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เอกสารฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรภายใน  

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศันและกิจการโทรคมนาคมคมแหงชาติ เทาน้ัน  

เอกสาร ความเห็น หรือขอความใดๆ ที่ปรากฏในเอกสาร เปนเพียงความเห็นในเชิงวิชาการและไมมผีลผูกผันตอ สํานักงาน กสทช. แตอยางใด 
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รายงานขอมูลสภาพตลาดกิจการโทรทศันภาคพื้นดนิในระบบดิจิตอล  

เดือนพฤศจิกายน 2558 

  จากการที่ปจจุบันมีชองรายการดิจิตอลทีวีจํานวนมากข้ึน ทําใหแตละชองไดนําเน้ือหา

รายการจํานวนมากข้ึนออกสูสายตาประชาชน โดยที่แตละชองรายการน้ันก็จะมีลักษณะหรือจุดเดนของ

ตนเอง ซึ่งอาจจะมีกลุมเปาหมายทั้งที่เหมือนกันและตางกันในแตละชองรายการ ดังน้ัน เมื่อมองดาน

พฤติกรรมผูบริโภคในการรับชมรายการตางๆ ก็จะทําใหทราบไดวา ผูบริโภคใหความสนใจรายการแบบไหน 

ในชองรายการใดเปนพิเศษ เปนกลุมคนไหนที่รับชมรายการเหลาน้ัน ทั้งน้ี หากพิจารณาในภาพรวมของ 

แตละชองในเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา พบวาแตละชองมีคาความนิยมเรียงตามหมายเลขชอง เปนดังน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

จากตัวเลขจะเห็นไดวา คาความนิยมของแตละชองน้ัน ถือวามีคาไมสูงมากนัก บางชอง

เรียกไดวาตํ่ามาก แตหากพิจารณาลงไปในผังรายการของแตละชอง พบวา ชองรายการสวนใหญ มีรายการ

ที่มีคาความนิยมโดดเดน รายงานฉบับน้ีจึงไดหยิบยกเอาตัวอยางของบางชองรายการที่ถึงแมจะมีคาความ

นิยมในภาพรวมของชองไมสูง แตกลับมีบางรายการที่มีคาความนิยมสูงกวาคาเฉลี่ยของชองมาก แสดง

รายละเอียดใหเห็นไดดังตารางตอไปน้ี 
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ในหมวดชองเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชอง 3Family และ MCOT Kids & Family เนน

กลุมผูชมคือเด็กและกลุมแมบาน ซึ่งหากพิจารณาจากตัวรายการที่มีตัวเลขคาความนิยมดีแลว ก็พบวาตรงตาม

กลุมเปาหมายคือการตูน มีกลุมผูชมสวนใหญเปนเด็กนักเรียนเชนเชลลดอนทางชอง 3Family หรือ  

โดราเอมอน ทางชอง MCOT Kids & Family อยางไรก็ตาม ชอง 3Family จะยังมีรายการที่เปนวาไรต้ีที่ไดรับ

ความนิยมจากกลุมแมบาน เชน ครัวคุณตอย หรือซีรี่ยจูมง ที่ออกอากาศตอนชวงกลางวัน เปนตน   

สําหรับหมวดชองขาวสารและสาระ พบวา ชอง New TV เปนชองที่เริ่มมีผูใหความสนใจมาก

ย่ิงข้ึน โดยเปนที่นาสนใจวารายการที่ไดรับความนิยมในชองน้ีน้ัน เปนรายการประเภทสารคดี โดยกลุมผูรับชม

สวนใหญเปนกลุมวัยสูงอายุ ที่เกษียณแลว รวมถึงแมบานและกลุมชนช้ันใชแรงงาน และเปนที่นิยมในกลุมผูที่

อาศัยอยูตางจังหวัดนอกเขตเทศบาลเปนสวนมาก สวนชอง Nation กอนหนาน้ีเปนชองที่ไดรับความนิยมจาก

