
ใช้/ฟัง
เม่ือ
วานนี ้

ชว่งเวลาที่ ด/ูอา่น/ใช้/ฟัง ระยะเวลาที่ ด/ูอา่น/ใช้/ฟัง 
2)
05.0
0-
09.0
0น. 

3)
09.0
1-
14.0
0น. 

4)
14.0
1-
18.0
0น. 

5)
18.0
1-
23.0
0น. 

6)
23.01
-
04.59
น. 

7)น้อย
กวา่ -1 
ขม. 

8)1
ชม.-2 
ชม. 

9) 
2 ขม.-
3ชม. 

10)
มาก 
กวา่ 3 
ชม. 

ดรูายการโทรทศัน์ไทยออนไลน์            
ดรูายการโทรทศัน์ตา่งประเทศ
ออนไลน์ 

           

ดลูะครไทยออนไลน์            
ดซูีรียส์ไทย (ซิทส์คอม)ออนไลน์            
ดซูีรียส์ (ตา่งประเทศ)ออนไลน์            
ฟังรายการข่าววิทยอุอนไลน์            
ฟังเพลง/ดาวน์โลดเพลง
ออนไลน์ 

           

ดคูลิ๊ปวิดีโอออนไลน์            
อา่นหนงัสือพิมพ์/ติดตามข่าว
ออนไลน์ 

           

อา่นนิตยสารออนไลน์            
ดภูาพยนตร์ไทยออนไลน์            
ดภูาพยนตร์ตา่งประเทศ
ออนไลน์ 

           

ค้นหาข้อมลูทัว่ไป/อพัโลด
ข้อมลูออนไลน์ 

           

ดรีูวิวเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการ
ออนไลน์ 

           

สง่หรือรับอีเมล์ออนไลน์            
สง่ SMS, MMS ออนไลน์            
เลน่ Social network 
(FB,IG,Twitter,line) 

           

เลน่เกมส์ออนไลน์            
ซือ้สินค้าออนไลน์            
ท าธุรกรรมธนาคารออนไลน์            
ดโูฆษณาออนไลน์            
อ่ืนๆระบ ุ            
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45. ทา่นด/ูอา่น/ใช้/ฟัง กิจกรรมออนไลน์ผ่านชอ่งทางเหลา่นี ้บอ่ยครัง้เทา่ไร (ตอ่วนั)       

                   45.1 ไมด่/ูอา่น/ใช้/ฟังเลย           

      

 

สว่นที่ 10 สื่อวิทย ุ             

46. ทา่นฟังวิทยจุากคลื่นวิทยปุระเภทใด  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมออนไลน์ 0)ไมด่/ู
อา่น/ใช้/
ฟัง 

ความถ่ีตอ่วนั 
1) 
1-2 ครัง้/
วนั 

2) 
3-4ครัง้/
วนั 

3) 
5-6ครัง้/
วนั 

4) 
7-8ครัง้/
วนั 

5) 
9-10ครัง้/
วนั 

6) 
มาก 
กวา่ 10
ครัง้/วนั 

ดรูายการโทรทศัน์ไทยออนไลน์        
ดรูายการโทรทศัน์ตา่งประเทศออนไลน์        
ดลูะครไทยออนไลน์        
ดซูีรียส์ไทย (ซิทส์คอม)ออนไลน์        
ดซูีรียส์(ตา่งประเทศ)ออนไลน์        
ฟังรายการข่าววิทยอุอนไลน์        
ฟังเพลง/ดาวน์โลดเพลงออนไลน์        
ดคูลิ๊ปวิดีโอออนไลน์        
อา่นหนงัสือพิมพ์/ติดตามข่าวออนไลน์        
อา่นนิตยสารออนไลน์        
ดภูาพยนตร์ไทยออนไลน์        
ดภูาพยนตร์ตา่งประเทศออนไลน์        
ค้นหาข้อมลูทัว่ไป/อพัโลดข้อมลูออนไลน์        
ดรีูวิวเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการออนไลน์        
สง่หรือรับอีเมล์ออนไลน์        
สง่ SMS, MMS ออนไลน์        
เลน่ Social network(FB,IG,Twitter,line)        
เลน่เกมส์ออนไลน์        
ซือ้สินค้าออนไลน์        
ท าธุรกรรมธนาคารออนไลน์        
ดโูฆษณาออนไลน์        
อ่ืนๆระบ ุ............................        

คลื่นวิทย ุ 1.เคย 2.ไมเ่คย 
คลื่นเอฟเอ็ม   
คลื่นเอเอ็ม   
วิทยอุอนไลน์   
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47. ทา่นฟังวิทยปุระเภทเหลา่นีใ้นชว่งเวลาใด  

     47.1 คลื่นเอฟเอ็ม FM 

เวลา 1)ฟัง/ได้ยิน 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

ไมไ่ด้ฟัง          
04.00-04.30 น.         
04.30-05.00 น.         
05.00-05.30 น.         
05.30-06.00 น.         
06.00-06.30 น.         
06.30-07.00 น.         
07.00-07.30 น.         
07.30-08.00 น.         
08.00-08.30 น         
08.30-09.00 น.         
09.00-09.30 น.         
09.30-10.00 น.         
10.00-10.30 น.         
10.30-11.00 น.         
11.00-11.30 น.         
11.30-12.00 น.         
12.00-12.30 น.         
12.30-13.00 น.         
13.00-13.30 น.         
13.30-14.00 น.         
14.00-14.30 น.         
14.30-15.00 น.         
15.00-15.30 น.         
15.30-16.00 น.         
16.00-16.30 น.         
16.30-17.00 น.         
17.00-17.30 น.         
17.30-18.00 น.         
18.00-18.30 น.         
18.30-19.00 น.         
19.00-19.30 น.         
19.30-20.00 น.         
20.00-20.30 น.         
20.30-21.00 น.         
21.00-21.30 น.         
21.30-22.00 น.         
22.00-22.30 น.         
22.30-23.00 น.         
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47. (ตอ่) ทา่นฟังวิทยปุระเภทเหลา่นีใ้นชว่งเวลาใด          

     47.1 คลื่นเอฟเอ็ม  FM              

 

47. ทา่นฟังวิทยปุระเภทเหลา่นีใ้นชว่งเวลาใด  

     47.2 คลื่นเอเอ็ม AM 

เวลา 1)ฟัง/ได้ยิน 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

23.00-23.30 น.         
23.30-24.00 น.         
00.00-00.30 น.         
00.30-01.00 น.         
01.00-01.30 น.         
01.30-02.00 น.         
02.00-02.30 น.         
02.30-03.00 น.         
03.00-03.30 น.         
03.30-04.00 น.         

เวลา 1)ฟัง/ได้ยิน 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

ไมไ่ด้ฟัง          
04.00-04.30 น.         
04.30-05.00 น.         
05.00-05.30 น.         
05.30-06.00 น.         
06.00-06.30 น.         
06.30-07.00 น.         
07.00-07.30 น.         
07.30-08.00 น.         
08.00-08.30 น         
08.30-09.00 น.         
09.00-09.30 น.         
09.30-10.00 น.         
10.00-10.30 น.         
10.30-11.00 น.         
11.00-11.30 น.         
11.30-12.00 น.         
12.00-12.30 น.         
12.30-13.00 น.         
13.00-13.30 น.         
13.30-14.00 น.         
14.00-14.30 น.         
14.30-15.00 น.         
15.00-15.30 น.         
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47. (ตอ่) ทา่นฟังวิทยปุระเภทเหลา่นีใ้นชว่งเวลาใด          

     47. 2 คลื่นเอเอ็ม AM              

 

47. (ตอ่) ทา่นฟังวิทยปุระเภทเหลา่นีใ้นชว่งเวลาใด    

     47.3 วิทยอุอนไลน์    

เวลา 1)ฟัง/ได้ยิน 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

15.30-16.00 น.         
16.00-16.30 น.         
16.30-17.00 น.         
17.00-17.30 น.         
17.30-18.00 น.         
18.00-18.30 น.         
18.30-19.00 น.         
19.00-19.30 น.         
19.30-20.00 น.         
20.00-20.30 น.         
20.30-21.00 น.         
21.00-21.30 น.         
21.30-22.00 น.         
22.00-22.30 น.         
22.30-23.00 น.         
23.00-23.30 น.         
23.30-24.00 น.         
00.00-00.30 น.         
00.30-01.00 น.         
01.00-01.30 น.         
01.30-02.00 น.         
02.00-02.30 น.         
02.30-03.00 น.         
03.00-03.30 น.         
03.30-04.00 น.         

เวลา 1)ฟัง/ได้ยิน 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

ไมไ่ด้ฟัง          
04.00-04.30 น.         
04.30-05.00 น.         
05.00-05.30 น.         
05.30-06.00 น.         
06.00-06.30 น.         
06.30-07.00 น.         
07.00-07.30 น.         
07.30-08.00 น.         
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47. (ตอ่) ทา่นฟังวิทยปุระเภทเหลา่นีใ้นชว่งเวลาใด    

     47.3 วิทยอุอนไลน์ 

เวลา 1)ฟัง/ได้ยิน 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

08.00-08.30 น         
08.30-09.00 น.         
09.00-09.30 น.         
09.30-10.00 น.         
10.00-10.30 น.         
10.30-11.00 น.         
11.00-11.30 น.         
11.30-12.00 น.         
12.00-12.30 น.         
12.30-13.00 น.         
13.00-13.30 น.         
13.30-14.00 น.         
14.00-14.30 น.         
14.30-15.00 น.         
15.00-15.30 น.         
15.30-16.00 น.         
16.00-16.30 น.         
16.30-17.00 น.         
17.30-18.00 น.         
18.00-18.30 น.         
18.30-19.00 น.         
19.00-19.30 น.         
19.30-20.00 น.         
20.00-20.30 น.         
20.30-21.00 น.         
21.00-21.30 น.         
21.30-22.00 น.         
22.00-22.30 น.         
22.30-23.00 น.         
23.00-23.30 น.         
23.30-24.00 น.         
00.00-00.30 น.         
00.30-01.00 น.         
01.00-01.30 น.         
01.30-02.00 น.         
02.00-02.30 น.         
02.30-03.00 น.         
03.00-03.30 น.         
03.30-04.00 น.         
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48. ทา่นฟังวิทยโุดยเฉลี่ยระยะเวลาที่รับฟังนานเทา่ไร(ตอ่วนั) (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

 

49. ทา่นฟังวิทยเุอฟเอ็มจากสถานีใด และใช้อปุกรณ์ใดในการรับฟัง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)     

 49.1 ไมฟั่งเลย              
 

เอฟเอ็ม สถานี 0.ไมฟั่ง อปุกรณ์ที่ใช้ 
1.วิทยทุี่
บ้าน 

2.วิทยใุน
รถยนต์ 

วิทยอุอนไลน์ 
3.คอมพิว 
เตอร์ 

4.แท็บ
เล็ต 

5.สมาร์ท
โฟน 

6.สมาร์ท
ทีวี (ทีวี+อิน
เทอร์ 
เน็ต) 

87.5 วิทยรัุฐสภา        
88 วิทยภุาษาองักฤษ        
88.5 สบายดีเรดิโอ        
89 Banana FM.        
89.5 Sweet FM.        
90 โอเคลกูทุง่         
90.5 Nation FM.        
91 สวพ.FM.        
91.5 Cool Celsius        
92.5 กรมประชาสมัพนัธ์        
93 Cool Fahrenheit        
93.5 Heart radio        
94 EFM        
94.5 สนกุสขุนิยม        
95 ลกูทุง่มหานคร        
95.5 Virgin Hitz        
96 Sport radio        
96.5 คลื่นความคิด        
97 สถานีขา่วคณุภาพ        
97.5 Seed FM.        
98 Fat Radio        
98.5 Click FM.        
99 Sport Radio        
100 จส100        
100.5 สถานีขา่ว        

คลื่น 0)ไมฟั่ง ระยะเวลาที่ฟังวิทย ุ
1)น้อยกวา่ 
15 นาที 

2) 
15-30นาที 

3) 
31-60 นาที 

4)มาก 
กวา่ 1ชัว่ 
โมง 

5) มากกวา่ 
3 ชัว่โมง 

6) มากกวา่ 
6 ชัว่โมง 

เอฟเอ็ม        
เอเอ็ม        
วิทยอุอนไลน์        
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49. (ตอ่) ทา่นฟังวิทยจุากสถานีใด และใช้อปุกรณ์ใดในการรับฟัง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)       

 49.1 ไมฟั่งเลย             

 

 

เอฟเอ็ม สถานี 0.ไมฟั่ง อปุกรณ์ที่ใช้ 
1.วิทยทุี่
บ้าน 

2.วิทยใุน
รถยนต์ 

วิทยอุอนไลน์ 
3.คอมพิว 
เตอร์ 

4.แท็บเล็ต 5.สมาร์ท
โฟน 

6.สมาร์ท
ทีวี (ทีวี+อิน
เทอร์ 
เน็ต) 

101 RR One        
101.5 วิทยจุฬุา        
102 คนท างาน        
102.5 Get FM.        
103 Like FM.        
104.5 Love Radio        
105 FM.วิทยไุทย        
105.5 Eazy FM.        
106 ครอบครัวข่าว        
106.5 Green        
107 MET        
 อ่ืนๆระบ ุ 

