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รายการ TV Shopping

ในช่่องโทรทัศน์ดิิจิิทัล

	 สำำ�หรัับรูัปแบบรั�ยก�รั	 TV	 Shopping	 ท่ี่�อยู�ในผัังรั�ยก�รั	 คืือ	 รั�ยก�รัท่ี่�ม่ีก�รัเช่��เวล�สำถ�น่โที่รัทัี่ศน์เพืื่�อออกอ�ก�ศ	
ซ่ึ่�งเมืี�อพิื่จ�รัณ�จ�กผัังรั�ยก�รัของแต่�ละช่�องต่�มีท่ี่�แจ้งไว้กับสำำ�นักง�นคืณะกรัรัมีก�รักิจก�รักรัะจ�ยเส่ำยง	 กิจก�รัโที่รัทัี่ศน์	 และ
กิจก�รัโที่รัคืมีน�คืมีแห�งช่�ติ่	 (สำำ�นักง�น	 กสำที่ช่.)	 แล้วพื่บว��	 ม่ีรั�ยก�รั	 TV	 Shopping	 กรัะจ�ยอยู�ในผัังรั�ยก�รัต่ลอดทัี่�งวัน	 
โดยม่ีทัี่�งรั�ยก�รัสัำ�น	(รัะยะเวล�ออกอ�ก�ศ	2-5	น�ท่ี่)	และรั�ยก�รัย�ว	(รัะยะเวล�ออกอ�ก�ศ	30	น�ท่ี่	ถ่ง	1	ชั่�วโมีง)		

	 จากข้้อมููลผัังรายการประจำาเดืือน
ธัันวาคมู	 2564	 ซ่ึ่�งพิิจารณาตามูหมูวดืหมูู� 
ช่�องรายการ	พิบว�า	 ในหมูวดืหมูู�ช่�องสาธัารณะ 
ซ่ึ่�งได้ืแก�	ช่�อง	ททบ.5	ช่�อง	NBT	ช่�อง	ThaiPBS 
และช่�องโทรทัศน์รัฐสภา	 มูีเพีิยงช่�อง	 ททบ.5	
และช่�อง	NBT	 เท�านั�นที�สามูารถหารายได้ืจาก
การโฆษณาได้ื	โดืยช่�อง	ททบ.5	เป็นช่�องรายการ
เดีืยวในหมูวดืหมูู�ช่�องสาธัารณะที�จัดืรายการ	
TV	Shopping	ลงในผัังรายการอยู�ในช่�วงเวลา
คร่�งเช้่าข้องทุกวัน	วันละ	25-30	นาที

 ช่่อง วัันออกอากาศ ช่่�อรายการ เวัลาออกอากาศ

จัันทร์์-ศุุกร์์

เสาร์์

อาทิตย์

มีเดียช้อปปิ้ง มีดีให้ช้อป

มีเดีย ช้อปปิ้ง

มีเดีย ช้อปปิ้ง

11.00-11.25 น.

11.35-12.00 น.

07.30-08.00 น.

หมวัดิช่่องสาธารณะ

	 ในช่�วง	 2	 ปีท่ี่�ผั��นมี�	 ผัลกรัะที่บจ�กก�รัรัะบ�ดของไวรััสำโคืวิด-19	 และก�รัว�งแผันโฆษณ�ไปยังสืำ�อใหมี�ในช่�องที่�ง
ออนไลน์ท่ี่�มี�กข่�น	ได้สำ�งผัลให้มีลูคื��โฆษณ�บนโที่รัทัี่ศน์ภ�คืพืื่�นดินในรัะบบดิจทิี่ลั	(โที่รัทัี่ศน์ดจิทิี่ลั)	ลดน้อยลง	จนสำ�งผัลต่�อรั�ยได้ 
ในภ�พื่รัวมีของช่�องรั�ยก�รั	 ผู้ัปรัะกอบก�รัจ่งต้่องม่ีก�รัปรัับตั่วเพืื่�อให้อยู�รัอดในวิกฤติ่ท่ี่�เกิดข่�น	 รั�ยก�รัปรัะเภที่แนะนำ� 
และข�ยสิำนค้ื�	(TV	Shopping)	จ่งกล�ยมี�เป็นอ่กหน่�งที่�งเลือกท่ี่�ช่�องโที่รัทัี่ศน์ดิจิทัี่ลนำ�ไปแที่รักอยู�ในผัังรั�ยก�รัเพืื่�อเป็นรั�ยได้
ของสำถ�น่	นอกเหนือไปจ�กช่�วงเวล�โฆษณ�ปกติ่

