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พฤติกรรมการบริโภคสือ่ (Media Consumption) ของไทย 

กระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในป1จจุบันทําให$สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ท้ังด$านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการดํารงชีวิตท่ีทําให$ประชาชนมีการเข$าถึงสื่อและบริโภคสื่อมากข้ึน 
รวมถึงส;งผลให$ผู$ประกอบการมีการแข;งขันกันมากข้ึนทางด$านความหลากหลายของช;องทางในการให$บริการ 
ประชาชนจึงมีทางเลือกในการเข$าถึงสื่อต;างๆ ผ;านช;องทางท่ีหลากหลาย ทําให$พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 
(Media Consumption) ของผู$บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น จึงต$องมีการจัดเก็บข$อมูล
พฤติกรรมการใช$บริการสื่อด$านต;างๆ เพ่ือนํามาใช$สนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบายให$มีความเหมาะสม
และเปPนธรรมต;อผู$มีส;วนได$เสียในอุตสาหกรรมด$านสื่อต;างๆ เช;น เจ$าของสื่อ (Media Owners) หน;วยงานท่ี
ปรึกษาและวางแผนด$านสื่อ (Media Agency) หน;วยงานด$านการสํารวจข$อมูลและจัดทําค;าความนิยมของ
สื่อ (Media Research Agency) ตลอดจนการคํานึงถึงประโยชน�ของผู$บริโภคสื่อในทุกระดับ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม
แห;งชาติ ได$เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกล;าวจึงได$ดําเนินการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อต;างๆ ภายใต$
โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข$อมูลพฤติกรรมการใช$บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
(Audience Measurement) เพ่ือให$มีข$อมูลมหภาคเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของไทย 
ตลอดจนมีเครื่องชี้วัดถึงการเข$าถึงสื่อและพฤติกรรมในการใช$สื่อในทุกประเภทของประชากรไทย เพ่ือนํา
ข$อมูลมาสนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายเพ่ือการกํากับดูแลอย;างเหมาะสมและเปPนธรรม  
โดยในรายงานฉบับนี้ได$แยกผลการศึกษาเปPน 5 ส;วน คือ 1) วิธีการศึกษา 2) ลักษณะทางประชากร  
3) การครอบครองทรัพย�สินท่ีเก่ียวข$องกับสื่อ 4) พฤติกรรมการบริโภคสื่อ และ 5) แนวโน$มพฤติกรรมการ 
บริโภคสื่อ 

1. วิธีการศึกษา 

ในการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคสื่อครั้งนี้ได$ใช$แบบสอบถามเปPนเครื่องมือวิจัยโดยประกอบ 
ไปด$วยส;วนของคําถามแบบปลายป\ดและปลายเป\ดเพ่ือตอบวัตถุประสงค�ของการวิจัยในเรื่องลักษณะทาง
ประชากร/ข$อมูลเชิงประชากรศาสตร� (Demographic) การครอบครองทรัพย�สินท่ีเก่ียวข$องกับสื่อ และ
ข$อมูลพฤติกรรมการบริโภคสื่อต;างๆ อันได$แก; สื่อภาพเคลื่อนไหว (สื่อโทรทัศน�) สื่อทางเสียง (สื่อวิทยุ)  
สื่อออนไลน� สื่อสิ่งพิมพ� สื่อโรงภาพยนตร� สื่อกลางแจ$ง และสื่ออ่ืนๆ โดยเปPนคัดเลือกลุ;มตัวอย;างจาก 
ท่ัวประเทศ จํานวน 10,000 ครัวเรือน โดยเปPนการเก็บข$อมูลในระหว;างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2557 
แยกตามภาคต;างๆ ได$แก; กรุงเทพและปริมณฑล 1,200 ครัวเรือน ภาคกลาง 2,900 ครัวเรือน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,700 ครัวเรือน ภาคเหนือ 1,900 ครัวเรือน และภาคใต$ 1,300 ครัวเรือน 
โดยรวมเปPนจํานวนประชากรท่ีตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 15,000 คน โดยผลการสํารวจได$ผ;านกระบวนการ
วิเคราะห�และนําเสนอผลการศึกษาสะท$อนกลับไปยังลักษณะทางประชากร (Generalization) ซ่ึงได$ทําการ
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อ$างอิงจํานวนประชากรท่ัวประเทศไทยจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
โดยสามารถสรุปผลการศึกษาหลักๆ ได$ดังนี้ 

2. ลักษณะทางประชากร 

จากการสํารวจข$อมูลสามารถสรุปลักษณะทางประชากรท่ัวประเทศ (Demographic)  
ท่ีเก่ียวข$องกับเพศ อายุ เขตท่ีอยู;ป1จจุบัน ภูมิลําเนา อาชีพ รายได$ส;วนบุคคล สถานภาพทางการสมรส และ
ระดับการศึกษา ได$ดังแผนภาพ 

แผนภาพแสดงลักษณะทางประชากรโดยสรุปท่ัวประเทศ (Demographic) 

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

 

 
 

จากการเก็บข$อมูลด$านเพศ พบว;าเพศหญิงและเพศชายมีสัดส;วนของจํานวนประชากร 
ท่ีใกล$เคียงกัน  โดยได$เก็บข$อมูลประชากรในแต;ละช;วงอายุอย;างท่ัวถึงต้ังแต;อายุ 4 ปh พบว;าช;วงอายุท่ีมี
ประชากรสูงสุด 3 ลําดับแรก ได$แก; ช;วงอายุ 39 - 43 ปh เปPนกลุ;มประชากรส;วนใหญ;ของประเทศ คิดเปPน
จํานวนประมาณ 5.32 ล$านคน รองลงมาเปPนช;วงอายุ 34 - 38 ปh และ 44 - 48 ปh คิดเปPนจํานวนประมาณ 
5.23 ล$านคน และ 5.22 ล$านคน ตามลําดับ 
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จากการจัดเก็บข$อมูลทางด$านถ่ินท่ีอยู;พบว;าประชากรโดยส;วนมากอาศัยอยู;ตามต;างจังหวัด 
เขตในเมือง คิดเปPนจํานวนประมาณ 26.38 ล$านคน ซ่ึงคิดเปPนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรท้ังประเทศ 
รองลงมาอาศัยอยู; ในกรุ ง เทพมหานครและปริมณฑล คิดเปPนจํ านวนประมาณ 17.13 ล$านคน  
ตามต;างจังหวัดเขตนอกเมือง คิดเปPนจํานวนประมาณ 14.69 ล$านคน และประชากรท่ีอาศัยอยู;ตามชนบท  
คิดเปPนจํานวนประมาณ 2.45 ล$านคน  

จากสัดส;วนการกระจายตัวของประชากรแยกตามภูมิลําเนา พบว;าผู$ท่ีมีภูมิลําเนาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนประชากรรวมประมาณ 20.52 ล$านคน รองลงมาเปPนภาคเหนือ คิดเปPน
จํานวนประมาณ 11.01 ล$านคน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเปPนประมาณ 9.38 ล$านคน ภาคกลาง 
คิดเปPนประมาณ 8.64 ล$านคน ภาคใต$ คิดเปPนประมาณ 8.46 ล$านคน และภาคตะวันออก คิดเปPนประมาณ 
2.61 ล$านคน 

จากการจัดเก็บข$อมูลด$านการประกอบอาชีพพบว;าประชากรส;วนมากมีการประกอบอาชีพเปPน
ข$าราชการ/พนักงาน ลูกจ$างราชการ คิดเปPนจํานวนประมาณ 13.68 ล$านคน รองลงมาเปPนกลุ;มอาชีพ
เจ$าของธุรกิจ และพนักงานเอกชน คิดเปPนจํานวนประมาณ 12.44 ล$านคน และ 10.24 ล$านคน ตามลําดับ 

จากการจัดเก็บข$อมูลด$านระดับรายได$ส;วนบุคคลของกลุ;มประชากรท่ัวประเทศพบว;า 
ท้ังกลุ;มประชากรเพศชายและเพศหญิงส;วนมากมีระดับรายได$ส;วนบุคคลอยู;ท่ี 5,001 - 15,000 บาท/เดือน 
รองลงมาเปPนระดับรายได$ 15,001 - 25,000 บาท/เดือน  

จากการจัดเก็บข$อมูลทางด$านสถานภาพทางการสมรสของประชากรท่ัวประเทศพบว;า
ประชากรโดยส;วนมากมีสถานภาพแต;งงานแล$ว คิดเปPนจํานวนประมาณ 29 ล$านคน รองลงมาเปPนประชากร
ท่ีมีสถานภาพโสด คิดเปPนจํานวนประมาณ 27.94 ล$านคน  

ในส;วนของระดับการศึกษาของกลุ;มประชากรท่ัวประเทศพบว;าประชากรโดยส;วนมาก 
มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปPนประชากรประมาณ 26.36 ล$านคน รองลงมาเปPนวุฒิการศึกษา
ระดับ ปวช./ปวส. คิดเปPนประชากรประมาณ 9.10 ล$านคน ในขณะท่ีวุฒิการศึกษาระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลายมีจํานวนใกล$เคียงกันคิดเปPนประชากรประมาณ 7.85 ล$านคน และ 
7.30 ล$านคน ตามลําดับ ส;วนวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต$นมีจํานวนประชากรน$อยท่ีสุดคิดเปPน
ประชากรประมาณ 3.21 ล$านคน 
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3. การครอบครองทรัพย�สินที่เกี่ยวข#องกับสื่อ   

จากการสํารวจพบว;า ครัวเรือนในประเทศไทยมีโทรทัศน�ในครอบครองทุกครัวเรือน โดยมีอย;าง
น$อยครัวเรือนละ 1 เครื่อง และเปPนการครอบครองโทรทัศน�แบบแอนะล็อกเพียงอย;างเดียวมากท่ีสุด (มีต้ังแต; 
1 เครื่องข้ึนไป) ประมาณ 21.96 ล$านครัวเรือน คิดเปPนร$อยละ 94 ของจํานวนครัวเรือนท้ังประเทศ รองลงมา
คือทีวีดิจิตอล (โทรทัศน�ท่ีสามารถรับสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได$ในตัว) ประมาณ 12.56 
ล$านครัวเรือน คิดเปPนร$อยละ 54 และครัวเรือนท่ีมีสมาร�ททีวี ประมาณ 11.73 ล$านครัวเรือน หรือคิดเปPน 
ร$อยละ 50 ของครัวเรือนท้ังประเทศ ซ่ึงการท่ีครัวเรือนส;วนใหญ;มีการครอบครองโทรทัศน�มากกว;า 1 เครื่อง 
ในแต;ละครัวเรือนนั้น สามารถแสดงให$เห็นถึงพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน�ของผู$ท่ีอาศัยอยู;ในครัวเรือน
เดียวกันหลายคนท่ีต$องการความเปPนส;วนตัว หรือความต$องการของประชาชนท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน  
ทําให$คนท่ีอาศัยอยู;ในครัวเรือนมีความชื่นชอบแตกต;างกัน และอาจเปPนไปได$ว;า ด$วยราคาของโทรทัศน�ท่ีมี
ราคาไม;สูงมากนักในป1จจุบัน จึงเพ่ิมทางเลือกให$กับประชาชนท่ีมีครัวเรือนใหญ; อาศัยอยู;หลายคน ได$มี
โทรทัศน�ในครอบครองได$มากข้ึน ท้ังนี้ ในส;วนของเครื่องรับวิทยุนั้น จากผลสํารวจพบว;า มีประชากรเพียง 
ร$อยละ 19.5 ของประชากรท้ังประเทศท่ีมีเครื่องรับวิทยุไว$ในครอบครอง  

