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รอยละ รวม
วัยเด็ก ( 6-14 ป)
วัยเยาวชน (15-24 ป)
วัยแรงงาน (25-59 ป)
วัยสูงอาย ุ(60 ปขึ้นไป)

จํานวน
ภาค ประชากรอายุ รวม

6 ปขึ้นไป ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ชาย หญิง

ทัว่ราชอาณาจกัร 60,218,302 31.1 31.7 30.8 31.8 30.3

กรงุเทพมหานคร 6,433,531 35.6 35.6 - 36.8 34.6

กลาง 14,904,870 25.2 26.1 24.7 26.3 24.2

เหนือ 10,780,601 38.2 37.2 38.5 37.6 38.8

ตะวันออกเฉียงเหนือ 20,016,627 30.4 28.4 30.8 31.5 29.4

ใต 8,082,673 30.4 32.6 29.6 31.4 29.4

รอยละการฟงวิทยุ
เขตการปกครอง เพศ

 
            
 
                          

การสํารวจสื่อมวลชน (วิทยุและโทรทัศน) คร้ังนี้   
ไดทําการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับจํานวนของผูที่ใชส่ือ ประเภท
รายการของสื่อที่สนใจ  และชวงเวลาที่ใชส่ือเปนประจํา โดย
ขอมูลดังกลาวจะมีประโยชนตอภาครัฐ โดยเฉพาะกรม
ประชาสัมพันธที่ใชในการกําหนดนโยบายและแผนการ
ดําเนินงาน ตลอดจนภาคเอกชน สถานีวิทยุและสถานี 
โทรทัศน ที่ใชในการวางแผนและการตลาด เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชน โดยการสํารวจครั้งนี้ ไดสุมเลือก
ครัวเรือนตัวอยางที่มีประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จํานวนทั้งสิ้น 
79,560  ครัวเรือน ซ่ึงสรุปผลการสํารวจที่สําคัญ ไดดังนี้ 

สื่อมวลชนดานวิทย ุ
                  ในประชากรที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป จํานวน 60.2 ลานคน 
พบวา มีจํานวนผูฟงวิทยุประมาณ 18.7 ลานคน หรือคิดเปน
รอยละ 31.1 โดยผูที่อาศัยในเขตเทศบาลมีอัตราการฟงวิทยุ
สูงกวาผูที่อาศัยนอกเขตเทศบาลเล็กนอย คือ รอยละ 31.7 และ
รอยละ 30.8 ตามลําดับ และพบวาประชาชนในภาคเหนือ มี
อัตราการฟงวิทยุสูงสุด คือ รอยละ 38.2 รองลงมา คือ 
กรุงเทพมหานคร รอยละ 35.6  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคใต มีอัตราการฟงวิทยุที่ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 30.4  
สวนภาคกลางมีอัตราการฟงวิทยุต่ําสุด คือ รอยละ 25.2   

ตารางที่ 1  จํานวนและอัตราการฟงวิทยุของประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป  
            จําแนกตามภาค เขตการปกครอง และเพศ  

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 เมื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการฟงวิทยุของประชากร
ไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป ในชวง 20 ปที่ผานมา (2532-2551)        
พบวา  มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 56.7 ในป 2532 เปน
รอยละ 31.1 ในป 2551 และพบวากลุมวัยเยาวชน (15-24 ป)
มีอัตราการฟงวิทยุสูงสุด สวนกลุมวัยเด็ก ( 6-14 ป)        
มีอัตราการฟงวิทยุต่ําสุด 
 

แผนภูมิที่ 1  อัตราการฟงวิทยุของประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป จําแนก
ตามกลุมวัย พ.ศ. 2532 - 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทรายการวิทยุท่ีฟงเปนประจํา 

 สําหรับประเภทรายการวิทยุที่ประชาชนฟงสูงสุด 
คือ รายการประเภทบันเทิง คิดเปนรอยละ 64.1 รองลงมา 
คือ ขาว รอยละ 32.9 สารคดีหรือความรูทั่วไป รอยละ 2.5 
สวนรายการความคิดเห็น/วิเคราะห รายการวิทยุเพื่อ
การศึกษา และธุรกิจ/โฆษณา พบรอยละ 0.5 