	 รูัปแบบรั�ยก�รั	 TV	 Shopping	 ในช่�องโที่รัทัี่ศน์ดิจิทัี่ลนั�น	 ม่ีหล�กหล�ยปรัะเภที่	 โดยม่ีทัี่�งรูัปแบบท่ี่�อยู�ในผัังรั�ยก�รั	 
นอกผัังรั�ยก�รั	และในรูัปแบบก�รัสำอดแที่รักเข้�ไปในเนื�อห�รั�ยก�รัอื�นๆ	ท่ี่�ออกอ�ก�ศอยู�	หรืัอท่ี่�เร่ัยกว��ก�รั	Tie	In	โดยพื่บว�� 
ม่ีก�รัสำอดแที่รักรั�ยก�รั	TV	Shopping	อยู�ในหล�กหล�ยปรัะเภที่รั�ยก�รั	เช่�น	รั�ยก�รัละคืรั	หรืัอรั�ยก�รัว�ไรัต่่�เกมีโช่ว์	เป็นต้่น
ซ่ึ่�งรั�ยก�รัแนะนำ�และข�ยสิำนค้ื�ม่ีอยู�ในทุี่กช่�องโที่รัทัี่ศน์ดิจิทัี่ลภ�คืธุุรักิจในปัจจุบัน	 รัวมีถ่งช่�องโที่รัทัี่ศน์สำ�ธุ�รัณะบ�งช่�อง 
ท่ี่�สำ�มี�รัถห�รั�ยได้จ�กก�รัโฆษณ�ได้ด้วยเช่�นกัน	

หมายเหตุุ: ช่่อง NBT, ช่่อง ThaiPBS, ช่่องโทรทัศน์์รัฐสภา ไม่มีรายการ TV Shopping 
ที�มา: https://dtvguide.nbtc.go.th/tvguide/

ผังรายการ TV Shopping ในช่่องโทรทัศน์ดิิจิิทัล เดิ่อนธันวัาคม 2564
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ที�มา: AGB Nielsen Media Research

 ช่่อง วัันออกอากาศ ช่่�อรายการ เวัลาออกอากาศ
จัันทร์์-อาทิตย์์

จัันทร์์-ศุุกร์์

เสาร์์-อาทิตย์์

เสาร์์-อาทิตย์์

เสาร์์

อาทิตย์์

จัันทร์์-ศุุกร์์

JKN Hi Shopping

JKN Hi Shopping

JKN Hi Shopping

Happy Market

TVD Shop

สุข Society

ชีีวิิตดีี Happy Life
Show Time

สุข Society

TVD Shop
ชีีวิิตดีี Happy Life

Happy Market

True Shopping

Show Time
TVD Shop
Show Time

07.35-08.00 น.

09.00-09.25 น.
13.00-13.25 น.
15.00-15.10 น.
17.30-17.40 น.
09.35-10.00 น.
13.35-14.00 น.
20.35-21.00 น. 
09.10-09.20 น.
11.05-11.10 น.
14.35-14.40 น.
19.55-20.00 น.
09.50-10.00 น.
00.20-00.50 น.
11.50-12.00 น.
13.40-13.50 น.
16.50-17.00 น.
18.00-18.10 น.
04.00-04.30 น.
05.00-05.30 น.
08.20-08.30 น.
08.50-09.00 น.
12.50-13.00 น.
20.00-20.10 น.
09.00-09.30 น.
10.00-10.10 น.
16.50-17.00 น.
10.55-11.00 น.
18.00-18.05 น.
21.35-21.40 น.
15.30-16.00 น.
00.30-01.00 น.
04.00-04.30 น.
13.00-13.30 น.
05.30-06.00 น.

