
ส�ำรวจพฤตกิรรมและแนวโน้มกำรรับชม
สือ่ภำพเคลือ่นไหวของคนไทย ปี 2562 

เทคโนโลยแีละช่วงอายขุองผูช้มโทรทศัน์ มผีลต่อความนิยมในการรบัชมส่ือภาพเคลือ่นไหวของคนไทย 
ในปี 2562 โทรศพัท์เคลือ่นทีก่ลายเป็นเคร่ืองมอืในการรบัชมรายการโทรทศัน์สูงขึน้เรือ่ยๆ โดยทีก่ลุม่คนทีม่อีายุ 
57 ปีขึ้นไป (กลุ่ม Baby Boomer และ Generation G.I.) ยังคงบริโภคสื่อในรูปแบบดั้งเดิมค่อนข้างมาก  
ในขณะที่กลุ่มคนในเจเนอเรชั่นวาย และแซด นิยมบริโภคสื่อแบบ On Demand ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
มากขึ้น

โครงการส�ารวจพฤตกิรรมและแนวโน้มการบรโิภคส่ือของไทย ปี 2562 จดัท�าโดยส�านกันโยบายและวชิาการ
กระจายเสยีงและโทรทศัน์ ส�านกังาน กสทช. ร่วมกบัสถาบนัอาณาบริเวณศกึษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ด�าเนนิ
การส�ารวจกลุม่ตวัอย่างจ�านวน 10,000 ครวัเรอืนทัว่ประเทศ โดยแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 5 ภมูภิาคตามเกณฑ์ของส�านกังาน
สถิติแห่งชาติ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ ซึ่งมีพื้นที่จังหวัดที่เป็นตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จ�านวน 26 จังหวัด ทั้งนี้ การส�ารวจครอบคลุมพฤติกรรม
การบริโภคสื่อภาพเคลื่อนไหว การบริโภคสื่อทางเสียง การบริโภคสื่อออนไลน์ การบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ การบริโภค
สื่อในโรงภาพยนตร์ และการบริโภคสื่อกลางแจ้งและสื่อกลางแจ้งแบบเคลื่อนที่ได้ ซึ่งบทความนี้จะครอบคลุมถึง
สื่อเคลื่อนไหวเท่านั้น 

ทั้งนี้ ในการส�ารวจพฤติกรรม “สื่อภาพเคลื่อนไหว” หมายถึง รายการโทรทัศน์ ทั้งรายการปกติซึ่งรับชมสด
ตามตารางการออกอากาศ/ผังรายการ และการรบัชมย้อนหลงัหรอืรับชมตามความต้องการ รวมถงึการรับชมวดิโีอ
ตามความต้องการหรือวิดีโอออนดีมานด์ (Video on Demand) ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ  

นอกจากนี้ ในการส�ารวจครั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มอายุของกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
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พฤติกรรมกำรรับชมสื่อภำพเคลื่อนไหวของผู้ชมทั่วประเทศ

ที่มา : ส�านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์, ส�านักงาน กสทช. 

และ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ที่มา : ส�านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์, ส�านักงาน กสทช. 