 เมื่อพิจารณาตามกลุมวัย พบวา ประเภทรายการที่
ฟงผันแปรตามกลุมวัย กลาวคือ การฟงรายการบันเทิง   
จะพบมากที่สุดในกลุมวัยเด็ก คือ รอยละ 91.4 และมีอัตรา
ลดลงตามกลุมอายุที่เพิ่มขึ้น สวนการฟงรายการขาว พบ
ในกลุมวัยสูงอายุมากที่สุด คือ รอยละ 65.2  แลวลดลงเมื่อ
กลุมอายุนอยลง 
 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 



 

 

ขาว สารคดี / ความรูท่ัวไป บันเทิง อืน่ๆ1/

รวม 32.9 2.5 64.1 0.5

วัยเด็ก ( 6-14 ป) 7.1 1.2 91.4 0.3

วัยเยาวชน (15-24 ป) 9.1 1.3 89.3 0.3

วัยแรงงาน (25-59 ป) 37.7 2.5 59.3 0.5

วัยสงูอายุ (60 ปข้ึนไป) 65.2 5.5 28.5 0.8

กลุมวัย
ประเภทรายการท่ีฟงมากท่ีสดุ

จาํนวน

ประชากร ฟง ชวงเวลาทีฟ่ง ฟง ชวงเวลาทีฟ่ง

ทีฟ่งวทิยุ เปนประจาํมากทีสุ่ด* เปนประจํามากทีสุ่ด*

รวม 18,706,576 99.3 04.01 - 10.00 น. 98.1 04.01 - 10.00 น.

 ( 46.8 )  ( 44.6 )

วัยเด็ก ( 6-14 ป) 1,115,917 96.6 16.01 - 20.00 น. 98.1 16.01 - 20.00 น.

 ( 52.3 )  ( 35.4 )

วัยเยาวชน (15-24 ป) 3,906,663 99.0 16.01 - 20.00 น. 98.2 10.01 - 13.00 น.

 ( 30.8 )  ( 36.4 )

วัยแรงงาน (25-59 ป) 11,651,063 99.6 04.01 - 10.00 น. 97.9 04.01 - 10.00 น.

 ( 51.9 )  ( 48.5 )

วัยสูงอายุ (60 ปขึน้ไป) 2,032,933 99.9 04.01 - 10.00 น. 98.8 04.01 - 10.00 น.

 ( 60.6 )  ( 57.9 )

กลุมวัย

จนัทร - ศุกร เสาร - อาทติย

จาํนวน

ภาค ประชากรอายุ รวม

6 ปข้ึนไป ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ชาย หญงิ

ท่ัวราชอาณาจกัร 60,218,302 94.6 95.7 94.2 94.5 94.7

กรงุเทพมหานคร 6,433,531 95.4 95.4 - 94.4 96.3

กลาง 14,904,870 95.6 96.1 95.9 95.8 96.0

เหนอื 10,780,601 93.6 95.6 93.1 93.3 93.9

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 20,016,627 94.4 95.8 94.2 94.6 94.2

ใต 8,082,673 93.6 95.5 93.0 93.7 93.4

รอยละการชมโทรทศัน

เขตการปกครอง เพศ

 ตารางที่  2 รอยละของประชากรอายุ 6 ปข้ึนไปที่ฟงวิทยุ จําแนกตาม              
                   ประเภทรายการที่ฟงมากที่สุด และกลุมวัย  
 
 
 
 
 
 
 
     
 

     หมายเหตุ  :  อ่ืนๆ1/ หมายถึง รายการประเภทความคิดเห็น / วิเคราะห                       
รายการเพื่อการศึกษา และธุรกิจ / โฆษณา 

 
ชวงวันและเวลาที่ฟงวิทยุเปนประจํา 

 ในจํานวนผูที่ฟงวิทยุประมาณ 18.7 ลานคน พบวา 
มากกวารอยละ 98.0 ฟงวิทยุเกือบทุกวัน ซ่ึงเมื่อจําแนก
ตามกลุมวัย  พบวา  กลุมวัยเด็ก  ฟงวิทยุในชวงเวลา            
16.01-20.00 น. มากที่สุด  กลุมวัยเยาวชน ฟงในชวงเวลา
16.01-20.00 น.ในวันจันทร-วันศุกร และ 10.01-13.00 น.
ในวันเสาร-วันอาทิตย มากที่สุด สวนกลุมวัยแรงงานกับ
กลุมวัยสูงอายุ ฟงในชวงเวลา 04.01-10.00 น. มากที่สุด 