(กรุงเทพฯ ปริมณฑล) 
       

96.75 
 

Youth Stations  
นครราชสีมา 

       

96.75 
 

Youth Stations ขอนแก่น        

106 Youth Stations กาญจนบรีุ        
93.75 Youth Stations  

หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 
       

92.75 Youth Stations ชมุพร        
90 Youth Stations 

หาดใหญ่ สงขลา  
       

10.7.5 Youth Stations  
สรุาษฎร์ธานี 

       

94.25 Smart Radio นครราชสีมา        
105.75 Smart Radio เชียงใหม่        
107.25 Smart Radio ภเูก็ต        
104.25 Smart Radio พิษณโุลก        
105.25 Smart Radio ระยอง        
94.25 Smart Radio ชมุพร        
100.25 Smart Radio อดุรธานี        
 อ่ืนๆระบ(ุตา่งจงัหวดั)        
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50. ทา่นฟังวิทยบุอ่ยครัง้เทา่ไร (ตอ่ 1 อาทิตย์) และรับฟังในสถานที่ใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)          

 50.1 ไมฟั่งเลย               

 

เอฟ
เอ็ม 

สถานี 0)ไม่
ฟัง 

ความถ่ีตอ่อาทิตย์ สถานที่ฟัง 
1) 
ทกุ
วนั 

2) 
5-6 
ครัง้ 

3) 
4ครัง้ 

4) 
3ครัง้ 

5) 
2ครัง้ 

6) 
1ครัง้ 

7) บ้าน 8) ที่
ท างาน 

9) นอก
บ้าน 

87.5 วิทยรัุฐสภา           
88 วิทยภุาษาองักฤษ           
88.5 สบายดีเรดิโอ           
89 Banana FM.           
89.5 Sweet FM.           
90 โอเคลกูทุง่            
90.5 Nation FM.           
91 สวพ.FM.           
91.5 Cool Celsius           
92.5 กรมประชาสมัพนัธ์           
93 Cool Fahrenheit           
93.5 Heart radio           
94 EFM           
94.5 สนกุสขุนิยม           
95 ลกูทุง่มหานคร           
95.5 Virgin Hitz           
96 Sport radio           
96.5 คลื่นความคิด           
97 สถานีขา่วคณุภาพ           
97.5 Seed FM.           
98 Fat Radio           
98.5 Click FM.           
99 Sport Radio           
100 จส100           
100.5 สถานีขา่ว           
101 RR One           
101.5 วิทยจุฬุา           
102 คนท างาน           
102.5 Get FM.           
103 Like FM.           
104.5 Love Radio           
105 FM.วิทยไุทย           
105.5 Eazy FM.           
106 ครอบครัวข่าว           
106.5 Green           
107 MET           
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50.(ตอ่)ทา่นฟังวิทยบุอ่ยครัง้เทา่ไร (ตอ่ 1 อาทิตย์) และรับฟังในสถานที่ใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)                                                      

 50.1 ไมฟั่งเลย                  

 

 

 

 

เอฟเอ็ม สถานี 0)ไม่
ฟัง 

ความถ่ีตอ่อาทิตย์ สถานที่ฟัง 
1) 
ทกุ
วนั 

2) 
5-6 
ครัง้ 

3) 
4ครัง้ 

4) 
3ครัง้ 

5) 
2ครัง้ 

6) 
1ครัง้ 

7) บ้าน 8) ที่
ท างาน 

9) นอก
บ้าน 

 อ่ืนๆระบ ุ(กรุงเทพ 
ปริมณฑล) 

          

96.75 Youth Stations  
นครราชสีมา 

          

96.75 Youth Stations  
ขอนแก่น 

          

106 Youth Stations  
กาญจนบรีุ 

          

93.75 Youth Stations  
หวัหิน 
ประจวบคีรีขนัธ์ 

          

92.75 Youth Stations  
ชมุพร 

          

90 Youth Stations 
หาดใหญ่ สงขลา  

          

10.7.5 Youth Stations  
สรุาษฎร์ธานี 

          

94.25 Smart Radio
นครราชสีมา 

          

105.75 Smart Radio 
เชียงใหม่ 

          

107.25 Smart Radio 
ภเูก็ต 

          

104.25 Smart Radio 
พิษณโุลก 

          

105.25 Smart Radio 
ระยอง 

          

94.25 Smart Radio 
ชมุพร 

          

100.25 Smart Radio 
อดุรธานี 

          

 อ่ืนๆระบุ
(ตา่งจงัหวดั) 
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51.ทา่นฟังวิทยปุระเภทรายการใด (ตอ่วนั)                                                 

 51.1 ไมฟั่งเลย                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที่ 11 สื่ออ่ืนๆ 

52. ทา่นเคยเห็น/ดสูื่อโฆษณาเหลา่นีห้รือไม ่และบอ่ยครัง้เทา่ไร 

 

53. ทา่นด/ูชม เคเบิลทีวีเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

เคเบิลทีวี หมายถึง เคเบิลทวีี หมายถึง ชอ่งรายการบนเคเบิลทีวีที่นอกเหนือจากฟรีทีวีและดิจิตอลทีวี  ซึง่สว่นใหญ่เป็นเคเบิลท้องถ่ิน ได้แก ่

ทรูวิชัน่/ เจริญยิ่งเคเบิลทีวี/ซีทีเอช/อาร์เอ็นทีเทเลวิชัน่/ และเคเบิลทีส่ง่สญัญาณประจ าจงัหวดั  

ในการเก็บข้อมูลให้เตมิช่ือเคเบิลทีวีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามดู/เหน็ แล้วให้กาเคร่ืองหมายในวันและช่วงเวลาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามดู/เหน็ ไม่ใช่การจัด

อันดับ 

      53.1  ทรูวิชัน่............................................................................................... 

               
 

ประเภทรายการ 0)ไมฟั่ง 1)ฟังเม่ือวานนี ้

รายการสนทนาข่าว   
รายการทอล์กโชว์   
รายการสมัภาษณ์   
รายการเพลง   
ละครวิทย ุ   
รายการตอบปัญหา   
อ่ืนๆระบ ุ............................   

สื่อ 0.ไมเ่คยเห็น/ด ู 1.เห็น/ด ูเม่ือ
วานนี ้

ความถ่ีในการเห็น 
2. นานๆครัง้ 3.บางครัง้ 4.บอ่ยครัง้ 

ป้ายโฆษณาที่รถไฟฟ้า บีทีเอส      
ป้ายโฆษณาที่รถไฟใต้ดิน เอ็มอาร์ที      
ป้ายโฆษณา ณ จดุขายในซปุเปอร์มาร์เก็ต      
ป้ายแบนเนอร์บนเว็บไซด์/เมล์สว่นตวั      
โฆษณาบนอีเมล์/ไอจี/เฟชบุ๊ค      

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

ไมไ่ด้ด ู/ เห็น         
04.00-04.30 น.         
04.30-05.00 น.         
05.00-05.30 น.         
05.30-06.00 น.         
06.00-06.30 น.         
06.30-07.00 น.         
07.00-07.30 น.         
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53. (ตอ่) ทา่นด/ูชม เคเบิลทีวีเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)        

           53.1  ทรูวิชัน่...............................................................................................         

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

07.30-08.00 น.         
08.00-08.30 น         
08.30-09.00 น.         
09.00-09.30 น.         
09.30-10.00 น.         
10.00-10.30 น.         
10.30-11.00 น.         
11.00-11.30 น.         
11.30-12.00 น.         
12.00-12.30 น.         
12.30-13.00 น.         
13.00-13.30 น.         
13.30-14.00 น.         
14.00-14.30 น.         
14.30-15.00 น.         
15.00-15.30 น.         
15.30-16.00 น.         
16.00-16.30 น.         
16.30-17.00 น.         
17.00-17.30 น.         
17.30-18.00 น.         
18.00-18.30 น.         
18.30-19.00 น.         
19.00-19.30 น.         
19.30-20.00 น.         
20.00-20.30 น.         
20.30-21.00 น.         
21.00-21.30 น.         
21.30-22.00 น.         
22.00-22.30 น.         
22.30-23.00 น.         
23.00-23.30 น.         
23.30-24.00 น.         
00.00-00.30 น.         
00.30-01.00 น.         
01.00-01.30 น.         
01.30-02.00 น.         
02.00-02.30 น.         
02.30-03.00 น.         
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53. (ตอ่) ทา่นด/ูชม เคเบิลทีวีเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)        

           53.1  ทรูวิชัน่............................................................................................... 

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

03.00-03.30 น.         
03.30-04.00 น.         

 

53. (ตอ่) ทา่นด/ูชม เคเบิลทีวีเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

      53.2  เคเบิลทีวีชื่อ...............................................................................................  

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

ไมไ่ด้ด ู/ เห็น         
04.00-04.30 น.         
04.30-05.00 น.         
05.00-05.30 น.         
05.30-06.00 น.         
06.00-06.30 น.         
06.30-07.00 น.         
07.00-07.30 น.         
07.30-08.00 น.         
08.00-08.30 น         
08.30-09.00 น.         
09.00-09.30 น.         
09.30-10.00 น.         
10.00-10.30 น.         
10.30-11.00 น.         
11.00-11.30 น.         
11.30-12.00 น.         
12.00-12.30 น.         
12.30-13.00 น.         
13.00-13.30 น.         
13.30-14.00 น.         
14.00-14.30 น.         
14.30-15.00 น.         
15.00-15.30 น.         
15.30-16.00 น.         
16.00-16.30 น.         
16.30-17.00 น.         
17.00-17.30 น.         
17.30-18.00 น.         
18.00-18.30 น.         
18.30-19.00 น.         
19.00-19.30 น.         
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53. (ตอ่) ทา่นด/ูชม เคเบิลทีวีเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

      53.2  เคเบิลทีวีชื่อ...............................................................................................  

 

53. (ตอ่) ทา่นด/ูชม เคเบิลทีวีเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

      53.3  เคเบิลทีวีชื่อ............................................................................................... 

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

19.30-20.00 น.         
20.00-20.30 น.         
20.30-21.00 น.         
21.00-21.30 น.         
21.30-22.00 น.         
22.00-22.30 น.         
22.30-23.00 น.         
23.00-23.30 น.         
23.30-24.00 น.         
00.00-00.30 น.         
00.30-01.00 น.         
01.00-01.30 น.         
01.30-02.00 น.         
02.00-02.30 น.         
02.30-03.00 น.         
03.00-03.30 น.         
03.30-04.00 น.         

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

ไมไ่ด้ด ู/ เห็น         
04.00-04.30 น.         
04.30-05.00 น.         
05.00-05.30 น.         
05.30-06.00 น.         
06.00-06.30 น.         
06.30-07.00 น.         
07.00-07.30 น.         
07.30-08.00 น.         
08.00-08.30 น         
08.30-09.00 น.         
09.00-09.30 น.         
09.30-10.00 น.         
10.00-10.30 น.         
10.30-11.00 น.         
11.00-11.30 น.         
11.30-12.00 น.         
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53. (ตอ่) ทา่นด/ูชม เคเบิลทีวีเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

      53.3  เคเบิลทีวีชื่อ............................................................................................... 

 

54. ทา่นด/ูชม โทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

ทีวีดาวเทียม หมายถึง ชอ่งรายการบนทีวีดาวเทียมที่นอกเหนือจากฟรีทีวีและดิจิตอลทีวี ได้แก่ ทรูวิชัน่/ซีทีเอช/ พีเอสไอ/ จีเอ็มเอ็มแซด/ไดนาแซท/ 

ไอพีเอ็ม/ ซนับอกซ์ และอ่ืนๆ 

ในการเก็บข้อมูลให้เติมช่ือทวีดีาวเทยีมที่ผู้ตอบแบบสอบถามดู/เหน็ แล้วให้กาเคร่ืองหมายในวันและช่วงเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามดู/เหน็

ไม่ใช่การจัดอันดับ 

  

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

12.00-12.30 น.         
12.30-13.00 น.         
13.00-13.30 น.         
13.30-14.00 น.         
14.00-14.30 น.         
14.30-15.00 น.         
15.00-15.30 น.         
15.30-16.00 น.         
16.00-16.30 น.         
16.30-17.00 น.         
17.00-17.30 น.         
17.30-18.00 น.         
18.00-18.30 น.         
18.30-19.00 น.         
19.00-19.30 น.         
19.30-20.00 น.         
20.00-20.30 น.         
20.30-21.00 น.         
21.00-21.30 น.         
21.30-22.00 น.         
22.00-22.30 น.         
22.30-23.00 น.         
23.00-23.30 น.         
23.30-24.00 น.         
00.00-00.30 น.         
00.30-01.00 น.         
01.00-01.30 น.         
01.30-02.00 น.         
02.00-02.30 น.         
02.30-03.00 น.         
03.00-03.30 น.         
03.30-04.00 น.         
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54. (ตอ่) ทา่นด/ูชม โทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

      54.1  โทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่ือ............................................................................................... 

