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ส�ำรวจพฤติกรรมและแนวโน้ม

กำรรับฟังสื่อทำงเสียงของคนไทย ปี 2562

ผลส�ำรวจพฤติกรรมกำรรับฟังสื่อทำงเสียง ปี 2562 พบว่ำ วิทยุ FM ได้รับควำมนิยมสูงสุดทั่วประเทศ 
เกือบร้อยละ 90 โดยที่ช่วงอำยุมีผลต่อพฤติกรรมกำรรับฟังรำยกำรวิทยุ กล่ำวคือ กลุ่มอำยุมำกมีควำมสนใจ
รบัฟังรำยกำรข่ำว ในขณะท่ีกลุ่มอำยุน้อยสนใจรบัฟังรำยกำรบันเทงิมำกทีส่ดุ ทัง้นี ้ในส่วนของกำรรบัฟังเพลง
ออนไลน์และมิวสิคสตรีมมิ่งพบว่ำ โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทำงกำรรับฟังที่ส�ำคัญมำกที่สุด 

โครงการส�ารวจพฤตกิรรมและแนวโน้มการบรโิภคส่ือของไทย ปี 2562 จดัท�าโดยส�านกันโยบายและวชิาการ
กระจายเสยีงและโทรทศัน์ ส�านกังาน กสทช. ร่วมกบัสถาบนัอาณาบริเวณศกึษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ด�าเนนิ
การส�ารวจกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 10,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ จากพื้นที่ 5 ภูมิภาคตามเกณฑ์ของส�านักงานสถิติ
แห่งชาติ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
ภาคใต้ ซึ่งมีพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีเป็นตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จ�านวน 26 จังหวัด โดยการส�ารวจครอบคลุมพฤติกรรม
การบริโภคสื่อภาพเคลื่อนไหว การบริโภคสื่อทางเสียง การบริโภคสื่อออนไลน์ การบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ การบริโภค
สือ่ในโรงภาพยนตร์ และการบริโภคสือ่กลางแจ้งและสือ่กลางแจ้งแบบเคล่ือนทีไ่ด้ ซึง่บทความฉบบันีจ้ะครอบคลมุ
ถึง ภาพรวมการรับฟังสื่อทางเสียงเท่านั้น 

ทั้งนี้ในการส�ารวจพฤติกรรม “สื่อทางเสียง” หมายถึง การรับฟังรายการวิทยุ การฟังเพลงออนไลน์ และ
มิวสิคสตรีมมิ่ง (Music Streaming)  

จากการส�ารวจพฤติกรรมจากกลุ่มตัวอย่าง 10,000 ครัวเรือนท่ัวประเทศ พบว่า มีผู้รับฟังส่ือทางเสียง  
ทีร่วมถงึการรบัฟังรายการวทิย ุการฟังเพลงออนไลน์ และมวิสคิสตรมีมิง่ (Music Streaming) จ�านวนร้อยละ 55.6 
หรือ 5,564 คน ในขณะที่ ร้อยละ 44.4 ไม่มีการรับฟังสื่อทางเสียง

ในจ�านวนกลุ่มผู้รับฟังสื่อทางเสียงทั้งหมด 5,564 คนทั่วประเทศนั้น ได้แบ่งประเภทของกลุ่มที่รับฟังส่ือ
ทางเสียงออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มที่รับฟังวิทยุอย่างเดียวมีจ�านวน 1,815 คน หรือร้อยละ 32.6 กลุ่มที่ฟัง
เพลงออนไลน์ หรือ มิวสิคสตรีมมิ่งอย่างเดียวจ�านวน 1,909 คน หรือร้อยละ 34.3 และกลุ่มที่ฟังทั้งสองประเภท
จ�านวน 1,840 คน หรือ ร้อยละ 33.1
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พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุทั่วประเทศ

จากการส�ารวจพฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุพบว่า ผู้ฟังสื่อทางเสียงส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 65.7 ยังคง
รับสื่อผ่านวิทยุ ในขณะท่ีร้อยละ 34.3 ไม่มีการรับฟังรายการวิทยุ นอกจากนี้ ยังได้มีการส�ารวจพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคในการรับฟังรายการวิทยุในมิติต่างๆ ท่ีประกอบไปด้วย อุปกรณ์หลักที่ใช้ฟังรายการวิทยุ คลื่นที่ใช้ฟัง
รายการวิทยุ ช่องทางในการฟังวิทยุออนไลน์ รวมถึงสถานที่ ระยะเวลา และช่วงเวลาที่ใช้ในการรับฟังรายการ
วิทยุ ดังนี้ 