ตารางที่ 3  จํานวนและอัตราการฟงวิทยุของประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป  
       จําแนกตามกลุมวัย และชวงเวลาที่ฟงเปนประจํามากที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 

 

    
หมายเหตุ  :  * ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ 

 
 

สื่อมวลชนดานโทรทัศน 
 
 จากผูชมโทรทัศนจํานวน 57.0 ลานคนหรือคิดเปน
รอยละ 94.6 พบวา ผูที่อาศัยในเขตเทศบาลจะมีอัตราการ
ชมโทรทัศนสูงกวาผูที่อาศัยนอกเขตเทศบาล คือ รอยละ
95.7 และรอยละ 94.2 ตามลําดับ  และทุกภาคมีการไดรับ
ชมโทรทัศน มากกวารอยละ 93.0 ขึ้นไป โดยภาคกลางมี
อัตราการชมโทรทัศนสูงสุด คือ รอยละ 95.6 รองลงมา 
คือ กรุงเทพมหานคร รอยละ 95.4 ภาคตะวันออกเฉียง-
เหนือ รอยละ 94.4 สวนภาคเหนือกับภาคใตมีอัตราการ
ชมโทรทัศนที่ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 93.6   

 

ตารางที ่4  จํานวนและอตัราการชมโทรทัศนของประชากรอาย ุ6 ปข้ึนไป  
                จําแนกตามภาค เขตการปกครองและเพศ  

 
 
 

  
 
 
 
  

  

 ผลสํารวจการใช ส่ือโทรทัศน  ในชวง  20 ป 
(2532-2551) พบวา พฤติกรรมการชมโทรทัศนของ
ประชากรไทยอายุ 6 ปขึ้นไป มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก    
รอยละ 80.4 ในป 2532 มาเปนรอยละ 94.5 ในป 2546 และ
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในป 2551 เปนรอยละ 94.6      

 สําหรับพฤติกรรมการชมโทรทัศนในป 2551
พบวา กลุมวัยเด็กยังเปนกลุมวัยที่มีอัตราการชมสูงสุด 
คือ รอยละ 97.0 และกลุมวัยสูงอายุจะมีอัตราการชมที่
ต่ําสุดเชนเดิม คือ พบรอยละ 84.6 
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รอยละ

รวม
วัยเด็ก ( 6-14 ป)
วัยเยาวชน (15-24 ป)
วัยแรงงาน (25-59 ป)
วัยสูงอาย ุ(60 ปขึ้นไป)

จํานวน
ประชากร ชม ชวงเวลาที่ชม ชม ชวงเวลาที่ชม

ที่ชมโทรทัศน เปนประจํามากที่สุด* เปนประจํามากที่สุด*
รวม 56,989,281 99.9 16.01 - 20.00 น. 99.9 16.01 - 20.00 น.

 ( 80.0 )  ( 68.8 )
วัยเด็ก ( 6-14 ป) 8,542,430 99.5 16.01 - 20.00 น. 99.9 04.01 - 10.00 น.

 ( 89.0 )  ( 54.0 )
วัยเยาวชน (15-24 ป) 10,112,297 99.9 16.01 - 20.00 น. 99.9 16.01 - 20.00 น.

 ( 77.6 )  ( 62.4 )
วัยแรงงาน (25-59 ป) 32,253,964 100.0 16.01 - 20.00 น. 99.9 16.01 - 20.00 น.

 ( 78.2 )  ( 73.9 )
วัยสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) 6,080,590 100.0 16.01 - 20.00 น. 99.9 16.01 - 20.00 น.