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

ไมไ่ด้ด ู/ เห็น         
04.00-04.30 น.         
04.30-05.00 น.         
05.00-05.30 น.         
05.30-06.00 น.         
06.00-06.30 น.         
06.30-07.00 น.         
07.00-07.30 น.         
07.30-08.00 น.         
08.00-08.30 น         
08.30-09.00 น.         
09.00-09.30 น.         
09.30-10.00 น.         
10.00-10.30 น.         
10.30-11.00 น.         
11.00-11.30 น.         
11.30-12.00 น.         
12.30-13.00 น.         
13.00-13.30 น.         
13.30-14.00 น.         
14.00-14.30 น.         
14.30-15.00 น.         
15.00-15.30 น.         
15.30-16.00 น.         
16.00-16.30 น.         
16.30-17.00 น.         
17.00-17.30 น.         
17.30-18.00 น.         
18.00-18.30 น.         
18.30-19.00 น.         
19.00-19.30 น.         
19.30-20.00 น.         
20.00-20.30 น.         
20.30-21.00 น.         
21.00-21.30 น.         
21.30-22.00 น.         
22.00-22.30 น.         
22.30-23.00 น.         
23.00-23.30 น.         
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54. (ตอ่) ทา่นด/ูชม โทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)  

      54.1  โทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่ือ............................................................................................... 

 

54. (ตอ่) ทา่นด/ูชม โทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

      54.2  โทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่ือ............................................................................................... 

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

23.30-24.00 น.         
00.00-00.30 น.         
00.30-01.00 น.         
01.00-01.30 น.         
01.30-02.00 น.         
02.00-02.30 น.         
02.30-03.00 น.         
03.00-03.30 น.         
03.30-04.00 น.         

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

ไมไ่ด้ด ู/ เห็น         
04.00-04.30 น.         
04.30-05.00 น.         
05.00-05.30 น.         
05.30-06.00 น.         
06.00-06.30 น.         
06.30-07.00 น.         
07.00-07.30 น.         
07.30-08.00 น.         
08.00-08.30 น         
08.30-09.00 น.         
09.00-09.30 น.         
09.30-10.00 น.         
10.00-10.30 น.         
10.30-11.00 น.         
11.00-11.30 น.         
11.30-12.00 น.         
12.30-13.00 น.         
13.00-13.30 น.         
13.30-14.00 น.         
14.00-14.30 น.         
14.30-15.00 น.         
15.00-15.30 น.         
15.30-16.00 น.         
16.00-16.30 น.         
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54. (ตอ่) ทา่นด/ูชม โทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

      54.2  โทรทศัน์ผ่านดาวเทียมช่ือ............................................................................................... 

 

55. ทา่นด/ูชม สถานีโทรทศัน์ดิจิตอลเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการเก็บข้อมูลให้เติมช่ือทวีีดิจิตอลที่ผู้ตอบแบบสอบถามดู/เหน็ แล้วให้กาเคร่ืองหมายในวันและช่วงเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามดู/เหน็ 

ไม่ใช่การจัดอันดับ หากผู้ตอบแบบสอบถามดู/เหน็ช่องมากกว่าที่เตรียมไว้ ให้ผู้เก็บข้อมูลช่วยจดข้อมูลไว้ด้วย 

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

16.30-17.00 น.         
17.00-17.30 น.         
17.30-18.00 น.         
18.00-18.30 น.         
18.30-19.00 น.         
19.00-19.30 น.         
19.30-20.00 น.         
20.00-20.30 น.         
20.30-21.00 น.         
21.00-21.30 น.         
21.30-22.00 น.         
22.00-22.30 น.         
22.30-23.00 น.         
23.00-23.30 น.         
23.30-24.00 น.         
00.00-00.30 น.         
00.30-01.00 น.         
01.00-01.30 น.         
01.30-02.00 น.         
02.00-02.30 น.         
02.30-03.00 น.         
03.00-03.30 น.         
03.30-04.00 น.         

ช่องที ่ สถานี ช่องที ่ สถานี  สถานี 
ช่อง 1  CH 5 HD ช่อง 19 Spring News ช่อง 28 3SD 
ช่อง 2   NBT HD ช่อง 20 Bright TV  ช่อง 29 MONO 29 
ช่อง 3 Thai PBS ช่อง 21   Voice TV ช่อง 30 MCOT HD 
ช่อง 13 3 Family ช่อง 22 Nation TV ช่อง 31 GMM ONE 
ช่อง 14 MCOT Kids ช่อง 23 Workpoint Creative TV ช่อง 32 Thairath TV 
ช่อง 15 LOCA ช่อง 24 True 4U ช่อง 33 3HD 
ช่อง 16 TNN24 ช่อง 25 G25 ช่อง 34 Amarin TV HD 
ช่อง 17 THV ช่อง 26 Now ช่อง 35 BBTV CH7 
ช่อง 18 NEW TV ช่อง 27 CH8 ช่อง 36 PPTV 
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55. (ตอ่) ทา่นด/ูชม สถานีโทรทศัน์ดิจติอลเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

   55.1  สถานีโทรทศัน์ดิจิตอล ช่ือ............................................................................................... 

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

ไมไ่ด้ด ู/ เห็น         
04.00-04.30 น.         
04.30-05.00 น.         
05.00-05.30 น.         
05.30-06.00 น.         
06.00-06.30 น.         
06.30-07.00 น.         
07.00-07.30 น.         
07.30-08.00 น.         
08.00-08.30 น         
08.30-09.00 น.         
09.00-09.30 น.         
09.30-10.00 น.         
10.00-10.30 น.         
10.30-11.00 น.         
11.00-11.30 น.         
11.30-12.00 น.         
12.30-13.00 น.         
13.00-13.30 น.         
13.30-14.00 น.         
14.00-14.30 น.         
14.30-15.00 น.         
15.00-15.30 น.         
15.30-16.00 น.         
16.00-16.30 น.         
16.30-17.00 น.         
17.00-17.30 น.         
17.30-18.00 น.         
18.00-18.30 น.         
18.30-19.00 น.         
19.00-19.30 น.         
19.30-20.00 น.         
20.00-20.30 น.         
20.30-21.00 น.         
21.00-21.30 น.         
21.30-22.00 น.         
22.00-22.30 น.         
22.30-23.00 น.         
23.00-23.30 น.         
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55. (ตอ่) ทา่นด/ูชม สถานีโทรทศัน์ดิจติอลเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

   55.1  สถานีโทรทศัน์ดิจิตอล ช่ือ............................................................................................... 

 

55. (ตอ่) ทา่นด/ูชม สถานีโทรทศัน์ดิจติอลเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

   55.2  สถานีโทรทศัน์ดิจิตอล ช่ือ............................................................................................... 

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

23.30-24.00 น.         
00.00-00.30 น.         
00.30-01.00 น.         
01.00-01.30 น.         
01.30-02.00 น.         
02.00-02.30 น.         
02.30-03.00 น.         
03.00-03.30 น.         
03.30-04.00 น.         

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

ไมไ่ด้ด ู/ เห็น         
04.00-04.30 น.         
04.30-05.00 น.         
05.00-05.30 น.         
05.30-06.00 น.         
06.00-06.30 น.         
06.30-07.00 น.         
07.00-07.30 น.         
07.30-08.00 น.         
08.00-08.30 น         
08.30-09.00 น.         
09.00-09.30 น.         
09.30-10.00 น.         
10.00-10.30 น.         
10.30-11.00 น.         
11.00-11.30 น.         
11.30-12.00 น.         
12.30-13.00 น.         
13.00-13.30 น.         
13.30-14.00 น.         
14.00-14.30 น.         
14.30-15.00 น.         
15.00-15.30 น.         
15.30-16.00 น.         
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55. (ตอ่) ทา่นด/ูชม สถานีโทรทศัน์ดิจติอลเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

   55.2  สถานีโทรทศัน์ดิจิตอล ช่ือ............................................................................................... 

 

55. (ตอ่) ทา่นด/ูชม สถานีโทรทศัน์ดิจติอลเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

   55.3  สถานีโทรทศัน์ดิจิตอล ช่ือ............................................................................................... 

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

16.00-16.30 น.         
16.30-17.00 น.         
17.00-17.30 น.         
17.30-18.00 น.         
18.00-18.30 น.         
18.30-19.00 น.         
19.00-19.30 น.         
19.30-20.00 น.         
20.00-20.30 น.         
20.30-21.00 น.         
21.00-21.30 น.         
21.30-22.00 น.         
22.00-22.30 น.         
22.30-23.00 น.         
23.00-23.30 น.         
23.30-24.00 น.         
00.00-00.30 น.         
00.30-01.00 น.         
01.00-01.30 น.         
01.30-02.00 น.         
02.00-02.30 น.         
02.30-03.00 น.         
03.00-03.30 น.         
03.30-04.00 น.         

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

ไมไ่ด้ด ู/ เห็น         
04.00-04.30 น.         
04.30-05.00 น.         
05.00-05.30 น.         
05.30-06.00 น.         
06.00-06.30 น.         
06.30-07.00 น.         
07.00-07.30 น.         
07.30-08.00 น.         
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55. (ตอ่) ทา่นด/ูชม สถานีโทรทศัน์ดิจติอลเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

   55.3  สถานีโทรทศัน์ดิจิตอล ช่ือ............................................................................................... 

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

08.00-08.30 น         
08.30-09.00 น.         
09.00-09.30 น.         
09.30-10.00 น.         
10.00-10.30 น.         
10.30-11.00 น.         
11.00-11.30 น.         
11.30-12.00 น.         
12.30-13.00 น.         
13.00-13.30 น.         
13.30-14.00 น.         
14.00-14.30 น.         
14.30-15.00 น.         
15.00-15.30 น.         
15.30-16.00 น.         
16.00-16.30 น.         
16.30-17.00 น.         
17.00-17.30 น.         
17.30-18.00 น.         
18.00-18.30 น.         
18.30-19.00 น.         
19.00-19.30 น.         
19.30-20.00 น.         
20.00-20.30 น.         
20.30-21.00 น.         
21.00-21.30 น.         
21.30-22.00 น.         
22.00-22.30 น.         
22.30-23.00 น.         
23.00-23.30 น.         
23.30-24.00 น.         
00.00-00.30 น.         
00.30-01.00 น.         
01.00-01.30 น.         
01.30-02.00 น.         
02.00-02.30 น.         
02.30-03.00 น.         
03.00-03.30 น.         
03.30-04.00 น.         
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55. (ตอ่) ทา่นด/ูชม สถานีโทรทศัน์ดิจติอลเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

   55.4  สถานีโทรทศัน์ดิจิตอล ช่ือ............................................................................................... 

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

ไมไ่ด้ด ู/ เห็น         
04.00-04.30 น.         
04.30-05.00 น.         
05.00-05.30 น.         
05.30-06.00 น.         
06.00-06.30 น.         
06.30-07.00 น.         
07.00-07.30 น.         
07.30-08.00 น.         
08.00-08.30 น         
08.30-09.00 น.         
09.00-09.30 น.         
09.30-10.00 น.         
10.00-10.30 น.         
10.30-11.00 น.         
11.00-11.30 น.         
11.30-12.00 น.         
12.30-13.00 น.         
13.00-13.30 น.         
13.30-14.00 น.         
14.00-14.30 น.         
14.30-15.00 น.         
15.00-15.30 น.         
15.30-16.00 น.         
16.00-16.30 น.         
16.30-17.00 น.         
17.00-17.30 น.         
17.30-18.00 น.         
18.00-18.30 น.         
18.30-19.00 น.         
19.00-19.30 น.         
19.30-20.00 น.         
20.00-20.30 น.         
20.30-21.00 น.         
21.00-21.30 น.         
21.30-22.00 น.         
22.00-22.30 น.         
22.30-23.00 น.         
23.00-23.30 น.         
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55. (ตอ่) ทา่นด/ูชม สถานีโทรทศัน์ดิจติอลเหลา่นี ้ในชว่งเวลาใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

   55.4  สถานีโทรทศัน์ดิจิตอล ช่ือ............................................................................................... 

 

56. ทา่นด/ูอา่น/ใช้ แอปปลิเคชัน่ออนไลน์ใด (3 ช่ือ) ที่ใช้มากที่สดุ และบอ่ยครัง้เทา่ไร (ตอ่อาทิตย์)              

                              

57. ทา่นด/ูอา่น/ใช้ เว็บไซด์ใด (3 ช่ือ) ที่ใช้มากที่สดุ ความบอ่ยครัง้เทา่ไร (ตอ่อาทิตย์) และหน้าเวบ็ไซด์ที่ทา่นเข้าใช้เป็นประจ า                                                            

(ตอบได้มากกวา่1 ข้อ)                                 

                                

            
..............................................................  

 

เวลา 1)ด/ูเห็น 
เม่ือวานนี ้

2.จนัทร์ 3.องัคาร 4.พธุ 5.พฤหสั 6.ศกุร์ 7.เสาร์ 8.อาทิตย์ 

23.30-24.00 น.         
00.00-00.30 น.         
00.30-01.00 น.         
01.00-01.30 น.         
01.30-02.00 น.         
02.00-02.30 น.         
02.30-03.00 น.         
03.00-03.30 น.         
03.30-04.00 น.         

