พฤติกรรมการรับชมรายการวาไรตี้ในชวงเวลา Prime-time
: กรณีศึกษาของชองเวิร&คพอยท& ทีวี
โดย นางสาวณัฐชญา ทวีวิทยชาครียะ
สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน
นับ ตั้ งแต ช วงเวลาการเปลี่ ย นผ านจากโทรทั ศนภาคพื้ น ดิ น ในระบบแอนะล็ อกไปสู ระบบ
ดิจิตอลเป,นต-นมา ชองรายการดิจิตอลทุกชองตางมีการพัฒนาการผลิตเนื้อหารายการและการจัดวางกลยุทธ
ด-านผังรายการเพื่อให-ชองรายการสามารถแขงขันกับคูแขงอื่นๆ ในอุตสาหกรรมโทรทัศนได- โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงเวลาไพรมไทม (Prime-time) หรือชวงเวลาหลังขาวภาคค่ํา (เวลาระหวาง 20.00 - 22.00 น.) นั้น
พบวา มีการแขงขันอยางเข-มข-นมากขึ้น เนื่องจากทุกชองรายการตางเล็งเห็นวาชวงเวลาดังกลาวเป,นชวงเวลา
ที่มีผู-รับชมโทรทัศนมากที่สุด ดังนั้น หากชองรายการใดสามารจัดผังรายการที่สอดคล-องกับความต-องการของ
ผู-ชม ความนิยมของคนดู (TV Rating) ของชองรายการนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นจนสามารถดึงดูดเม็ดเงินโฆษณาเพื่อมา
ลงในชวงเวลานี้ได- ซึ่งจะสามารถสร-างรายได-ให-แกชองได-อยางมหาศาล เนื่องจากเป,นที่ทราบกันดีวา ชวงเวลา
ไพรมไทม คือ ชวงเวลาที่มีอัตราคาโฆษณาสูงที่สุดของการออกอากาศในแตละวัน
ในวงการโทรทัศนไทยตั้งแตอดีตจวบจนกระทั่งการเปลี่ยนผานเข-าสูโทรทัศนดิจิตอลอยางเต็ม
รูป แบบในปM 2558 พบว า “ละครไทย” เป, น รายการยอดนิ ย มอั น ดั บ หนึ่ งในช วงเวลาไพรมไทม และเป, น
ประเภทรายการหลักที่ชวยสร-างความนิยมให-แกชองรายการเดิมที่เป,นผู-เลนหลักในอุตสาหกรรมโทรทัศนมา
อยางยาวนาน ซึ่งก็คือ สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 (ชอง 7) และสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
(ชอง 3) โดยละครทุกเรื่องที่ออกอากาศในชวงเวลาหลังขาวของแตละวันได-รับความนิยมจากผู-ชมและมีเรตติ้ง
สูงอยางตอเนื่อง และเมื่อพิจารณากลุมผู-รับชมที่เฝUาติดตามรายการละครไทยของชอง 7 และชอง 3 พบวา
กลุมผู-ชมสวนใหญคือเพศหญิง อายุประมาณ 40 ปMขึ้นไป และอาศัยอยูในเขตตางจังหวัด
ตารางที่ 1: คาความนิยมรายการละคร (TV Rating) ของชอง 7 และชอง 3 พ.ศ. 2558
ชอง 7
ชวงเวลา

ชอง 3

ชื่อละคร

TVR

จ/อ. (ม.ค.-มี.ค.)

บ-านศิลาแดง

9.554

จ/อ. (มี.ค.-พ.ค.)

ไมสิ้นไร-ไฟสวาท

จ/อ. (พ.ค.-มิ.ย.)

ชวงเวลา

ชื่อละคร

TVR

จ/อ. (ม.ค.-มี.ค.)

บางระจัน

5.951

9.343

จ/อ. (มี.ค.-ส.ค.)

เลือดมังกร

5.375

เพื่อนแพง

7.489

จ/อ. (ส.ค.-ต.ค.)