การครอบครองสินทรัพย�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข$องกับสื่อ ได$แก; จานดาวเทียม กล;องรับเคเบิลทีวี และ
กล;องรับดิจิตอลทีวี โดยมีครัวเรือนท่ีครอบครองจานดาวเทียมอย;างน$อย 1 จาน อยู;ถึงร$อยละ 92 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด และกล;องรับเคเบิลทีวี มีครัวเรือนท่ีครอบครองอย;างน$อย 1 กล;อง คิดเปPนร$อยละ 98.6 ของ
ครัวเรือนท้ังประเทศ (การท่ีจํานวนกล;องรับเคเบิลมีจํานวนสูงนั้น เปPนไปได$ว;า 1 กล;องสามารถเชื่อมต;อกับ
โทรทัศน�ได$เพียง 1 เครื่อง ดังนั้น หากครัวเรือนท่ีมีโทรทัศน�มากกว;า 1 เครื่องก็จําเปPนต$องมีการติดต้ังกล;อง
หลายจุด) และกล;องรับดิจิตอลทีวีก็มีการครอบครองอยู;ท่ีประมาณร$อยละ 30  และยังพบได$ว;า ประชากรส;วน
ใหญ;นิยมใช$กล;องรับเคเบิลทีวีของทรูวิชั่นส� ซ่ึงมีประมาณร$อยละ 45 ของครัวเรือนท้ังประเทศ ในส;วนของ
กล;องรับดิจิตอลทีวีและจานดาวเทียมนั้นพบว;ามีการใช$ของพีเอสไอมากท่ีสุด   

อย;างไรก็ตาม ในป1จจุบัน ประชาชนมีการเป\ดรับสื่อผ;านช;องทางออนไลน�มากยิ่งข้ึน แสดงให$เห็น
ได$จากการท่ีประชาชนถึงร$อยละ 99.7 ของผู$ตอบแบบสอบถาม มีโทรศัพท�แบบสมาร�ทโฟนใช$อยู;อย;างน$อย  
1 เครื่อง รวมไปถึงแท็บเล็ต ท่ีมีจํานวนถึงร$อยละ 97 ท่ีมีในครอบครองอย;างน$อยคนละ 1 เครื่อง แสดงให$เห็น
ถึงประชาชนท่ีตอบรับต;อเทคโนโลยี และโลกของอินเทอร�เน็ตท่ีก$าวหน$าไปทุกขณะ สามารถรับสื่อได$ทุกท่ี 
ทุกเวลา รวมไปถึงโน$ตบุkคและคอมพิวเตอร�ตั้งโตkะมีการครอบครองถึงร$อยละ 89 และร$อยละ 79 ตามลําดับ   

นอกจากนี้ จากผลสํารวจพฤติกรรมการใช$ชีวิต (Lifestyle) ของประชาชน อาทิ กิจกรรม 
เสริมสวย การท;องเท่ียว การช$อปป\nงนั้น พบว;าประชาชนโดยส;วนใหญ;ไม;ค;อยนิยมทํากิจกรรมนอกบ$าน อีกท้ัง
ยังสังเกตได$ว;าแม$ว;าประชาชนจะมีการใช$อุปกรณ�/เครื่องมือ ท่ีสามารถเข$าถึงอินเทอร�เน็ต และสื่อออนไลน�
ต;างๆ อยู;ในสัดส;วนท่ีสูง แต;กลับพบว;า ประชาชนส;วนใหญ;ไม;สนใจทํากิจกรรมช$อปป\nงออนไลน� แต;จะทํา
กิจกรรมช$อปป\nงนอกบ$านนานๆ ครั้งแทน แสดงให$เห็นถึงการไม;เกิดการใช$งานจริงทางด$านกิจกรรมออนไลน�
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เก่ียวกับการซ้ือ-ขายสินค$าและบริการต;างๆ ประเด็นดังกล;าวจึงน;าจะสะท$อนถึงป1ญหาในด$านการขาดความรู$
ความเข$าใจ หรือความเชื่อม่ันในการใช$งานช$อปป\nงออนไลน�ของประชาชน ซ่ึงเปPนป1ญหาท่ีสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิตอล นอกจากนี้ ยังพบว;า ในชีวิตประจําวันของประชาชนนั้นมีการใช$ชีวิตประจําวันอยู;ในบ$าน 
เปPนส;วนมาก เช;น การทําอาหารทานเอง หรือไม;ค;อยได$ออกไปดูภาพยนตร�นอกบ$าน รวมไปถึงกิจกรรมทาน
ข$าวนอกบ$านท่ีทํานานๆ ครั้ง ซ่ึงสื่อให$เห็นถึงพฤติกรรมการอยู;ติดบ$านของคนไทย และมักทํากิจกรรมร;วมกัน
ภายในครัวเรือน ซ่ึงเอ้ือต;อการรับสื่อด$วยกันเปPนหมู;คณะ เช;น รับชมโทรทัศน�ด$วยกันระหว;างรับประทาน
อาหาร หรือแม$แต;การรับชมภาพยนตร�ออนไลน�หรือซีรี่ย�เรื่องโปรดผ;านอินเทอร�เน็ต ซ่ึงก;อให$เกิดการรับสื่อ
ผ;าน Second Screen มากยิ่งข้ึน แต;อย;างไรก็ตาม ประกอบกับผลการสํารวจท่ีพบว;า ประชาชนนิยมรับชม
โทรทัศน�ท่ีบ$านมากท่ีสุด (ร$อยละ 83.71 ของการเข$าชมโทรทัศน�ของประชาชน) ร$อยละ 9.44 รับชมท่ีทํางาน 
ร$อยละ 4.61 นิยมชมโทรทัศน�นอกบ$าน และร$อยละ 2.24 รับชมระหว;างการเดินทาง แสดงให$เห็นว;า 
ประชาชนส;วนมากยังนิยมทํากิจกรรมในบ$านอยู; 

แผนภาพแสดงพฤติกรรมการใช#ชีวิต (Lifestyle) ของประชาชน 
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4. พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

4.1 พฤตกิรรมการบริโภคสือ่ภาพเคลื่อนไหว (สื่อโทรทัศน�) 

4.1.1 อุปกรณ�/ช�องทางและช�องรายการท่ีรับชม 

ในช;วงเวลาท่ีผ;านมานั้นประเทศไทยมีการให$บริการช;องฟรีทีวีแบบกิจการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก ซ่ึงส;งผลให$ครัวเรือนในบางพ้ืนท่ีไม;สามารถรับสัญญาณโทรทัศน�ระบบ
ภาคพ้ืนดินได$อย;างชัดเจน ดังนั้น ประชาชนจึงแก$ป1ญหาด$วยบริการท่ีเปPนทางเลือกอ่ืน หลักๆ ได$แก; บริการ
เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม แต;ในป1จจุบันได$เกิดการเปลี่ยนผ;านสู;การรับส;งสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ประชาชนจึงมีช;องรายการให$ได$เลือกรับชมกันมากข้ึนถึง 28 ช;องรายการฟรีทีวีให$เลือกรับชม 
แต;อย;างไรก็ตาม ในช;วงท่ีทําการสํารวจ การเปลี่ยนไปสู;โทรทัศน�ฟรีทีวีในระบบดิจิตอลท่ีมีการสนับสนุนให$
ประชาชนได$ใช$กล;องรับสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลร;วมกับการใช$สายอากาศนั้นอาจยังไม;
ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีการใช$บริการ ดังนั้น ในครัวเรือนท่ีมีการติดต้ังเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมอยู;แล$ว จึงยังคง
ใช$บริการอยู;ต;อไป ท่ีเพ่ิมเติมคือการมีช;องรายการฟรีทีวีเพ่ิมจากเดิมให$ได$รับชมมากข้ึน โดยจากผลสํารวจนั้น 
เม่ือพิจารณาตามการติดต้ังอุปกรณ�เพ่ือเปPนช;องทางการรับชม (Platform) โทรทัศน� พบว;า สัดส;วนการรับชม
โทรทัศน�ผ;านทีวีดาวเทียมมีมากท่ีสุด คิดเปPนร$อยละ 91.60 ของจํานวนครัวเรือนท้ังประเทศ รองลงมาคือการ
รับชมทางเคเบิลทีวี เปPนร$อยละ 72.70 การรับชมผ;านกล;องรับสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล
ร;วมกับการใช$สายอากาศ ร$อยละ 24.50 และสัดส;วนน$อยท่ีสุดคือรับชมโทรทัศน�ผ;านทางสายอากาศ (แบบ 
แอนะล็อก) ท่ีมีอยู;ร$อยละ 22.70 

 แผนภาพแสดงสัดส�วนการรับชมโทรทัศน�ทางอุปกรณ�ต�างๆ  
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อย;างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในฝ1rงของตัวช;องรายการ ท่ีแบ;งเปPนช;องรายการ 4 ประเภท
หลักๆ ได$แก; ช;องรายการโทรทัศน�ช;องแอนะล็อกเดิม (ช;อง 3 ช;อง 5 ช;อง 7 ช;อง 9 ช;อง 11 และช;อง Thai 
PBS) ช;องรายการทีวีดิจิตอลใหม; (21 ช;องรายการ) ช;องรายการเคเบิลทีวี และช;องรายการทีวีดาวเทียม กลับ
พบได$ว;า ประชาชนมีการรับชมช;องรายการแอนะล็อกเดิมมากท่ีสุด คิดเปPนร$อยละ 50.16 ของจํานวนการ 
เข$าชมช;องรายการโทรทัศน�ท้ังหมด รองลงมาคือช;องรายการทีวีดาวเทียม ร$อยละ 18.72 ช;องรายการดิจิตอล
ทีวีใหม;ร$อยละ 17.12 และช;องรายการเคเบิลทีวีร$อยละ 14 ซ่ึงหากรวมกลุ;มใหม;เปPนช;องรายการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดิน และช;องรายการเคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียมก็จะพบว;า ประชาชนรับชมช;องรายการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดิน รวมแล$วอยู;ท่ีร$อยละ 67.28 และช;องเคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม รวมกันอยู;ท่ีร$อยละ 32.72 ซ่ึงแสดงให$
เห็นได$ชัดว;าประชาชนรับชมช;องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินเปPนหลัก และส;วนใหญ;ท่ีติดต้ังเคเบิลทีวีหรือทีวี
ดาวเทียมก็เพ่ือให$สามารถรับชมช;องดังกล;าวได$นั่นเอง 

แผนภาพแสดงสัดส�วนการรับชมช�องรายการโทรทัศน� 

 

สอดคล$องกับผลสํารวจท่ีแสดงให$เห็นถึงการติดต้ังเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมของครัวเรือน
ส;วนใหญ; จากผู$ให$บริการรายต;างๆ ท้ังระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท$องถ่ิน โดยเม่ือพิจารณาผู$ให$บริการ
เคเบิลทีวีท่ีผู$บริโภคนิยมใช$ พบว;ามี 4 ผู$ให$บริการหลัก ได$แก; ทรูวิชั่นส� เจริญยิ่ง ซีทีเอช และอาร�เอ็นทีเทเล
วิชั่น ซ่ึงล$วนแล$วแต;เปPนผู$ให$บริการท่ีเปPนท่ีรู$จักท่ัวไป ท้ังในกรุงเทพมหานครและต;างจังหวัด โดยสัดส;วนของ
การรับชมช;องรายการส;วนใหญ;ของประชาชนเปPนการรับชมช;องรายการแอนะล็อกเดิม และช;องดิจิตอลใหม; 
มากกว;าการรับชมช;องเคเบิลทีวี และในส;วนของผู$ประกอบการทีวีดาวเทียมท่ีประชาชนใช$บริการนั้น แม$จะมี
จํานวนผู$ให$บริการท่ีมากและหลากหลายกว;าผู$ให$บริการเคเบิลทีวี แต;ก็แสดงให$เห็นไปในทิศทางเดียวกันว;า 
ประชาชนติดต้ังทีวีดาวเทียมเพ่ือรับชมช;องรายการแอนะล็อกเดิมมากท่ีสุดสําหรับการใช$บริการจากผู$ให$บริการ
ทุกราย โดยเฉพาะกลุ;มผู$ใช$บริการของพีเอสไอ ทรูวิชั่นส� จีเอ็มเอ็มแซท และซันบอกส� นั้นเปPนการใช$บริการ
เพ่ือใช$รับชมช;องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินมากท่ีสุดอย;างเห็นได$ชัด 
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จากพฤติกรรมดังกล;าว สามารถแสดงให$เห็นได$ว;า การท่ีประชาชนติดต้ังเคเบิลทีวีและทีวี
ดาวเทียมนั้นก็เพ่ือใช$รับชมช;องรายการแอนะล็อกเดิมและช;องดิจิตอลใหม;เปPนหลัก อาจเนื่องมาจากท่ีผ;านมา
นั้น ครัวเรือนส;วนใหญ;ของประเทศไม;สามารถรับชมช;องรายการแอนะล็อกเดิมได$ชัด เนื่องจากสัญญาณยังไม;
ครอบคลุมไปถึง หรือมีจุดอับสัญญาณในบางพ้ืนท่ี ดังนั้น จึงต$องทําการติดต้ังเคเบิลทีวีหรือทีวีดาวเทียม 
เพ่ือให$สามารถรับชมช;องรายการแอนะล็อกได$อย;างชัดเจน ประชาชนจึงมีการใช$บริการเคเบิลทีวีและทีวี
ดาวเทียมมาอย;างต;อเนื่อง เม่ือมีช;องรายการดิจิตอลใหม;เกิดข้ึน ประชาชนท่ีอยู;ในครัวเรือนท่ีได$ติดต้ังเคเบิลทีวี
และทีวีดาวเทียมก็ยังคงใช$บริการอยู;ต;อไป รวมไปถึงช;วงท่ีทําการสํารวจ ยังอยู;ในช;วงท่ีสัญญาณดิจิตอลทีวียัง
ไม;ครอบคลุมไปถึง จึงยังใช$การรับชมผ;านเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมอยู;ในระดับสูง อย;างไรก็ตาม เม่ือการ
ครอบคลุมสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลขยายได$ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน พร$อมท้ังการ
ประชาสัมพันธ�ช;องรายการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล น;าจะทําให$ประชาชนท่ีนิยมรับชมช;องรายการโทรทัศน�ใน
ระบบภาคพ้ืนดินนั้นหันมารับชมโทรทัศน�ผ;านกล;องรับสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล หรือ
โทรทัศน�ท่ีสามารถรับสัญญาณโทรทัศน�ระบบดิจิตอลได$ในตัวเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากสามารถรับชมภาพความ
คมชัดได$ในระดับสูง (HD) และในกรณีฝนตกหรือมีพายุก็ไม;กระทบกับการรับชม ส;งผลให$การใช$เคเบิลทีวีและ
ทีวีดาวเทียมนั้นจะค;อยๆ มีจํานวนลดลงในอนาคต  