แอปปลิเคชัน่ออนไลน์ ความถ่ีตอ่อาทิตย์ 
1) 
1-2 วนั/ อาทิตย์ 

2) 
3-4 วนั/ อาทิตย์ 

3) 
5-6 วนั/ อาทิตย์ 

4) 
7วนั/ อาทิตย์ 

1.     
2.     
3.     
4.อ่ืนๆระบ ุ………………………….     

เว็บไซด์ ความถ่ีตอ่อาทิตย์ หน้าเว็บไซด์ 
1) 
1-2 
วนั/ 
อาทิตย์ 

2) 
3-4 
วนั/ 
อาทิตย์ 

3) 
5-6 
วนั/ 
อาทิตย์ 
 

4) 
7 
วนั/ 
อาทิตย์ 

5) หน้า
หลกั 
Home 

6) หน้าราย
ละ 
เอียด 
Sub-page 

7) หน้า
ติดตอ่ 
Con 
tact page 

8) หน้า
อ่ืนๆ 
Other  
pages 

1.         
2.         
3.         
4.อ่ืนๆระบ…ุ……………………….         
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ภาคผนวก ฉ.  
วิธีการคิดค่าโฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ
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(Audience Measurement) 

1. การท าธุรกิจของเอเจนซี่โฆษณาแต่เดิมในอดีต เจ้าของสื่อส่วนใหญ่ได้ตกลงให้ส่วนลด 
15% แก่เอเจนซี่โฆษณาเพ่ือเป็นค่าด าเนินการ ดังนั้นการค านวณราคาค่าโฆษณาที่ลูกค้าต้องจ่ายจริง 
สามารถค านวณตัวเลขได้ ดังนี้ 

ราคาโฆษณาตั้งต้น (Rate Card) โดยเจ้าของสื่อ 100 บาท 

หักส่วนลด 15% จากสื่อให้เอเจนซี่ 15 บาท 

ค่าโฆษณาราคาสุทธิที่เอเจนซี่จ่ายเจ้าของสื่อ (Net Cost) 85 บาท  

บวกค่าให้บริการเอเจนซี่ 17.65% จากค่าโฆษณาราคาสุทธิ 15 บาท 

ยอดรวมค่าโฆษณาที่ลูกค้าต้องจ่าย (Gross Cost) 100 บาท 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันค่าให้บริการเอเจนซี่ 17.65% ไม่ได้เป็นตัวเลขที่ใช้จริงในวงการเอเจนซี่
โฆษณาอีกต่อไป นับตั้งแต่ได้มีการแยกธุรกิจออกจากกันอย่างชัดเจนระหว่าง”ครีเอทิฟเอเจนซี่” และ ”
มีเดียเอเจนซี่” โดยทั่วไป ”ครีเอทฟิเอเจนซี่” คิดค่าให้บริการในลักษณะเป็นค่าบริการรายเดือน ในขณะที่ ”
มีเดียเอเจนซี่” ยังคงท าธุรกิจโดยการคิดค่าให้บริการเอเจนซี่ ในแบบคอมมิสชั่น (commission) แต่คิดใน
ราคาร้อยละ 1%-3% ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่ต่ ากว่าเดิมค่อนข้างมาก 

 

2. วิธีการขายสื่อแต่ละประเภท 

โทรทัศน์: 

สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์จะซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายเดือน โดยต้องสั่งซื้อล่วงหน้า 1 เดือนก่อน
วันออกอากาศจริง โดยทั่วไปจะซื้อขายโฆษณาในลักษณะ”สปอตโฆษณา”แต่ละรายการในความยาวขั้นต่ า 
15 วินาที และ ในลักษณะ “ผู้สนับสนุนรายการ”  

ส าหรับการซื้อขายโฆษณาในลักษณะ”สปอตโฆษณา”ในกลุ่มรายการโทรทัศน์ที่มีฐานผู้ชมจ านวน
มากหรือมีเรตติ้งสูงจะมีช่วงเวลาพ้ืนที่โฆษณาที่จ ากัด ดังนั้นทางเจ้าของสถานีหรือเจ้าของรายการโทรทัศน์
จะจ ากัดเวลาโฆษณาให้กับแต่ละเอเจนซี่ โดยแต่ละเอเจนซี่จะต้องรับผิดชอบบริหารจัดการโควต้าเวลา
โฆษณาตามที่ได้มาในแต่ละเดือนให้ครบตามจ านวน หากเอเจนซี่ใดไม่สามารถใช้โควต้าเวลาโฆษณาที่ได้ครบ
ในแต่ละเดือน  โควต้าเวลาโฆษณาที่เหลือนั้นก็จะถูกแจกจ่ายไปยังเอเจนซี่อ่ืนๆ  ส าหรับรายการโทรทัศน์  
ที่ผู้ผลิตรายการเช่าซื้อเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์นั้น มีเดียเอเจนซี่สามารถซื้อสปอตโฆษณาได้จาก
สองช่องทางคือ ซื้อตรงกับผู้ผลิตรายการหรือซื้อจากสถานีโทรทัศน์  

ส าหรับการซื้อขายโฆษณาในลักษณะ“ผู้สนับสนุนรายการ” จะคิดค่าโฆษณาเป็นแบบเหมาจ่าย
โดยสปอนเซอร์รายการหรือผู้สนับสนุนรายการจะได้เวลาโฆษณาแบบสปอตโฆษณา และพ้ืนที่โฆษณาในเนื้อ
รายการในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเช่น  ป้ายโฆษณา, จัดวางสินค้าประกอบในฉากรายการ, พิธีกรพูดประชา
สัมพันธ์ หรือ โลโก้ขอบคุณตอนเปิดหรือปิดรายการ เป็นต้น  
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(Audience Measurement) 

วิทยุ: 

โดยทั่วไปจะซื้อขายโฆษณาคล้ายกับโฆษณาทางโทรทัศน์คือ มีทั้งในลักษณะ  ”สปอตโฆษณา”แต่
ละรายการในความยาวขั้นต่ า 15 วินาที และ ในลักษณะ“ผู้สนับสนุนรายการ”  มีการซื้อขายล่วงหน้าเป็น
รายเดือน โดยต้องสั่งซื้อล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวันออกอากาศจริง ปัจจุบันนีลเส็นตรวจวัดจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้เม็ดเงินซื้อสื่อโฆษณาทางวิทยุโดยการสุ่มตรวจเดือนละ 4 ครั้ง (สุ่มเก็บวันจันทร์ถึงศุกร์ 2 ครั้ง 
และวันเสาร์-อาทิตย์อีก 2 ครั้ง)  

หนังสือพิมพ์:  

การซื้อพ้ืนที่โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์โดยทั่วไปจะต้องสั่งซื้อล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวันที่หนังสือพิมพ์
วางแผงขาย ราคาค่าโฆษณามาตรฐานจะคิดที่ราคาต่อหน่วยคอลัมน์นิ้วชนิดขาวด า คูณกับขนาดชิ้นงาน
โฆษณา แต่ถ้าต้องการโฆษณาแบบสี่สีจะต้องบวกค่าพิมพ์สีเพ่ิมเติมด้วย นอกจากนั้นหากต้องการเจาะจง
ต าแหน่งโฆษณาพิเศษอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม และจะต้องสั่งจองล่วงหน้าหลายเดือนหรือมากกว่านั้น 
นอกจากนั้นยังมีการโฆษณาในลักษณะใบแทรกในหนังสือพิมพ์ซึ่งจะต้องต่อรองราคาเป็นรายกรณีกับ  
ทางฝ่ายขายโฆษณาเป็นครั้งๆ ไป (การโฆษณาประเภทใบแทรกในปัจจุบันนีลเส็นไม่สามารถตรวจวัดจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินโฆษณาได้) 

นิตยสาร:  

โดยทั่วไปการซื้อพ้ืนที่โฆษณาทางนิตยสารจะขายในราคา 1 หน้า หากต้องการเจาะจงต าแหน่ง
โฆษณาพิเศษอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม และจะต้องสั่งจองล่วงหน้าหลายเดือนหรือมากกว่านั้น การโฆษณาใน
ลักษณะใบแทรกในนิตยสารหรือบทบรรณาธิการหรือบทความเพ่ือการขายสินค้าหรือโฆษณา จะต้องต่อรอง
ราคาเป็นรายกรณีกับทางฝ่ายขายโฆษณาเป็นครั้งๆ ไป (การโฆษณาประเภทใบแทรกในปัจจุบันนีลเส็นไม่
สามารถตรวจวัดจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินโฆษณาได้) 

โรงภาพยนตร์: 

ลักษณะการขายโฆษณาสื่อโรงภาพยนตร์โดยทั่วไปจะเป็นในลักษณะ”สปอตโฆษณา” ในความ
ยาวขั้นต่ า 15 วินาที ราคาค่าโฆษณาจะเป็นราคาขายต่อ 1 สัปดาห์ โดยต้องสั่งซื้ออย่างน้อย 4 สัปดาห์ และ
ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวันออกอากาศจริง นอกจากนั้นการโฆษณาในรูปแบบของการจัดกิจกรรมบริเวณ
ด้านหน้าหรือในโรงภาพยนตร์จะต้องต่อรองราคาเป็นรายกรณีกับทางฝ่ายขายโฆษณาเป็นครั้งๆ ไป (แต่การ
โฆษณาประเภทนี้ ในปัจจุบันนีลเส็นไม่สามารถตรวจวัดจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินโฆษณาได้) 

สื่อนอกบ้าน / สื่อในร้านค้า และอาคาร / สื่อเคลื่อนที่:  

โดยทั่วไปการเช่าซื้อพ้ืนที่โฆษณาประเภทนี้จะเช่าซื้อเจาะจงเป็นต าแหน่งตามขนาดของสื่อหรือ
ป้ายนั้นๆ และจะต้องท าสัญญาเช่าซื้อพ้ืนที่โฆษณาเป็นรายเดือน  โดยจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการผลิต และ
ติดตั้งชิ้นงานโฆษณาเพ่ิมเติมจากค่าเช่าพ้ืนที่โฆษณาอีกด้วย  

ส าหรับการซื้อขายสื่อโฆษณาประเภทวิดีโอมัลติมีเดียที่ฉายบนหน้าจอหรือป้ายโฆษณาดิจิตอล
ต่างๆ จะคิดค่าโฆษณาเป็นรายเดือน โดยจะได้เวลาโฆษณา 1.30 นาทีต่อ 1 รอบโฆษณา ซึ่งจ านวนรอบ
โฆษณาในหนึ่งวันจะมีจ านวนที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของเจ้าของสื่อแต่ละรายไป 
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(Audience Measurement) 

อินเทอร์เน็ต : 

สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีรูปแบบการโฆษณา และรูปแบบการขายโฆษณาค่อนข้างหลากหลาย 
เช่น โฆษณาประเภทแบนเนอร์, คลิปวิดีโอ, โฆษณาแบบเคลื่อนไหว เป็นต้น ปัจจุบันนีลเส็นสามารถตรวจวัด
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินโฆษณาในสื่อนี้ได้เฉพาะหน้าแรกของ 30 เว็บไซด์ยอดนิยมเท่านั้น โดยไม่
สามารถจัดเก็บข้อมูลงบโฆษณาประเภทการค้นหาหรือเสิร์ช และโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์  

 

3. ค าศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมสื่อ 

 
จากแผนภาพข้างต้นสมมติว่ามีคนดูทั้งหมด 10 คน รับชมรายการโทรทัศน์ทั้งหมด 4 รายการ การ

อ่านข้อมูลให้อ่านจากแนวนอนเพ่ือดูว่าแต่ละรายการมีจ านวนคนดูเท่าใดบ้าง ขณะที่จ านวนครั้งในการรับชม
โทรทัศน์ของแต่ละคนอ่านสามารถอ่านค่าได้จากแนวตั้ง 

Rating Point (RP):  

ตัวเลขเปอร์เซ็นต์คนดูรายการหรือโฆษณานั้นๆ ในเวลานั้นๆ  จากจ านวนคนดูทั้งหมดในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น รายการ 1 มีคนดูทั้งหมด 4 คน จาก 10 คน แสดงว่าเรตติ้งของรายการนี้อยู่ที่ 40%  
[ มาจาก ( 4/10) *100 ]  

ดังที่กล่าวไปแล้วว่าตัวเลขเรตติ้ งเป็นการวัดตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มเป้าหมายหรือคนดู ดังนั้นเรตติ้งที่วัดจากกลุ่มคนดูที่ต่างกัน อาจมีตัวเลขที่ต่างกันได้ เช่น  เรตติ้งของ
รายการหนึ่งอาจอยู่ที่ 30% หากวัดจากคนดูกลุ่มผู้หญิง แต่เมื่อวัดเรตติ้งจากกลุ่มคนดูของกลุ่มผู้ชายอาจอยู่
ที่ 10% เท่านั้น 
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(Audience Measurement) 

GRP (Gross Rating Point):  

ผลรวมตัวเลขเรตติ้งทั้งหมดที่ได้จากการซื้อสปอตโฆษณในแต่ละแผนโฆษณา เช่น แผนโฆษณา
ของสินค้าหนึ่งลงสปอต โฆษณาใน 4 รายการ โดยรายการที่ 1 มีคนดู 40%, รายการที่ 2 คนดู 50%, 
รายการที่ 3 มีคนดู 40% และรายการท่ี 4 มีคนดู 50% เท่ากับ GRP รวมของทั้ง 4 รายการอยู่ท่ี 180% 