อปุกรณ์หลกัในการรบัฟังวทิย ุจากการส�ารวจพบว่าร้อยละ 68.9 ของกลุม่ผูฟั้งวทิยยุงันยิมรบัฟังจาก
เครือ่งรบัวทิย ุทัง้จากวทิยุในบ้าน วทิยพุกพา หรอืวทิยใุนรถยนต์ รองลงมาร้อยละ 19.3 รบัฟังจากโทรศพัท์เคลือ่นที่ 
ผ่านเครอืข่ายโทรศพัท์มอืถอื ทัง้ 3G 4G และ Wifi ตามมาด้วย ร้อยละ 7.8 เป็นการรับฟังจากวทิยทุีอ่ยูใ่นโทรศพัท์
เคลือ่นที ่และแท็บเลต็ และน้อยทีส่ดุ ร้อยละ 0.3 เป็นการรับฟังผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็จากคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  
โน๊ตบุ๊ก แล็ปท็อป และ คอมพิวเตอร์พกพา 

คลื่นที่ใช้ในการรับฟังรายการวิทยุ จากการส�ารวจพบว่า ผู้ฟังส่วนใหญ่นิยม หรือร้อยละ 85.9  
รับฟังรายการวิทยุจากคลื่น FM ตามมาด้วยการรับฟังวิทยุออนไลน์ร้อยละ 17.5 และรับฟังจากคลื่น AM ร้อยละ 
11.2 

ช่องทางในการรับฟังวิทยุออนไลน์ จากการส�ารวจพบว่า ช่องทางส�าคัญที่ผู้บริโภคใช้รับฟังวิทยุ
ออนไลน์ คือ การฟังผ่านแอปพลิเคชั่น (สัดส่วน ร้อยละ 65.9) ส่วนการการรับฟังผ่านเว็บไซต์มีเพียง ร้อยละ 39.7 

หมายเหตุ : ค�านวนสัดส่วนจากจ�านวนผู้รับฟังสื่อทางเสียง 5,564 คน

ที่มา : ส�านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์, ส�านักงาน กสทช. 

         และ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทสื่อทางเสียงที่รับฟัง

34.3%33.1%32.6%
ฟงวิทยุ

ฟงเพลงออนไลน
มิวสิคสตรีมมิ่งฟงทั้งสองประเภท
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FM

พฤติกรรมการรับฟงรายการวิทยุทั่วประเทศ

FM

AM

ONLINE

85.9%

11.2%

17.5%

คลื่นที่ใชฟงรายการวิทยุ

65.9%

39.7%

ชองทางในการรับฟงวิทยุออนไลน

www.

แอปพลิเคชั่น

เว็บไซต

46.6% 41.7% 10.9% 0.8%

สถานที่ฟงรายการวิทยุ

บาน ที่พัก
ขณะเดินทาง/

บนรถ ที่ทำงาน

อื่นๆ

ชวงเวลา
ในการฟง
รายการวิทยุ

06.01-09.00

18.01–21.00

21.01–24.00

00.01–03.00

03.01–06.00

09.01-12.00

12.01-15.00

15.01-18.00

33.1%

12.5%

1.8%

0.9%

7%

14.2%

9.5%

21%

ที่มา : สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน, สำนักงาน กสทช. 
         และ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการฟงรายการวิทยุ

68.9%

19.3%

7.8%

3.7%

0.3%

วิทยุในบาน
วิทยุพกพา

วิทยุในรถยนต

โทรศัพทเคลื่อนที่
แท็บเล็ต 

(รับฟงผาน 3G 4G WIFI)

โทรศัพทเคลื่อนที่
แท็บเล็ต

คอมพิวเตอรตั้งโตะ
โนตบุก/แล็ปท็อป

คอมพิวเตอรพกพา
(ใชอินเทอรเน็ตรับฟงวิทยุ)

(รับคลื่นวิทยุโดยตรง 
ไมผาน 3G 4G WIFI)

ลำโพงอัจฉริยะ
(Smart Speaker)

อุปกรณหลักที่ใชฟงรายการวิทยุ1

4

5

2

3

37.5% 15.2% 7.3% 5.1% 

<1
ชม./วัน

1-2
ชม./วัน

>2-4
ชม./วัน

>4-6
ชม./วัน

>6
ชม./วัน

36.9%

คลื่น FM 

คลื่นออนไลน

คลื่น AM

หมายเหตุ : 1. ผูตอบแบบสอบถาม 1 คนสามารถตอบได
                      มากกวา 1 ชองทาง
                  2. สำรวจจากจำนวนผูฟง  3,655 คน  