อย;างไรก็ตาม ยังมีประชากรกลุ;มหนึ่ง ท่ีนิยมเนื้อหารายการเฉพาะท่ีเปPนช;องรายการของ
เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม จากผลสํารวจพบว;า มีประชาชนท่ีติดต้ังเคเบิลทีวีและมีการรับชมช;องรายการ
เคเบิลทีวี อยู;ท่ีร$อยละ 29.6 ของประชากรท้ังประเทศ และติดต้ังทีวีดาวเทียมเพ่ือรับชมช;องทีวีดาวเทียมอยู;
ร$อยละ 39.6 แสดงให$เห็นถึงความต$องการเฉพาะกลุ;ม ท่ีต$องการติดต้ังเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมเพ่ือรับชม
ช;องรายการเฉพาะจริงๆ โดยอาจเปPนเนื้อหารายการประเภทท่ีไม;ได$มีออกอากาศท่ัวไปในช;องรายการโทรทัศน�
ในระบบภาคพ้ืนดิน เช;น การแข;งขันกีฬาเฉพาะอย;าง หรือรายการสารคดี การ�ตูน และซีรี่ส�ฝรั่งท่ีไม;ได$มีฉาย
ท่ัวไป เปPนต$น  

นอกจากนี้ เปPนท่ีทราบกันดีว;าในป1จจุบันประชาชนมีช;องทางเพ่ือเป\ดรับสื่ออย;าง
หลากหลายมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเปPนช;องทางท่ีใช$อินเทอร�เน็ตร;วมด$วย หรือคือการใช$ช;องทางออนไลน� โดยพบว;า 
ประชาชนมีการรับชมผ;านอุปกรณ�ต;างๆ ท่ีโดดเด;น ได$แก; สมาร�ทโฟน คอมพิวเตอร� แทkบเล็ต และสมาร�ททีวี 
(ทีวี + อินเทอร�เน็ต) โดยเปPนการใช$เพ่ือรับชมช;องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินแอนะล็อกเดิมและช;องดิจิตอล
ทีวีในสัดส;วนมากกว;า เม่ือเทียบกับการใช$เพ่ือรับชมช;องรายการของเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ซ่ึงอาจเปPนไป
ได$ว;า การท่ีประชาชนต$องใช$อินเทอร�เน็ตในการรับชมช;องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินมากกว;านั้น อาจมีสาเหตุ
มาจากเรื่องของสัญญาณภาคพ้ืนดินท่ียังครอบคลุมไม;ถึง หรืออาจเพราะช;องเหล;านี้มีการอํานวยความสะดวก
แก;ผู$บริโภคท่ีนิยมใช$อินเทอร�เน็ต เช;น กลุ;มวัยรุ;นหรือคนทํางานท่ีมีการใช$อุปกรณ�เพ่ือเล;นอินเทอร�เน็ตเปPน
ประจําอยู;แล$ว ด$วยการมีแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต�ของตัวเองท่ีรองรับการรับชมช;องรายการแบบออนไลน� 
รวมไปถึงการเข$าร;วมกับแอพพลิเคชั่นของผู$ประกอบการรายอ่ืนท่ีให$บริการด$านเนื้อหาต;างๆ เช;น Line TV จึง
ทําให$มีจํานวนการรับชมผ;านทางอินเทอร�เน็ตท่ีค;อนข$างสูง สิ่งนี้เองแสดงให$เห็นได$ว;า ผู$ประกอบการกิจการ
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
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โทรทัศน�นั้น มีโอกาสในการทําเนื้อหารายการเพ่ือเผยแพร; ในช;องทางท่ีหลากหลายได$มากยิ่ ง ข้ึน 
นอกเหนือไปจากการเผยแพร;ผ;านหน$าจอโทรทัศน�หลักเท;านั้น หรือท่ีเรียกว;า Second Screen เพ่ือตอบโจทย�
สังคมยุคแห;งโลกออนไลน�ได$ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

แผนภาพแสดงอุปกรณ�/ช�องทางท่ีใช#ในการรับชมช�องรายการโทรทัศน� 
ท่ีเก่ียวกับการชมโทรทัศน�แบบออนไลน� 

 
 

4.1.2 ระยะเวลาและช�วงเวลาท่ีใช#ในการรับชม  

เนื่องจากประชาชนมีช;องทางท่ีหลากหลายในการรับชมโทรทัศน�มากยิ่งข้ึน จึงสามารถ
เป\ดรับสื่อทางโทรทัศน�ได$สะดวกในทุกสถานท่ีและทุกเวลา ในภาพรวมจึงเห็นได$ว;าประชาชนใช$เวลาสําหรับ
การรับชมโทรทัศน�ถือว;าอยู;ในเกณฑ�สูงเม่ือเทียบกับเวลา 24 ชั่วโมงใน 1 วัน โดยระยะเวลาในการรับชมสื่อ
โทรทัศน�ของประชากรท่ัวประเทศ ท้ังการรับชมสื่อโทรทัศน�ในวันธรรมดา และในวันเสาร�อาทิตย� ส;วนใหญ;มี
การรับชม 2 - 4 ชั่วโมงต;อวัน นอกจากนี้ ยังเห็นได$ว;า ในวันธรรมดา ประชาชนจะมีการรับชมโทรทัศน�ตํ่ากว;า 
4 ชั่วโมงเปPนส;วนมาก ส;วนในวันเสาร�อาทิตย� ประชาชนส;วนใหญ;จะใช$เวลาชมโทรทัศน�มากกว;า 5 ชั่วโมงข้ึนไป 
ซ่ึงนานกว;าวันธรรมดา สอดคล$องกับการใช$ชีวิตประจําวันท่ีในวันเสาร�อาทิตย�จะมีเวลาว;างเพ่ือพักผ;อนหย;อนใจ
มากกว;า จึงมีเวลาในการรับชมโทรทัศน�มากกว;าในวันธรรมดานั่นเอง 
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แผนภาพแสดงระยะเวลาท่ีใช#ในการรับชมช�องรายการโทรทัศน�ในวันธรรมดาและวันเสาร�อาทิตย� 

 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาการบริโภคสื่อโทรทัศน�พร$อมๆ กับการบริโภคสื่ออ่ืนของ
ประชาชนได$แก; วิทยุ หนังสือพิมพ� และนิตยสาร ในแต;ละวันพบว;าประชาชนมีการบริโภคสื่อโทรทัศน�ใน
สัดส;วนมากท่ีสุดโดยเปรียบเทียบ และพฤติกรรมการบริโภคสื่อนั้นมีการทดแทนกันอย;างเห็นได$ชัดในวัน
ธรรมดา โดยในช;วงเวลาประมาณ 8.30 – 10.00 น. ประชาชนเป\ดรับสื่อโทรทัศน�ลดลง และหันไปรับฟ1งสื่อ
วิทยุแทน ซ่ึงคาดว;าเปPนช;วงระหว;างการเดินทางไปทํางาน และเม่ือถึงช;วงเวลาท่ีเปPน Prime-time นั้นคนจะ
เริ่มบริโภคสื่ออ่ืนๆ ลดลง สวนทางกับการบริโภคสื่อโทรทัศน� โดยช;วงเวลาท่ีมีประชาชนเป\ดรับสื่อทางโทรทัศน�
มากท่ีสุดคือช;วงเวลาประมาณ 21.00 – 22.00 น. ซ่ึงคิดเปPนผู$ชมท่ีรับชมในช;วงเวลาดังกล;าวอยู;สูงสุดถึง 
ร$อยละ 25 ของประชากรท้ังประเทศ ส;วนพฤติกรรมการบริโภคสื่อในวันเสาร�อาทิตย�นั้น โดยส;วนใหญ;
ประชาชนจะเป\ดรับชมโทรทัศน� ซ่ึงมีการเป\ดรับชมต้ังแต;ตอนเช$าและมีแนวโน$มเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ จนข้ึนสูงสุด
ในช;วงเวลา 20.00 – 22.00 น. ท่ีมีผู$รับชมร$อยละ 27.8 ของประชากรท้ังประเทศ ส;วนสื่ออ่ืนๆ มีการเป\ดรับ
ในระดับท่ีค;อนข$างตํ่าและคงท่ีตลอดท้ังวัน และไม;ค;อยมีการทดแทนกันของการรับสื่อเหมือนในวันธรรมดา 
แสดงถึงพฤติกรรมของผู$บริโภคท่ีนิยมรับชมโทรทัศน�ในวันหยุดสุดสัปดาห�มากกว;าเพราะมีเวลาว;าง เอ้ือต;อการ
เป\ดรับสื่อทางโทรทัศน�ได$ตลอดท้ังวัน และยังสอดคล$องกับจํานวนนาทีท่ีประชาชนใช$บริโภคสื่อว;า ในวันเสาร�
อาทิตย�นั้นจะใช$เวลาในการรับชมมากกว;าวันธรรมดา  
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สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

แผนภาพแสดงพฤติกรรมการรับส่ือต�างๆ ตามช�วงเวลาในวันธรรมดา 

 

แผนภาพแสดงพฤติกรรมการรับส่ือต�างๆ ตามช�วงเวลาในวันเสาร�/อาทิตย� 

 

4.1.3 ประเภทรายการโทรทัศน� 

จากการสํารวจผู$รับชมรายการโทรทัศน�ช;องรายการต;างๆ ได$แก; ช;องแอนะล็อกทีวี ช;อง
ดิจิตอลทีวีใหม; ช;องเคเบิลทีวี และช;องทีวีดาวเทียม นั้น พบว;าในแต;ละช;องรายการนั้นมีความนิยมในการรับชม
ประเภทรายการท่ีมีการนํามาออกอากาศท่ีแตกต;างกัน ตัวอย;างท่ีเห็นได$ชัด ได$แก; ในช;องแอนะล็อกทีวีนั้น 
ประชาชนนิยมรับชมรายการประเภทรายการข;าว/วิเคราะห�ข;าว รายการละครหลายตอน และรายการเกม
โชว�/การแข;งขันตอบป1ญหา ในสัดส;วนมากท่ีสุด ในส;วนของช;องทีวีดาวเทียมนั้นส;วนใหญ;พบว;ารายการท่ีเปPน 
ท่ีนิยมคือรายการสารคดีข;าว/สังคม/สัตว� รายการข;าว/วิเคราะห�ข;าว รายการเพลง และภาพยนตร�ไทยและ
ต;างประเทศเรื่องยาว อีกท้ังช;องรายการเคเบิลทีวีท่ีนิยมเปPนอันดับต$นๆ จะใกล$เคียงกับช;องทีวีดาวเทียม ได$แก; 
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รายการข;าว/วิเคราะห�ข;าว รายการสารคดีข;าว/สังคม/สัตว� และภาพยนตร�ไทยและต;างประเทศเรื่องยาว 
อย;างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในภาพรวมตามประเภทรายการโทรทัศน�ท่ีประชาชนนิยมรับชมเฉลี่ยจากในทุก
ช;องทาง พบว;า รายการข;าว/วิเคราะห�ข;าว เปPนประเภทรายการท่ีประชาชนรับชมมากท่ีสุด รองลงมาคือ
รายการละครหลายตอน และรายการเกมส�โชว�/การแข;งขัน  