Reach:  

เปอร์เซ็นต์คนดูที่เห็นโฆษณาโดยไม่นับซ้ าคนเดิมภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น มีคน 8 คน  
จาก 10 คน ที่ดูรายการ 4 รายการดังตัวอย่าง เท่ากับว่า Reach ของทั้ง 4 รายการอยู่ที่ 80% 

 

การซื้อสปอตซ้ าๆ ในรายการใดรายการหนึ่งหรือช่องใดช่องหนึ่ง 
อาจจะไม่ได้ช่วยเพ่ิมจ านวน Reach หรือเพ่ิมการเข้าถึงจ านวน
ผู้ชมให้ได้เพ่ิมมากขึ้น แต่อาจท าให้ Reach หรือเข้าถึงคนดูเท่า
เดิมเพราะอาจเป็นเพียงการตอกย้ าคนดูกลุ่มเดิม ซึ่งการซื้อแบบ
นี้เท่ากับว่าเป็นการเพ่ิมความถี่ของเห็นสปอตหลายๆ ครั้ง
มากกว่าการขยายการเข้าถึงคนจ านวนมาก ดังนั้นนักวางแผน
งานโฆษณามักมองหาจุดที่สมดุลย์ที่สุดระหว่างการลงโฆษณา
ซ้ าๆ กับการเข้าถึงเพียงพอ และดีที่สุดที่สามารถตอบโจทย์
ทางการสื่อสารในงบโฆษณาที่มีอยู่เพ่ือให้การบริหารจัดการงบ
โฆษณาของลูกค้าเกิดประโยชน์สูงสุด 

Frequency:  

จ านวนครั้งหรือความถี่โดยเฉลี่ยที่คนดูหนึ่งคนจะเห็นโฆษณาตัวนั้นๆ ยกตัวอย่างจากแผนภาพ
ด้านล่าง จะเห็นได้ว่าจากการรับชมโทรทัศน์ทั้ง 4 รายการ มีคนดูทั้งหมด 8 คนจาก 10 คนเห็นโฆษณารวม 
18 ครั้ง ดังนั้นค่า Frequency เท่ากับ 18 หาร 8 หรือ 2.25 

 
สูตรในการค านวณ GRP:   

Reach  x   Frequency   =  GRP  
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(Audience Measurement) 

ปกติแล้วนักวางแผนโฆษณาจะวางแผนการซื้อสื่อโดยดูว่าจ านวนคนดูที่พวกเขาต้องการเข้าถึง
หรือต้องการให้เห็นโฆษณามีจ านวนเท่าไหร่  และต้องวางแผนด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละคนควรเห็นโฆษณา
ตัวนั้นๆ อย่างน้อยกี่ครั้งถึงจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคได้ และเมื่อน าเปอร์เซ็นต์
การเข้าถึง ( Reach) คูณด้วยค่าเฉลี่ยความถี่ที่เห็นโฆษณา (Frequency)  นักวางแผนโฆษณาก็จะทราบ
ทันทีว่าหนังเหล่านั้นต้องใช้ GRP เท่าไหร่ในการออกอากาศเพ่ือให้ผลลัพธ์ด้าน Reach ตามที่ต้องการ 
จากนั้นก็วางแผนการซื้อสปอตโฆษณาให้ได้ GRP ตามท่ีตั้งไว้ โดยซื้อสปอตเป็นรายแคมเปญต่อเดือน 

CPRP (Cost per Rating Point):  

ราคาที่ต้องจ่ายต่อการได้มาซึ่งเรตติ้ง 1%  โดยปกติใช้สปอต 30 วินาที เป็นมาตรฐานในการวัด 
CPRP เช่น  

 ราคาสปอต 30 วินาที 200,000 บาท 

 เรตติ้งที่ได้จากสปอตในรายการ 8 

 CPRP 25,000 บาท 
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ภาคผนวก ช.  
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสยีต่อผลการศึกษา (Public Hearing)
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1. การด าเนินการจัดประชุมของผู้มีส่วนได้เสียต่อผลการศึกษา 

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียนั้นมีการด าเนินการจัดขึ้น 2 ครั้ง ทั้งนี้เพ่ือ
น าเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลการศึกษาทั้ง 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มของ
องค์กรด้านการส ารวจข้อมูล และการจัดท าเรตติ้ง (Media Research Agency) 2) กลุ่มขององค์กรที่ปรึกษา
และวางแผนด้านสื่อ (Media Agency) 3) กลุ่มเจ้าของสื่อในแพลตฟอร์มต่างๆ (Media Owners)  4) กลุ่ม
เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้โฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ (Product owners) และ 5) กลุ่มสถาบันการศึกษาใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ือน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงผลการศึกษาของโครงการฯ 
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยทางทีป่รึกษาได้มีการด าเนินงานด้านการแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1) การส่งเอกสารทางเครื่องโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งโทรแจ้งข้อมูลเบื้องต้น
ของการจัดประชุม 

2) การส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยแนบเอกสารก าหนดการประชุม  
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมและแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม  

1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม 

เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาและรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการศึกษาของโครงการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

1.2 กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุม 

การประชุมครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม Sapphire I-II ชั้น 2  
โรงแรม Century Park Hotel Bangkok เวลา 9.30-13.00 น. มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วม 
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ กลุ่มองค์กรด้านการส ารวจข้อมูลและจัดท าเรตติ้ง (Media Research 
Agency) กลุ่มองค์กรที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านสื่อ (Media Agency) และสถาบันการศึกษาในสาขาวิชาที่ 
เกี่ยวข้อง โดยจากการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 107 คน  

การประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม Crystal I-IV ชั้น 3 โรงแรม 
Century Park Hotel Bangkok เวลา 9.30-13.00 น. มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น ได้แก่ กลุ่มเจ้าของสื่อในแพลทฟอร์มต่างๆ (Media Owners) กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้
โฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ (Product Owners) สถาบันการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจที่มีการใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ โดยจากการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้มีจ านวนผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น 104 คน  
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(Audience Measurement) 

1.3 รายนามวิทยากรและผู้ด าเนินรายการในการประชุมรับฟังความคิดเห็น   

1) รศ.ดร. พรจิต สมบัติพานชิ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

2) ดร. ปฐมาพร เนตินันทน์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

3) คุณกนกกาญจน์ ประจงแสงศรี สมาคมสื่อเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) 

4) ดร.เสรี นนทสูติ   รองกรรมการผู้จัดการ IRDP (ผู้ด าเนินรายการ) 

 

การด าเนินรายการการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้ง 2 ครั้ง  สามารถแบ่งการน าเสนอผลการศึกษา
ออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่  1: การน าเสนอร่างผลการศึกษาวิธีการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อต่างๆ  
ของประเทศไทย โดย รศ.ดร. พรจิต สมบัติพาณิช และดร. ปฐมาพร เนตินันทน์ 

ช่วงที่ 2: ผลการศึกษาด้านข้อมูลการโฆษณาและแนวทางวิธีการคิดค่าโฆษณาที่เหมาะสมกับ 
ประเทศไทย โดย สมาคมสื่อเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) 

ช่วงที่ 3: การถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษา  

 

2. สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อผลการศึกษา 

2.1 การแสดงความคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

หลังจากที่ปรึกษาได้น าเสนอข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมประชุมได้รับทราบแล้ว จึงได้มี
การเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ท าการสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษา ซึ่งสามารถ 
สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม ข้อชี้แจง/การตอบข้อซักถาม 

1. ประเด็นเกี่ยวกับถ้อยค าจากผลการศึกษาด้านการบริโภคสื่อ (Media Consumption) 

ความคิดเห็นของกลุ่ม Media Research 

เสนอให้มีการชี้แจงถึงค าจ ากัดความของค าว่า  
“สื่ออ่ืนๆ” ที่ได้มีการน าเสนอไว้ แต่ไม่มีข้อโต้แย้ง
ใดๆ กับผลการศึกษาที่น าเสนอ  

 

ที่ปรึกษาชี้แจงถึงค าจ ากัดความและขอบเขตของ 
ค า ว่ า  “ สื่ อ อ่ื นๆ ”  ที่ แ ส ด ง ในกา ร ร า ย ง า น 
ผลกา รศึ กษ า ว่ า หม ายถึ ง  สื่ อ อิ น เ ตอร์ เ น็ ต  
และสื่ อดิ จิ ตอลในปัจจุบันที่ เ กี่ ยวข้องกับผล
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น แ ง่ ข อ ง ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่ มี 
การครอบคลุมไปยังแพลตฟอร์มดังกล่าว 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 450 

(Audience Measurement) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม ข้อชี้แจง/การตอบข้อซักถาม 

2. ประเด็นเรื่องแนวทางและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ในทุกช่องทางที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

ทางกลุ่ ม  Media Research ขอแลกเปลี่ ยนถึ ง
วิธีการในการจัดเก็บข้อมูลว่ามีแนวทาง วิธีการหรือ
เครื่องมือใดบ้างที่สามารถ น ามาใช้แทนวิธีการของ 
นีลเส็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ที่ปรึกษาตอบข้อซักถามในประเด็นของการที่จะ
จัดหาวิธีการหรือเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลมาใช้
แทนวิธีการของนีลเส็นว่าประเด็นดังกล่าวนี้ควรมี
การวิเคราะห์ และพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้แทนต่อไป 

ทางกลุ่ม Media Research ขอให้มีการชี้แจงถึง
บทบาทและขอบเขตของส านักงาน กสทช. ในการ
เข้ามาก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์   

ที่ ป รึ ก ษ า ชี้ แ จ ง ว่ า บ ท บ า ท แ ล ะ ข อ บ เ ข ต 
ของส านักงาน กสทช.ในการก ากับดูแลหรือ
ด าเนินการในเรื่องใดๆ ต้องมีความถูกต้องเหมาะสม 
และอยู่ภายใต้กฎหมายรองรับ  

ทางกลุ่ม Media Research พิจารณาถึงบทบาท
และศักยภาพของบริษัทที่มีสัดส่วนทุนจากต่างชาติ
เกิน 49% (เช่น บริษัทของผู้แสดงความคิดเห็นเอง
มีสัดส่ วนทุนต่ างชาติประมาณ 75%)  เข้ ามา
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลได้โดยไม่มีข้อติดขัดทาง
กฎหมายของไทย  จึงขอเสนอผู้ที่มีอ านาจและ
บทบาทเกี่ยวข้องให้ค านึงถึงศักยภาพของบริษัทที่
จะเข้ามา และตระหนักถึงคุณภาพของข้อมูลที่
ด าเนินการโดยบริษัทข้ามชาติที่มีประสบการณ์สูง 
ตลอดจนประสิทธิภาพในการน าข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

ที่ปรึกษารับไปพิจารณาและขอชี้แจงว่าการก าหนด
สัดส่วนบริษัทที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นผู้จัดเก็บ
ข้อมูล หากจะให้มีการเข้มงวดในกฎเกณฑ์มาก
ยิ่งขึ้นเป็นหน้าที่ของทางส านักงาน กสทช. ที่จะต้อง
ไปทบทวนรายละเอียดของกฎหมายต่อไปเพ่ือไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาด 

ทางกลุ่ ม  Media Agency ไม่ เห็ นด้ วยกับการ
สรุปผลการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์จุดแข็ง 
(Strength) ของบริษัทนีลเส็นในการเป็นบริษัทผู้
จัดเก็บข้อมูลเพียงรายเดียว แต่ขอเสนอให้ปรับปรุง
ถ้อยค าในผลการศึกษาว่านีลเส็นมีบทบาทเป็นผู้
ผูกขาดในการจัดเก็บข้อมูลมากกว่าที่จะระบุว่า
บทบาทของนีลเส็นนั้นเป็นจุดแข็ง 

ที่ ป รึ กษาชี้ แ จ ง ว่ า เหตุ ที่ วิ เ ค ราะห์ ถึ งบริ ษั ท  
นีลเส็นว่ามีจุดแข็ง (Strength) ในการเป็นผู้จัดเก็บ
ข้อมูลเพราะเป็นหนึ่งในบริษัทจัดเก็บข้อมูลราย
ใหญ่ระดับโลก ซึ่งสามารถให้บริการด้านการเข้าถึง
ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการได้อย่างรวดเร็ว  

3. ประเด็นการจัดท าแผนในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการบริโภคสื่อและแผนในการจัดท าระบบ 
การเรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสื่อ (Road Map) 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 451 

(Audience Measurement) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม ข้อชี้แจง/การตอบข้อซักถาม 

กลุ่ม Media Research และกลุ่ม Media Agency 
ขอ เสนอแนะเรื่ อ ง ระยะ เวลา ในจั ดท า แผน 
ด าเนินการวัดข้อมูลค่าความนิยมในการบริโภคสื่อ 
(Rating) ที่ใช้เวลาค่อนข้างนานติดต่อกันหลายปี 
ดังนั้น จึงอยากให้มีการเร่งรัดทางด้านระยะเวลา 
เพราะประเด็นดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องทาง
ผลประโยชน์และการด ารงอยู่ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลายๆ ฝ่าย 