และ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



จากการส�ารวจพฤติกรรมการรับชมรายการสื่อภาพเคลื่อนไหวโดยรวมของผู้ชมทั่วประเทศพบว่า อุปกรณ์
หลักที่ผู้ชมใช้รับชมคือ เครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอล 33.6% โทรศัพท์เคลื่อนที่ 27.2% เครื่องรับโทรทัศน์แอนะล็อก 
20.1% สมาร์ททีวี 11.1% ที่เหลือเป็นการรับชมผ่านทางคอมพิวเตอร์ทั้งตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ก) 
รวมกนั 8% ในส่วนสถานท่ีรบัชมน้ัน ส่วนใหญ่เป็นการรับชมจากทีพ่กัถงึ 93.6% ทีเ่หลอืเป็นการรบัชมจากทีท่�างาน 
4.9% รับชมระหว่างเดินทาง และสถานที่อื่นๆ 1.2% และ 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 ชั่วโมงต่อวันมีสัดส่วน 15.6% กลุ่มที่เหลืออื่นๆ ใช้เวลามากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน 
และน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน ในสัดส่วน 7.9% และ 7.0% ตามล�าดับ ทั้งนี้ช่วงเวลาในการรับชมของผู้ชมส่วนใหญ่
กระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลา 18.01-22.00 น. ที่มีสัดส่วนสูงถึง 70.9% เนื่องจากเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงาน ผู้ชมมีเวลา
ว่าง จึงมีความสะดวกในการรับชมทีวีสูงสุด ในขณะที่ช่วงเวลาอื่นๆนั้น มีสัดส่วนการรับชมใกล้เคียงกัน ได้แก่ ช่วง
เวลาตั้งแต่ 10.01-14.00 น. และ 22.01-02.00 น. ในสัดส่วน 7.8% เท่ากัน โดยช่วงเวลาที่มีผู้รับชมทีวีน้อยที่สุด
เป็นช่วงเวลา 02.01-06.00 น. ที่เป็นช่วงเวลานอนพักผ่อน มีสัดส่วนผู้ชมทีวีอยู่เพียง 0.3% เท่านั้น 

พฤติกรรมกำรรับชมรำยกำรย้อนหลัง หรือออนดีมำนด์  (On Demand)

เทคโนโลยีและการขยายการครอบคลุมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งในเรื่องความครอบคลุมในการเข้าถึง 
ความเร็วของสัญญาณ และประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล ท�าให้ผู้ชมมีทางเลือกมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการ
รับชมรายการตามความต้องการหรือออนดีมานด์  (On Demand) เติบโตสูงขึ้น อย่างไรก็ดี จากการส�ารวจในครั้ง
นี้พบว่า ผู้ชมรายการส่วนใหญ่กว่า 84.9% ยังคงรับชมรายการสดตามตารางการออกอากาศของ สถานีโทรทัศน์ 
โดย 49.9% เป็นผู้รับชมสดตามตารางการออกอากาศเท่านั้น และอีก 35% เป็นการรับชมสดตามตารางการออก
อากาศควบคู่ไปกับการรับชมแบบ On Demand ขณะที่ 15.1% เป็นการรับชมแบบ On Demand เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น ซึ่งผลการส�ารวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความส�าคัญของกิจการโทรทัศน์ที่ออกอากาศตามผังรายการ
ปกติที่ยังคงมีอิทธิพลอยู่มากต่อประชาชนในยุคของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

รปูแบบกำรรับชมรำยกำรโทรทัศน์

 15.1% 

35.0% 

49.9%

รับชมยอนหลัง และ/หรือรับชม
แบบ On demand เทานั้น

รับชมยอนหลัง และ/หรือรับชมแบบ On demand 
ควบคูกับการรับชมสดตามตารางออกอากาศ

ไมรับชม (รับชมสดตามตารางการออกอากาศเทานั้น)

จำนวนผูชมในการสำรวจทั่วประเทศ (คน)  8,588 

ที่มา : ส�านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์, ส�านักงาน กสทช. 

และ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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หนวย : รอยละ

รับชมสดตามตาราง
ออกอากาศเทานั้น

รับชมสดยอนหลัง และ/หรือ
ตามตองการเทานั้น

รับชมทั้งรายการสดและยอนหลัง
และ/หรือตามตองการเทานั้น

กำรเปรียบเทียบรปูแบบกำรรับรำยกำรสด 
และกำรรับชมย้อนหลัง แยกตำมเจเนอเรชัน

จากข้อมลูข้างต้นจะเหน็ได้ว่า รปูแบบของการรับชมตามตารางออกอากาศได้รับความนยิมสูงในกลุ่มต้ังแต่
ช่วงวัยของกลุ่มเจเนอเรชัน เอกซ์ ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกลุ่มเจเนอเรชัน วาย และ เจเนอเรชัน แซด  
พบว่า มีพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ตามตารางออกอากาศคู่ขนานไปกับการรับชมแบบย้อนหลัง/ ตามความ
ต้องการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์โดยสถานีส่งสัญญาณภาพออกอากาศ
จะมฐีานผู้รบัชมเป็นคนช่วงวยัต้ังแต่อาย ุ42 ปีขึน้ไป ซึง่สอดคล้องกับแนวโน้มของผูร้บัสารท่ัวโลก ทีร่ะบวุ่าโทรทศัน์ 
คือ พื้นที่ของประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป

ส�าหรบัการรบัชมแบบย้อนหลัง หรือการรบัชมรายการตามความต้องการ (ออนดีมานด์) ไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์
หรือผ่านแอปพลิเคชั่น จากทั้งสถานีโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ จะพบว่า กลุ่มเจเนอเรชัน แซด มีสัดส่วนการ
รบัชมย้อนหลงัสงูกว่าการรบัชมตามตารางการออกอากาศ ซ่ึงสะท้อนถงึพฤติกรรมการเป็นชาวดิจิตอลโดยก�าเนดิ 
(Digital Native) โดยที่การรับสารของคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มรับข้อมูลข่าวสารบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตสูงขึ้น
อย่างชัดเจน

หากพจิารณาจากช่วงกลุม่อายพุบว่า รปูแบบของการรบัชมตามตารางการออกอากาศยงัคงได้รบัความนิยม
สูงในกลุ่มเจเนอเรชัน เอกซ์ ขึ้นไป กล่าวคือ เจเนอเรชัน จี.ไอ. ที่มีอายุมากกว่า 76 ปีขึ้นไป นิยมการรับชมสดตาม
ตารางที่ออกอากาศมากที่สุดถึง 97.1% รองลงมาเป็นกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ 85.3% เจเนอเรชัน เอกซ์ 65.6% และ 
เจเนอเรชัน วาย 41.0% โดยที่กลุ่มเจเนอเรชัน แซด เป็นกลุ่มที่รับชมรายการสดน้อยที่สุด 

และในทางกลบักนั การรบัชมรายการแบบย้อนหลัง และ On Demand นัน้ ได้รับความนยิมสูงสุดจากกลุม่
เจเนอเรชัน แซด มากที่สุดถึง 28.5% รองลงมาเป็นกลุ่มเจเนอเรชัน วาย 17.9% กลุ่มเจเนอเรชัน เอกซ์ 6.7% และ
กลุ่มเบบี้ บูมเมอร์เพียง 1.9% โดยที่กลุ่มเจเนอเรชัน จี.ไอ. ไม่นิยมการรับชมย้อนหลังหรือแบบ On Demand เลย 



ควำมสัมพันธ์ของกลุ่มอำยุกับกำรรับชมรำยกำรโทรทัศน์

พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ตามช่วงอายุนั้น ผลการวิจัยสะท้อนว่า ทุกช่วงอายุมีการเปิดรับชมรายการ
โทรทศัน์ อย่างไรกด็ ีพบว่า กลุม่เจเนอเรชัน เอกซ์ มกีารรบัชมรายการโทรทศัน์ทัง้รายการปกตแิละผ่านอินเทอร์เนต็
สูงที่สุด 90.5% ส่วนอีก 2 กลุ่มอายุ คือ กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ และกลุ่มเจเนอเรชัน จี.ไอ. มีการรับชมสูงเป็นอันดับ
ถัดมา คือ 89.1% และ 88.6% ตามล�าดับ ส่วนกลุ่มเจเนอเรชัน วาย อยู่ที่ 86% และต�่าที่สุดคือ กลุ่มเจเนอเรชัน 
แซด 78.9% 