เปPนท่ีสังเกตได$ว;า ช;องรายการทางเคเบิลหรือทีวีดาวเทียมท่ีเปPนท่ีนิยมของประชาชนนั้น 
จะเปPนช;องรายการประเภทท่ีนอกเหนือจากท่ีมีออกอากาศในช;องฟรีทีวี ซ่ึงมักเปPนช;องรายการประเภทเฉพาะ
ทางจริงๆ ท่ีไม;ค;อยได$เห็นในช;องฟรีทีวี อาทิ รายการสารคดี รายการเพลง ภาพยนตร�เรื่องยาว หรือแม$แต;
รายการข;าว/วิเคราะห�ข;าว ท่ีเปPนช;องรายการเฉพาะท่ีในช;วงท่ีผ;านมาไม;ได$มีช;องรายการข;าวท่ีเรียกว;าช;อง 
รายการข;าวอยู;ในช;องโทรทัศน�ในระบบภาคพ้ืนดินท่ีชัดเจน ประชาชนจึงนิยมรับชมรายการกลุ;มนี้จากช;อง
เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม ท่ีเน$นการนําเสนอข;าว คุยข;าวอย;างต;อเนื่องท้ังวัน แต;เนื่องจากป1จจุบัน ด$วยการเปลี่ยน
ผ;านไปสู;โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลท่ีมีจํานวนช;องเพ่ิมมากข้ึน และแบ;งช;องรายการตามหมวดหมู;  
ซ่ึงช;องรายการข;าวสารและสาระก็เปPนหนึ่งในหมวดท่ีเกิดข้ึนใหม;ถึง 6 ช;องรายการ เพ่ือเอ้ือประโยชน�แก;
ประชาชนในการติดตามข;าวสารได$อย;างหลากหลายและเพ่ิมช;องทางในการเข$าถึงได$มากยิ่งข้ึน สอดคล$องกับ
รายการท่ีเปPนท่ีนิยมมากท่ีสุดในช;องดิจิตอลทีวีใหม;ก็คือรายการประเภทข;าว/วิเคราะห�ข;าว ดังนั้น แนวโน$มจาก
นี้อาจจะได$เห็นถึงพฤติกรรมผู$บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการรับชมช;องรายการโทรทัศน�ในระบบ
ภาคพ้ืนดินเพียงอย;างเดียวก็ครอบคลุมในทุกเนื้อหารายการท่ีประชาชนต$องการแล$ว ในขณะท่ีช;องรายการ
เคเบิลทีวีดาวเทียมก็จะมีไว$ตอบโจทย�เฉพาะกลุ;มคนท่ีต$องการรับชมช;องพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีได$มีการ
เผยแพร;ท่ัวไปอยู;แล$วเท;านั้น และมักเปPนเนื้อหารายการท่ีต$องซ้ือลิขสิทธิ์จากต;างประเทศมาออกอากาศ โดย
ประชาชนอาจต$องทําการเสียค;าใช$จ;ายเพ่ิมเติมจากการเปPนสมาชิกของผู$ประกอบการรายต;างๆ แต;โดยหลักๆ 
แล$ว คนส;วนใหญ;จะรับชมช;องรายการโทรทัศน�ในระบบภาคพ้ืนดินมากกว;า เนื่องจากในป1จจุบันช;องรายการ
ดังกล;าวก็มีรายการท่ีเปPนท่ีนิยมให$ชมอย;างหลากหลาย เช;น รายการข;าว/วิเคราะห�ข;าว ละคร เกมส�โชว�  
เปPนต$น ดังนั้น หากผู$ประกอบการโทรทัศน�ในระบบภาคพ้ืนดินต$องการให$เกิดการเข$าถึงช;องรายการของ
ประชาชนท่ีมากข้ึน อาจสามารถทําได$โดยการเพ่ิมเนื้อหารายการพิเศษเฉพาะทางเข$าไปในผังรายการ เพ่ือเพ่ิม
ผู$ชมท่ีตรงกับความต$องการเฉพาะกลุ;มได$มากยิ่งข้ึนได$อีก  
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แผนภาพแสดงรายการโทรทัศน�ประเภทท่ีมีการรับชมในช�องรายการต�างๆ 
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4.2 พฤติกรรมการบริโภคสื่อทางเสียง (สื่อวิทยุ) 

สําหรับการรับฟ1งวิทยุของประชาชนนั้น พบว;า คลื่นเอฟเอ็มเปPนคลื่นวิทยุท่ีประชาชนมีการรับฟ1ง
เปPนสัดส;วนมากท่ีสุด อยู;ท่ีประมาณร$อยละ 64 ของจํานวนผู$ฟ1งวิทยุท้ังหมด รองลงมาเปPนการรับฟ1งผ;านระบบ
ออนไลน�ร$อยละ 22 ของจํานวนผู$ฟ1งวิทยุท้ังหมด และคลื่นเอเอ็ม ร$อยละ 14 โดยส;วนใหญ;รับฟ1งคลื่นเอฟเอ็ม 
31 – 60 นาทีต;อวัน คลื่นเอเอ็มน$อยกว;า 15 นาทีต;อวัน นอกจากนี้ยังมีการรับฟ1งวิทยุผ;านช;องทางออนไลน�  
ซ่ึงพบว;ารับฟ1งอยู;ในช;วงมากกว;า 31 นาที แต;ไม;เกิน 3 ชั่วโมงต;อวันเปPนส;วนมาก ข$อมูลนี้ทําให$เห็นถึงความ
นิยมของการเป\ดรับสื่อท่ีต$องใช$อินเทอร�เน็ตเข$ามาร;วมด$วย ซ่ึงสอดรับกับการใช$ชีวิตของคนป1จจุบัน ท่ีนิยมใช$
สื่อออนไลน� เพราะสะดวก ไม;มีต$นทุนเพ่ิม พกแค;สมาร�ทโฟนเพียงหนึ่งเครื่องก็สามารถใช$ประโยชน�ได$อย;าง
หลากหลาย ท้ังนี้ สังเกตเห็นได$ว;า ในวันธรรมดาจะมีประชาชนรับฟ1งวิทยุมากกว;าในวันเสาร�อาทิตย� เนื่องจาก
ในวันธรรมดาจะเปPนการรับฟ1งวิทยุในระหว;างการเดินทางไป-กลับ บ$านท่ีทํางาน หรือรับฟ1งไปด$วยขณะทํางาน 
ส;วนในวันเสาร�อาทิตย�นั้น การฟ1งวิทยุจะลดลงเนื่องจากประชาชนจะนิยมรับชมโทรทัศน�มากกว;า  

แผนภาพแสดงสัดส�วนการรับฟTงวิทยุแต�ละระบบ 

 

อย;างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสัดส;วนของผู$รับฟ1งวิทยุเม่ือเทียบกับจํานวนประชากรท้ังประเทศ 
พบว;า จํานวนของผู$รับฟ1งวิทยุนั้นมีค;อนข$างน$อย หากเปรียบเทียบกับจํานวนผู$ ท่ีรับชมโทรทัศน� ท้ังนี้ 
ประชาชนไทยมีพฤติกรรมการเป\ดฟ1งวิทยุคลื่นเอฟเอ็มและเอเอ็มท่ีแตกต;างกันในวันธรรมดาและเสาร�อาทิตย� 
โดยสําหรับคลื่นเอฟเอ็มจะมีการรับฟ1งในวันธรรมดาในสัดส;วนท่ีสูงกว;าวันเสาร�อาทิตย� โดยเฉพาะในช;วงเวลา 
06.00 – 12.30 น. ท่ีการรับฟ1งอยู;ท่ีประมาณร$อยละ 2 ถึง 2.5 ของประชากรท้ังหมด และอีกช;วงคือเวลา
ประมาณ 18.00 – 19.30 น. มีประชาชนเป\ดฟ1งประมาณร$อยละ 2.2 ท้ังนี้ ในวันเสาร� อาทิตย� พบว;ามี
ประชาชนรับฟ1งสูงสุดอยู;ท่ีประมาณร$อยละ 1.5 ในช;วง 09.00 – 09.30 น. และ 12.00 – 12.30 น. นอกจากนี้ 
สําหรับการรับฟ1งวิทยุคลื่นหลักเอฟเอ็มในกรุงเทพมหานครนั้น พบว;า ลูกทุ;งมหานคร FM 98 เปPนคลื่นท่ีมี 
ผู$รับฟ1งมากท่ีสุดเปPนอันดับ 1 ส;วนอันดับ 2 – 5 ได$แก; กรมประชาสัมพันธ� FM 92.5 สบายดีเรดิโอ FM 88.5 
สถานีข;าวคุณภาพ FM 97 และ Seed FM 97.5 ตามลําดับ 
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ในส;วนของวิทยุระบบเอเอ็มนั้น โดยภาพรวมมีจํานวนผู$ฟ1งในสัดส;วนท่ีน$อยกว;าระบบเอฟเอ็ม  
ในวันธรรมดามีการรับฟ1งสูงสุดท่ีร$อยละ 1 - 1.2 ในช;วงเช$า 05.30 – 08.00 น. จากนั้นค;อยๆ ลดลงเรื่อยๆ  
ในขณะท่ีในวันเสาร�อาทิตย� มีแนวโน$มใกล$เคียงกับวันธรรมดา แต;สัดส;วนน$อยกว;า โดยมีจํานวนผู$ฟ1งข้ึนไป
สูงสุดอยู;ท่ีร$อยละ 0.9 และลดลงเรื่อยๆ  

สําหรับสถานท่ีในการรับฟ1งวิทยุท่ัวประเทศนั้น ประชาชนรับฟ1งวิทยุนอกบ$านเปPนสัดส;วนมาก
ท่ีสุด  ซ่ึงคาดว;าจะเปPนช;วงระหว;างการเดินทาง รองลงมาเปPนการรับฟ1งท่ีทํางาน ซ่ึงเม่ือพิจารณาร;วมกับ
ช;วงเวลาท่ีรับฟ1งแล$ว ส;วนหนึ่งแสดงให$เห็นถึงการรับฟ1งวิทยุขณะท่ีทํางานไปด$วย นอกจากนี้ยังพบว;า  ความถ่ี
ของการรับฟ1งวิทยุของประชาชน เม่ือเทียบกับจํานวนประชาชนท้ังประเทศแล$วพบว;ามีประชาชนท่ีรับฟ1งวิทยุ
ค;อนข$างน$อย โดยมีเพียงประมาณ 3.34 ล$านคน หรือร$อยละ 5.5 ของประชากรท้ังประเทศ ท่ีมีการเป\ดรับสื่อ
ทางวิทยุเปPนประจําทุกวัน นอกจากนี้ ประเภทรายการวิทยุท่ีประชาชนเป\ดรับฟ1งส;วนใหญ;นั้นคือรายการเพลง 
(ร$อยละ 31.65) และรายการสนทนาข;าวเปPนประเภทรายการท่ีประชาชนนิยมฟ1งเปPนลําดับถัดมา (ร$อยละ 
16.17) เห็นได$ว;า ผู$บริโภคนิยมรับฟ1งเพลงเพ่ือผ;อนคลาย และเปPนวัตถุประสงค�หลักของการฟ1งวิทยุท่ีต$องการ
ความผ;อนคลาย ไม;เครียด รับฟ1งระหว;างทํางาน หรือฟ1งเพลงระหว;างทํากิจกรรมต;างๆ ไปด$วย แต;อย;างไร 
ก็ตาม ก็ยังมีการรับฟ1งเนื้อหาท่ีมีข;าวสารสาระบ$าง ในกรณีท่ีไม;สะดวกเป\ดรับข;าวสารทางสื่ออ่ืนๆ ในขณะนั้น 

