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สรุปพฤติกรรมการรับชมรายการสื่อภาพเคลื่อนไหว

และการรับฟังสื่อทางเสียง 2562

จากการส�ารวจพฤตกิรรมการรบัชมรายการสือ่ภาพเคลือ่นไหวโดยรวมของผู้ชมทัว่ประเทศ2 พบว่า อปุกรณ์
หลกัทีผู้่ชมใช้รบัชมคือ เครือ่งรับโทรทศัน์แบบดิจติอล มสีดัส่วน 33.6% โทรศพัท์เคลือ่นที ่มีสดัส่วน 27.2% เครือ่ง
รับโทรทัศน์แบบจอแก้ว (โทรทัศน์แบบแอนะล็อก) มีสัดส่วน 20.1% และสมาร์ททีวี มีสัดส่วน 11.1% นอกจากนี้ 
ผู้ชมบางส่วนยังเลือกรับชมผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์พกพา (6%) และแท็บเล็ต (2%)

 ในส่วนของสถานทีร่บัชมนัน้พบว่า การรบัชมส่วนใหญ่เป็นการรบัชมจากท่ีพกัอาศยัถงึ 93.6% ตามมาด้วย 
การรับชมจากที่ท�างาน 4.9% การรับชมระหว่างเดินทาง 1.2% และการรับชมจากสถานที่อื่นๆ 0.3% ตามล�าดับ

ส�าหรบัระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการรบัชมส่ือภาพเคล่ือนไหว พบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่ใช้เวลามากกว่า 2-4 ช่ัวโมง
ต่อวนั เป็นสดัส่วนทีสู่งทีส่ดุถงึ 36.9% รองลงมาเป็นการใช้เวลารบัชม 1-2 ชัว่โมงต่อวนั ในสดัส่วน 32.6% ในขณะ
ที่กลุ่มผู้ชมที่ใช้เวลามากกว่า 4-6 ชั่วโมงต่อวัน มีสัดส่วน 15.6% กลุ่มที่เหลืออื่นๆ คือ ใช้เวลามากกว่า 6 ชั่วโมง
ต่อวัน และน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน มีสัดส่วน 7.9% และ 7.0% ตามล�าดับ ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการรับชมของผู้ชม
ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลา 18.01-22.00 น. โดยมีสัดส่วนสูงถึง 70.9% เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วง
เวลาหลังเลิกงาน ผู้ชมมีเวลาว่าง จึงมีความสะดวกในการรับชมสูงสุด ในขณะที่ช่วงเวลาอื่นๆนั้น มีสัดส่วนการรับ
ชมใกล้เคียงกัน ได้แก่ ช่วงเวลาตั้งแต่ 10.01-14.00 น. และ 22.01-02.00 น. ในสัดส่วน 7.8% เท่ากัน โดยช่วง
เวลาที่มีผู้รับชมน้อยที่สุดเป็นช่วงเวลา 02.01-06.00 น. โดยมีสัดส่วนเพียง 0.3% เท่านั้น

 
นอกจากนี้การส�ารวจในครั้งนี้พบว่า ผู้ชมรายการส่วนใหญ่ประมาณ 84.9% ยังคงรับชมรายการสดตาม

ตารางการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ โดย 49.9% เป็นผู้รับชมสดตามตารางการออกอากาศเท่านั้น และ
อีก 35% เป็นการรับชมสดตามตารางการออกอากาศควบคู่ไปกับการรับชมแบบออนดีมานด์ ขณะท่ี 15.1% 
เป็นการรับชมแบบออนดีมานด์ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซ่ึงผลการส�ารวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความส�าคัญของ
กิจการโทรทัศน์ท่ีออกอากาศตามผังรายการปกติที่ยังคงมีอิทธิพลอยู่มากต่อประชาชนในยุคของความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

1. พฤติกรรมการรับชมรายการสื่อภาพเคลื่อนไหว1 ปี 2562 

1 ส่ือภาพเคลือ่นไหว หมายถงึ รายการโทรทศัน์ ท้ังรายการปกตซิึง่รบัชมสดตามตารางการออกอากาศ/ผงัรายการ 
และการรบัชมย้อนหลังหรือรับชมตามความต้องการ รวมถงึการรบัชมวดิโีอตามความต้องการหรือวดิโีอออนดมีานด์ (Video 
on Demand) ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ  