หมายเหตุุ: ช่่อง TNN ไม่ได้้บรรจุุกลุุ่่มรายการ TV Shopping ไว้้ใน์ผัังรายการ 
ที�มา: https://dtvguide.nbtc.go.th/tvguide/

	 สำำ�หรัับช่�องในหมีวดหมูี�ข��วสำ�รั

และสำ�รัะ	 ซ่ึ่�งเหลือผู้ัปรัะกอบก�รั	 3	 ช่�อง 

ได้แก�	 ช่�อง	 TNN	 ช่�อง	 JKN	 18	 และช่�อง	 

Nation	TV	พื่บว��	ม่ีช่�อง	Nation	TV	และ

ช่�อง	 JKN	 18	 ท่ี่�บรัรัจุรั�ยก�รัปรัะเภที่	 TV	

Shopping	 ลงผัังรั�ยก�รัต่�อเนื�องทุี่กวัน	 

โดยช่�อง	 Nation	 TV	 ม่ีรั�ยก�รัปรัะเภที่น่� 

วันละหล�ยช่�วงเวล�	 เช่�น	 ในช่�วงวันจันที่ร์ั-

ศุกร์ั	ม่ีรั�ยก�รั	TV	Shopping	ถ่ง	12	รั�ยก�รั	

และวนัเสำ�รัอ์�ทิี่ต่ยม่์ีรั�ยก�รั	TV	Shopping 

ถ่งวันละ	 13	 รั�ยก�รั	 ซ่ึ่� ง ม่ีคืว�มีย�ว

รั�ยก�รัปรัะมี�ณ	 10	 น�ท่ี่	 และคืรั่�งชั่�วโมีง	 

สำ�วนช่�อง	JKN	18	ม่ีรั�ยก�รั	TV	Shopping 

เป็นรั�ยก�รัข�ยสิำนค้ื�ในกลุ�มีบริัษัที่	 JKN 

โดยมี�กม่ีคืว�มีย�วรั�ยก�รัปรัะมี�ณ	 

10-25	น�ท่ี่	

หมวัดิช่่องข่่าวัสาร
และสาระ
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อังคาร์-พุุธ-พุฤหััส
อาทิตย์์-จัันทร์์
จัันทร์์-ศุุกร์์

เสาร์์
เสาร์์-อาทิตย์์
จัันทร์์-อาทิตย์์

จัันทร์์-ศุุกร์์

เสาร์์-อาทิตย์์

จัันทร์์-อาทิตย์์

จัันทร์์-ศุุกร์์

เสาร์์-อาทิตย์์

ทรู์ ช้ีอปป้�ง
ทรู์ ช้ีอปป้�ง
ทรู์ ช้ีอปป้�ง

ทรู์ ช้ีอปป้�ง
ทรู์ ช้ีอปป้�ง
โอ ช้ีอปป้�ง

โอ ช้ีอปป้�ง

โอ ช้ีอปป้�ง

ชีีวิิตดีี สาร์ะดีี

ชีีวิิตดีี สาร์ะดีี

แชีร์์ ช้ีอป โชีว์ิ
ชีีวิิตดีี สาร์ะดีี

 ช่่อง วัันออกอากาศ ช่่�อรายการ เวัลาออกอากาศ

00.30-01.00 น.
01.00-01.30 น.
08.00-08.30 น.
10.30-11.00 น.
14.25-14.55 น.
09.30-10.00 น.
14.25-14.55 น.
00.05-00.25 น.
01.45-02.05 น.
02.20-02.40 น.
03.30-03.50 น.
04.50-05.10 น.
05.20-05.40 น.
03.00-03.20 น.
05.55-06.25 น.
06.35-06.55 น.
03.10-03.20 น.
04.20-04.30 น.
08.50-09.00 น.
10.00-10.10 น.
00.30-00.40 น.
05.30-05.40 น.
11.45-11.55 น.
16.15-16.25 น.
14.35-14.45 น.
01.30-01.40 น.
05.00-06.00 น.
11.10-11.20 น.
13.30-13.40 น.
14.10-14.20 น.
16.00-16.10 น.
17.50-18.00 น.

