
เปดผลวิจัยพฤติกรรมการใชงาน
แพลตฟอรมออนไลนของคนไทย ป 2563



  สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สำนักงาน กสทช.) 
ไดรวมกับ ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือ Chula Unisearch 
จัดทำรายงานศึกษาเรื่อง การศึกษาผลกระทบของ OTT ตอกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน และแนวทางการสงเสริมและกำกับดูแล เพื่อเปนแนวทางตอ กสทช. 
ในการจัดทำขอเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายในการสงเสริมการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน และ การกำกับดูแล OTT ในประเทศไทย ซึ่งรายงานไดครอบคลุม 
ตั้งแตการศึกษาวิเคราะหผลกระทบของบริการ OTT ทั้งมิติดานเศรษฐกิจ และมิติ
ดานสังคมและวัฒนธรรม พรอมทั้งศึกษากฎหมาย นโยบาย และแนวทางในการกำกับ
ดูแลบริการ OTT และอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศนในประเทศไทย 

  ในสวนหน่ึงของการศึกษาวิเคราะหน้ี Chula Unisearch ไดทำการสำรวจพฤติกรรม
การเปดรับเนื้อหา และพฤติกรรมการใชงานแพลตฟอรมออนไลนของคนไทยดวย โดยมี
กลุมตัวอยาง 1,141 คนทั่วประเทศที่จัดกลุมอายุ 3 ชวง ไดแก อายุตั้งแต 23 ปลงไป 
ในสัดสวน  32.2% อายุ 24-39 ป  32.5% และชวงอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป ในสัดสวน 
35.3% จาก 5 พื้นที่ ไดแก กรุงเทพมหานคร และ 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคใต ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 

  ขอมูลการวิจัยครั้งนี้  พบวา  แพลตฟอรมออนไลน  ที่ไดรับความนิยมสูงสุด 
3 อันดับแรกในกลุมผูชมชาวไทยไดแก YouTube, Netflix และ Line TV ตามลำดับ โดย
สวนใหญ 65% ของผูชมรับชมออนไลนผานชองทางโทรศัพทสมารทโฟน มีระยะเวลา
เฉลี่ยในการรับชม 1-3 ชั่วโมงตอวัน โดยเปนการรับชมในทุกวัน



802 (70.3%)

260 (22.8%)

245 (21.5%)

257 (22.5%)

63 (5.5%)

177 (15.5%)
81 (7.1%)

85 (7.4%)

299 (26.2%)
272 (23.8%)

159 (13.9%)
171 (15.0%)

51 (4.5%)
80 (7.0%)

194 (17.0%)

29 (2.5%)
60 (5.3%)

122 (10.7%)

24 (2.1%)
73 (6.4%)

105 (9.2%)

40 (3.5%)
52 (4.6%)
79 (6.9%)

17 (1.5%)
34 (3.0%)
60 (5.3%)

13 (1.1%)
25 (2.2%)
62 (5.4%)

12 (1.1%)
32 (2.8%)
48 (4.2%)

15 (1.3%)
16 (1.4%)
47 (4.1%)

อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3

แพลตฟอรมออนไลนสำหรับ
การรับชมวิดีโอออนดีมานด 
ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด 
(สามารถเลือกไดมากกวา 1 ตัวเลือก) 

** 
สำหรับตัวเลือกแพลตฟอรม
ในหมวดอื่นๆ ที่ผูใชระบุมีอยู
หลากหลาย เชน Facebook, 
AIS Play, WE TV, IGTV 
และ Tiktok

** 
อื่นๆ

จำนวน : คน



อุปกรณที่ใชในการรับชม

748
(65.6%)

101
(8.9%)

95
(8.3%)

197
(17.3%)

โทรศัพทมือถือ

แท็บเล็ต

คอมพิวเตอร
(แบบตั้งโตะหรือพกพา)

ทีวี/กลอง (อุปกรณตอพวง) 
เชน AIS PLAY BOX/
เครื่องเลนเกม (Game Console)

จำนวน : คน



ระยะเวลาในการรับชม
วิดีโอออนดีมานดบนแพลตฟอรมออนไลน 

177
(15.5%)