(สำรวจจากผูฟงวิทยุออนไลน  632 คน)
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สถานทีร่บัฟังรายการวทิย ุจากการส�ารวจพบว่า ผู้ฟังส่วนใหญ่ยงันยิมรับฟังรายการวทิยุจากทีบ้่าน หรอื

พีพ่กัอาศยัในสดัส่วน ร้อยละ 46.6 รองลงมาเป็นการรับฟังในขณะเดินทาง หรืออยูบ่นรถ ร้อยละ 41.7 ในขณะทีก่าร 
รับฟังในที่ท�างานมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10.9

ระยะเวลาในการรับฟังรายการวิทยุ จากการส�ารวจพบว่า คนส่วนใหญ่รับฟังรายการวิทยุระหว่าง  
1-2 ชัว่โมงต่อวนั (สดัส่วน ร้อยละ 37.5) รองลงมาเป็นการรับฟังน้อยกว่า 1 ชัว่โมงต่อวนั มสัีดส่วน ร้อยละ 36.9 ทัง้นี้  
จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคไม่ได้ใช้เวลามากนักไปกับการฟังรายการวิทยุ สะท้อนได้จากสัดส่วนที่มีผู้ฟัง
วิทยุเกินกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันนั้นมีเพียงร้อยละ 3.1 เท่านั้น

ช่วงเวลาในการรับฟังรายการวิทย ุ จากการส�ารวจพบว่า ช่วงเช้าตั้งแต่ 06.01- 09.00 น. เป็นช่วง 
เวลาที่มีผู้ฟังรายการวิทยุมากที่สุดถึงร้อยละ 33.1 รองลงมาเป็นเวลา 09.01-12.00 น. สัดส่วนร้อยละ 21 โดย
พบว่าช่วงเวลาระหว่างวัน ช่วงเวลา 15.01-18.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีผู้ฟังรายการวิทยุน้อยที่สุดในสัดส่วน 
ร้อยละ 9.5 ส่วนช่วงเวลากลางคนืทีม่ผีูฟั้งรายการวทิยนุ้อยทีสุ่ด เป็นช่วงเวลา 03.01-06.00 น. มสัีดส่วนผู้ฟังเพยีง 
ร้อยละ 1.8 เท่านั้น 

57-75 ป
อยูในชวงอายุ

Baby 
Boomer

Gen

24-41 ป
อยูในชวงอาย

YุGen

42-56 ป
อยูในชวงอาย

Xุ
76 ปขึ้นไป
อยูในชวงอายุ

G.I.
Generation

Gen
อยูในชวงอาย

Zุ
23 ป

หรือนอยกวา

รายการขาว 26.7% 26.8% 24.0% 22.4% 18.9%

รายการสาระ 15.8% 18.3% 18.6% 17.7% 18.5%

รายการบันเทิง 15.8% 19.9% 22.4% 28.1% 27.9%

 6.7% 8.6% 12.0% 13.7% 14.1%

รายการศาสนา 20.8% 15.7% 12.0% 9.3% 9.6%

 14.2% 10.7% 11.0% 8.8% 11.0%

รวม 100% 100% 100% 100% 100%

รายงานสภาพ
การจราจร

เนื้อหาเกี่ยวกับ
ชุมชน

ประเภทรายการ

ที่มา : สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน สำนักงาน กสทช. 
และ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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การฟังรายการวิทยุ

ผลการศึกษาประเภทของรายการที่นิยมรับฟัง โดยการแยกประเภทรายการที่แต่ละช่วงอายุของผู้ฟัง  
ตามเจเนอเรชั่นทั้ง 5 กลุ่มนั้น พบว่า วัย ในช่วงอายุต่างๆ มีผลต่อความนิยมรับฟังประเภทรายการอย่างชัดเจน

 Generation G.I.  ทีม่อีาย ุ76 ปีขึน้ไป จะนยิมรับฟังรายการประเภทข่าวมากทีสุ่ด ร้อยละ 26.7 รองลงมาเป็น 
กลุม่รายการศาสนา ร้อยละ 20.8 และรายการสาระ และรายการบนัเทิงในสัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 15.8 โดยทีก่ลุม่นี้ 
ให้ความสนใจรับฟังรายการข่าวจราจรน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 6.7 เท่านั้น

ส่วน Baby Boomer ที่มีอายุ 57 -75 ปี และ GenX  ช่วงอายุ 42 -56 ปี มีความคล้ายคลึงกันที่ นิยมรับ
ฟังรายการข่าวมากที่สุด ร้อยละ 26.8 และร้อยละ 24 รองลงมาเป็นรายการบันเทิงร้อยละ 19.9 และร้อยละ 22.4 
แล้วจึงเป็นกลุ่มรายการสาระ