หมวัดิช่่องทั�วัไป 
ควัามคมชั่ดิปกติิ (SD) 

	 ในสำ�วนของช่�องในหมีวดหมูี�คืว�มี

คืมีชั่ดปกติ่	(SD)	พื่บว��	ช่�องท่ี่�บรัรัจุรั�ยก�รั 

TV	Shopping	ไว้ในผัังรั�ยก�รั	ม่ีจำ�นวน	3	ช่�อง 

ปรัะกอบด้วย	ช่�อง	True4U	ช่�อง	GMM25 

และช่�อง	 8	 โดยกลยุที่ธ์ุของช่�อง	 True4U	 

คืือก�รัจัดรั�ยก�รั	TV	Shopping	รั�ยก�รัละ 

30	 น�ท่ี่	 ตั่�งแต่�ช่�วงเวล�หลังเท่ี่�ยงคืืนจนถ่ง

เวล�	 15.00	 น.	 ในขณะท่ี่�ช่�อง	 GMM25	 

จัดรั�ยก�รั	 TV	 Shopping	 อยู� ในช่�วง 

หลังเท่ี่�ยงคืืนจนถ่ง	 7	 โมีงเช้่�	 สำ�วนช่�วง

รัะหว� � ง วัน นั� น 	 จัดรั�ยก�รัแที่รักไว้ 

ในช่�วงรั�ยก�รัท่ี่� ได้ รัับคืว�มีนิยมีสูำงสุำด 

ของช่�อง	 ทัี่�งรั�ยก�รั	 “ข��วแหกโคื้ง”	 และ 

ช่�วงเวล�ละคืรัร่ัรัันทัี่�งเช้่�และบ��ย	

	 สำำ�หรัับช่�อง	8	ซ่ึ่�งเป็นสำถ�น่โที่รัทัี่ศน์

ของกลุ�มีบริัษัที่	 อ�ร์ัเอสำ	 จำ�กัด	 (มีห�ช่น)	 

ท่ี่� ม่ีรั�ยได้หลักจ�กก�รัข�ยสิำนค้ื�ในสืำ�อ 

ทุี่กช่�องที่�ง	 จ่งม่ีก�รัจัดรั�ยก�รัช่้อปป้�งไว้

ในทีุ่กช่�วงเวล�	 นอกเหนือจ�กเวล�โฆษณ�

สิำนค้ื�

หมายเหตุุ: ช่่องเวิ้ร์คพอยท์ทีวี้ แลุ่ะช่่อง Mono 29 ไม่ได้้บรรจุุรายการ TV Shopping ไว้้ใน์ผัังรายการ 

ที�มา: https://dtvguide.nbtc.go.th/tvguide/
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 ช่่อง วัันออกอากาศ ช่่�อรายการ เวัลาออกอากาศ

00.00-00.05 น.
00.35-03.00 น.
05.00-05.50 น.
06.00-06.50 น.
06.50-07.00 น.
08.55-09.00 น.
11.25-11.30 น.
17.55-18.00 น.
17.55-18.00 น.
23.55-23.59 น.
01.00-01.20 น.
02.00-02.10 น.
04.00-04.10 น.
01.35-01.55 น.
04.00-04.10 น.
04.15-04.25 น.
04.30-05.00 น.
05.05-05.30 น.
05.35-06.00 น.
01.40-02.10 น.
23.50-23.59 น.
05.00-05.30 น.
01.10-01.40 น.
08.25-08.30 น.
00.00-00.02 น.
04.30-05.00 น.
05.00-05.30 น.
05.35-06.00 น.
00.30-01.30 น.
11.30-11.35 น.
23.30-23.35 น.
04.30-05.00 น.
01.40-01.50 น.
03.15-03.25 น.
09.05-09.15 น.
14.10-14.20 น.
08.55-09.00 น.
09.00-09.05 น.
00.00-00.30 น.
03.00-04.00 น.
01.00-01.30 น.
23.35-00.00 น.
22.30-22.35 น.
00.15-00.35 น.
00.45-01.15 น.
02.00-04.30 น.
05.00-05.30 น.
06.00-06.30 น.