นอยกวา 1 ชั่วโมงตอวัน 

625
(54.8%)

1-3 ชั่วโมงตอวัน

339
(29.7%)

มากกวา 3 ชั่วโมงตอวัน

จำนวน : คน



535
(46.9%)

ทุกวัน

177
(15.5%)

1-2 ครั้งตอสัปดาห

121
(10.6%)

ไมไดเปดรับ
เปนประจำทุกสัปดาห

96
(8.4%)

5-6 ครั้งตอสัปดาห

212
(18.6%)

3-4 ครั้งตอสัปดาห

จำนวน : คน

ความถี่ในการเปดรับชมวิดีโอออนดีมานด
ผานแพลตฟอรมออนไลน



98
(8.6%)

เกมโชว

133
(11.7%)

*
อื่นๆ

535
(46.9%)

ซีรีส หรือ 
ละครชุด

255
(22.3%)

ภาพยนตร

63
(5.5%)

สารคดี

57
(5.0%)

กีฬา

จำนวน : คน * สำหรับตัวเลือกในหมวดอื่นๆ ที่ผูใชระบุมีอยูหลากหลาย เชน 
  เพลง, รายการอาหาร, Vlog, Podcast, แคสเกม และ ขาว

เนื้อหาวิดีโอออนดีมานดที่รับชม
มากกวารอยละ 50 ของเวลาทั้งหมด

เนื้อหาประเภทซีรีสหรือละครชุด เปนเนื้อหายอดนิยมที่ผูชมชาวไทย
รับชมสูงที่สุด โดยเนื้อหาที่ไดรับความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรกมาจาก 
ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต โดยประเภทเน้ือหาท่ีมีผูรับชม
มากที่สุด อันดับ 1 เปนเนื้อหารายการแบบที่เคยออกในสถานีโทรทัศน
มารีรีน (ฉายใหม) อันดับ 2 เปนเนื้อหารายการหรือภาพยนตรที่เปน
การผลิตครั้งแรก (Original) ของตัวแพลตฟอรมออนไลนเอง 
อันดับ 3 เปนภาพยนตรที่เคยออกฉายแลวจากแหลงตางๆ



จำนวน : คน

ประเทศแหลงที่มาของเนื้อหาที่รับชม

631 (55.3%)

230 (20.2%)

245 (21.5%)

176 (15.4%)
166 (14.5%)

306 (26.8%)
249 (21.8%)

288 (25.2%)
251 (22.0%)

53 (4.6%)
183 (16.0%)
207 (18.1%)

50 (4.4%)
120 (10.5%)

183 (16.0%)

18 (1.6%)
40 (3.5%)
59 (5.2%)

อื่นๆ

อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3

สามารถเลือกไดมากกวา 1 ตัวเลือก



อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3

จำนวน : คน

ลักษณะเนื้อหาวิดีโอออนดีมานด
ทางแพลตฟอรมออนไลนที่นิยมรับชมมากที่สุด

351 (30.8%)

347 (30.4%)

221 (19.4%)

256 (22.4%)
254(22.3%)

284 (24.9%)
205 (18.0%)

327 (28.7%)
276 (24.2%)

169 (14.8%)
301 (26.4%)

236 (20.7%)

109 (9.6%)
142 (12.4%)

202 (17.7%)

26 (2.3%)
32 (2.8%)
45 (3.9%)

เนื้อหารายการแบบที่เคยออก
ในสถานีโทรทัศนแลวมารีรัน

(Rerun)

เนื้อหารายการหรือภาพยนตร
ที่เปนการผลิตเปนครั้งแรก (original)

ของตัวแพลตฟอรมออนไลนเอง

ภาพยนตรที่เคยออกฉายแลว
จากแหลงตางๆ

เนื้อหารายการที่ถายทอดสด
ผานแพลตฟอรมออนไลน (live)

เนื้อหาที่นำเขาสูระบบ
โดยผูใชคนอื่นๆ

อื่นๆ

สามารถเลือกไดมากกวา 1 ตัวเลือก