การผลิตเน้ือหารายการขาว ใหกับชองโทรทัศนสถานีหลักอยูแลว จึงพบวา รายการที่ชวยพยุงคาความนิยม

ของชองได จึงเปนรายการประเภทขาว อาทิ ขาวขน คนเนช่ัน ที่เปนรายการคุยขาว และรายการเนช่ัน เอ็กซ 

ไฟล ที่เปนรายการขาวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเด็นที่กําลังเปนที่จับตา นอกจากน้ี ก็ยังพบวาประเด็นขาว

สถานการณปจจุบัน ก็จะมีคาความนิยมสูงกวาปกติอยางเห็นไดชัดในชองรายการประเภทน้ี เชน ขาวเลือกต้ัง

เมียนมาร ขาวอาการปวยปอทฤษฎี และขาวระเบิดที่ประเทศฝรั่งเศส เปนตน ซึ่งกลุมผูชมสวนใหญของชองน้ี 

พบวาเปนกลุมคนกรุงเทพ และโดยมากเปนผูสูงอายุ วัยเกษียณ นอกจากน้ี ยังมีชอง SPRING NEWS ที่มีคา

ความนิยมในรายการขาวที่ดี และมีรายการเฟสไทม เผชิญหนา เปนรายการวิเคราะหขาวใหผูดําเนินรายการให

ทําการโตเถียงอภิปรายขาวกันในคนละแงมุม ถือเปนรายการขาวแนวใหมที่ไดรับความสนใจจากผูชมในกลุม

คนกรุงเทพและตางจังหวัดในตัวเมือง 

ในกลุมของชองที่คอนขางมีเอกลักษณโดดเดนอยูแลว เชน ชอง Workpoint ก็ไมนาแปลกใจ

ที่รายการที่เปนที่นิยมสวนใหญจะเปนรายการประเภทเกมสโชว โดนสวนมากจะเปนรายการที่เปนที่นิยมมาแต

เดิม โดยกลุมผูชมรายการของชองน้ีสวนใหญเปนกลุมแมบาน ผูเกษียณอายุ และชนช้ันแรงงาน ละครในชองน้ี

ก็ถือวาทําคาความนิยมไดดีพอสมควรหากเทียบกับชองใหมๆ ที่เพิ่งเริ่มมีการนําเสนอละคร และยังมีการนํา 

ซี่รี่ยตางประเทศ เชน เรื่องพระพุทธเจา มหาศาสดาโลกมาออกอากาศ ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมาก โดย

กลุมผูชมละครของชองน้ีสวนใหญพบวาเปนกลุมคนตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล  

นอกจากน้ี ชอง Mono 29 ก็มีความนิยมชัดเจนในดานภาพยนตรตางประเทศ ที่ไดรับความ

นิยมสูงในกลุมวัยทํางานอายุต้ังแต 25 ป ข้ึนไป  และเปนที่นาสนใจวาผูรับชมภาพยนตรในชองน้ีสวนใหญเปน

เพศชาย อาจะเปนไปไดวา เน้ือหาของภาพยนตรที่นํามาฉายที่ไดรับความนิยมสวนใหญเปนภาพยนตรประเภท

แอคช่ันตอสู หรือเปนภาพยนตรแนวยอดมนุษยที่เปนที่นิยมของเพศชายมากกวา  

ในสวนของชอง One และ ชอง 8 ที่เปนที่ความนิยมในดานละครน้ัน พบวา ทั้ง 2 ชองมีกลุม

ผูบริโภคสวนใหญเปนกลุมเดียวกัน คือ กลุมคนตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล อยางไรก็ตามชอง One มีความ

แตกตางตรงที่มีละครซิทคอมที่เปนที่นิยมอยูดวย อาทิ บานน้ีมีรัก และเปนตอ ที่เปนที่นิยมในกลุมเดียวกันกับ
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ละครปกติ นอกจากน้ี ชอง One ยังมีละครกลุมวัยรุนที่เปนที่นิยมอยางมากน่ันคือ ฮอรโมน 3 ซึ่งในเดือน พ.ย. 

