ื ทยุก ับสถานการณ์ COVID-19 ของประเทศไทย
สอวิ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ทีเกิดขึนทัวโลกนันถือได ้ว่าเป็ นหนึงใน
วิกฤตทีส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู ้บริโภคเป็ นอย่างมาก เอจีบ ี นีลเส็น เผยข ้อมูลจาก
รายงานการวัดเรตติงผู ้ฟั งวิทยุ (Radio Ratings) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทุกเดือน โดยใช ้
กลุม
่ ตัวอย่างในการบันทึกพฤติกรรมการฟั งวิทยุ ซึงชีให ้เห็นข ้อมูลดังต่อไปนี
่ งก ักต ัวอยูบ
พฤติกรรมคนฟังในชว
่ า้ น
จากผลสํารวจพบว่าช่วงระยะเวลาตังแต่เดือนมีนาคม จนถึงเดือนเมษายน 2563 ซึงเป็ นช่วงเวลาที
COVID-19 ได ้แพร่ระบาดในประเทศไทย ส่งผลให ้พฤติกรรมคนกรุงเทพและปริมณฑลมีการฟั งวิทยุท ี
เพิมขึนประมาณ 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์โดยเฉลีย เมือเทียบกับเดือนมกราคมในปี นี
ขณะทีการเข ้าถึงสถานีวท
ิ ยุเฉลียต่อ 1 สถานีในเดือนเมษายน พบว่าจํานวนการเข ้าถึงเพิมขึนอยูท
่ ี
ประมาณ 21% เมือเทียบกับเดือนมีนาคม 2563 ซึงพฤติกรรมการเข ้าถึงเพิมขึนของสือวิทยุนันมีความ
คล ้ายกับพฤติกรรมการดูโทรทัศน์ของคนไทยทีเพิมขึนในช่วงเดือนเมษายนเช่นเดียวกัน โดยปั จจัยหลัก
ของการเพิมขึนมาจากคนส่วนใหญ่ใช ้เวลาอยูบ
่ ้านมากขึนจากนโยบาย Social distancing ทําให ้เมือ
เทียบกับเดือนมีนาคมทีผ่านมาการฟั งวิทยุจากทีบ ้านเพิมขึนถึง 18% และอุปกรณ์ทใช
ี ้ฟั งวิทยุ อาทิเช่น
โทรศัพท์มอ
ื ถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพิมขึนอยูท
่ ี 29%
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โดยทัวไปแล ้วคนส่วนใหญ่นย
ิ มฟั งเพลงลูกทุง่ และเพลงไทย อาทิเช่น เพลงป๊ อป ร็อค และฮิพฮอพ ฯลฯ
เป็ นหลัก จากสถานการณ์ COVID-19 พบว่ามีการเติบโตเพิมขึนของการฟั งเพลงสากล อยูท
่ ี 28% และ
เพลงไทยอยูท
่ ี 20%

ขณะทีกลุม
่ คนทีอายุตังแต่ 40 ปี ขนไป
ึ
ส่วนใหญ่จะฟั งเพลงลูกทุง่ ข่าวทัวไป และข่าวกีฬา ขณะทีกลุม
่
คนทีอายุตํากว่า 40 ปี นิยมฟั งเพลงไทย และเพลงสากล
เมือเปรียบเทียบช่วงเวลาทีฟั งในแต่ละวันโดยแยกวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์อาทิตย์
พบว่าในเดือน
เมษายน คนฟั งวิทยุมากขึนในช่วงสายของวัน ตังแต่ 9 โมงเป็ นต ้นไปถึงช่วงบ่ายโดยเฉลียแล ้วการเพิม
ขึนอยูท
่ ประมาณ
ี
40% จากเดือนมีนาคม 2563

ื ทยุ
เม็ ดเงินโฆษณาของสอวิ
ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาเมือแยกข ้อมูลเป็ นรายเดือนจะพบว่าตังแต่ชว่ งต ้นปี 2563 เริมเห็นแนวโน ้มการ
ใช ้เม็ดเงินโฆษณาลดลงจากปี ทแล
ี ้ว แต่ก็ยังมีบางกลุ่มทีใช ้เม็ดเงินโฆษณาเพิมขึน โดยส่วนใหญ่จะอยู่
ในอุตสาหกรรมกลุ่มการเงิน, กลุ่มอาหารเสริม, กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล, กลุ่มรถยนต์ยานยนต์
และกลุม
่ องค์กรทีเกียวข ้องกับทางภาครัฐ
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