เพื่อนรักเพื่อนริษยา

4.582

จ/อ. (ก.ค.-ส.ค.)

เจ-านาง

8.149

จ/อ. (ต.ค.-ธ.ค.)

สะใภ-จ-าว

6.156

จ/อ. (ส.ค.-ต.ค.)

เพลิงตะวัน

7.171

พ/พฤ. (ม.ค.-ก.พ.)

แอบรักออนไลน

5.306

จ/อ. (ต.ค.-ธ.ค.)

คนละโลก

7.252

พ/พฤ. (ก.พ.-เม.ย.)

ลมซอนรัก

5.580

พ/พฤ. (ม.ค.-มี.ค.)

คาดเชือก

10.746

พ/พฤ. (เม.ย.-พ.ค.)

กลกิโมโน

3.435

ชอง 7

ชอง 3

ชวงเวลา

ชื่อละคร

TVR

ชวงเวลา

ชื่อละคร

TVR

พ/พฤ. (มี.ค.-พ.ค.)

นางชฎา

11.286

พ/พฤ. (พ.ค.-ก.ค.)

หนึ่งในทรวง

6.764

พ/พฤ. (พ.ค.-ก.ค.)

ดั่งสวรรคสาป

6.260

พ/พฤ. (ก.ค.-ส.ค.)

ใต-เงาจันทร

5.518

พ/พฤ. (ก.ค.-ส.ค.)

เลื่อมสลับลาย

7.250

พ/พฤ. (ส.ค.-ต.ค.)

นางร-ายที่รัก

4.358

พ/พฤ. (ก.ย.-ต.ค.)

รอยรักแรงแค-น

8.384

พ/พฤ. (ต.ค.-พ.ย.)

สองหัวใจนี้...เพื่อเธอ

5.955

พ/พฤ. (ต.ค.-ธ.ค.)

คูปรับฉบับหัวใจ

5.812

ศ-อา. (ม.ค.-ก.พ.)

สายลับ 3 มิติ

2.992

ศ-อา. (ม.ค.-ก.พ.)

ลีลาวดีเพลิง

8.236

ศ-อา. (ก.พ.-มี.ค.)

แก-วตาหวานใจ

4.165

ศ-อา. (ก.พ.-มี.ค.)

ปลาหลงฟUา

7.286

ศ-อา. (มี.ค.-เม.ย.)

หัวใจปฐพี

3.388

ศ-อา. (มี.ค.-เม.ย.)

แหวนสวาท

8.451

ศ-อา. (เม.ย.-พ.ค.)

สุดแค-นแสนรัก

6.926

ศ-อา. (เม.ย.-พ.ค.)

เพลงรักเพลงลํา

5.200

ศ-อา. (พ.ค.-มิ.ย.)

ข-าบดินทร

5.271

ศ-อา. (มิ.ย.-ก.ค.)

สิงหรถบรรทุก

8.734

ศ-อา. (ก.ค.)

ผู-กองยอดรัก

7.817

ศ-อา. (ก.ค.-ส.ค.)

เลือดตัดเลือด

7.857

ศ-อา. (ก.ค.-ส.ค.)

นางสาวทองสร-อย คุณแจ\วหมายเลข 1

5.528

ศ-อา. (ส.ค.-ก.ย.)

ข-ามากับพระ

10.502

ศ-อา. (ส.ค.-ก.ย.)

ขอเป,นเจ-าสาวสักครั้งให-ชื่นใจ

4.662

ศ-อา. (ก.ย.-ต.ค.)

พญาโศก

7.319

ศ-อา. (ก.ย.-ต.ค.)

ห-องหุน

6.331

ศ-อา. (ต.ค.-พ.ย.)

ตะพดโลกันตร

6.074

ศ-อา. (ต.ค.-พ.ย.)

ทางผานกามเทพ

5.834

ศ-อา. (พ.ย.-59)*

บ-านทรายทองพจมาน สวางวงศ

5.428

ศ-อา. (พ.ย.-ธ.ค.)

