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บทคัดยอ 

อัตราความนิยมรายการ  หรือที่เรารูจักคุนเคยกันดีในชื่อของ “เรตติ้ง” (rating) ซึ่งเปนตัวเลขที่บงบอกถึงความนิยมที่
ประชาชนมีตอรายการทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน  โดยวัดจากเปอรเซ็นตของบานที่เปดรับรายการเปรียบเทียบกับ
เปอรเซ็นตของครัวเรือนที่มีเครื่องรับทั้งหมด ซึ่งสําหรับผูที่ทํางานในแวดวงสื่อสารมวลชนแลวการวัดเรตติ้งนี้นับเปนวิธีการ
ที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหทราบถึงขอมูลรายละเอียดของการสํารวจจํานวนผูชมในแตละวัน  แตละชวงเวลา แตละรายการ และแต
ละสถานี  อันสามารถนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการตัดสินใจพัฒนาการจัดตารางออกอากาศ การลงทุนผลิตรายการ  และ
การวางแผนโฆษณาในรายการตอไป  

การวัดอัตราความนิยมรายการมีจุดกําเนิดมาจากภาวะการแขงขันทางการตลาดที่ทําใหสถานีวิทยุกระจายเสียงมีตนทุน
การผลิตรายการที่สูงขึ้น จึงตองเปลี่ยนมาหารายไดจากการขายเวลาโฆษณาแทน สงผลใหบริษัทตัวแทนโฆษณาตองอาศัย
ขอมูลอัตรานิยมรายการมาประกอบการตัดสินใจซื้อเวลาโฆษณาในรายการ ซึ่งวิธีการวัดอัตราความนิยมรายการไดมี
พัฒนาการจากอดีต ปจจุบัน และอนาคตที่เปลี่ยนไปตามความกาวหนาและความทันสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสาร โดย
สามารถแบงเปนระบบการวัดตางๆ ไดดังนี้ คือ ระบบโทรศัพทตอบรับ ระบบทวนความจํา ระบบบันทึกประจําวัน ระบบ
บันทึกดวยเครื่องมือหรือระบบมาตรวัด และระบบมัลติมีเดียไรสายสมบูรณแบบ ซึ่งแมวาวิธีการวัดอัตราความนิยมรายการจะ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงไป แตเปาประสงคหรือจุดมุงหมายของการวัดอัตราความนิยมกลับไมเคยเปลี่ยนแปลงไป 
 
ABSTRACT 

A broadcast rating measurement is considered by most broadcasters to be the best method in correcting data.           
By comparing numbers of broadcasting houses with others and translating those numbers into informative 
statistical numbers, broadcasters can significantly gain understanding of how popular their broadcasting 
programs are.   The information can also be recorded and organized into subcategories, then retrieved in a form 
of report, and filtered by each date, broadcasting period, broadcasting program, or even by each broadcasting 
station.    This leads to a great opportunity for better planning, developing, and investing in future programs. 

However, many measurement techniques that broadcasters have been implementing, today, have their own 
pitfalls-one of those is accuracy.   This paper presents the rating measuring methods of the past, present and the 
near future.  A new measurement technique is also illustrated in order to give readers an example of the new 
development in this area.  By employing this new technique as an alternative method, a higher level of accuracy 
can be achieved.   
 
จุดกําเนิดของการวัดอัตราความนิยมในรายการ 

หากจะทบทวนวาการวัดอัตราความนิยมในรายการ 
หรือการทําเรตติ้ง  (rating) ไดเขามามีบทบาทในวงการวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนไดอยางไรนั้น  บัซซารด 
(Buzzard,1992: 4-5) ไดอธิบายไววา นาจะเกิดจากการเปลี่ยน 
แปลงทางสภาพการผลิต  ซึ่งแตเดิมการผลิตรายการวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนไมไดใชตนทุนสูงเทาไรนัก 

รายการหนึ่งๆ  อาจมีผูสนับสนุนรายการเพียงรายเดียวก็
เพียงพอ  แต เมื่อสถานีแมขายไดกาวเขาควบคุมตลาด
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนสหรัฐอเมริกาอยาง
รวดเร็ว จึงสงผลใหภาวะการแขงขันมีความเขมขนมากขึ้น 
สถานีแมขายทุกแหงตางเขาควบคุมการผลิตรายการของตน
อยางเขมงวด  โดยสิ่งที่ตองแขงขันกัน คือ “คุณภาพของ



รายการ”  ที่ตอบสนองความตองการของผูรับสารใหมาก
ที่สุด รวมทั้งเกิดผลที่ตามมา นั่นคือ ทําใหตนทุนการผลิต
รายการขยับตัวสูงขึ้นอยางมาก  และในเวลาไมนานนัก
สถานีแมขายก็ไดสรางวัฒนธรรมการขายแบบใหมขึ้น  นั่น
คือ เปลี่ยนจากการขายเวลาที่ใชในการออกอากาศรายการ
วิทยุโทรทัศนเปนการขายเวลาที่ใชในการออกอากาศโฆษณา
แทน  ภาวะเชนนี้ทําใหบริษัทตัวแทนโฆษณาตองการขอมูล
ที่เช่ือถือไดเพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจซื้อเวลาโฆษณา
ในรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน “การวัด
อัตราความนิยมรายการ หรือ การทําเรตติ้ง” จึงถือกําเนิด
ขึ้นมานั่นเอง  