ที่ปรึกษารับไปพิจารณาและจะเสนอให้มีการเร่ง
ด าเนินงานและพัฒนาต่อไป เพ่ือเป็นประโยชน์ 
แก่หลายๆ ฝ่าย 

4. ประเด็นอ่ืนๆ 

ทางกลุ่มสถาบันการศึกษาขอให้มีการชี้แจงถึง
วัตถุประสงค์ และระบุถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการศึกษาดังกล่าว ที่ได้จัดท าขึ้น 

โครงการวิจัยที่ได้น าเสนอผลการศึกษาไปข้างต้นนี้ 
ได้รับเงินทุนสนับสนุนมาจากส านักงาน กสทช. ซึ่ง
วัตถุประสงค์หลักในการจัดท าโครงการดังกล่าว
อาทิ เช่น  การอ านวยประโยชน์ ให้ เกิดความ
เหมาะสมที่สุดในการจัดเก็บข้อมูลด้านการจัดเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมสื่อในทุกรูปแบบและทุก
ช่องทางส าหรับประชาชนในประเทศไทย 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 452 

(Audience Measurement) 

2.2 การแสดงความคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

หลังจากที่ปรึกษาได้น าเสนอข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมประชุมได้รับทราบแล้ว จึงได้มี
การเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ท าการสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษา ซึ่งสามารถสรุป
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม ข้อชี้แจง/การตอบข้อซักถาม 

ประเด็นรูปแบบการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล 

ทางกลุ่ม Media Owners ขอให้ชี้แจงในกรณีที่
ส านักงาน กสทช. จะเข้ามามีบทบาทในการออก 
license ให้กับบริษัทวิจัย 

ที่ปรึกษาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า ไม่เป็นความจริง 
เพราะแม้ว่าทางส านักงาน กสทช. เคยพยายามที่
จะมีบทบาทในการออก license แต่ในทางปฏิบัติ
เท่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมการออก license แต่อย่างใด 

ประเด็นผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

กลุ่ม Media Owners ขอเสนอแนะในประเด็น
เกี่ยวกับการจัดท าเรตติ้งที่พบว่าช่องรายการระดับ
ท้องถิ่นที่มีเงินทุนน้อย มักจะไม่ได้รับการจัดเรตติ้ง 
ท าให้ไม่มีรายได้หรือผลก าไรจาก Agency ราย
ต่างๆ ดังนั้น เพ่ือเป็นการขยายโอกาสให้เจ้าของ
ช่องรายการได้น ารายการที่มีคุณภาพเข้ ามา
น าเสนอให้กับผู้บริโภค จึงอยากเสนอให้ผู้จัดท า 
เรตติ้ งต่างๆ ที่มีศักยภาพในปัจจุบันได้ เข้ามา
พิจารณาในประเด็นดังกล่าวนี้ด้วย  

ที่ปรึกษารับไปพิจารณา และจะน าเอาข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวไปศึกษาและพัฒนาต่อไป 

ประเด็นรูปแบบการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล 

ขอสนับสนุนแนวคิดในการจัดตั้ง Media Research 
Bureau ขึ้ น ม า เ พ่ื อก า กั บ ดู แ ล ด้ า น ก า ร วิ จั ย
พฤติกรรมการบริโภคสื่อและค่าความนิยมของสื่อ
ให้เกิดผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางต่อไป 
(ตัวแทนจากมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศ
ไทยได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น) 

ที่ปรึกษาได้รวบรวมเอาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้
ประกอบการศึกษาและพัฒนาต่อไป 

ขอแสดงความคิ ด เห็ น ว่ า กา รจั ดตั้ ง  Media 
Research Bureau ถื อ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น ก า ร
ยกระดับทางด้ าน อุตสาหกรรมและรูปแบบ 

ที่ปรึกษาได้น าความคิดเห็นดังกล่าวไปรวบรวมเพ่ือ
ประกอบการศึกษาและพัฒนาต่อไป 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 453 

(Audience Measurement) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม ข้อชี้แจง/การตอบข้อซักถาม 
แนวทางต่างๆ ในการวัดค่าความนิยมของสื่อให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

(ตัวแทนจากมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศ
ไทยได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น) 

กลุ่ ม  Media Owners ขอสนับสนุนการจัดตั้ ง 
Media Research Bureau และขอซักถามเกี่ยวกับ
ความคืบหน้าในการจัดหา Media Research ราย
ใหม่ๆ เข้ามาจัดท าเรตติ้งส าหรับการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

ที่ปรึกษาจากสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่ง
ประเทศไทย (MAAT) ได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าใน
การจัดตั้ง Media Research Bureau ว่าขณะนี้มี
การประกาศร่าง TOR ไปเรียบร้อยแล้ว ภายใน
ช่วงเวลาประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 จะมีการ
จัดหาบริษัทวิจัยรายใหม่เข้ามาจัดท าเรตติ้งโดยผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถน าเอาเรตติ้งไปใช้
ประโยชน์ต่อไปได้ ภายในช่วงเวลาไม่เกินปี พ.ศ. 
2559 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 454 

(Audience Measurement) 

ภาพการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งท่ี 1 
โครงการศึกษาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30-13.00 น. 

ณ ห้องประชุม Sapphire I-II ชั้น 2 โรงแรม Century Park Hotel Bangkok 

 

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อผลการศึกษาครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่  
15 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม Sapphire I-II ชั้น 2 โรงแรม Century Park Hotel 
Bangkok โดยมีกลุ่มองค์กรด้านการส ารวจข้อมูลและจัดท าเรตติ้ง (Media Research Agency) กลุ่มองค์กร 
ที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านสื่อ (Media Agency) และกลุ่มสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 455 

(Audience Measurement) 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 456 

(Audience Measurement) 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 457 

(Audience Measurement) 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 458 

(Audience Measurement) 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 459 

(Audience Measurement) 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 460 

(Audience Measurement) 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 461 

(Audience Measurement) 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 462 

(Audience Measurement) 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 463 

(Audience Measurement) 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 464 

(Audience Measurement) 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 465 

(Audience Measurement) 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 466 

(Audience Measurement) 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 467 

(Audience Measurement) 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 468 

(Audience Measurement) 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 469 

(Audience Measurement) 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 470 

(Audience Measurement) 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 471 

(Audience Measurement) 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 472 

(Audience Measurement) 

ภาพการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งท่ี 2 
โครงการศึกษาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
วันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 9.30-13.00 น. 

ณ ห้องประชุม Crystal I-IV ชั้น 3 โรงแรม Century Park Hotel Bangkok 

 

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อผลการศึกษาครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 13 
มกราคม 2558 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม Crystal I-IV ชั้น 3 โรงแรม Century Park Hotel 
Bangkok โดยมีกลุ่มเจ้าของสื่อในแพลทฟอร์มต่างๆ (Media Owners) กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้โฆษณา
ในสื่อประเภทต่างๆ (Product Owners) กลุ่มสถาบันการศึกษาและองค์กรหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่
มีการใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ เข้าร่วม 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 473 

(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 
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(Audience Measurement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ.  
ตารางรายงานระบบน าเสนอข้อมูล (Standard Results) 
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 

1. ตาราง Media Summary Cross-sectional Spread Sheet  น ำเสนอระหว่ำงปัจจัยด้ำน
ประชำกรและ Media Consuming Pattern ที่แบ่งตำมระยะเวลำและกลุ่มเป้ำหมำย สำมำรถก ำหนดอำยุ
ของประชำกรเป้ำหมำย เพ่ือให้สอดคล้องและสะท้อนลักษณะทำงประชำกรด้ำนอำยุตำมหลักวิชำกำร และ
ได้รับกำรยอมรับจำกนำนำชำติ เช่น  

  กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุตั้งแต่ 4 ขึ้นไป เนื่องจำกเป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่อยู่ในวัยที่เริ่มต้นบริโภคสื่อ
ประเภทต่ำงๆ  
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 

 กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เพรำะเป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่อยู่ในก ำลังแรงงำน (Labor 
force) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่มีควำมส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม สำมำรถเทียบเคียงกับเกณฑ์ของ 
สหรำชอำณำจักรที่ก ำหนดอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปมำใช้เป็นหลักปฏิบัติ  
Pop: Individuals, 
Adults 15+, all 
SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

51,846,105 8,128,226 9,583,457 10,080,932 17,184,531 6,868,959 
ดังนั้น กำรก ำหนดอำยุของกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงจึงมีควำมส ำคัญที่จะใช้เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่ม

ประชำกรที่ต้องกำรศึกษำและช่วยลดปัญหำในกำรบริหำรงำนวิจัย  
ตำรำงที่ 1.1 Media Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Media Viewing 
Pattern                                         

‘000s    %                   ‘000s    % ‘000s    %                   ‘000s    % ‘000s    %                   ‘000s    % 

- Viewing 
Traditional TV 
Yesterday  

      

- Listening to Radio 
Yesterday 

      

- Reading 
Newspaper 
Yesterday 

      

- Reading Magazine 
Last Week 

      

- Viewing Cable TV 
Yesterday 

      

- Viewing Satellite 
TV Yesterday 

      

- Viewing Digital TV 
Yesterday 

      



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 

- Expose to a Non-
movable outdoor 
Last week 

      

- Expose to a 
Movable outdoor 
Last week 

      

- Visit a Cinema 
Last month 

      

- Viewing BTS ads, 
MRT ads Last  
week 

      

 
ตำรำงที่ 1.2 Media Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Online Media 
Viewing Pattern                                         

‘000s     % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

- Viewing 
Traditional TV 
Online Yesterday  

      

- Listening to Radio 
Online Yesterday 

      

- Reading 
Newspaper Online 
Yesterday 

      

- Reading Magazine 
Online Last Week 

      

- Viewing Cable TV 
Online Yesterday 

      

- Viewing Satellite 
TV Online 
Yesterday 

      

- Viewing Digital TV 
Online Yesterday 

      

- Viewing Cinema 
Online Yesterday 

      

- Visit a Website 
Yesterday 

      

- Visit a Facebook 
Yesterday 

      



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 

- Visit a Line 
Yesterday 

      

 
ตำรำงที่ 1.3  TV Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
TV  Viewing 
Pattern                                         

‘000s     % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

- Viewing Traditional  
TV Weekday 

     

- Viewing Traditional 
TV Weekend  

     

Avg. Viewing Period Per Day      
Less than 5 min       
5-30 minutes       
31-60 minutes       
2-4 hours       
5-7 hours       
8-10 hours       
More than 10 hours      
Place to View        
Home       
While traveling       
Working places       
Outside home       

 
ตำรำงที่ 1.4  TV Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
TV  Viewing Pattern                                        ‘000s     % ‘000s   % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s   % 
Viewing Traditional  TV       
Cable TV       
Viewing Traditional TV        
Viewing Digital TV       
Satellite TV        
Viewing Traditional TV        
Viewing Digital TV       

  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 493 

(Audience Measurement) 

Set Top Box         
Viewing Traditional TV        
Viewing Digital TV       
Smart Phone        
Viewing Traditional TV        
Viewing Digital TV       
Computer/Tablets        
Viewing Traditional TV        
Viewing Digital TV       

 
ตำรำงที่ 1.5  Traditional TV Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Type of Program 
Viewing 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

- News/ News Analysis 
- Documentary: News, 
 Social, Animal 
- Travel  
Documentary  
- Children Programs 
- Cartoons 
- Sport Programs 
- Music Programs 
- Films: Thai 
- Films: Foreign  
(Korean, Japanese,  
Indian..etc) 
- Films: Foreign  
(Western) 
- Drama: Thai Series 
- Drama: Korean  
Series 
- Sit-Comedy: Thai 
- Game Shows 
- Magazine TV 
- Variety Shows 
- Reality Shows 
- Religion Programs 

     

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 494 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 1.6  TV Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Traditional  TV         ‘000s    % 
Operators     

‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

CH.3 
CH.5 
CH.7 
CH.9 
CH.11 
Thai PBS 

      

 
ตำรำงที่ 1.7 TV Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Cable TV Operators  ‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 
True Vision 
Charoen Yin Cable 
TV 
CTH 
RNT Television 
Local Cable 
Operators 
Others… 

      

Satellite TV Operators      
True Vision 
CTH 
PSI 
GMMz 
Dynasat 
IPM 
SunBox 
Others… 

 
 

     

 
  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 495 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 1.8  Online Traditional TV Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Online Traditional    ‘000s     % 
TV  Viewing Pattern 

‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

- Viewing Traditional  
TV Weekday 
- Viewing Traditional 
 TV Weekend  

     

Avg. Viewing Period Per Day      
Less than 5 min 
5-30 minutes 
31-60 minutes 
2-4 hours 
5-7 hours 
8-10 hours 
More than 10 hours 

    

Place to View        
Home 
While traveling 
Working places 
Outside home 

      

 
ตำรำงที่ 1.9 Online Traditional TV Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Type of Program 
Viewing   

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

- News/ News 
Analysis 
- Documentary: 
News, Social, 
Animal 
- Travel 
Documentary  
- Children Programs 
- Cartoons 
- Sport Programs 
- Music Programs 