มีคาความนิยมถึง 1.198 ถือวามีคาความนิยมสูงหากเทียบกับคาความนิยมเฉลี่ยของชองทั้งเดือนที่อยูที่ 0.250 

เทาน้ัน แตในสวนของชอง 8 พบวามีคาความนิยมของละครที่สูงกวาชอง One โดยละครเรื่องที่มีคาความนิยม

สูงสุดในเดือน พ.ย. คือเรื่อง เจาสาวเฉพาะกิจ มีคาความนิยมอยูที่ 2.201 โดยละครชอง 8 ผูรับชมสวนใหญ

เปนแมบาน และเปนกลุมผูมีอายุ 35 ปข้ึนไป อีกทั้งเปนกลุมคนที่อาศัยอยูตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล  

นอกจากน้ี พบวา ชอง One ยังมีรายการวาไรต้ีที่มีคาความนิยมสูง ซึ่งมีคาความนิยมสูงที่สุด

ของชองในเดือน พ.ย. ที่ผานมา น่ันคือรายการ ศึกวันดวลเพลง เปนรายการแขงขันรองเพลงประเภทลูกทุง  

ลูกกรุง โดยมีคาความนิยมถึง 1.938 โดยพบวารายการน้ีเปนที่นิยมในกลุมแมบาน กลุมชนช้ันแรงงาน  

ที่สวนมากมีอายุต้ังแต 45 ปข้ึนไป และพบวาผูรับชมเปนกลุมคนที่อาศัยอยูตางจังหวัดนอกเขตเทศบาลเปน

สวนมากอยางเห็นไดชัด  

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาประกอบกับชอง 7 ที่มีคาความนิยมในละครคอนขางสูงตลอดชวงเวลาที่

ผานมา ในดานตัวเลขน้ัน ชอง 7 ยังมีคาความนิยมที่สูงกวาหลายเทา โดยละครหลังขาวภาคคํ่าเรื่องที่มีคา

ความนิยมสูงของชอง 7 คือเรื่อง คนละโลก มีคาความนิยม 7.232 มีผูรับชมสูงในทุกเพศทุกวัย และผูรับชม

เปนทั้งกลุมคนกรุงเทพและตางจังหวัด ทั้งน้ี ละครที่มีคาความนิยมสูงสุดของชอง 7 ในเดือน พ.ย. ตกเปนของ

เรื่อง แกวหนามา ซึ่งเปนละครตอนเชา วันเสาร อาทิตย เฉลี่ยในเดือนน้ีมีคาความนิยมสูงถึง 8.897 ผูชม  

สวนใหญเปนกลุมแมบาน ผูเกษียณอายุ และนักเรียนนักศึกษา ผูชมสวนใหญเปนผูชมที่อยูตางจังหวัด  

ในสวนของชอง 3 HD พบวาละครก็ยังเปนประเภทรายการที่โดดเดนอยู โดยละครที่เปนที่

นิยมในเดือนน้ี คือ เรื่อง สองหัวใจน้ีเพื่อเธอ และ สะใภจาว คาความนิยม 6.514 และ 6.355 ตามลําดับ ซึ่ง

เปนที่นิยมในกลุมเพศหญิงมากกวาเพศชายอยางเห็นได และกลุมผูชมสวนใหญน้ันแตกตางจากกลุมผูชมละคร

ของชองอื่นๆ ที่กลาวมา เน่ืองจากแฟนละครชอง 3 จะเปนกลุมที่อยูในกรุงเทพ และตางจังหวัดในเขตเทศบาล

เปนสวนมากอยางโดดเดน นอกจากน้ี ชอง 3 ยังมีรายการประเภทวาไรต้ีหรือ reality show อื่นๆ ที่เปนที่