แผนภาพแสดงการรับฟTงตามประเภทรายการวิทยุ 
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4.3 พฤติกรรมการบริโภคสื่อออนไลน�  

จากผลสํารวจพฤติกรรมการเป\ดรับสื่อออนไลน�ผ;านอุปกรณ�ต;างๆ อันได$แก; สมาร�ททีวี สมาร�ท
โฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร�นั้น ในภาพรวมพบว;า สมาร�ทโฟนเปPนอุปกรณ�ท่ีประชาชนใช$ในการเข$าถึงสื่อ
ออนไลน�มากท่ีสุด รองลงมาคือการใช$คอมพิวเตอร� แทkบเล็ต และสมาร�ททีวี ตามลําดับ ท้ังนี้ หากเปPนสื่อ
ออนไลน�ประเภทภาพเคลื่อนไหวและเสียง จะพบว;ามีการใช$คอมพิวเตอร�เพ่ือรับชมหรือรับฟ1งเปPนส;วนใหญ; 
ตรงกันข$ามกับการบริโภคสื่อออนไลน�อ่ืนๆ ท่ีประชาชนใช$การเข$าถึงด$วยสมาร�ทโฟนเปPนส;วนมาก โดยสื่ออ่ืนๆ 
ท่ีประชาชนนิยมเข$าถึงมากท่ีสุด คือ Social Network (Facebook, Instagram, Twitter, Line) ซ่ึงถือเปPน 
สื่อออนไลน�ท่ีประชาชนเข$าถึงมากท่ีสุด อีกท้ังยังเปPนสื่อท่ีมีการเข$าถึงด$วยสมาร�ทโฟนในสัดส;วนท่ีสูงท่ีสุดใน
บรรดาสื่อออนไลน�ทุกประเภท ส;วนสื่อสิ่งพิมพ�นั้น พบว;าประชาชนนิยมอ;านหนังสือพิมพ�/ติดตามข;าวออนไลน�
ด$วยสมาร�ทโฟน และคอมพิวเตอร� อีกท้ังมีการใช$แท็บเล็ตมาร;วมด$วยในสัดส;วนท่ีค;อนข$างมากหากเทียบกับ 
สื่ออ่ืนๆ ท่ีเน$นไปท่ีการใช$สมาร�ทโฟนและคอมพิวเตอร�มากกว;า 

จากพฤติกรรมดังกล;าว จะสังเกตได$ว;า หากเปPนสื่อท่ีต$องการเห็นภาพขนาดใหญ; เช;น การชมภาพ
และเสียง จะเน$นไปท่ีการใช$อุปกรณ�ท่ีมีหน$าจอขนาดใหญ; คือคอมพิวเตอร�เสียมากกว;า แต;อย;างไรก็ตาม 
สมาร�ทโฟนก็ยังถือว;าเปPนอุปกรณ�ท่ีสะดวกมากกว;าเพราะพกพาติดตัวไปทุกท่ี จึงเปPนอุปกรณ�ท่ีนิยมใช$ใน
สัดส;วนท่ีสูงอีกอย;างหนึ่ง นอกจากนี้ ในการอ;านสื่อสิ่งพิมพ�ออนไลน� นอกจากอุปกรณ� 2 อย;างข$างต$นแล$ว 
แท็บเล็ตก็เปPนอีก 1 อุปกรณ�ท่ีประชาชนใช$ในการอ;านสื่อสิ่งพิมพ�ออนไลน� เนื่องจากมีขนาดใหญ;กว;าหน$าจอ
สมาร�ทโฟน และอาจให$ความรู$สึกเหมือนการอ;านหนังสือเปPนเล;มจริงๆ ได$มากกว;า  

นอกจากนี้ ในเรื่องของช;วงเวลาในการเป\ดรับสื่อนั้น พบว;า ประชาชนมีการเป\ดรับสื่อออนไลน�ท่ีมี
การทดแทนกันของการบริโภคสื่อ นั่นคือ ในช;วง Prime-time 18.01 – 23.00 น. ประชาชนจะใช$เวลาไปกับ
สื่อสิ่งพิมพ�ออนไลน�ลดลง และหันไปรับชมละครไทยออนไลน� และสื่อวิทยุออนไลน�แทน และยังพบว;า การชม
รายการโทรทัศน�ไทยออนไลน� (รายการอ่ืนๆ ท่ีไม;ใช;ละคร) นั้น จะมีผู$ชมจํานวนสูงข้ึนหลังจากละครจบแล$ว  
ซ่ึงก็สอดคล$องกับช;วงเวลาการออกอากาศของผังรายการท่ีออกอากาศในช;องรายการโทรทัศน�ในระบบ
ภาคพ้ืนดิน ท่ีเม่ือรับชมละครจบแล$วก็จะเปPนรายการอ่ืนๆ ของทางช;องต;อไป ซ่ึงประชาชนกลุ;มนี้อาจเปPนกลุ;ม
ท่ีไม;สะดวกรับชมรายการทางหน$าจอโทรทัศน�ในเวลานั้น จึงต$องอาศัยช;องทางออนไลน�ในการติดตามเนื้อหา
รายการท่ีตนเองสนใจแทน ซ่ึงมีประชาชนอยู;ประมาณร$อยละ 11.5 ของประชากรท้ังประเทศท่ีรับชมละคร
ออนไลน�ในช;วงเวลานี้ แต;เปPนสัดส;วนท่ีน$อยกว;าการฟ1งเพลง/ดาวน�โหลดเพลงออนไลน� แสดงให$เห็นว;า กลุ;มคน
ท่ีไม;ได$รับชมรายการโทรทัศน�ได$ทางหน$าจอโทรทัศน�ปกตินั้นมักจะเลือกทํากิจกรรมอย;างอ่ืนทดแทนเลย เช;น 
การฟ1งเพลง หรือ การเล;น Social Network นอกจากนี้ยังเห็นได$ว;า การเล;น Social network ก็ยังคงเปPน
กิจกรรมหลักของผู$ใช$งานออนไลน�ท่ีมีสัดส;วนมากกว;าการบริโภคสื่อออนไลน�อ่ืนๆ อยู;ตลอดท้ังวันอย;างเห็น 
ได$ชัด ยกเว$นในช;วงเวลาท่ีเปPนเวลาเข$านอน ท่ีการเล;น Social Media และการรับสื่ออ่ืนๆ ตกลงคือต้ังแต;ช;วง 
23.01 – 04.59 น. แต;พบว;ามีการเป\ดชมรายการโทรทัศน�ไทยออนไลน�เพ่ิมสูงข้ึน นั่นแสดงให$เห็นว;ากลุ;มผู$ท่ี



19 
 

สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

รับชมรายการหลังจากละครหลังข;าวเปPนกลุ;มคนนอนดึก และยังรับชมรายการอยู;อย;างต;อเนื่อง ซ่ึงรายการ
ต;างๆ เหล;านี้มักออกอากาศกินเวลาไปจนถึงช;วงหลังเท่ียงคืน  

แผนภาพแสดงการเปUดรับส่ือออนไลน�ต�างๆ ตามช�วงเวลา 

 
 

4.3.1 ส่ือภาพเคล่ือนไหวและเสียงออนไลน� 

สําหรับการบริโภคสื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงออนไลน�นั้น ประชาชนมีการใช$
คอมพิวเตอร�ในการรับชมเปPนส;วนมาก ยกเว$นการดูคลิปวีดีโอออนไลน�ท่ีนิยมใช$สมาร�ทโฟนมากกว;า ซ่ึงเปPนไป
ได$ว;า การชมคลิปวีดีโอนั้น เปPนคลิปสั้นๆ ไม;ต$องใช$เวลาต;อเนื่องยาวนานในการรับชม หรือเปPนการดูคลิปจาก
การแชร�ของเพ่ือนใน Social Network ประชาชนจึงสามารถรับชมในสถานท่ีท่ัวๆ ไป รับชมเม่ือไหร;ก็ได$ เช;น 
ระหว;างเดินทาง ระหว;างนั่งรอเพ่ือน หรือระหว;างทํากิจกรรมต;างๆ เช;น ทานอาหารนอกบ$าน หรือขณะออก
กําลังกาย ประชาชนจึงนิยมใช$สมาร�ทโฟนในการเข$าถึงมากกว;าการใช$อุปกรณ�อ่ืนๆ  เช;นเดียวกับการฟ1ง
รายการข;าววิทยุออนไลน� และฟ1งเพลง/ดาวน�โหลดเพลงออนไลน� ท่ีมีการเข$าถึงด$วยสมาร�ทโฟนเปPนส;วนใหญ; 
สาเหตุน;าจะมาจากความสะดวกสบายของการพกพาสมาร�ทโฟน ท่ีสามารถหยิบมาเสียบหูฟ1งวิทยุออนไลน� 
เพ่ือฟ1งข;าวหรือเพลงได$ตลอดเวลา และการฟ1งเพลงก็เปPนสิ่งท่ีไม;ต$องดูหน$าจอ ใช$ฟ1งเสียงเพียงอย;างเดียว 
สมาร�ทโฟนจึงไม;ต;างจากเครื่องเสียง mp3 ในอดีตท่ีคนชอบพกพาเพ่ือฟ1งเพลงขณะทํากิจกรรมต;างๆ ไปด$วยได$ 

ในส;วนของสมาร�ททีวีนั้น พบว;ายังไม;ค;อยมีการใช$ร;วมกับอินเทอร�เน็ตท่ีแพร;หลายนัก  
คาดว;าจะต$องเปPนกลุ;มผู$บริโภคเฉพาะกลุ;มท่ีนิยมการรับชมโทรทัศน�ทางหน$าจอโทรทัศน�และเชื่อมต;อสัญญาณ
อินเทอร�เน็ตเพ่ือรับชมเนื้อหารายการต;างๆ เนื่องจากต$องใช$อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงมาก อีกท้ังโทรทัศน�
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ประเภทนี้มีราคาแพงกว;าโดยเปรียบเทียบกับโทรทัศน�รุ;นธรรมดาอยู;ค;อนข$างมาก ประชาชนจึงยังไม;ใช$กัน 
มากนักตามครัวเรือน 

แผนภาพแสดงพฤติกรรมการใช#ส่ือภาพเคล่ือนไหวและเสียงออนไลน�และอุปกรณ�ท่ีใช# 

 

อย;างไรก็ตาม หากประชาชนเลือกท่ีจะใช$ช;องทางออนไลน�ในการเป\ดรับสื่อภาพและเสียง
แล$วนั้น พบว;า การเข$าชมสื่อนี้ด$วยเว็บไซต�ก็ยังเปPนช;องทางท่ีประชาชนใช$เปPนช;องทางหลักในการเข$าถึงเนื้อหา
รายการ แม$ว;าในป1จจุบันจะมีการอํานวยความสะดวกทางตรงด$วยการสร$างแอพพลิเคชั่นของผู$ประกอบการ
รายต;างๆ ข้ึนมาเพ่ือให$ประชาชนเข$าถึงเนื้อหารายการของตนได$ง;ายยิ่งข้ึน สิ่งนี้อาจแสดงให$เห็นว;า ประชาชน
ยังต$องการรับชมเนื้อหารายการท่ีหลากหลาย หากใช$เว็บไซต�อาจจะสะดวกมากกว;า เนื่องจากเข$าเว็บไซต�หนึ่ง
สามารถเชื่อมโยงไปหาแหล;งเนื้อหารายการได$มากกว;า 1 แหล;ง สะดวกต;อการค$นหา และไม;ต$องโหลด
แอพพลิเคชั่นของแต;ละผู$ประกอบการมาทุกรายท่ีตนต$องการเข$าถึง ซ่ึงอาจมีจํานวนมากเกินไป โดยในส;วน
ของระยะเวลาท่ีประชาชนใช$เป\ดรับสื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงออนไลน�ใน 1 วันนั้น พบว;า ส;วนใหญ;จะใช$
เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงต;อวัน 

4.3.2 ส่ือส่ิงพิมพ�ออนไลน� (หนังสือพิมพ�ออนไลน�และนิตยสารออนไลน�) 