57-75 ป
อยูในชวงอายุ

Baby 
Boomer

Gen

24-41 ป
อยูในชวงอาย

YุGen

42-56 ป
อยูในชวงอาย

Xุ
76 ปขึ้นไป
อยูในชวงอายุ

G.I.
Generation

Gen

23 ป
อยูในชวงอาย

Zุ
หรือนอยกวา

รับชม 88.6% 89.1% 90.5% 86.0% 78.9%

ไมรับชม 11.4% 10.9% 9.5% 14.0% 21.1%

กำรรับชมรำยกำรโทรทัศน์ แยกตำมกลุ่มอำยุ

กลุ่มอำยุกับประเภทรำยกำรโทรทัศน์

จากผลการศึกษา พบว่า ประเภทรายการข่าว รายการละคร/ซีรีส์ และรายการวาไรตี้ เป็นประเภทรายการ
โทรทัศน์ 3 อันดับแรก ท่ีกลุ่มเจเนอเรชัน จี.ไอ. กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ กลุ่มเจเนอเรชัน เอกซ์ และกลุ่มเจเนอเรชัน 
วาย นิยมรับชม โดยรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวได้รับความนิยมมากที่สุด ตามมาด้วยรายการละคร/ 
ซีรีส์ รายการวาไรตี้ ส่วนกลุ่มเจเนอเรชัน แซด นิยมรายการโทรทัศน์ประเภทรายการละคร/ซีรีส์ มากที่สุด 16.8% 
รองลงมาคือ รายการวาไรตี้ 16.3% และรายการภาพยนตร์ 15.5% 

ที่มา : ส�านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์, ส�านักงาน กสทช. และ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



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 32.2% 26.1% 21.0% 17.8% 14.7%

ละคร/ซีรีส 20.6% 20.1% 17.8% 16.9% 16.3%

วาไรตี้ 15.9% 17.1% 16.5% 16.1% 16.3%

ภาพยนตร 3.3% 8.8% 11.7% 13.8% 15.5%

 14.0% 11.1% 12.7% 12.2% 11.0%

กีฬา 9.3% 10.9% 10.7% 10.3% 9.3%

เด็ก/การตูน 0.9% 2.4% 4.6% 7.5% 10.3%

 2.8% 3.2% 4.9% 5.5% 5.7%

รายการอื่นๆ 1.0% 0.3% 0.1% 0.1% 0.4%

สารคดี/ทองเที่ยว/
สุขภาพ/อาหาร

รายการ
ทีวีช็อปปง

จากผลการศกึษาข้างต้นสะท้อนให้เหน็ว่า พฤติกรรมการบริโภคส่ือในประเทศไทยมคีวามแตกต่างกนัอย่าง
ชดัเจนระหว่างคนกลุม่อายตุ่างกัน ได้แก่ กลุม่ทีม่อีาย ุ57 ปีขึน้ไป (กลุ่มเจเนอเรชนัเบบี ้บมูเมอร์ และกลุ่มเจเนอเรชนั 
จี.ไอ.) กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ (กลุ่มเจเนอเรชัน วาย และ แซด) โดยมีกลุ่มเจเนอเรชัน เอกซ์เป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรม 
คาบเกี่ยวระหว่างทั้งสองกลุ่มข้างต้น ทั้งนี้ กลุ่มที่มีอายุ 57 ปีขึ้นไปโดยรวมยังบริโภคสื่อในรูปแบบดั้งเดิมค่อนข้าง
มาก อาท ิการรับชมรายการโทรทัศน์สดตามตารางออกอากาศ/ผงัรายการ ในขณะทีก่ลุ่มคนรุน่ใหม่มกีารบรโิภคสือ่
หลากหลายช่องทางมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิง่การบรโิภคสือ่แบบออนดมีานด์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ความแตก
ต่างดงักล่าวท�าให้เกดิความเหลือ่มล�า้ระหว่างเจเนอเรชนั (Generation Divide) ซึง่ส่งผลให้เกดิช่องว่างระหว่างวยั 
(Generation Gap) และความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide) ขึ้น

ที่มา : ส�านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์, ส�านักงาน กสทช. และ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มอำยุ กับประเภทของรำยกำรโทรทัศน์ที่รับชม