GenY ในช่วงอาย ุ24- 41 ปี และ GenX ทีม่อีายนุ้อยกว่า 23 ปี นิยมรบัฟังรายการบนัเทิงมากท่ีสดุในสดัส่วน
ร้อยละ 28.1 และร้อยละ 27.9 รายการข่าว มาเป็นอันดับ 2 ในทั้งสองกลุ่ม ตามด้วยรายการสาระ

ทั้งนี้จะเห็นว่ากลุ่มรายการข่าว ได้รับความนิยมสูงในผู้สูงอายุ และได้รับความนิยมลดลงตามกลุ่มอายุที ่
ลดลง ส่วนรายการกลุ่มบันเทิงจะได้รับความนิยมในกลุ่มอายุน้อย และรายการศาสนาจะไม่ได้รับความนิยมใน 
GenY  และ GenZ 



NBTCพฤติกรรมการรับฟงเพลงออนไลน 
           และมิวสิคสตรีมมิ่งทั่วประเทศ

ความถี่ในการฟง

79.4%

29.7%

ชองทางในการฟง

www.

แอปพลิเคชั่น

เว็บไซต

61.0% 23.1% 13.8% 2.1%

สถานที่ฟง

บาน ที่พัก
ขณะเดินทาง/

บนรถ
ที่ทำงาน

อื่นๆ

ชวงเวลา
ในการฟง
เพลงออนไลน

และมิวสิคสตรีมมิ่ง

06.01-09.00

18.01–21.00

21.01–24.00

00.01–03.00

03.01–06.00

09.01-12.00

12.01-15.00

15.01-18.00

13.8%

12.3%

27.1%

21.4%

0.3%

1.4%

11.2%

12.5%

ที่มา : สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน, สำนักงาน กสทช. 
         และ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หมายเหตุ : 1. ผูตอบแบบสอบถาม 1 คนสามารถตอบได
                      มากกวา 1 ชองทาง
                  2. สำรวจจากจำนวนผูฟง  3,749 คน  

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการฟง

83.7%

13.6%

2.2%

0.5%

โทรศัพทเคลื่อนที่

คอมพิวเตอรตั้งโตะ
โนตบุก/แล็ปท็อป

คอมพิวเตอรพกพา

แท็บเล็ต

ลำโพงอัจฉริยะ
(Smart Speaker)

อุปกรณหลักที่ใชฟง1

4

5

2

3

44.1% 21.3% 7.8% 4.3% 

<1
ชม./วัน

1-2
ชม./วัน

>2-4
ชม./วัน

>4-6
ชม./วัน

>6
ชม./วัน

22.5%

19.6%

37.9%

30.3%
12.2%

3-4

1-2

5-6

วัน/สัปดาห 

วัน/สัปดาห 

วัน/สัปดาห 

ทุกวัน
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พฤติกรรมการรับฟังเพลงออนไลน์ 
และมิวสิคสตรีมมิ่ง ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน่

ในปัจจุบันการฟังเพลงออนไลน์และมิวสิคสตรีมมิ่งได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น ข้อมูลจากการส�ารวจแสดง
ให้เห็นว่า สัดส่วนผู้ที่ฟังเพลงออนไลน์และมิวสิคสตรีมมิ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 67.4 จากจ�านวนผู้ฟังสื่อทางเสียง
ทั้งหมด  โดยมีเพียงร้อยละ 32.6 เท่านั้นที่ไม่มีการรับฟังเพลงออนไลน์และมิวสิคสตรีมมิ่ง นอกจากนี้ ยังได้มีการ
ส�ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในการรับฟังเพลงออนไลน์และมิวสิคสตรีมมิ่ง ในมิติต่างๆ เช่น อุปกรณ์หลักที่ใช้ฟัง 
ช่องทางในการฟัง รวมถึงสถานที่ ความถี่ ระยะเวลา และช่วงเวลาที่ใช้ฟัง เพื่อท�าความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ฟังได้
มากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการรับฟัง เนื่องจากความก้าวไกลทางเทคโนโลยี ท�าให้ช่องทางการรับฟังเพลง
ออนไลน์และมิวสคิสตรมีมิง่มีหลากหลายอุปกรณ์มากขึน้ อย่างไรกดี็อปุกรณ์ท่ีได้รบัความนยิมสงูสดุ ได้แก่ โทรศัพท์
เคลื่อนที่ คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 83.7 ตามมาด้วยการรับฟังจากคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ โน๊ตบุ๊ก แล็ปท็อป และ
คอมพิวเตอร์พกพา ในสัดส่วนจ�านวนร้อยละ 13.6 ในขณะที่การรับฟังผ่านทางแท็บเล็ตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.2 
และการรับฟังผ่านล�าโพงอัจฉริยะ หรือ Smart Speaker มีเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น 