นิยมอีก เชน รายการเดอะเฟส ไทยแลนด 2 และรายการแขงขันรองเพลง เดอะวอยซ เสียงจริงตัวจริง ซีซั่น 4 

ที่สามารถชวยชวงชิงเรตต้ิงจากชองอื่นไดในชวงปลายป ซึ่งมีกลุมผูชมสวนใหญมีทิศทางเดียวกับกลุมผูชมละคร

คือ เปนกลุมที่อยูในกรุงเทพ และตางจังหวัดในเขตเทศบาล และเปนที่นาสังเกตวา ผูรับชมรายการตางๆ 

เหลาน้ีของชอง 3 โดยสวนมากจะเปนกลุม white collar หรือกลุมคนทํางานออฟฟศ  

AMARIN TV ถึงแมจะมีเอกลักษณของชองที่คอนขางชัดเจน แตกลับพบวายังมีกลุมผูชมเปน

จํานวนไมมาก สงผลใหคาความนิยมยังคงรั้งทายตาราง (0.081) ไมวาจะเปนรายการบานและสวน หรือ

รายการแพรว ที่มีคาความนิยมยังตํ่ากวาคาเฉลี่ยของชอง อยางไรก็ตาม พบวามีรายการที่เปนที่นิยมของชองน้ี

อยู ไดแก รายการขาวเจาะประเด็นเชิงลึก บวกกับความเปนเอกลักษณในการนําเสนอขาวของพิธีกร อยาง 

รายการทุบโตะขาว ที่มีเรตต้ิง 0.514 ที่มีกลุมคนดูเปนทั้งคนทํางานและคนเกษียณอายุ เปนที่นิยมในกลุมเพศ

ชายมากกวาเพศหญิง และกลุมผูชมสวนใหญมีทั้งที่อยูในกรุงเทพและตางจังหวัด 
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นอกจากน้ี สังเกตไดวา รายการถายทอดสดกีฬาเปนประเภทรายการที่สามารถดึงความนิยม

จากผูชมไดเปนอยางดีไมวาจะออกอากาศในชองไหนก็ตาม ไมวาจะเปนกีฬาประเภทฟุตบอล หรือการแขงขัน

มวย โดยชองที่เนนการถายทอดการแขงขันกีฬา ไดแก TRUE4U ชองไทยรัฐทีวี หรือชอง PPTV สงผลใหมีคา

ความนิยมเพิ่มข้ึนในชวงที่มีการถายทอดกีฬา แตภาพรวมของชองยังคงมีคาความนิยมที่คอนขางตํ่าอยู ทั้งน้ี

กลุมผูชมกีฬาสวนใหญพบวาเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง และเปนผูชมที่อยูทั่วประเทศทั้งกรุงเทพและ

ตางจังหวัด อยางไรก็ตาม ในเดือน พ.ย. ที่ผานมาพบวา รายการถายทอดสดกีฬาที่มีคาความนิยมสูงสุดคือ 

ถายทอดสด ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย (ไทย+ไชนีส ไทเป) ทางชองไทยรัฐทีวี ทําคาความนิยมไดสูง

ถึง 9.527 ซึ่งถือวาเปนคาความนิยมที่สูงมากทีเดียว 

  จากที่กลาวไปขางตน ทําใหเห็นไดวา ในแตละชองรายการมีรายการใดของชองบางที่ไดรับ

ความนิยม กลุมผูรับชมเปนใคร โดยผูประกอบการจะสามารถสรางหรือผลักดันใหเกิดเน้ือหารายการเฉพาะ 

ตามรูปแบบตามที่แตละชองถนัด และไดรับความสนใจจากประชาชน ถึงแมภาพรวมชองจะยังมีคาความนิยมที่

ไมสูงนัก แตก็สามารถสรางเปนเอกลักษณหรือจุดเดนของชอง เพื่อใหผูบริโภคจดจําได กอใหเกิดความอยูรอด

ทั้งตอผูประกอบการชอง และผูผลิตเน้ือหารายการไดตอไปในอนาคต  

 