ประมาณร$อยละ 65 ของประชากรท้ังประเทศ ระบุว;า ทําการอ;านหนังสือพิมพ�ออนไลน�
ผ;านสมาร�ทโฟน ซ่ึงเปPนสัดส;วนท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือการอ;านผ;านคอมพิวเตอร� 44.44 ในขณะท่ีประมาณ
ร$อยละ 20 อ;านผ;านแท็บเล็ต ซ่ึงการอ;านผ;านอุปกรณ�อ่ืนนอกจากสมาร�ทโฟนท่ีเน$นเรื่องความสะดวกในการ
ติดตามอ;านข;าว และมีแอพพลิเคชั่นท่ีทําให$การอ;านข;าวง;ายข้ึนแล$วก็ยังพบว;าคอมพิวเตอร�ก็มีการใช$กันมาก 
เนื่องจากในระหว;างวันท่ีนั่งทํางานอยู;ก็สามารถอ;านข;าวไปด$วยได$ และแท็บเล็ตก็มีการใช$ในสัดส;วนท่ีสูง
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พอสมควรเนื่องจากหน$าจอมีขนาดใหญ; สามารถอ;านข;าวได$ชัดเจน นอกจากนี้ยังพบว;า หนังสือพิมพ�ท่ีมี
ประชาชนนิยมอ;านออนไลน�จํานวนมากท่ีสุด คือหนังสือพิมพ�ไทยรัฐออนไลน� ซ่ึงคิดเปPนเกือบ 1 ใน 3 ของ
ประชากรท้ังประเทศ และในส;วนของนิตยสารออนไลน�นั้นพบว;า ประชาชนนิยมอ;านนิตยสารทีวีพูลออนไลน�
มากท่ีสุดถึงเกือบร$อยละ 10 ของคนท้ังประเทศ ถัดมาคือสตาร�ซอคเกอร� ประมาณร$อยละ 4.5 และหนังสือ 
A Day ท่ีมีผู$อ;านออนไลน�ประมาณเกือบร$อยละ 4 ของประชากรท้ังประเทศ  

แผนภาพแสดงอุปกรณ�ท่ีใช#อ�านหนังสือพิมพ�และนิตยสารออนไลน� 

 

ในส;วนของช;วงเวลาท่ีใช$ในการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ�ออนไลน�นั้น เปPนท่ีน;าสนใจว;า ในช;วง 
14.01 – 18.00 น. เปPนช;วงท่ีประชาชนนิยมอ;านหนังสือพิมพ�/ติดตามข;าวออนไลน�มากท่ีสุด แต;ส;วนใหญ;ใช$
เวลาในการอ;านนิตยสารออนไลน�ในช;วงเวลา 18.01 – 23.00 น. จากพฤติกรรมดังกล;าวอาจเปPนไปได$ว;า 
ประชาชนนิยมอ;านข;าวในเวลาทํางานมากกว;าเนื่องจากการติดตามข;าวสารในระหว;างการทํางานดูเปPนเรื่องท่ี
ปกติ ในขณะท่ีการอ;านนิตยสารเปPนสิ่งท่ีไม;เปPนทางการ อาจดูเหมือนเปPนลักษณะของการผ;อนคลายมาก
เกินไปไม;เหมาะกับการปฏิบัติระหว;างเวลาทํางาน นอกจากนี้ คนส;วนใหญ;เข$าถึงสื่อสิ่งพิมพ�ออนไลน�ผ;านทาง
เว็บไซต�มากกว;าทางแอพพลิเคชั่น อาจเนื่องมาจากเนื้อหาข;าวและนิตยสารไม;ค;อยมีการจัดทําเปPน
แอพพลิเคชั่น อีกท้ังการเข$าผ;านเว็บไซต�มีความสะดวกและเข$าถึงเนื้อหาข;าวสารได$หลากหลายกว;า และในส;วน
ของระยะเวลาท่ีประชาชนส;วนมากใช$เป\ดรับสื่อสิ่งพิมพ�ออนไลน�เฉลี่ยแล$วจะอยู;ท่ีจํานวนประมาณ 1 – 2 
ชั่วโมงต;อวัน  

4.3.3 ส่ือออนไลน�อ่ืนๆ  

ในการเป\ดรับสื่อออนไลน�อ่ืนๆ นั้น การเล;น Social Media มีการเข$าถึงมากท่ีสุด และเปPน
สื่อออนไลน�ท่ีประชาชนใช$สมาร�ทโฟนเพ่ือการเข$าถึงสูงท่ีสุด รองลงมาคือการค$นหาข$อมูลท่ัวไป/อัพโหลดข$อมูล
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ออนไลน�มีการใช$คอมพิวเตอร�และสมาร�ทโฟนในสัดส;วนท่ีใกล$เคียงกัน นอกจากนี้ กิจกรรมออนไลน�เกือบ
ท้ังหมดนั้นใช$สมาร�ทโฟนเข$าถึงเปPนส;วนมาก เช;น การเล;นเกมส�ออนไลน� การทําธุรกรรมทางธนาคารออนไลน� 
และการดูโฆษณาออนไลน� เปPนต$น ซ่ึงพฤติกรรมดังกล;าวนั้นก็เปPนไปตามความสะดวกของการเข$าถึง เนื่องจาก 
Social Media หรือเกมส�ออนไลน� ก็มีแอพพลิเคชั่นให$เข$าถึงได$ง;ายทางสมาร�ทโฟน หรือการค$นหาข$อมูล/ 
อัพโหลดข$อมูลออนไลน�ก็ทําผ;านทางหน$าจอคอมพิวเตอร�ได$สะดวกและง;ายกว;าในการพิมพ�ค$นหา หน$าจอท่ี
ใหญ;กว;า รวมไปถึงการบันทึกข$อมูลลงคอมพิวเตอร�นั้นทําได$ง;ายกว;า เนื่องจากสมาร�ทโฟนบางยี่ห$อไม;สามารถ
บันทึกไฟล�ลงเครื่องได$ รวมไปถึงช;องทางในการเข$าถึงท่ีสอดคล$องกัน เนื่องจากมีเพียง Social Media  และ 
เกมส�ออนไลน� ท่ีประชาชนเข$าถึงด$วยแอพพลิเคชั่นมากกว;าการใช$เว็บไซต� โดย Facebook เปPน Social 
Media ท่ีมีประชาชนเข$าถึงผ;านแอพพลิเคชั่นในแต;ละวันมากท่ีสุด (ร$อยละ 53.37 ของประชากรท้ังประเทศ) 
รองลงมาคือ Line (ร$อยละ 44.44) ส;วนด$านเว็บไซต�ท่ีประชาชนเข$าถึงมากท่ีสุด คือเว็บไซต� Kapook โดยมี
การเข$าถึงเปPนประจําทุกวันอยู;ท่ีร$อยละ 32.44 ของจํานวนประชากรท้ังหมด รองลงมาได$แก; Pantip และ 
Sanook อยู;ท่ีร$อยละ 21.92 และ 14.58 ตามลําดับ  

แผนภาพแสดงพฤติกรรมการใช#ส่ือออนไลน�และอุปกรณ�ท่ีใช# 

 

จากพฤติกรรมบริโภคสื่อออนไลน�ประเภทต;างๆ ของประชาชน จะเห็นได$ว;า ประชาชนจะ
ทําการปรับตัวเพ่ือเป\ดรับสื่อออนไลน�ต;างๆ ให$เปPนไปตามความสะดวกสบายตามแต;ละสถานการณ� หรือ
ลักษณะข$อมูลข;าวสารท่ีแตกต;างกัน ซ่ึงแสดงให$เห็นว;าผู$บริโภคมีการเป\ดรับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงต;างๆ  
บนโลกออนไลน�อยู;ตลอดเวลา ดังนั้น จึงถือเปPนโอกาสสําหรับผู$ประกอบการ โดยเฉพาะผู$ประกอบการท่ีมี
เนื้อหารายการอยู;บนหน$าจอโทรทัศน�หลัก (Main Screen) อยู;แล$ว ในการขยายธุรกิจโดยการทํา Second 
Screen ต;อ เพ่ือเพ่ิมฐานกลุ;มผู$บริโภคในวงกว$างมากยิ่งข้ึน อย;างไรก็ตาม การท่ีผู$ประกอบการจะประสบ
ความสําเร็จได$นั้น เนื้อหารายการยังคงเปPนป1จจัยสําคัญหลักท่ีต$องทําให$น;าสนใจ เพ่ือดึงดูดผู$ชม อีกท้ังเม่ือมี
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คู;แข;งจํานวนเพ่ิมข้ึน จากความหลากหลายของช;องทางการเผยแพร;เนื้อหารายการ และความสามารถของ 
กลุ;มคนต;างๆ ท่ีสร$างเนื้อหารายการและเผยแพร;ได$เองในสังคมออนไลน� ยิ่งจะเปPนความท$าทายของ
ผู$ประกอบการในการทํา Alternative Screen เพ่ือการแข;งขันและความอยู;รอดในอุตสาหกรรม  

4.4 พฤตกิรรมการบริโภคสือ่สิ่งพิมพ�  

4.4.1 การบริโภคส่ือประเภทหนังสือพิมพ� 

แผนภาพแสดงระยะเวลาท่ีอ�านหนังสือพิมพ� (ช่ัวโมงต�อวัน) 
 

 
 

จากผลสํารวจ พบว;า ประชาชนส;วนใหญ;นิยมอ;านหนังสือพิมพ�น$อยกว;า 30 นาทีต;อวัน ซ่ึงอาจ
เปPนไปได$ว;า ผู$บริโภคใช$เวลาสําหรับการอ;านเฉพาะพาดหัวข;าวท่ีสําคัญหรืออ;านเฉพาะคอลัมน�ท่ีตนติดตาม 
อ;านอยู;แล$วเปPนประจํา จึงใช$เวลาไม;มากนักในการอ;านหนังสือพิมพ� ซ่ึงจากผลสํารวจพบว;า ประชาชนนิยมอ;าน
ข;าวบันเทิง ข;าวดารา-นักแสดง/เพลง/ภาพยนตร�/ดนตรี/นักร$อง และข;าวหน$าหนึ่ง-ข;าวรายวัน มากท่ีสุด 
ในสัดส;วนเท;าๆ กัน (ร$อยละ 26 ของประชากรท้ังประเทศ) จากผลดังกล;าวอาจตีความได$ว;า ประชาชนอาจ
รู$สึกว;าการอ;านหนังสือพิมพ�นั้นเปPนการผ;อนคลายอย;างหนึ่ง เม่ืออ;านหนังสือพิมพ�จึงเลือกอ;านสิ่งท่ีมีความ
บันเทิง พักผ;อนหย;อนใจ และประชาชนอาจต$องการรับรู$ข;าวสารสาระท่ีมีลักษณะจริงจังจากการรับชม
โทรทัศน�มากกว;า 

นอกจากนี้ยังพบว;า ประชาชนมีการอ;านหนังสือพิมพ�ในวันธรรมดาในสัดส;วนท่ีมากกว;าวันเสาร�
อาทิตย� หากพิจารณาร;วมกับสถานท่ีท่ีใช$ในการอ;านหนังสือพิมพ�มากท่ีสุดซ่ึงคือท่ีบ$าน (ประมาณครึ่งหนึ่งของ
จํานวนประชากร) อาจเปPนไปได$ว;า ประชาชนส;วนใหญ;ท่ีอ;านหนังสือพิมพ�นั้น เปPนคนท่ีมีอายุสูง ไม;ได$ออกจาก
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บ$านไปทํางาน และยังติดการอ;านข;าวสารผ;านสื่อหนังสือพิมพ�อยู; รวมไปถึงการอ;านหนังสือพิมพ�ท่ีทํางานท่ีมี
สัดส;วนรองลงมาท่ีใกล$เคียงกัน (ร$อยละ 48.21 ของจํานวนประชากรท้ังประเทศ) ซ่ึงส;วนหนึ่งอาจเปPนพนักงาน
บริษัท/ข$าราชการ ท่ีอ;านหนังสือพิมพ�ท่ีท่ีทํางานมีบริการสื่อสิ่งพิมพ�ต;างๆ จัดเตรียมไว$ให$ในบริษัทหรือ
สํานักงาน   