      



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 496 

(Audience Measurement) 

 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Type of Program 
Viewing   

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

- Films: Thai 
- Films: Foreign 
(Korean, Japanese, 
Indian..etc.) 
- Films: Foreign 
(Western) 
- Drama: Thai Series 
- Drama: Korean 
Series 
- Sit-Comedy: Thai 
- Game Shows 
- Magazine TV 
- Variety Shows 
- Reality Shows 
- Religion Programs 

 
ตำรำงที่ 1.10 Online Traditional TV Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
TV Operators  ‘000s     % ‘000s   % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s   % 
CH.3 
CH.5 
CH.7 
CH.9 
CH.11 
 Thai PBS 

      

Devices       
Smartphones 
Tablets 
Smart TV 
Computer/Notebook 

      

Channels       
Websites 
Blog 
Facebook 
YouTube 

      



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 497 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 1.11 Digital TV Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Digital TV  
Viewing Pattern 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

- Viewing Digital TV 
Weekday 
- Viewing Digital TV 
Weekend 

      

Avg. Viewing Period Per Day      
Less than 5 min 
5-30 minutes 
31-60 minutes 
2-4 hours 
5-7 hours 
8-10 hours 
More than 10 
hours 

      

Place to View        
Home 
While traveling 
Working places 
Outside home 

      

 
ตำรำงที่ 1.12 Digital TV Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Type of Program 
Viewing 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

- News/ News 
Analysis 
- Documentary: 
News, Social, 
Animal 
- Travel 
Documentary  
- Children Programs 
- Cartoons 
- Sport Programs 

      



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 498 

(Audience Measurement) 

 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
- Music Programs 
- Films: Thai 
- Films: Foreign 
(Korean, Japanese, 
Indian..etc.) 
- Films: Foreign 
(Western) 
- Drama: Thai Series 
- Drama: Korean 
Series 
- Sit-Comedy: Thai 
- Game Shows 
- Magazine TV 
- Variety Shows 
- Reality Shows 
- Religion Programs 

 
ตำรำงที่ 1.13 Digital TV Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Digital TV 
Operators 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

CH 5 HD 
NBT HD 
Thai PBS 
3 Family 
MCOT Kids 
LOCA 
TNN 24 
THV 
NEW TV 
Spring News 
Bright TV 
Voice TV 
Nation TV 
Workpoint TV 
True 4U 
GMM Channel 

      



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 499 

(Audience Measurement) 

 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Digital TV 
Operators 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

Now 
CH 8 
3 SD 
MONO 29 
MCOT HD 
ONE 
Thairath TV 
3 HD 
Amarin TV HD 
BBTV CH 7 
PPTV 

 
ตำรำงที่ 1.14 Online Digital TV Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Online Digital TV  
Viewing Pattern 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

- Viewing Digital TV 
Weekday 
- Viewing Digital TV 
Weekend 

      

Avg. Viewing Period Per Day      
Less than 5 min 
5-30 minutes 
31-60 minutes 
2-4 hours 
5-7 hours 
8-10 hours 
More than 10 hours 

 

Place to View        
Home 
While traveling 
Working places 
Outside home 

      

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 500 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 1.15 Online Digital TV Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Type of Program 
Viewing 

‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s   % 

- News/ News 
Analysis 
- Documentary: 
News, Social, 
Animal 
- Travel 
Documentary  
- Children Programs 
- Cartoons 
- Sport Programs 
- Music Programs 
- Films: Thai 
- Films: Foreign 
(Korean, Japanese, 
Indian..etc) 
- Films: Foreign 
(Western) 
- Drama: Thai Series 
- Drama: Korean 
Series 
- Sit-Comedy: Thai 
- Game Shows 
- Magazine TV 
- Variety Shows 
- Reality Shows 
- Religion Programs  

      

 
ตำรำงที่ 1.16 Online Digital TV Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Digital TV Operators  ‘000s    % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 
CH 5 HD 
NBT HD 
Thai PBS 
3 Family 

      



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 501 

(Audience Measurement) 

 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Digital TV Operators  ‘000s    % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 
MCOT Kids 
LOCA 
TNN 24 
THV 
NEW TV 
Spring News 
Bright TV 
Voice TV 
Nation TV 
Workpoint TV 
True 4U 
G25 
Now 
CH 8 
3 SD 
MONO 29 
MCOT HD 
GMM ONE 
Thairath TV 
3 HD 
Amarin TV HD 
BBTV CH 7 
PPTV 

 
ตำรำงที่ 1.17 Online Digital TV Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Devices    ‘000s     % ‘000s   % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s   % 
Smartphones 
Tablets 
Smart TV 
Computer/Notebook 

      

Channels       
Websites 
Blog 
Facebook 
YouTube 

      



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 502 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 1.18 Newspaper Reading Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Type of 
Newspaper 
Reading 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

Thai Rath 
Daily News 
Matichon 
Kao Sod 
… 
… 
… 

      

 
ตำรำงที่ 1.19 Newspaper Reading Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Place to Read ‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 
Home 
Working Places 
Outside Home 

      

Avg. Reading  Period Per Day      
Less than 30 minutes 
31-60 minutes 
61-120 minutes 
More than 120 minutes 

     

Types of Newspaper Reading     
- Thai Daily 

Newspaper 
- Business Weekly 

Newspaper 
- Sport Daily 

Newspaper 
- Entertainment 

Daily Newspaper 
- English Daily 

Newspaper 
- Chinese Daily 

Newspaper 

      



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 503 

(Audience Measurement) 

Types of Newspaper Reading 
- Japanese Daily  
Newspaper 

 
ตำรำงที่ 1.20 Newspaper Reading Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Avg. Frequency 
Reading Per Week 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

Everyday 
5-6 Days/ Week 
4 Days/ Week 
3 Days/ Week 
2-1 Days/ Week 

      

Newspaper Column Reading Regularly     
- Front Page/ Daily 

New Reporting 
- Editor Page/ 

Analysis News, 
Regular Column 

- Economic 
Page/Economic 
News, Investment 
… 
… 
… 

      

 
ตำรำงที่ 1.21 Online Newspaper Reading Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Types of Online       ‘000s     % 
Newspaper Reading 

‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

Thai Rath 
Daily News 
Matichon 
Kao Sod 
… 
… 
… 

      



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 504 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 1.22 Online Newspaper Reading Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Devices for Online 
Newspaper 

‘000s     % ‘000s   % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s   % 

Smartphones 
Tablets 
Smart TV 
Computer/Notebook 

      

Avg. Frequency Reading Per Week     
Everyday 
5-6 Days/ Week 
4 Days/ Week 
3 Days/ Week 
2-1 Days/ Week 

      

Online Newspaper Column Reading Regularly   
- Front Page/ Daily 

New Reporting 
- Editor Page/ Analysis 

News, Regular 
Column 

- Economic 
Page/Economic 
News, Investment 

… 
… 
… 

      

 
ตำรำงที่ 1.23 Online Newspaper Reading Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Channels  for 
Online 
Newspaper 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

Websites 
Blog 
Facebook 
YouTube 

      

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 505 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 1.24 Magazine Reading Pattern (Period: ……………) 
 NW BKK 

metro 
North 

Region 
Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 

Type of Magazine 
Reading 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

KwanRuen 
Cleo 
Cheez 
Preo 
… 
… 
… 

      

 
ตำรำงที่ 1.25 Magazine Reading Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Place to Read ‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 
Home 
Working Places 
Outside Home 

      

Avg. Reading Period Per Day     
Less than 30 min 
31-60 minutes 
61-120 minutes 
More than 120 minutes 

    

Types of Magazine Reading     
- Working Women 

Magazines 
- Mother and Baby 

Magazines 
- Entertainment 

Magazines 
… 
… 
… 

      

 
  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 506 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 1.26 Magazine Reading Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Avg. Frequency 
Reading Per Week 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

Everyday 
5-6 Days/ Week 
4 Days/ Week 
3 Days/ Week 
2-1 Days/ Week 

      

Magazine Column Reading Regularly    
Editor Page 
Social News 
… 
… 
… 

      

 
ตำรำงที่ 1.27 Online Magazine Reading Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Types of Online 
Magazine Reading 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

KwanRuen 
Cleo 
Cheez 
Preo 
… 
… 
… 

      

 
ตำรำงที่ 1.28 Online Magazine Reading Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Devices for Online 
Magazine 

‘000s     % ‘000s   % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s   % 

Smartphones 
Tablets 
Smart TV 

      



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 507 

(Audience Measurement) 

Computer/Notebook 
Avg. Frequency Reading Per Week    
Everyday 
5-6 Days/ Week 
4 Days/ Week 
3 Days/ Week 
2-1 Days/ Week 

      

Magazine Column Reading Regularly    
Editor Page 
Social News 
… 
… 
… 

      

 
ตำรำงที่ 1.29 Online Magazine Reading Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Channels for 
Online Magazine 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

Websites 
Blog 
Facebook 
YouTube 

      

 
ตำรำงที่ 1.30 Cinema Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Type of Cinema 
Viewing 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

Action Films 
Adventure Films 
Cartoons 
Bibliography Films 
… 
… 
… 

      

 
  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 508 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 1.31 Cinema Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Type of Cinema 
Network  

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

Major Cineplex 
EGV 
Esplanade 
Paragon 
… 
… 
… 

      

 
ตำรำงที่ 1.32 Cinema Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Avg. Frequency of    ‘000s     % 
Viewing Per Month 

‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

Every Week 
Every Month 
More than a 
Month 

      

Viewing Pattern       
Weekday 
Weekend 

      

Period of Viewing       
Morning 
Daytime 
Evening 
Late Night 

      

 
  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 509 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 1.33 Online Cinema Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Type of Cinema 
Viewing  

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

Action Films 
Adventure Films 
Cartoons 
Bibliography Films 
… 
… 
… 

      

 
ตำรำงที่ 1.34 Online Cinema Viewing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Devices for Online 
Cinema  

‘000s     % ‘000s   % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s   % 

Smartphones 
Tablets 
Smart TV 
Computer/Notebook 

      

Channels for Online Cinema     
Websites 
Blog 
Facebook 
YouTube 

      

 
  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 510 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 1.35 Outdoor Exposing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Types of Outdoor 
Exposing  

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

Billboard 
Monopole 
Cutout 
Trivision 
LED 
… 
… 
… 

      

 
ตำรำงที่ 1.36 Outdoor Exposing Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Avg. Frequency  
of Exposing Per 
Week 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

Everyday 
5-6 Days/Week 
4 Days/Week 
3Days/Week 
2-1 Days/Week 

      

Period of Exposing     
Morning 
Daytime 
Evening 
Late Night 

      

 
  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 511 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 1.37 Online Media Visiting Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Online Media 
Activities 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

Thai Television 
Program Viewing 
Foreign Television 
Program Viewing 
Thai Drama 
Viewing 
… 
… 
… 

      

 
ตำรำงที่ 1.38 Online Media Visiting Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Online  Channels ‘000s     % ‘000s   % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s   % 
Website 
Facebook 
Instagram 
Blog 
Twitter 
YouTube 
Other Applications  

      

Types of Devices for Online Activities   
Smartphones 
Tablets 
Smart TV 
Computer/Notebook 

      

Avg. Visiting Time Spending Per Day   
Less than 60 minutes 
61-120 minutes 
121-180 minutes 
More than 180 minutes 

    

 
  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 512 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 1.39 Online Media Visiting Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Visiting Time 
Period for Online 
Channels 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

05.00-09.00 hour 
09.01-14.00 hour 
14.01-18.00 hour 
18.01-23.00 hour 
23.00-04.59 hour  

      

Avg. Frequency  to Visit Online Channels Per Day   
1-2 times per day 
3-4 times per day 
5-6 times per day 
7-8 times per day 
9-10 times per day 
More than 10 
times per day 

      

 
ตำรำงที่ 1.40 Radio Listening Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Type of Radio 
Listening 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

FM. Stations 
AM. Stations 
Online Radio 

      

Avg. Listening Period Per Day      
Less than 5 min 
5-30 minutes 
31-60 minutes 
2-4 hours 
5-7 hours 
8-10 hours 
More than 10 
hours 

      

 
  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 513 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 1.41 Radio Listening Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
BKK Radio Stations   ‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 
FM.87.5 
FM.88 
FM.88.5 
… 
… 
… 
FM.107 

      

 
ตำรำงที่ 1.42 Radio Listening Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Urban Radio Stations ‘000s    % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 
FM.96.75  
… 
… 
… 

      

 
ตำรำงที่ 1.43 Type of Programs Listening Pattern (Period: ……………)  
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Type of Radio 
Devices 

‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

Home Radio  
Car Radio 

      

Avg. Frequency Listening to Radio Per Week   
Everyday 
5-6 Days/ Week 
4 Days/ Week 
3 Days/ Week 
2-1 Days/ Week 

      

Place to Listen       
Home 
Working Places 
Outside Home 

      



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 514 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 1.44 Online Radio Listening Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Type of Devices for 
Online Radio 

‘000s     % ‘000s   % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s   % 

Smartphones 
Tablets 
Smart TV 
Computer/Notebook 

      

Avg. Frequency Listening to Radio Per Week   
Everyday 
5-6 Days/ Week 
4 Days/ Week 
3 Days/ Week 
2-1 Days/ Week 

      