	 สำำ� ห รัั บ ช่� อ ง ใ น ห มี ว ด ห มูี� 

คืว�มีคืมีชั่ดสูำง	(HD)	นั�น	พื่บว��	ม่ีช่�อง	7HD 

เ พ่ื่ยงช่�องเ ด่ยวเที่��นั�นท่ี่� ไมี�มี่รั�ยก�รั	 

TV	 Shopping	 แที่รักในผัังรั�ยก�รั 

ต่�มีนโยบ�ยของช่�อง	 สำ�วนช่�องอื�นๆ	 

ท่ี่� ม่ี ผัังรั�ยก�รั	 TV	 Shopping	 นั�น	 

รั�ยก�รัสำ�วนใหญ่�จะถูกว�งไว้ในผัังรั�ยก�รั 

ช่�วงเท่ี่�ยงคืืนถ่งเช้่�ในช่�วงวันจันที่ร์ั-ศุกร์ั	 

แต่� ม่ีแที่รักรั�ยก�รัในช่�วงรัะหว��งวัน 

ในช่�วงวันเสำ�ร์ัและอ�ทิี่ต่ย์	 นอกจ�กน่�	

สำำ�หรัับช่�อง	One	และช่�อง	3HD	ม่ีรั�ยก�รั 

TV	 Shopping	 เพิื่�มีเต่ิมีในช่�วงละคืรัร่ัรััน 

เช้่ �และบ� �ยของช่�อง 	 ซ่ึ่� งละคืรั ร่ั รััน 

เป็นหน่�งในคือนเที่นต์่ท่ี่�ได้รัับคืว�มีนิยมีสูำง

ของช่�องด้วย

หมายเหตุุ: ช่่อง 7HD ไม่มีรายการ TV Shopping 

ที�มา: https://dtvguide.nbtc.go.th/tvguide/

Shop Mania
TVD Shop

Shop Mania

โอ ช้ีอปป้�ง

โอ ช้ีอปป้�ง
โอ ช้ีอปป้�ง

TV Direct
ทรู์ ช้ีอปป้�ง
โอ ช้ีอปป้�ง

TVD Shop

ดีีลด่ีวินชีวินช้ีอป
ดีีลด่ีวินชีวินช้ีอป มิิดีไนท์
ทรู์ ช้ีอปป้�ง
TVD Shop

ดีีลด่ีวินชีวินช้ีอป
ดีีลด่ีวินชีวินช้ีอป มิิดีไนท์
ทรู์ ช้ีอปป้�ง
โอ ช้ีอปป้�ง

โอ ช้ีอปป้�ง

อมิาโดี ช้ีอปป้�ง
อมิาโดี ช้ีอปป้�ง
TVD Shop

ทรู์ ช้ีอปป้�ง

อมิาโด้ีช้ีอปป้�ง
ทรู์ ช้ีอปป้�ง

TV Direct
ทรู์ ช้ีอปป้�ง

จัันทร์์-อาทิตย์์
จัันทร์์-ศุุกร์์

จัันทร์์-ศุุกร์์

เสาร์์
เสาร์์-อาทิตย์์

อาทิตย์์

จัันทร์์-ศุุกร์์

เสาร์์-อาทิตย์์

จัันทร์์-อาทิตย์์

จัันทร์์-ศุุกร์์

เสาร์์
อาทิตย์์

จัันทร์์-อาทิตย์์

จัันทร์์-อาทิตย์์

เสาร์์-อาทิตย์์

หมวัดิช่่อง
ควัามคมชั่ดิสูง (HD) 



NBTC
  

  

	 จ�กภ�พื่รัวมีข้อมูีลรั�ยก�รั	TV	Shopping	ในผัังรั�ยก�รัของช่�องโที่รัทัี่ศน์ดิจิทัี่ล	พื่บว��	สำ�วนใหญ่�ม่ีก�รัเปล่�ยนแปลง 
ช่�วงเวล�ในผัังรั�ยก�รัทุี่กๆ	 เดือน	 โดยม่ีผู้ัปรัะกอบก�รัข�ยสิำนค้ื�	 TV	 Shopping	 รั�ยใหญ่�ๆ	 ในต่ล�ดเป็นผู้ัเช่��เวล�หลักของ 
แต่�ละสำถ�น่	นอกจ�กน่�ยงัพื่บว��	รั�ยก�รัข�ยสิำนค้ื�	ซ่ึ่�งในอด่ต่อยู�ในผัังรั�ยก�รัช่�วงหลังเท่ี่�ยงคืืนท่ี่�ม่ีผู้ัช่มีน้อย	ได้กรัะจ�ยไปอยู�ในช่�วง
รัะหว��งวัน	ทัี่�งวันที่ำ�ง�นและวันหยดุมี�กข่�น	เพืื่�อเจ�ะกลุ�มีผู้ัช่มี	เช่�น	กลุ�มีแมี�บ้�น	และยงัแที่รักเข้�ไปอยู�ในช่�วงเวล�ของรั�ยก�รั 
ท่ี่�ได้รัับคืว�มีนิยมีในรัะหว��งวัน	เช่�น	ละคืรัร่ัรัันเช้่�และบ��ย	ในช่�อง	3HD	ช่�อง	One	และ	ช่�อง	GMM25	ด้วย