และสําหรับผู$อ;านหนังสือพิมพ�ทุกวันนั้น ส;วนใหญ;ระบุว;าอ;านหนังสือพิมพ�แบบภาษาไทยรายวัน 
โดยหนังสือพิมพ�ประเภทท่ัวไปท่ีนิยมอ;านในสัดส;วนสูงสุดคือ หนังสือพิมพ�ไทยรัฐ รองลงมาคือ หนังสือพิมพ�
เดลินิวส� ส;วนหนังสือพิมพ�ประเภทภาษาต;างประเทศนั้นหนังสือพิมพ�ของเดอะเนชั่น (The Nation) เปPนท่ีนิยม
อ;านมากท่ีสุด เม่ือดูสัดส;วนการอ;านหนังสือพิมพ�ประเภทต;างจังหวัดหรือในระดับท$องถ่ินท่ีพบได$มาก พบว;าคือ 
หนังสือพิมพ�โฟกัสภาคใต$ และหนังสือพิมพ�เชียงใหม;นิวส� 

 

แผนภาพแสดงคอลัมน�หนังสือพิมพ�ประจําวันท่ีอ�านเปVนประจํา 

 

4.4.2 การบริโภคส่ือประเภทนิตยสาร 

สําหรับการบริโภคสื่อนิตยสารนั้น ประชาชนมีพฤติกรรมท่ีแตกต;างกันออกไปในการ
บริโภคนิตยสารแต;ละประเภท อาทิ นิตยสารประเภทผู$หญิง แม;และลูก นิตยสารวัยรุ;น นิตยสารท;องเท่ียว 
หรือ นิตยสารประเภทตลาด/ธุรกิจและข;าว/สรรสาระ ประชาชนนิยมอ;านท้ังท่ีบ$าน ท่ีทํางาน และนอกบ$าน 
ในสัดส;วนท่ีค;อนข$างใกล$เคียงกัน อาจเปPนไปได$ว;านิตยสารประเภทดังกล;าวสามารถพบหาได$ท่ัวไป จึงเข$าถึงได$
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ง;ายตามสถานท่ีท่ัวไป เช;น ในร$านทําผม ร$านกาแฟ เปPนต$น สําหรับนิตยสารแฟชั่น นิตยสารสุขภาพ นิตยสาร
ประเภทบ$าน อาหาร คอมพิวเตอร�/เทคโนโลยี/เกมส� นิตยสารกีฬา นิตยสารผู$ชาย รถยนต�และมอเตอร�ไซต� 
สัตว�เลี้ยง ดนตรี การ�ตูน ส;วนใหญ;นิยมอ;านท่ีบ$านเปPนส;วนมาก เนื่องจากเปPนหนังสือประเภทเฉพาะทาง จึงต$อง
ทําการซ้ือมาอ;านเอง นอกจากนี้ ยังมีนิตยสารประเภทแจกฟรี ซ่ึงโดยส;วนใหญ;มีการอ;านท่ีบ$านและท่ีทํางาน  

ในส;วนของระยะเวลาในการอ;านนั้น ค;อนข$างอยู;ในช;วงท่ีกว$าง ข้ึนอยู;กับประเภทและชื่อ
นิตยสาร เช;น นิตยสารขวัญเรือน มีผู$อ;านใช$เวลาอ;านถึงประมาณ 2 ชั่วโมงต;อวัน ผู$อ;านนิตยสารเอเอสทีวี
ผู$จัดการสุดสัปดาห� เกือบ 1 ชั่วโมงต;อวัน ผู$อ;านนิตยสารทีวีพูลประมาณ 3 ชั่วโมงต;อวัน ผู$อ;านใช$เวลาอ;าน
นิตยสารคู;สร$างคู;สมและนิตยสารบ$านและสวน ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมงต;อวัน นิตยสารสารคดี
ประมาณ 45 นาทีต;อวัน ผู$อ;านนิตยสารประเภทแจกฟรีได$แก; A Day Bulletin และ M2F นานใกล$เคียงกัน
ประมาณ 30 ถึง 40 นาทีต;อวัน นอกจากนี้ ประชากรท่ัวประเทศในสัดส;วนเกือบร$อยละ 53 ระบุว;า อ;าน
คอลัมน�หน$าท;องเท่ียวในนิตยสารเปPนประจํา ในสัดส;วนรองลงมาเปPนการอ;านคอลัมน�หน$าอาหาร หน$าหมอดู/
ดวงชะตา และ การอ;านภาพข;าวสังคม  

แผนภาพแสดงคอลัมน�ในนิตยสารท่ีอ�านเปVนประจํา 
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4.5 พฤตกิรรมการบรโิภคสือ่โรงภาพยนตร� 

แผนภาพแสดงประเภทภาพยนตร�หลักท่ีชมและความถ่ีในการชม 

 

จากผลสํารวจพบว;า ผู$ตอบส;วนใหญ;ระบุว;า ประเภทภาพยนตร�หลักท่ีนิยมรับชมนั้นจะมีอยู;  
3 ประเภทหลัก ได$แก; ภาพยนตร�ตลกท่ีมีสัดส;วนการนิยมรับชมใกล$เคียงกับภาพยนตร�เรื่องรัก และภาพยนตร�
ต;อสู$  โดยร$อยละ 70 ของประชากรท้ังประเทศมีการรับชมในวันหยุด และนิยมเลือกรอบการเข$าชมภาพยนตร�
ในรอบกลางวันและรอบเช$า  ซ่ึงเครือภาพยนตร�ท่ีเลือกไปเข$าชมกันในสัดส;วนมากท่ีสุดคือเครือเมเจอร� 
ซีนีเพล็กซ� (ร$อยละ 47 ของประชากรท้ังประเทศ)  

4.6 พฤติกรรมการบริโภคสื่อกลางแจ#ง 

สําหรับการบริโภคสื่อโฆษณากลางแจ$งของประชาชนนั้นพบว;า โดยส;วนใหญ; ประชาชนจะมีการ
เห็นโฆษณาจากป�ายโฆษณาขนาดใหญ; (Billboard) บนถนนมากท่ีสุด คิดเปPนจํานวนร$อยละ 12.25 ของการ
เห็นสื่อโฆษณากลางแจ$งทุกประเภทของประชาชนในแต;ละวัน รองลงมาได$แก; ป�ายโฆษณาขนาดเล็ก 
(Muppies)/ป�ายข$างถนน คิดเปPนร$อยละ 9.78 และ ป�ายโฆษณาท่ีป�ายรถเมล� (Bus shelter) ท่ีร$อยละ 9.78 
เช;นกัน นอกจากนี้ ยังพบว;า ประชาชนจะเห็นสื่อโฆษณากลางแจ$งต;างๆ เหล;านี้เปPนประจําทุกวัน และพบเห็น
ในช;วงเย็นมากท่ีสุดท้ังสื่อเคลื่อนท่ีและไม;เคลื่อนท่ี  
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ตารางแสดงสัดส�วนการพบเห็นโฆษณาส่ือกลางแจ#งแต�ละประเภท 

โฆษณาส่ือกลางแจ#ง ร#อยละ 

ป�ายโฆษณาขนาดใหญ; (Billboard) บนถนน 12.25 

ป�ายโฆษณาขนาดเล็ก (Muppies) / ป�ายข$างถนน 9.78 

ป�ายโฆษณาท่ีป�ายรถเมล� (Bus shelter) 9.78 

ป�ายโฆษณาท่ีติดท$ายรถ-ด$านข$างรถตุkกตุkก/รถสองแถว 7.83 

ป�ายโฆษณากล;องไฟตามร$านค$า  7.75 

ป�ายโฆษณาท่ีมีภาพเคลื่อนไหว (LED) ท่ีถนนในเมือง  7.38 

ป�ายโฆษณาตัววิ่งท่ีติดตามสถานท่ีต;างๆ 7.26 

ป�ายข$างถนนขนาดเล็ก (Cutout) ท่ีถนนในเมือง/ใต$ทางยกระดับ 7.02 

สต๊ิกเกอร�โฆษณาท่ีติดด$านข$างรถเมล� (Bus side) 6.21 

สต๊ิกเกอร�โฆษณาท่ีติดรถเมล�ท้ังคัน (Bus vision) 6.13 

สต๊ิกเกอร�โฆษณาท่ีติดด$านหลังรถเมล� (Bus back) 5.80 

ป�ายโฆษณาขนาดใหญ; (Monopole) บนทางด;วน/ถนนเข$าสนามบิน 4.75 

สต๊ิกเกอร�โฆษณาข$างรถแท็กซ่ี 4.46 

ป�ายท่ีหมุนได$ 3 ภาพ (Trivision) ท่ีถนนในเมือง/ตอม;อทางยกระดับ  3.61 
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4.7 พฤติกรรมในการบริโภคสื่ออ่ืนๆ  

แผนภาพแสดงการพบเห็นการโฆษณาบนส่ืออ่ืนๆ  

 

โฆษณาบนอีเมล/ไอจี/เฟซบุkค นั้นมีสัดส;วนของผู$ตอบท่ีระบุว;าพบเห็นบ;อยครั้งสูงถึงร$อยละ 
33.93 ของคนท้ังประเทศ ซ่ึงก็สอดคล$องกับการท่ีประชาชนเข$าถึง Social Network เหล;านี้ในปริมาณท่ีสูงใน
แต;ละวัน รองลงมา เปPนการพบเห็นป�ายโฆษณาท่ีจุดขายในซุปเปอร�มาร�เก็ตบ;อยครั้งท่ีร$อยละ 25.50 ส;วนสื่อท่ี
ระบุว;า พบเห็นนานๆ ครั้งนั้นได$แก; ป�ายโฆษณาท่ีรถไฟฟ�าบีทีเอส ป�ายโฆษณาท่ีรถไฟใต$ดินเอ็มอาร�ที อาจ
เปPนไปได$ว;า ประชาชนเดินทางด$วยความเร;งรีบ และมักเล;นสมาร�ทโฟนไปด$วยขณะเดินทาง จึงไม;ค;อยได$
สังเกตเห็นการโฆษณาต;างๆ ท่ีอยู;บนรถไฟฟ�ามากนัก  
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5. แนวโน#มพฤติกรรมการบริโภคสื่อ  

ในป1จจุ บันลักษณะพฤติกรรมของผู$บริ โภคกลายเปPนการเป\ดรับสื่อผ;านทางเครื่องมือ 
ท่ีหลากหลาย (Multi-Screen) เพ่ิมมากกว;าการเป\ดรับสื่อผ;านทางโทรทัศน�และวิทยุ จึงกล;าวได$ว;าในการ
สํารวจวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อจึงควรครอบคลุมช;องทางท่ีเป\ดรับ เช;น ค;าความนิยมผ;านสื่อโทรทัศน�  
ค;าความนิยมผ;านสื่อออนไลน� เปPนต$น โดยสามารถนําเอาค;าความนิยมผ;านสื่อต;างๆ มารวมกัน ท่ีเรียกว;า  
การวัดค;าความนิยมข$ามสื่อ (Cross Campaign Rating: XCR) โดยกล;าวได$ว;าภาพรวมและแนวโน$มของสื่อ
ต;างๆ 6 ประเภท อันได$แก; สื่อโทรทัศน� สื่อวิทยุ สื่อออนไลน� สื่อสิ่งพิมพ� สื่อโรงภาพยนตร� และสื่อกลางแจ$ง  
สามารถสรุปได$ดังนี้ 

5.1 สื่อโทรทัศน� (แอนะล็อกทีวี ดิจิตอลทีวี เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม) 

ก. แอนะล็อกทีวีและดิจิตอลทีวี   

การศึกษาวิจัยของ Millward Brown (ส;วนหนึ่งของบริษัท Kantar Media) พบว;า ภายใน  
1 วัน กลุ;มผู$บริโภคคนไทยจะเป\ดรับสื่อผ;านเครื่องมือท่ีหลากหลาย โดยการเป\ดรับสื่อผ;านช;องทางโทรทัศน�
กลายเปPนเพียงช;องทางเลือกของกลุ;มผู$บริโภคของคนไทย โดยมีอัตราการเป\ดรับสื่อท่ีตํ่าเพียง 78 นาทีต;อวัน
เท;านั้น ในขณะท่ีสมาร�ทโฟนกลายเปPนช;องทางท่ีสําคัญในการเป\ดรับสื่อต;างๆ ท่ีมีอัตราการเป\ดรับสูงท่ีสุด 
คิดเปPน 167 นาทีต;อวัน โดยเว็บไซต� YouTube กลายเปPนช;องทางออนไลน�ท่ีทําให$กลุ;มผู$บริโภคสามารถเข$าถึง
สื่อต;างๆ ท่ีสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะการเข$าถึงผ;านช;องทางสมาร�ทโฟน เนื่องจากสามารถดูรายการได$
ย$อนหลังตามเวลาท่ีสะดวก 