ช่องทางในการรบัฟัง เนือ่งจากการรบัฟังส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคล่ือนทีเ่ป็นอปุกรณ์หลัก ช่องทางในการ
รับฟังส่วนใหญ่จึงเป็นการรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชั่นมากท่ีสุดในสัดส่วนร้อยละ 79.4 ในขณะท่ี การรับฟังผ่าน
เว็บไซต์มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 29.7

สถานที่ในการรับฟัง จากการส�ารวจพบว่า ผู้ฟังส่วนใหญ่นิยมรับฟังเพลงออนไลน์และมิวสิคสตรีมม่ิง 
ในบ้านและทีพั่ก โดยคิดเป็นสัดส่วนสงูสดุ ร้อยละ 61 รองลงมาเป็นการรับฟังในช่วงการเดินทาง ร้อยละ 23.1 และการ 
รับฟังในที่ท�างาน ร้อยละ 13.8 

ความถี่ในการรับฟัง จากการส�ารวจพบว่า ผู้ฟังส่วนใหญ่ หรือสัดส่วนร้อยละ 37.9 รับฟังเพลงออนไลน์ 
และมิวสิคสตรีมมิ่งเป็นประจ�าทุกวัน รองลงมาเป็นการรับฟัง 3-4 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 30.3) รับฟัง 1-2 วันต่อ
สัปดาห์ (ร้อยละ 19.6) และ 5-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 12.2) 

ระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการรบัฟัง จากการส�ารวจพบว่า พฤตกิรรมของระยะเวลาการรับฟังเพลงออนไลน์
และมิวสิคสตรีมมิ่งมีความคล้ายคลึงกับการรับฟังรายการวิทยุ โดยส่วนใหญ่รับฟังมากกว่า 1-2 ชั่วโมงต่อวัน  
(ร้อยละ 44.1) ตามมาด้วยการรับฟังน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน ในสัดส่วนร้อยละ 22.5 และการรับฟังมากกว่า 2- 4 
ชั่วโมงต่อวัน ในสัดส่วน ร้อยละ 21.3
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 ช่วงเวลาในการรับฟัง จากการส�ารวจพบว่า ช่วงเวลาในการรับฟังเพลงออนไลน์และมิวสิคสตรีมมิ่งมี

ความแตกต่างจากการรับฟังวิทยุปกติ กล่าวคือ การรับฟังวิทยุปกติจะเป็นการรับฟังในช่วงเวลาเช้าเป็นส่วนใหญ่ 
เนือ่งจากเป็นการรบัฟังรายการทีจ่ดัตามโปรแกรมการออกอากาศในช่วงก่อนเร่ิมงานประจ�าวนั อย่างไรกดี็ การฟัง
เพลงออนไลน์และมวิสคิสตรมีมิง่เป็นการรบัฟังในช่วงเวลาหลังเลิกงานเป็นส่วนใหญ่ โดยช่วงเวลา 18.01- 21.00 น. 
มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 27.1 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 21.01- 24.00 น. (ร้อยละ 21.4) โดยช่วงเวลาที่รับฟังน้อยสุด
เป็นช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนถึงเช้าตรู่ 

จากผลการส�ารวจพฤติกรรมการรับรายการวิทยุ และการรับฟังเพลงออนไลน์และมิวสิคสตรีมมิ่งข้างต้น  
พบว่า การฟังสือ่ทางเสยีงผ่านออนไลน์และมวิสคิสตรมีมิง่ได้รับความนยิมมากขึน้อย่างเหน็ได้ชดั เนือ่งจากสามารถ
เข้าถึงการบริการได้สะดวกทุกท่ีทุกเวลา และสามารถรับฟังได้จากอุปกรณ์พกพาเคล่ือนที่ เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และแท็บเล็ต โดยการรับฟังเพลงออนไลน์และมิวสิคสตรีมมิ่งมักสะท้อนพฤติกรรมของประชากรอายุน้อยที่มีการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารอยู่แล้วในปัจจุบัน  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากประชากรจ�านวนไม่น้อยของประเทศไทยนั้น เป็นประชากรสูงอายุที่ยากต่อการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเข้าถึงสื่อผ่านช่องทางดั้งเดิมจึงยังมีความส�าคัญอยู่ เช่น การรับฟังวิทยุ AM และ FM 
ผ่านเครื่องรับวิทยุ เป็นต้น