	 นอกเหนอืจ�กรั�ยก�รั	TV	Shopping	ต่�มีผัังรั�ยก�รัเหล��น่�แล้ว	ยงัม่ีช่�วงวนัพิื่เศษในก�รัโปรัโมีที่รั�ยก�รัซืึ่�อข�ยสิำนค้ื�
ซ่ึ่�งในแวดวงก�รัข�ยสิำนค้ื�ท่ี่�ใหญ่�และโด�งดังท่ี่�สุำดในโลก	 เป็นวันท่ี่�	 11	 เดือน	 11	 ของทุี่กปี	 ซ่ึ่�งในช่�วงวันดังกล��ว	 แพื่ลต่ฟอร์ัมี 
ช้่อปป้�งออนไลน์รั�ยใหญ่�ทัี่�ง	Shopee	และ	Lazada	ต่��งใช้่ช่�องที่�งโที่รัทัี่ศน์ดิจิทัี่ลเป็นช่�องที่�งกรัะตุ้่นก�รัรัับรู้ัของปรัะช่�ช่น
ในก�รัซืึ่�อสิำนค้ื�ในแพื่ลต่ฟอร์ัมีออนไลน์ด้วยเช่�นกัน	โดยม่ีลักษณะเป็นรั�ยก�รัท่ี่�ออกอ�ก�ศพิื่เศษ	ซ่ึ่�งไมี�ได้ม่ีลักษณะเป็นรั�ยก�รั
ปรัะจำ�วันเหมืีอนรั�ยก�รั	TV	Shopping	ปกติ่

	 จ�กข้อมูีลของวันท่ี่�	11	พื่ฤศจิก�ยน	2564	แสำดงให้เห็นว��	ทัี่�ง	Shopee	และ	Lazada	เจ�ะเข้�ห�กลุ�มีผู้ัช่มีโที่รัทัี่ศน์ดิจิทัี่ล
ในช่�วงเวล�	 18.00-19.00	น.	 ซ่ึ่�งเป็นช่�วงเวล�ไพื่ร์ัมีไที่ม์ีท่ี่�ม่ีผู้ัช่มีสูำงสุำดของวัน	 โดยใช้่กลยุที่ธ์ุเช่��เวล�กับ	 3	 ช่�องรั�ยก�รั	 ได้แก� 
ช่�อง	 7HD	 ช่�อง	One	 และช่�องเวิร์ัคืพื่อยท์ี่ท่ี่ว่	 ซ่ึ่�งผัังรั�ยก�รัปกติ่เป็นรั�ยก�รัว�ไรัต่่�เกมีโช่ว์ปรัะเภที่รั�ยก�รัปรัะกวดรั้องเพื่ลง	 
ซ่ึ่�งได้แก�	 รั�ยก�รั	“ร้ัองต้่องรัอด	แสำต่นดิ�ง	 ซิึ่งเกอร์ั”	ที่�งช่�อง	7HD	รั�ยก�รั	“ดวลเพื่ลงชิ่งทุี่น”	ที่�งช่�อง	One	และรั�ยก�รั	 
“ไมีค์ืหมีดหน่�	 นักร้ัองนำ�โช่คื”	ที่�งช่�องเวิร์ัคืพื่อยท์ี่ท่ี่ว่	 ซ่ึ่�ง	 Lazada	 เช่��เวล�จัดรั�ยก�รัท่ี่�ช่�อง	One	 	สำ�วน	Shopee	 เช่��เวล�	 
2	ช่�อง	คืือ	ช่�อง	7HD	และช่�องเวิร์ัคืพื่อยท์ี่ท่ี่ว่	โดยออกอ�ก�ศรั�ยก�รัเด่ยวกัน	เพืื่�อเจ�ะเข้�ถ่งกลุ�มีผู้ัช่มีได้กว้�งข่�นต่�มีฐ�นผู้ัช่มี
ท่ี่�แต่กต่��งของแต่�ละช่�อง	ทัี่�งน่�รั�ยก�รัโปรัโมีที่กิจกรัรัมีช้่อปป้�งออนไลน์ปรัะเภที่น่�	กล�ยเป็นรั�ยก�รัปรัะจำ�เดือนท่ี่�เก�ะกรัะแสำ
วันช้่อปป้�งปรัะจำ�เดือน	เช่�น	วันท่ี่�	9	เดือน	9	วันท่ี่�	10	เดือน	10	หรืัอวันท่ี่�	12	เดือน	12	ด้วย