แผนภาพแสดงพฤติกรรมการเปUดรับส่ือภายในหนึ่งวัน (นาที/วัน) 

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

นาที/วัน 
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ดังนั้น จึงกล;าวได$ว;าพฤติกรรมการบริโภคสื่อโทรทัศน�ของกลุ;มผู$บริโภคในป1จจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปโดยสามารถคาดการณ�ได$ว;าในอนาคตกลุ;มผู$บริโภคสามารถเป\ดเครื่องมืออ่ืนๆ เพ่ือรับรายการ
โทรทัศน�ด$วยเช;นกันเพราะการส;งสัญญาณผ;านทางสื่อออนไลน�ทําให$มีการเชื่อมโยงระหว;างเครื่องมือต;างๆ ได$ 
(Multi-Screen Viewing Pattern) โดยผู$บริโภคจะเปลี่ยนแปลงจากการเป\ดรับสื่อผ;านโทรทัศน�ไปเปPนสื่อ
ออนไลน�หากเนื้อหารายการโทรทัศน�เปPนท่ีนิยมและดึงดูดกลุ;มผู$บริโภคได$ ด$วยเนื้อหาท่ีแตกต;าง มีลักษณะเด;น
เฉพาะท่ีกลุ;มผู$บริโภคไม;สามารถจะหาบริโภคจากรายการอ่ืนๆ ได$ นอกจากนี้ ด$วยผู$ประกอบการบางราย 
ไม;สามารถจะนําเสนอเนื้อหารายการผ;านทางสื่อโทรทัศน�ได$ เนื่องจากข$อจํากัดในบางประเด็น เช;น เรื่องของ
เงินลงทุนในการผลิตรายการ ทําให$ผู$ประกอบการกลุ;มนี้หันมาผลิตรายการท่ีเฉพาะและนําเสนอผ;านทาง
ช;องทางออนไลน�เพียงอย;างเดียว ซ่ึงสามารถตอบสนองความต$องการของกลุ;มวัยรุ;น และกลายเปPนคู;แข;งขันท่ี
สําคัญของสื่อโทรทัศน� 

ท้ังนี้ หากพิจารณาส่ือดิจิตอลทีวีโดยเฉพาะแล$ว กล;าวได$ว;าควรมีการกําหนดทิศทางและ
จุดยืน (Positioning) ของสถานีตนเองให$ชัดเจน ว;าคือสถานีประเภทใดและต$องการก$าวไปสู;จุดใด โดยในส;วน
ของพฤติกรรมการเป\ดรับสื่อดิจิตอลทีวีเปPนไปตามระบบเทคโนโลยีสมัยใหม;ท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําให$เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสื่อ กล;าวคือ พฤติกรรมการเป\ดรับสื่อดิจิตอลทีวีผ;านทางทีวีดิจิตอล หรือกล;องรับดิจิตอลทีวี
นั้นมีแนวโน$มลดลง เพราะกลุ;มผู$บริโภคเป\ดรับชมสื่อดิจิตอลทีวีผ;านทางสื่ออ่ืนๆ ร;วมด$วยคือ สื่อเคเบิลทีวี  
สื่อทีวีดาวเทียม และสื่อออนไลน� ซ่ึงแนวโน$มการบริโภคสื่อดิจิตอลทีวีผ;านช;องทางออนไลน�โดยใช$สมาร�ทโฟน 
มีแนวโน$มเพ่ิมข้ึน 

ข. ส่ือเคเบิลทีวีและส่ือทีวีดาวเทียม ป1จจุบันผู$ประกอบการสื่อเคเบิลทีวีและสื่อทีวีดาวเทียม
สามารถหารายได$จากการโฆษณาได$ แต;พบว;าจํานวนเม็ดเงินโฆษณาผ;านสื่อดังกล;าวกลับลดลงในปh 2015 ถึง
ร$อยละ 47.03 เพราะเม็ดเงินโฆษณาส;วนหนึ่งถูกโอนย$ายไปยังสื่อดิจิตอลทีวีช;องต;างๆ (ท่ีมา: บริษัทนีลเส็น ใน 
http://www.positioningmag.com/content/60147) ดังนั้น ในอนาคตสื่อเคเบิลทีวีและสื่อทีวีดาวเทียมจะ
กลายเปPนสื่อสําหรับผู$บริโภคเฉพาะกลุ;มมากยิ่งข้ึน เนื้อหารายการท่ีนําเสนอนั้นจะมีรูปแบบเพ่ือตอบสนอง
ความต$องการของกลุ;มดังกล;าว รวมถึงภาษาท่ีใช$ท่ีจะสะท$อนพฤติกรรมในการใช$ชีวิตของกลุ;มด$วยเช;นกัน  
โดยค;าสมาชิกท่ีจ;ายรายปh รายเดือน หรือค;าแรกเข$ายังคงเปPนรายได$ท่ีสําคัญของผู$ประกอบการ  

5.2 สื่อวิทยุ 

ป1จจุบันสื่อวิทยุกลายเปPนสื่อประกอบ (Background Medium) ท่ีเม่ือกลุ;มผู$บริโภครับฟ1งสื่อวิทยุ
จะต$องทํากิจกรรมอ่ืนไปพร$อมกัน เช;น ขับรถยนต� อ;านหนังสือ ออกกําลังกาย ทําให$กลุ;มผู$บริโภคไม;ได$ให$ความ
สนใจในเนื้อหาของรายการวิทยุมากเท;าท่ีควร การพัฒนาของระบบเทคโนโลยีท่ีสามารถติดต;อสื่อสารแบบท่ี
นําเสนอภาพพร$อมเสียง (Video and Audio Simultaneously) จึงกลายเปPนส;วนหนึ่งของลักษณะพฤติกรรม
ของกลุ;มผู$บริโภคท่ีกลุ;มผู$บริโภคต$องการให$สื่อวิทยุสามารถพัฒนาในการนําเสนอเนื้อหารายการในรูปแบบ
นําเสนอภาพพร$อมเสียงได$  นอกจากนี้ ด$วยระบบการนําเสนอเสียงท่ีครอบคลุมได$เฉพาะบางพ้ืนท่ีและการมี
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คลื่นรบกวน ทําให$กลุ;มผู$บริโภคเลิกท่ีจะฟ1งสื่อวิทยุและหันมาบริโภคสื่อออนไลน�แทน โดยกล;าวได$ว;า
ความสําคัญของสื่อวิทยุจะลดลงอีก หากสื่อวิทยุยังคงเปPนการสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) 
ท่ีนําเสนอส;งผ;านข$อความมายังกลุ;มผู$บริโภคเพียงทางเดียว ในขณะท่ีสื่ออ่ืนๆ มีการพัฒนาไปสู;ระบบดิจิตอล 
ท่ีสมบูรณ�แบบและสามารถติดต;อปฏิสัมพันธ�กับกลุ;มผู$บริโภคได$ (Interactive) 

5.3 สื่อออนไลน� 

จากข$อมูลกลุ;มผู$บริโภคสื่อออนไลน�ในประเทศไทยดังปรากฏในแผนภาพ พบว;าผู$ท่ีเข$าถึงสื่อ
อินเทอร�เน็ตท่ีมีการใช$งาน (Active) คิดเปPน 23.9 ล$านคน ผู$ท่ีใช$สื่อออนไลน� (Social Media) อยู; คิดเปPน  
32 ล$านคน ผู$ท่ีมีการใช$สมาร�ทโฟนท่ีเชื่อมต;อได$ คิดเปPน 97 ล$านคน และผู$ท่ีมีการใช$สื่อออนไลน�ผ;านทาง 
สมาร�ทโฟนท่ีมีการใช$งานอยู; คิดเปPน 28 ล$านคน 

แผนภาพแสดงการใช#ส่ือออนไลน� 

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

จากข$อมูลดังกล;าวจึงกล;าวได$ว;าประสิทธิภาพของสื่อออนไลน�ท่ีเป\ดโอกาสให$กลุ;มผู$บริโภค 
ติดต;อสื่อสาร ทํากิจกรรม และสร$างสังคมเครือข;ายท่ีต$องการได$ สามารถสร$างพฤติกรรมในการใช$ชีวิตใหม;ให$
กลุ;มผู$บริโภคใหม;ในทุกช;วงอายุ ทําให$สื่อออนไลน�ยังคงเปPนช;องทางสําหรับการเข$าถึงสื่ออ่ืนๆ ได$ เช;น การฟ1ง
รายการวิทยุผ;านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน� เปPนต$น โดยเปPนลักษณะการติดต;อสื่อสารท่ีสามารถโต$ตอบกันได$ 
(Interactive) เอ้ือต;อการแบ;งป1นประสบการณ�ระหว;างกลุ;มท่ีมีรสนิยมเดียวกัน และสามารถรักษาความเปPน
ส;วนตัวในการไม;ต$องการเป\ดเผยความเปPนตัวตนของตนเองได$ 
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5.4 สื่อสิ่งพิมพ�  

พฤติกรรมการอ;านหนังสือพิมพ�ของกลุ;มผู$บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีความนิยมท่ีจะเป\ดรับข;าว
ผ;านสื่อออนไลน�ท่ีนําเสนอข;าวได$รวดเร็วกว;า ทําให$ผู$ประกอบการหนังสือพิมพ�ในป1จจุบันต$องเพ่ิมช;องทาง
ออนไลน�เพ่ือนําเสนอข;าวของตนเอง เช;น เว็บไซต� เฟสบุkค ส;วนนิตยสารนั้นเนื่องจากลักษณะของนิตยสารมี
ความเฉพาะกลุ;มอยู;แล$ว เช;น นิตยสารสําหรับแม;ท่ีมีลูกเล็ก นิตยสารสําหรับผู$ท่ีสนใจต$นบอนไซ ทําให$ลักษณะ
ความเฉพาะกลุ;มนี้ยังอยู;ต;อไป ดังนั้น น;าจะมีการใช$ลูกเล;นของระบบดิจิตอลในรูปแบบต;างๆ มาใช$เพ่ือกระตุ$น
สร$างความสนใจมากข้ึน จึงกล;าวได$ว;า Content Marketing จะมีบทบาทในสื่อสิ่งพิมพ�ต;อไป และคาดว;าจะได$
เห็นสื่อสิ่งพิมพ�สามารถโต$ตอบ แลกเปลี่ยนกับกลุ;มผู$บริโภคได$ (Interactive Media)  

5.5 สื่อโรงภาพยนตร� 

สื่อโรงภาพยนตร�เปPนสื่อเฉพาะกลุ;ม (Niche Medium) เนื่องจากเนื้อหาของภาพยนตร� 
ท่ีเหมาะสมกับกลุ;มย;อยในแต;ละกลุ;ม การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีทําให$พฤติกรรมของกลุ;มย;อย
เปลี่ยนแปลงไปด$วย เพราะหันมาบริโภคสื่อออนไลน�เพ่ิมมากข้ึนเพราะทําได$ทุกท่ีทุกเวลา ไม;ต$องเสียเวลา 
ในการเดินทาง กลุ;มผู$บริโภคจะหันมาชมภาพยนตร�ทางเว็บไซต�และแอพพลิเคชั่นต;างๆ ซ่ึงทําให$พฤติกรรมการ
เป\ดรับชมภาพยนตร�ตามโรงภาพยนตร�ต;างๆ ลดลง  

5.6 สื่อกลางแจ#ง 

สื่อกลางแจ$งท่ีเดิมเคยเรียกว;าเปPนสื่อนอกบ$าน สื่อกลางแจ$งมีอยู;หลายรูปแบบและจะมีจํานวน
เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ โดยสามารถคาดการณ�แนวโน$มได$ว;าในอนาคตการนําเสนอสื่อกลางแจ$งในรูปแบบดิจิตอล 
จะเพ่ิมข้ึน เช;น LED Board ท่ีสามารถนําเสนอภาพเคลื่อนไหวพร$อมเสียง รวมถึงมีการนําเอาลูกเล;นต;างๆ มา
เรียกความสนใจกลุ;มผู$บริโภค เช;น การใช$ Animation เปPนต$น 