พลับพลึงสีชมพู

4.882

* ออกอากาศตั้งแต พ.ย. 2558- ม.ค. 2559

ที่มา: Nielsen

อยางไรก็ดี ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรทัศนไทยเริ่มคอยๆ เปลี่ยนแปลงไปในชวงปM 2559
โดยชองดิจิตอลน-องใหมมาแรงอยางเชน ชองเวิรคพอยท ทีวี ได-วางกลยุทธการจัดผังชองรายการในชวงเวลา
ไพรมไทมที่แตกตางออกไปจากผู-เลนอื่น นั่นคือ การนําเสนอรายการประเภท “วาไรตี้” เป,นเนื้อหารายการ
หลักในชวงเวลาหลังขาวภาคค่ํา โดยหวังวาเนื้อหาวาไรตี้ที่สนุกสนานจะเป,นทางเลือกใหมให-แกผู-รับชมทั่ว
ประเทศ ซึ่ ง ช องเวิ ร คพอยท ที วี พยายามที่ จ ะพั ฒ นาเนื้ อ หารายการให- มี ค วามแตกต างและมี รู ป แบบที่
หลากหลาย โดยคํานึงถึงความต-องการของผู-ชมที่มีสไตล ความชื่นชอบ และรสนิยมที่แตกตางกัน
เป,นที่นาสนใจวา การจัดผังรายการของชองเวิรคพอยท ทีวี ในชวงเวลาไพรมไทม เป,นการ
ตัดสินใจที่ตรงกันข-ามกับชองรายการอื่นๆ เชน ชอง 8 ชอง One และชอง GMM25 ที่เลือกใช-วิธีการจัดผัง
รายการแบบผังชนผัง (Counter-programming) โดยนําละครมาออกอากาศในชวงเวลาหลังขาว ซึ่งเป,นผัง
รายการเดียวกับชอง 3 และชอง 7 อยางไรก็ดี การวางกลยุทธด-านผังรายการของชองเวิรคพอยท ทีวี โดยการ
นําเสนอเนื้อหารายการที่แปลกใหม และแตกตางจากคูแขงชองอื่นที่เน-นรายการละครเป,นหลักนั้น เป,นการจัด
ผังรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันและการเผชิญหน-ากับผู-ประกอบการชองรายเดิมที่สามารถครอบครอง
ตลาดผู-ชมทั่วประเทศ (Mass Market) ได-อยางแข็งแกรง และหันไปสร-างตลาดใหมที่ยังไมมีผู-ประกอบการราย

ใดให-ความสนใจ (Niche Market) ซึ่งการตัดสินใจชองเวิรคพอยท ทีวี ถือได-วาประสบความสําเร็จ เนื่องจาก
ความแปลกใหมและความสนุกสนานของรายการวาไรตี้ได-สงผลให-รายการของชองเวิรคพอยท ทีวี ในชวงเวลา
ไพรมไทมเป,นที่รู-จักและได-รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นในชวงระยะเวลาเพียงแค 3 ปM
ตารางที่ 2: คาความนิยมรายการวาไรตี้ (TV Rating) ของชองเวิร&คพอยท& ทีวี
ออกอากาศชวงเวลา 20.00-22.00 น. พ.ศ. 2558-2560
ชองเวิร&คพอยท& ทีวี
พ.ศ.

วันจันทร&

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัส

วันศุกร&

2558

จําอวด
หนKาจอ
(TVR 1.364)

ซูเปอร&หม่ํา
(TVR 1.576)

ใครคือใคร
ไอเดนติตี้
ไทยแลนด&
2015
(TVR 1.318)

เทง โหนง
วิทยาคม
(TVR 1.275)

ชิงชKาสวรรค&
ลูกทุงโอทอป
(TVR 1.103)

เทง โหนง
วิทยาคม
(ม.ค.-ก.ย.)
(TVR 2.732)

ตุQกกี้โชว&
(ม.ค.-ก.ค.)
(TVR 0.926)