 2 ส�านักงาน กสทช. ได้จัดท�าโครงการส�ารวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย โดยได้ส�ารวจกลุ่ม
ตัวอย่างจ�านวน 10,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ แบ่งพื้นที่เป็น 5 ภูมิภาคตามเกณฑ์ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบ
ด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งมีพื้นที่จังหวัดที่เป็น
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จ�านวน 26 จังหวัด 



NBTC
อุปกรณหลักที่ใชรับชมรายการสื่อภาพเคลื่อนไหว

สถานที่ที่ใชรับชมรายการสื่อภาพเคลื่อนไหว

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการรับชมรายการสื่อภาพเคลื่อนไหว

4.9%93.6% 1.2% 0.3%

7.0% 32.6% 36.9% 15.6% 7.9%

<1
ชม./วัน

1-2
ชม./วัน

>2-4
ชม./วัน

>4-6
ชม./วัน

>6
ชม./วัน

ตารางพฤติกรรมการรับชมรายการสื่อภาพเคลื่อนไหวโดยรวมทั่วประเทศ

เครื่องรับ
ทีวีดิจิตอล

33.6% 27.2% 20.1% 11.1% 6.0% 2.0%

โทรศัพท
เคลื่อนที่

เครื่องรับทีวี
แอนะล็อก

สมารททีวี คอมพิวเตอร แท็บเล็ต

ชวงเวลาในการ
รับชมรายการ
สื่อภาพเคลื่อนไหว

06.01-10.00

6.9%

18.01–22.00

70.9%

02.01–06.00

0.3%

22.01–02.00

7.8%

14.01-18.00

6.3%

10.01-14.00

7.8%

บาน/ที่พัก
ขณะเดินทาง/

บนรถ ที่ทำงาน

อื่นๆ

หมายเหตุ : N = จำนวนผูรับชมสื่อเคลื่อนไหว 8,588 คน  ที่มา : สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน, สำนักงาน กสทช. 
         และ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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จากการส�ารวจพฤติกรรมจากกลุ่มตัวอย่าง 10,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ พบว่า มีผู้รับฟังสื่อทางเสียง ซึ่ง
รวมถึงการรับฟังรายการวิทยุ การฟังเพลงออนไลน์ และมิวสิคสตรีมมิ่ง (Music Streaming) จ�านวน 55.6% หรือ 
5,564 คน ในขณะที่ จ�านวน 44.4% ไม่มีการรับฟังสื่อทางเสียง

ในจ�านวนกลุม่ผูร้บัฟังสือ่ทางเสยีงทัง้หมด 5,564 คนทัว่ประเทศนัน้ การส�ารวจในครัง้นี ้ได้แบ่งประเภทของ
กลุ่มที่รับฟังสื่อทางเสียงออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มที่รับฟังวิทยุอย่างเดียวมีจ�านวน 1,815 คน หรือจ�านวน 
32.6% กลุ่มที่ฟังเพลงออนไลน์ หรือ มิวสิคสตรีมมิ่งอย่างเดียวจ�านวน 1,909 คน หรือจ�านวน 34.3% และกลุ่มที่
ฟังทั้งสองประเภทจ�านวน 1,840 คน หรือจ�านวน 33.1%

จากการส�ารวจพฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุพบว่า ผู้ฟังสื่อทางเสียงส่วนใหญ่ หรือจ�านวน 65.7% 
ยังคงรับสื่อผ่านวิทยุ ในขณะที่ 34.3% ไม่มีการรับฟังรายการวิทยุ นอกจากนี้  ยังได้มีการส�ารวจพฤติกรรมของ  
ผู้บริโภคในการรับฟังรายการวิทยุในมิติต่างๆ ท่ีประกอบไปด้วย อุปกรณ์หลักที่ใช้ฟังรายการวิทยุ คลื่นที่ใช้ฟัง
รายการวิทยุ ช่องทางในการฟังวิทยุออนไลน์ รวมถึงสถานที่ ระยะเวลา และช่วงเวลาที่ใช้ในการรับฟังรายการ
วิทยุ ดังนี้ 