Place to Listen       
Home 
Working Places 
Outside Home 

      

Channels for Online Radio    
Websites 
Blog 
Facebook 
YouTube 

      

 
ตำรำงที่ 1.45 Online Radio Listening Pattern (Period: ……………) 
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Type of Programs 
Listening 

‘000s    % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

News  
Talk Show 
Interview 
Music  
Thai Dramas 
Quiz Show 

      

 
  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 515 

(Audience Measurement) 

2. ตาราง Ratings Cross-sectional Spread Sheet  น ำเสนอค่ำควำมนิยมในสื่ อโทรทัศน์
(Television Ratings)  ซึ่งเปิดโอกำสให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกข้อมูลตำมที่ต้องกำรและตำมระบบกำร
เข้ำถึงข้อมูลได้ เช่น กำรเลือกวัน/เวลำ เลือกกลุ่มเป้ำหมำย หรือ กำรเลือกสถำนีโทรทัศน์ที่ต้องกำรได้  ทั้งนี้
ยังสำมำรถก ำหนดอำยุของประชำกรเป้ำหมำยให้สอดคล้องและสะท้อนลักษณะทำงประชำกรด้ำนอำยุตำม
หลักวิชำกำร เพ่ือใช้เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชำกรที่ต้องกำรศึกษำและช่วยลดปัญหำในกำรบริหำร
งำนวิจัย  คือ  

 กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุตั้งแต่ 4 ขึ้นไป เนื่องจำกเป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่อยู่ในวัยที่เริ่มต้นบริโภคสื่อ
ประเภทต่ำงๆ  

 กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เพรำะเป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่อยู่ในก ำลังแรงงำน (Labor 
force) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่มีควำมส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม สำมำรถเทียบเคียงกับเกณฑ์ของส
หรำชอำณำจักรที่ก ำหนดอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงตั้งแต ่15 ปีขึ้นไปมำใช้เป็นหลักปฏิบัติ  

ดังนั้นหำกมีกำรก ำหนดระบบกำรเข้ำถึงข้อมูลจะท ำให้ผู้ใช้บริกำรแต่ละคนสำมำรถใช้บริกำรและ
เข้ำถึงข้อมูลตำมตำรำงนี้ไดแ้ตกต่ำงกัน  
ตำรำงที่ 2.1 Traditional TV Ratings (Channel …) 
Pop: Individuals, Adults 4+, all SES, NW           60,645,496 

 Yester- 
day 

Mon- 
day 

Tues- 
day 

Wednes- 
day 

Thurs- 
day 

Friday Satur- 
day 

Sunday 

 ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % 
 TVR TVR TVR TVR TVR TVR TVR TVR 

04.00-04.30 
04.30-05.00 
05.00-05.30 
05.30-06.00 
06.00-06.30 
06.30-07.00 
… 
… 
… 
02.30-03.00 
03.00-03.30 
03.30-04.00 

        

 
  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 516 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 2.2 Traditional TV Ratings (Channel …) 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

BKK+ 
Metro 

9,393,125              Urban& 
Rural 

51,252,371 NW 60,645,496 

 Weekday Weekend Weekday Weekend Weekday Weekend 
 ‘000s   % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % 
 TVR TVR TVR TVR TVR TVR 
04.00-04.30 
04.30-05.00 
05.00-05.30 
05.30-06.00 
06.00-06.30 
06.30-07.00 
… 
… 
… 
02.30-03.00 
03.00-03.30 
03.30-04.00 

      

 
ตำรำงที่ 2.3 Cable TV Ratings (Channel…….) 
Pop: Individuals, Adults 4+, all SES, NW           60,645,496 

 Yester- 
day 

Mon- 
day 

Tues- 
day 

Wednes- 
day 

Thurs- 
day 

Friday Satur- 
day 

Sunday 

 ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % 
 TVR TVR TVR TVR TVR TVR TVR TVR 

04.00-04.30 
04.30-05.00 
05.00-05.30 
05.30-06.00 
06.00-06.30 
06.30-07.00 
… 
… 
… 
02.30-03.00 
03.00-03.30 
03.30-04.00 

        

 
 
 
 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 517 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 2.4 Cable TV Ratings (Channel…….) 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

BKK+ 
Metro 

9,393,125              Urban& 
Rural 

51,252,371 NW 60,645,496 

 Weekday Weekend Weekday Weekend Weekday Weekend 
 ‘000s   % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % 
 TVR TVR TVR TVR TVR TVR 
04.00-04.30 
04.30-05.00 
05.00-05.30 
05.30-06.00 
06.00-06.30 
06.30-07.00 
… 
… 
… 
02.30-03.00 
03.00-03.30 
03.30-04.00 

      

 
ตำรำงที่ 2.5 Satellite TV Ratings (Channel…….) 
Pop: Individuals, Adults 4+, all SES, NW           60,645,496 

 Yester- 
day 

Mon- 
day 

Tues- 
day 

Wednes- 
day 

Thurs- 
day 

Friday Satur- 
day 

Sunday 

 ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % 
 TVR TVR TVR TVR TVR TVR TVR TVR 

04.00-04.30 
04.30-05.00 
05.00-05.30 
05.30-06.00 
06.00-06.30 
06.30-07.00 
… 
… 
… 
02.30-03.00 
03.00-03.30 
03.30-04.00 

        

 
 
 
 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 518 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 2.6 Satellite TV Ratings (Channel…….) 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

BKK+ 
Metro 

9,393,125              Urban& 
Rural 

51,252,371 NW 60,645,496 

 Weekday Weekend Weekday Weekend Weekday Weekend 
 ‘000s   % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % 
 TVR TVR TVR TVR TVR TVR 
04.00-04.30 
04.30-05.00 
05.00-05.30 
05.30-06.00 
06.00-06.30 
06.30-07.00 
… 
… 
… 
02.30-03.00 
03.00-03.30 
03.30-04.00 

      

 
ตำรำงที่ 2.7 Digital Television Ratings (Channel…….) 
Pop: Individuals, Adults 4+, all SES, NW           60,645,496 

 Yester- 
day 

Mon- 
day 

Tues- 
day 

Wednes- 
day 

Thurs- 
day 

Friday Satur- 
day 

Sunday 

 ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % 
 TVR TVR TVR TVR TVR TVR TVR TVR 

04.00-04.30 
04.30-05.00 
05.00-05.30 
05.30-06.00 
06.00-06.30 
06.30-07.00 
… 
… 
… 
02.30-03.00 
03.00-03.30 
03.30-04.00 

        

 
 
 
  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 519 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 2.8 Digital Television Ratings (Channel…….) 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

BKK+ 
Metro 

9,393,125              Urban& 
Rural 

51,252,371 NW 60,645,496 

 Weekday Weekend Weekday Weekend Weekday Weekend 
 ‘000s   % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % 
 TVR TVR TVR TVR TVR TVR 
04.00-04.30 
04.30-05.00 
05.00-05.30 
05.30-06.00 
06.00-06.30 
06.30-07.00 
… 
… 
… 
02.30-03.00 
03.00-03.30 
03.30-04.00 

      

 
ตำรำงที่ 2.9 Digital Television Ratings  
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

BKK+Metro 9,393,125              Urban& 
Rural 

51,252,371 NW 60,645,496 

 Weekday Weekend Weekday Weekend Weekday Weekend 
 ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % 
 TVR TVR TVR TVR TVR TVR 
CH 5 HD 
NBT HD 
Thai PBS 
3 Family 
MCOT Kids 
LOCA 
TNN 24 
THV 
NEW TV 
Spring News 
Bright TV 
Voice TV 
Nation TV 
Workpoint TV 
True 4U 
GMM Channel 

      



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 520 

(Audience Measurement) 

Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

BKK+Metro 9,393,125              Urban& 
Rural 

51,252,371 NW 60,645,496 

 Weekday Weekend Weekday Weekend Weekday Weekend 
 ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % 
 TVR TVR TVR TVR TVR TVR 
Now 
CH 8 
3 SD 
MONO 29 
MCOT HD 
GMM ONE 
Thairath TV 
3 HD 
Amarin TV HD 
BBTV CH 7 
PPTV 

 
3. ตา ร า ง  Rating Cross-sectional Spread Sheet น ำ เ สนอค่ ำคว ำมนิ ยม ในสื่ อ อ่ื นๆ  ที่

นอกเหนือจำกโทรทัศน์ (Ratings Coverage) โดยสำมำรถก ำหนดอำยุของประชำกรเป้ำหมำยให้สอดคล้อง
และสะท้อนลักษณะทำงประชำกรด้ำนอำยุตำมหลักวิชำกำร เพ่ือใช้เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชำกรที่
ต้องกำรศึกษำและช่วยลดปัญหำในกำรบริหำรงำนวิจัย  คือ  

 กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุตั้งแต่ 4 ขึ้นไป เนื่องจำกเป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่อยู่ในวัยที่เริ่มต้นบริโภคสื่อ
ประเภทต่ำงๆ  

 กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เพรำะเป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่อยู่ในก ำลังแรงงำน (Labor 
force) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่มีควำมส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม สำมำรถเทียบเคียงกับเกณฑ์ของ 
สหรำชอำณำจักรที่ก ำหนดอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปมำใช้เป็นหลักปฏิบัติ  

ดังนั้น ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงในวัยต่ำงๆ จะมีพฤติกรรมกำรบริโภคสื่อ และเข้ำถึงข้อมูลที่
นอกเหนือจำกสื่อโทรทัศน์แตกต่ำงกันไป เช่น กำรเข้ำถึงสื่อวิทยุที่แสดงบนตำรำง Rating Cross-sectional 
Spread Sheet ดังต่อไปนี้ 
  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 521 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 3.1 FM. Radio  
Pop: Individuals, Adults 4+, all SES, NW           60,645,496 

 Yester- 
day 

Mon- 
day 

Tues- 
day 

Wednes- 
day 

Thurs- 
day 

Friday Satur- 
day 

Sunday 

 ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % 
 Rating Rating Rating Rating Rating Rating Rating Rating 

04.00-04.30 
04.30-05.00 
05.00-05.30 
05.30-06.00 
06.00-06.30 
06.30-07.00 
… 
… 
… 
02.30-03.00 
03.00-03.30 
03.30-04.00 

        

 
ตำรำงที่ 3.2 Online Radio  
Pop: Individuals, Adults 4+, all SES, NW           60,645,496 

 Yester- 
day 

Mon- 
day 

Tues- 
day 

Wednes- 
day 

Thurs- 
day 

Friday Satur- 
day 

Sunday 

 ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % ‘000s % 
 Rating Rating Rating Rating Rating Rating Rating Rating 

04.00-04.30 
04.30-05.00 
05.00-05.30 
05.30-06.00 
06.00-06.30 
06.30-07.00 
… 
… 
… 
02.30-03.00 
03.00-03.30 
03.30-04.00 

        

 
 
 
  



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
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(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 3.3 FM. Radio  
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

BKK+Metro 9,393,125              Urban& 
Rural 

51,252,371 NW 60,645,496 

 Weekday Weekend Weekday Weekend Weekday Weekend 
 ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % ‘000s    % 
 Rating Rating Rating Rating Rating Rating 
FM.87.5 
FM.88 
FM.88.5 
… 
… 
… 
FM.107 

      

 
4. ตาราง Demographic Profiles น ำเสนอลักษณะด้ำนประชำกรของกลุ่มเป้ำหมำย  

ตำรำงที่ 4.1 Demographic Profile  
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Gender ‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 
Males 
Females 

      

Age       
4-14 
15-25 
26-35 
36-45 
46-55 
56-65 
65+ 

     

Personal Income (Bath/ Month)      
No income 
Less than 5,000  
5,001-15,000  
15,001-25,000  
25,001-35,000  
35,001-45,000  
45,001-55,000  
55,001-65,000  
More than 65,001  

      

 



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 523 

(Audience Measurement) 

ตำรำงที่ 4.2 Demographic Profile  
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Marital Status ‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 
Single 
Married 
Divorce 
… 
… 
… 

      

Family Status       
Father 
Mother 
Son 
… 
… 
… 

     

Educational Background     
Kindergarten 
Primary School 
Secondary School 
Vocational school 
Bachelor Degree 
Others... 

      

 
ตำรำงที่ 4.3 Demographic Profile  
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Household Income   ‘000s     % 
(Bath/Month) 

‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 

Less than 5,000  
5,001-15,000  
15,001-25,000  
25,001-35,000  
35,001-45,000  
45,001-55,000  
55,001-65,000  
65,001-75,000  
75,001-85,000  

      



โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Audience Measurement)        (IRDP) 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ – โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 524 

(Audience Measurement) 

85,001-95,000  
95,001-105,000  
More than 105,000  
Members in Family     
1 person 
2 persons 
3 persons 
… 
…. 
…. 

      

 
ตำรำงที่ 4.4 Demographic Profile  
 
Pop: Individuals, 
Adults 4+, all SES 

NW BKK 
metro 

North 
Region 

Central 
Region 

Northeast 
Region 

South 
Region 

60,645,496 9,393,125         11,023,173 11,232,709            20,520,227  8,476,262 
Place for Living ‘000s     % ‘000s    % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s     % ‘000s    % 
Single house 
Townhouse 
Condo 
… 
… 
… 
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