2559

จําอวด
หนKาจอ
(TVR 2.345)

ซูเปอร&หม่ํา
(TVR 3.011)

นักรKอง
ซอนแอบ
(TVR 4.228)

The Mask
Singer
(ต.ค.59-มี.ค.60)
(TVR 7.135)

2560*

เด็กรKอง
กKองโลก
(TVR 2.435)

ซูเปอร&หม่ํา
(TVR 3.475)

นักรKอง
ซอนแอบ
(TVR 5.958)

The Mask
Singer 2
(เม.ย.-ส.ค.)
(TVR 7.311)

ซูเปอร&มวย
ไทย
(ส.ค.-ก.ย.)
(TVR 0.807)
แฟนพันธุแทซุปเปอรแฟน
(ม.ค.-พ.ค.)
(TVR 1.264)
เดอะ ยูนิคอรน
สตารทอัพ
พันล-าน*
(มิ.ย.- ส.ค.)

วันเสาร&

วันอาทิตย&

ออกอากาศซีรีส&ตางประเทศ
(พระพุทธเจKา มหาศาสดาโลก)
(TVR 1.823)
เลท มี อิน
ศัลยกรรม
พลิกชีวิต
ไทยแลนด&
(ม.ค.-เม.ย.)
(TVR 4.534)
ไมค&ทองคํา
เด็ก
(เม.ย.-ธ.ค.)
(TVR 5.810)

ซูเปอร&มวย
ไทย
(ม.ค.-ก.ย.)
(TVR 2.369)

ไมค&ทองคําเด็ก
(ม.ค.-มี.ค.)
(TVR 5.191)

ไมค&ทองคําเด็ก 2*
(เม.ย.-ส.ค.)
(TVR 5.009)

(TVR 0.728)
* ขKอมูลเดือนมกราคม ถึง 27 สิงหาคม 2560 (ที่มา: Nielsen)

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากแนวโน-มคาความนิยมของรายการวาไรตี้ของชองเวิรคพอยท ทีวี ที่เพิ่ม
สูงขึ้นในชวงเวลาไพรมไทมตั้งแตปM 2558 เป,นต-นมา สะท-อนได-อยางชัดเจนวา ผู-ชมทั่วประเทศเริ่มมีพฤติกรรม
ในการรับชมเนื้อหารายการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู-ชมหันมารับชมรายการวาไรตี้ในชวงเวลาไพรมไทมกันมาก
ขึ้น ซึ่งแตกตางจากในอดีตที่ผู-รับชมทั่วประเทศมักจะติดตามละครไทยหลังขาวเป,นหลัก ซึ่งจะเห็นได-วาในปM

2559 และ 2560 เป,นต-นมา รายการวาไรตี้ของชองเวิ
อง รคพอยท ทีวี ซึ่งได-แก รายการ The Mask Singer
(ซีซั่น 1 และ 2) ได-รับความนิยมจากผู-ชมสูงมาก จนทําให-คาความนิยมเฉลี่ยในรายการสูงกวารายการละคร
า
หลังขาวของชอง 7 และชอง 3 ซึ่งสงผลให-รายการ The Mask Singer (ซีซั่น 1 และ 2)
2 ของชองเวิรคพอยท
ทีวี กลายเป,นรายการวาไรตี
วาไรตี้บันเทิงรายการแรกในประวั
รายการแรกใน ติศาสตรวงการโทรทัศนไทยที่มีมีเรตติ้งสูงกวารายการ
ละครหลังขาวที่ออกอากาศในชวงเวลาเดียวกัน
ภาพที่ 1: เปรียบเทียบคาความนิยมของละครหลังขาว (ชอง 7 และ 3) กับรายการ The Mask Singer (1 และ 2)
เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560

The Mask Singer
(TVR 7.135)

Vs
Vs.