2. พฤติกรรมการรับฟังสื่อทางเสียง3 ปี 2562 

2.1 ประเภทสื่อทางเสียง 

2.2 การรับฟังรายการวิทยุ

  อุปกรณ์หลักในการรับฟังวิทยุ  
จากการส�ารวจพบว่า 68.9% ของกลุ่มผู ้ฟังวิทยุยังนิยมรับฟังจากเครื่องรับวิทยุ ท้ังจากวิทยุ

ในบ้าน วิทยุพกพา หรือวิทยุในรถยนต์ รองลงมา 19.3% รับฟังจากโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและแท็บเล็ต
ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ท้ัง 3G 4G และ Wifi ตามมาด้วย 7.8% เป็นการรับฟังจากวิทยุที่อยู่
ในโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและแท็บเล็ต 3.7% เป็นการรับฟังผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร ์
ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ก แล็ปท็อป และคอมพิวเตอร์พกพา และน้อยที่สุด 0.3% เป็นการรับฟังผ่านล�าโพงอัจฉริยะ

 
  คลื่นที่ใช้ในการรับฟังรายการวิทยุ 

จากการส�ารวจพบว่า ผู้ฟังส่วนใหญ่ หรือ 85.9% นิยมรับฟังรายการวิทยุจากคลื่นเอฟ.เอ็ม. ตามมา
ด้วยการรับฟังวิทยุออนไลน์ 17.5% และรับฟังจากคลื่นเอ.เอ็ม. 11.2% 

3 ส�านักงาน กสทช. ได้จัดท�าโครงการส�ารวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคส่ือของไทย โดยได้ส�ารวจกลุ่ม
ตัวอย่างจ�านวน 10,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ แบ่งพื้นที่เป็น 5 ภูมิภาคตามเกณฑ์ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบ
ด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งมีพื้นที่จังหวัดที่เป็น
ตัวอย่างในการวิจัย จ�านวน 26 จังหวัด ทั้งนี้ จากงานวิจัยในครั้งนี้ สื่อทางเสียง หมายถึง การรับฟังรายการวิทยุ การฟัง
เพลงออนไลน์ และมิวสิคสตรีมมิ่ง (Music Streaming)  
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FM

พฤติกรรมการรับฟงรายการวิทยุทั่วประเทศ

FM AMONLINE

85.9% 11.2%17.5%
คลื่น FM คลื่นออนไลน คลื่น AM

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

68.9% 19.3% 7.8% 3.7% 0.3%

วิทยุในบาน
วิทยุพกพา

วิทยุในรถยนต

โทรศัพทเคลื่อนที่
แท็บเล็ต 

(รับฟงผาน 3G 4G WIFI)

คอมพิวเตอรตั้งโตะ
โนตบุก/แล็ปท็อป

คอมพิวเตอรพกพา
(ใชอินเทอรเน็ตรับฟงวิทยุ)

โทรศัพทเคลื่อนที่
แท็บเล็ต

(รับคลื่นวิทยุโดยตรง 
ไมผาน 3G 4G WIFI)

ลำโพงอัจฉริยะ
(Smart Speaker)

อุปกรณหลักที่ใชฟงรายการวิทยุ

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการฟงรายการวิทยุ

37.5% 15.2% 7.3% 3.1% 

<1
ชม./วัน

1-2
ชม./วัน

>2-4
ชม./วัน

>4-6
ชม./วัน

>6
ชม./วัน

36.9%

หมายเหตุ : 
1. ผูตอบแบบสอบถาม 1 คนสามารถตอบไดมากกวา 1 ประเภทคลื่น  
2. ผูตอบแบบสอบถาม 1 คนสามารถตอบไดมากกวา 1 ชองทางออนไลน
3. สำรวจจากจำนวนผูฟง  3,655 คน 

(สำรวจจากผูฟงวิทยุออนไลน  632 คน)