	 โดยสำรุัปสำ�มี�รัถวิเคืรั�ะห์ได้ว��	 โที่รัทัี่ศน์ดิจิทัี่ลยังเป็นสืำ�อช่�องที่�งสำำ�คัืญ่ในก�รัเข้�ถ่งปรัะช่�ช่นกลุ�มีใหญ่�ได้อย��ง
คืรัอบคืลุมีและม่ีปรัะสิำที่ธิุภ�พื่มี�กท่ี่�สุำดช่�องที่�งหน่�ง	 ที่ำ�ให้แพื่ลต่ฟอร์ัมีช้่อปป้�งออนไลน์รั�ยใหญ่�ๆ	 ต้่องโปรัโมีที่กรัะตุ้่น 
ก�รัซืึ่�อข�ยผั��นช่�องที่�งโที่รัทัี่ศน์ดิจิทัี่ลเพืื่�อหวังผัลก�รัรัับรู้ัแคืมีเปญ่	 และสิำที่ธิุพิื่เศษในช่�วงเวล�ท่ี่�ต้่องก�รั	 นอกเหนือจ�กก�รั
โฆษณ�ข�ยสิำนค้ื�ในช่�วงเวล�โฆษณ�ปกติ่	 ปรัะกอบกับแนวโน้มีรั�ยได้จ�กมูีลคื��โฆษณ�สืำ�อในอุต่สำ�หกรัรัมีโที่รัทัี่ศน์ดิจิทัี่ล 
ท่ี่�ม่ีแนวโน้มีลดลง	 เนื�องจ�กได้รัับผัลกรัะที่บจ�กก�รัรัะบ�ดของไวรััสำโคืวิด-19	 และปัญ่ห�ที่�งเศรัษฐกิจ	 ยังเป็นปัจจัยสำำ�คัืญ่ 
ที่ำ�ให้บรัรัด�โที่รัทัี่ศน์ดิจิทัี่ลต้่องหันมี�ปรัับกลยุที่ธ์ุเพิื่�มีช่�องที่�งสำร้ั�งรั�ยได้	 ด้วยก�รัจัดรั�ยก�รัท่ี่ว่ช้่อปป้�งในผัังรั�ยก�รัปรัะจำ�	
นอกเหนือจ�กช่�วงโฆษณ�มี�กข่�นด้วยเช่�นกัน

ตัิวัอย่างรายการและเรติติิ�งวัันช้่อปป้�งเดิย์ 11 พฤศจิิกายน 2564 

ช้ีอปป้� 11.11 บิิ๊�ก เกมิโชีว์ิ เล่นได้ีให้ัล้าน

ลาซาด้ีา 11.11 ซุปเปอร์์ โชีว์ิ 

ช้ีอปป้� 11.11 บิิ๊�ก เกมิโชีว์ิ เล่นได้ีให้ัล้าน 

รายการ ช่่อง เวลาออกอากาศ
เรตต้�งเฉล่�ย                   
ท่ั่�วประเทั่ศ

ยอดผู้้�ร่บช่ม     
เฉล่�ยต่อนาท่ั่

7HD

One

เวิิร์์คพุอย์ท์ทีวีิ

18:01 - 19:01

2.997

1.846

1.220

1,932,000

1,190,000

786,000

ที�มา: AGB Nielsen Media Research