 ( 80.7 )  ( 79.2 )

กลุมวัย
เสาร - อาทิตยจันทร - ศุกร

ขาว สารคด ี/ ความรูท่ัวไป ความคดิเหน็ / วเิคราะห บนัเทงิ อืน่ๆ1/

รวม 40.0 2.0 0.2 57.7 0.1

วยัเด็ก ( 6-14 ป) 3.2 1.4 0.1 95.2 0.1

วยัเยาวชน (15-24 ป) 16.6 2.1 0.2 81.0 0.2

วยัแรงงาน (25-59 ป) 51.9 2.2 0.2 45.5 0.1

วยัสงูอาย ุ(60 ปขึน้ไป) 67.3 1.7 0.2 30.7 a

กลุมวยั
ประเภทรายการท่ีชมมากทีส่ดุ

แผนภูมิที่ 2  อัตราการชมโทรทัศนของประชากรอาย ุ6 ปข้ึนไป 
จําแนกตามกลุมวัย พ.ศ. 2532 - 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทรายการโทรทัศนท่ีชมเปนประจํา 

 ประเภทรายการโทรทัศนที่ประชาชนชมมากที่สุด 
คือ  รายการประเภทบันเทิง  ซ่ึงคิดเปนรอยละ  57.7  
รองลงมา คือ ขาว รอยละ 40.0  สารคดีหรือความรูทั่วไป 
รอยละ 2.0  สวนรายการความคิดเห็น/วิเคราะห  รายการเพือ่ 
การศึกษา และธุรกิจ/โฆษณา พบรอยละ 0.3 
 สําหรับประเภทรายการที่ชม พบวา มีความผันแปร
ตามกลุมวัย เชนเดียวกับการฟงวิทยุ กลาวคือ การชม
รายการขาวจะพบมากที่สุดในกลุมวัยสูงอายุ คือ รอยละ 67.3 
แลวลดลงตามกลุมอายุที่นอยลง  สวนการชมรายการ
บันเทิง จะพบมากที่สุดในกลุมวัยเด็ก คือ รอยละ 95.2 
แลวจะลดลงตามกลุมอายุที่เพิ่มขึ้น 
 

  ตารางที่ 5  รอยละของประชากรอายุ 6 ปข้ึนไปที่ชมโทรทัศน                  
              จําแนกตามประเภทรายการที่ชมมากที่สุด และกลุมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

    หมายเหตุ : อ่ืนๆ1/  หมายถึง รายการเพื่อการศึกษา และธุรกิจ / โฆษณา 
                     a พบนอยกวารอยละ 0.1 

ชวงวันและเวลาที่ชมโทรทัศนเปนประจํา 

  จากจํานวนผูที่ชมโทรทัศนประมาณ 57.0 ลานคน 
พบวา เกือบทั้งหมดชมโทรทัศนในวันจันทร – วันศุกร
และวันเสาร-วันอาทิตย สําหรับชวงเวลาที่มีการับชมมาก
ที่สุด คือ เวลา 16.01–20.00 น. ทุกกลุมวัย ยกเวนในกลุมวัย
เด็ก ที่พบวาในวันเสาร-วันอาทิตย จะชมโทรทัศนใน
ชวงเวลา 04.01-10.00 น. เปนประจํามากที่สุด 

ตารางที่ 6  จํานวนและอัตราการชมโทรทัศนของประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป     
     จําแนกตามกลุมวัย และชวงเวลาที่ชมเปนประจํามากที่สุด 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หมายเหตุ  :  * ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ 
  

สรุปและขอเสนอแนะ 
  จากการสํารวจสื่อมวลชนครั้งนี้ พบวาผูที่มีอายุ 6 ป
ขึ้นไป  มีอัตราการฟงวิทยุที่ลดลงและอัตราการชมโทรทัศน
ที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย  สําหรับประเภทรายการที่สนใจทั้งสื่อ
วิทยุและสื่อโทรทัศน พบวายังเปนรายการบันเทิงเชนเดิม
และมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น สวนรายการขาวกลับลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับการสํารวจครั้งที่แลวในป 2546  ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะเนื้อหาของขาว ทําใหประชาชนเริ่มรูสึกเบื่อหนาย  
ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควรมี
การปรับเปล่ียนเพื่อใหประชาชนสนใจขอมูลขาวสาร
เพิ่มขึ้น รวมทั้งการกําหนดผังเวลาในการนําเสนอใหเหมาะ
กับเนื้อหา การมีมาตรการดูแล ปองกัน และควบคุมรายการ
ประเภทบันเทิง ใหนําเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมและสงเสริม
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยใหคงอยูตอไป 