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%
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ในปัจจุบันการฟังเพลงออนไลน์และมวิสคิสตรมีมิง่ได้รับความนิยมเพิม่สงูขึน้ ข้อมลูจากการส�ารวจแสดงให้
เห็นว่า สัดส่วนผู้ที่ฟังเพลงออนไลน์และมิวสิคสตรีมมิ่งมีสัดส่วนสูงถึง 67.4% จากจ�านวนผู้ฟังสื่อทางเสียงทั้งหมด 
โดยมเีพยีง 32.6% เท่านัน้ทีไ่ม่มกีารรบัฟังเพลงออนไลน์และมวิสิคสตรีมมิง่ นอกจากนี ้ยงัได้มกีารส�ารวจพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในการรับฟังเพลงออนไลน์และมิวสิคสตรีมมิ่งในมิติต่างๆ เช่น อุปกรณ์หลักที่ใช้ฟัง ช่องทางในการฟัง 
รวมถึงสถานที่ ความถี่ ระยะเวลา และช่วงเวลาที่ใช้ฟัง เพื่อท�าความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ฟังได้มากขึ้น โดยมีราย
ละเอียดดังนี้ 

2.3 การรับฟังเพลงออนไลน์ และมิวสิคสตรีมมิ่ง ผ่านเว็บไซต์ 
     หรือแอปพลิเคชัน

  ช่องทางในการรับฟังวิทยุออนไลน์ 
จากการส�ารวจพบว่า ช่องทางส�าคัญที่ผู้บริโภคใช้รับฟังวิทยุออนไลน์ คือ การฟังผ่านแอปพลิเคชัน 

(65.9%) ส่วนการรับฟังผ่านเว็บไซต์มีเพียงจ�านวน 39.7% 

  สถานที่รับฟังรายการวิทยุ 
จากการส�ารวจพบว่า ผู้ฟังส่วนใหญ่ยังนิยมรับฟังรายการวิทยุจากที่บ้าน หรือท่ีพักอาศัยในสัดส่วน 

46.6% รองลงมาเป็นการรับฟังในขณะเดินทาง หรืออยู่บนรถ ในสัดส่วน 41.7% ในขณะที่การรับฟังในที่
ท�างานมีสัดส่วนเพียง 10.9% 

  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการรับฟังรายการวิทยุ 
จากการส�ารวจพบว่า คนส่วนใหญ่ใช้เวลารับฟังรายการวิทยุระหว่าง 1-2 ชั่วโมงต่อวัน (37.5%) 

รองลงมาเป็นการรับฟังน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน มีสัดส่วน 36.9% ท้ังนี้ จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคไม่ได้ใช้เวลามากนักไปกับการฟังรายการวิทยุ สะท้อนได้จากสัดส่วนที่มีผู้ฟังวิทยุเกินกว่า 6 ชั่วโมง
ต่อวัน มีเพียง 3.1% เท่านั้น

  ช่วงเวลาในการรับฟังรายการวิทย ุ

จากการส�ารวจพบว่า ช่วงเช้าตั้งแต่ 06.01-09.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีผู้ฟังรายการวิทยุมากที่สุดถึง 
33.1% รองลงมาเป็นเวลา 09.01-12.00 น. สัดส่วน 21% โดยพบว่าช่วงเวลาระหว่างวัน ช่วงเวลา 15.01-
18.00 น. เป็นช่วงเวลาทีม่ผีูฟั้งรายการวทิยนุ้อยทีส่ดุในสดัส่วน 9.5% ส่วนช่วงเวลากลางคนืทีม่ผีูฟั้งรายการ
วิทยุน้อยที่สุด เป็นช่วงเวลา 00.01-03.00 น. มีสัดส่วนผู้ฟังเพียง 0.9% เท่านั้น 
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พฤติกรรมการรับฟงเพลงออนไลนและมิวสิคสตรีมมิ่งทั่วประเทศ