ชื่นชีวา (TVR 4.861)
รีรัน สายโลหิต (TVR 3.962)
สาปดอกสรKอย (TVR 4.291)
นักบุญทรงกลด (TVR 5.983)

ดวงใจพิสุทธิ์ (TVR 5.371)
ดาวหลงฟ\า ภูผาสีเงิน (TVR 3.724)
เพชรกลางไฟ (TVR 3.105)
ตะวันยอแสง (TVR 3.475)

เดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม 2560

The Mask Singer 2
(TVR 7.311)

Vs
Vs.

พริ้ง คนเริงเมือง (TVR 4.438)
มือเหนือเมฆ (TVR 5.343)
นักรบตาป`ศาจ (TVR 6.410)*

เมียหลวง (TVR 3.963)
สายลับจับแอQบ (TVR 1.980)
เพลิงบุญ (TVR 3.343)*
* ขKอมูลเดือนมกราคม ถึง 23 สิงหาคม 2560
ที่มา: Nielsen

เป,นที่นาสนใจวา หากพิจารณากลุมผู-รับชมรายการวาไรตี้ในชวงเวลาไพรมไทม
วงเวลาไพรมไทมของชองเวิรค
พอยท ทีวี ในชวงปM 2558-2560 พบวา กลุมผู-ชมสวนใหญคือเพศหญิง อายุประมาณ 40 ปMขึ้นไป และอาศัย
อยูในเขตตางจังหวัด ซึ่งเป,นกลุมเดียวกับผู-รับชมที่เฝUาติดตามละครไทยหลังขาวของชอง 7 และชอง 3 โดย
พฤติกรรมการรับชมรายการดังกลาวสะท-อนได-วา หากรายการวาไรตี้ในชวงไพรมไทมของช
วง
ของชองเวิ
อง รคพอยท ทีวี
ได-รับความนิยมสูงขึ้น จะเกิดจากการที่กลุมผู-รับชมจํานวนหนึ่งได-เปลี่ยนพฤติกรรมมารับชมรายการวาไรตี้
แทนละครหลังขาว
พฤติ กรรมการรับ ชมรายการในช
ชมรายการ วงเวลาไพรมไทมทีที่ เ ปลี่ย นแปลงไปของผู- ช มทั่ ว ประเทศ
กอให-เกิดคําถามตามมาวา อะไรคือปkจจัยหลักที่สงผลให-ผู-ชมหันมารับชมรายการวาไรตี้แทนละครหลังขาวกัน
มากขึ้น? ซึ่งสาเหตุประการหลักนาจะเกิดจากเนื้อหารายการที่มีความแปลกใหม เข-าใจงาย และสนุกสนาน
โดยผู-ชมสามารถมีสวนรวมในรายการได-ผานการโหวตหรื
าน
อการรวมเข-าแขงขัน ซึ่งการพัฒนาเนื้อหารายการที
ห
่
สร-างโอกาสและชองทางให-ผู-ชมสามารถเข-ามามีสวนรวมดังกลาว ถือได-วาเป,นจิตวิทยาของการดึงดูดผู-ชมแบบ

หนึ่ง ซึ่งชวยให-รายการวาไรตี้ในชวงเวลาไพรมไทมของชองเวิรคพอยท ทีวี เป,นที่รู-จัก และมีคนเฝUาติดตาม
รับชมจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
แนวโน-มการรับชมรายการวาไรตี้ในชวงเวลาไพรมไทมที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากจะแสดงให-เห็นถึง
พฤติกรรมการรั บชมรายการของผู-ชมทั่วประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปแล-ว ยังสะท-อนให-เห็นว า การผลิตและ
พัฒนาเนื้อหารายการให-มีความแปลกใหมและแตกตางเป,นสิ่งที่จําเป,น เนื้อหารายการประเภทที่เน-น “ดรามา”
แบบเดิมๆ เพื่อเรียกกระแสเรตติ้งแตเพียงอยางเดียว อาจจะไมเพียงพอที่จะรักษาหรือเพิ่มฐานผู-ชมในยุค
ปkจจุบันได-อีกตอไป
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