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%

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

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการฟง

อุปกรณหลักที่ใชฟง

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%

3-41-2 5-6
วัน/สัปดาห วัน/สัปดาห วัน/สัปดาห 

ทุกวัน

83.7% 13.6% 2.2%

โทรศัพทเคลื่อนที่ คอมพิวเตอรตั้งโตะ
โนตบุก/แล็ปท็อป

คอมพิวเตอรพกพา

แท็บเล็ต ลำโพงอัจฉริยะ
(Smart Speaker)

0.5%

ที่มา : สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน, สำนักงาน กสทช. 
         และ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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  อุปกรณ์หลักในการรับฟัง

เนื่องจากความก้าวไกลทางเทคโนโลยี ท�าให้ช่องทางการรับฟังเพลงออนไลน์และมิวสิคสตรีมม่ิง        
มีหลากหลายอุปกรณ์มากขึ้น อย่างไรก็ดี อุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ คิดเป็น
สัดส่วนถึง 83.7% ตามมาด้วยการรับฟังจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ก แล็ปท็อป และคอมพิวเตอร์พกพา 
ในสัดส่วน 13.6% ในขณะที่การรับฟังผ่านทางแท็บเล็ต คิดเป็นสัดส่วน 2.2% และการรับฟังผ่านล�าโพง
อัจฉริยะ หรือ Smart Speaker มีเพียง 0.5% เท่านั้น

 
  ช่องทางในการรับฟัง 

เนื่องจากการรับฟังส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์หลัก ช่องทางในการรับฟังส่วนใหญจ่ึง
เป็นการรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันมากที่สุดในสัดส่วน 79.4% ในขณะที่การรับฟังผ่านเว็บไซต์ มีสัดส่วน 
29.7%

  สถานที่ในการรับฟัง 

จากการส�ารวจพบว่า ผู ้ฟังส่วนใหญ่นิยมรับฟังเพลงออนไลน์และมิวสิคสตรีมมิ่งในบ้านและ
ที่พัก โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงสุด 61% รองลงมาเป็นการรับฟังในช่วงการเดินทาง 23.1% และการรับฟัง 
ในที่ท�างาน 13.8% 

  ความถี่ในการรับฟัง 

จากการส�ารวจพบว่า ผู้ฟังส่วนใหญ่ หรือสัดส่วน 37.9% รับฟังเพลงออนไลน์และมิวสิคสตรีมมิ่งเป็น
ประจ�าทุกวัน รองลงมาเป็นการรับฟัง 3-4 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็น 30.3% รับฟัง 1-2 วันต่อสัปดาห์ 19.6% 
และ 5-6 วันต่อสัปดาห์ 12.2% 

  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการรับฟัง 
จากการส�ารวจพบว่า พฤติกรรมด้านระยะเวลาการรับฟังเพลงออนไลน์และมิวสิคสตรีมมิ่งมี

ความคล้ายคลึงกับการรับฟังรายการวิทยุ โดยส่วนใหญ่มีการรับฟัง 1-2 ชั่วโมงต่อวัน 44.1% ตามมา
ด้วยการรับฟังน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน ในสัดส่วน 22.5% และการรับฟังมากกว่า 2-4 ชั่วโมงต่อวัน  
ในสัดส่วน 21.3%

  ช่วงเวลาในการรับฟัง 

จากการส�ารวจพบว่า ช่วงเวลาในการรับฟังเพลงออนไลน์และมิวสิคสตรีมมิ่งมีความแตกต่างจาก
การรับฟังวิทยุปกติ กล่าวคือ การรับฟังวิทยุปกติจะเป็นการรับฟังในช่วงเวลาเช้าเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
เป็นการรับฟังรายการที่จัดตามโปรแกรมการออกอากาศในช่วงก่อนเร่ิมงานประจ�าวัน อย่างไรก็ดี การฟัง
เพลงออนไลน์และมิวสิคสตรีมมิ่งเป็นการรับฟังในช่วงเวลาหลังเลิกงานเป็นส่วนใหญ่ โดยช่วงเวลา 18.01-
21.00 น. มีสัดส่วนสูงถึง 27.1% รองลงมาเป็นช่วงเวลา 21.01-24.00 น. 21.4% โดยช่วงเวลาที่รับฟังน้อย
สุดเป็นช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนถึงเช้าตรู่