ในสหรัฐอเมริกา มีบริษัทรับจางวัดอัตราความนิยมใน
รายการเกิดขึ้นมานานกอนที่วิทยุโทรทัศนจะถือกําเนิดขึ้น
เสียอีก  ทั้งนี้ เพื่อรองรับธุรกิจวิทยุกระจายเสียง  โดยยุค
บุกเบิกมีบริษัทที่ทําธุรกิจดานนี้เพียง   3  บริษัทเทานั้น  คือ 
The Cooperative Analysis of Broadcasting ของ อารคิบาลด 
 ครอสลีย  (Archibald Crossley), Hooperating โดย ซี .อี  .  ฮู-
เปอร (C.E. Hooper) และ  Nielsen ของ เอ .ซี .เนลสัน  (A.C. 
Nielsen) อยางไรก็ตาม ในปจจุบันทั้ง  The Cooperative Analy- 
sis of Broadcasting  หรือ  C.A.B.  และ Hooperating     ไมเปน
ที่รูจักอีกตอไปเพราะไดปดตัวเองไปนานแลว  ในขณะที่
บริษัท A.C. Nielsen ไดกลายเปนบริษัทผูนําดานการวิจัยที่มี
ช่ือเสียงของโลก อีกทั้งปจจุบันก็ไดมีบริษัทวิจัยดานสื่อสาร 
มวลชนอีกหลายแหงเกิดขึ้นตามมา 
 
พัฒนาการของวิธีการวัดอัตราความนิยมรายการ 
ยุคของการบุกเบิก: ระบบโทรศัพทตอบรับ  

แมวาบริษัท The Cooperative Analysis of Broad- 
casting  หรือ  C.A.B.  ของ  อารคิบาลด   ครอสลีย  ไดปดตัว
ลงไปแลว แตวิธีการวัดอัตราความนิยมในรายการของ 
ครอสลีย นั้นนาสนใจโดยเฉพาะในฐานะผูบุกเบิกของ
วงการ  C.A.B. ดําเนินการวัดเรตติ้งเพื่อตอบสนองความ
ตองการของบรรดาผูโฆษณาและสถานีวิทยุกระจาย เสียงที่
เปนแมขาย โดย คลอสลียใชวิธีการโทรศัพทไปสอบถาม
กลุมเปาหมาย  1 วันหลังจากที่รายการไดออกอากาศไปแลว 
ซึ่งวิธีการดังกลาวยังไมคอยดีนักเนื่องจากบุคคลกลุมนี้ 
มิใชกลุมตัวอยางที่เหมาะสม  และไมอาจเปนตัวแทนของ
ประชากรผูฟงวิทยุได  นอกจากนี้การโทรศัพทไปสอบถาม
ในวันรุงขึ้นเปนวิธีการที่มีขอสงสัยวาผูตอบคําถามอาจ

หลงลืมขอมูลบางอยางไปแลว  และที่สําคัญผูที่ตอบคําถาม
ทางโทรศัพทอาจไมใชผูฟงที่ฟงวิทยุในคืนกอนก็เปนได  
 

 
รูปท่ี 1 ภาพจําลองวิธีการวัดอัตราความนิยมรายการ

ดวยระบบโทรศัพทตอบรับ 
 
ดังนั้นบริษัท Hooperating  โดย ซี .อี . ฮูเปอร  (C.E. Hoo- 

per) จึงไดคิดคนวิธีการโทรศัพทตอบรับแบบ Telephone 
Coincidental  ขึ้นมา  ซึ่งเปนระบบที่สุมกลุมตัวอยางจาก
รายนามสมุดผูใชโทรศัพท และโทรศัพทไปสอบถามวา
กําลังชมรายการอะไร  สถานีใด  ในขณะที่รายการกําลัง
ออกอากาศอยูนั้น วิธีการนี้เปนระบบที่ไดผลรวดเร็ว  เหมาะ
สําหรับเมื่อตองการขอมูลการเปลี่ยนแปลงรายการใหม 
เพราะจะทราบไดทันทีเมื่อรายการจบวามีผูชมมากกวาหรือ
นอยกวารายการของสถานีอื่นเพียงใด  แตเพราะอุปสรรคทาง
เทคโนโลยีโทรศัพทในสมัยนั้น  ทําใหการวิจัยของเขาถูก
จํากัดไวเพียงตามเมืองใหญเทานั้น  และไมสามารถวัดผูชม  
ที่อยูในพื้นที่รอบนอกหรือหางไกลได  บรรดาผูที่อยูใน
วงการกระจายเสียงจึงไมช่ืนชอบวิธีการของเขานัก  เพราะ
ตัวเลขที่ออกมามีขนาดเล็กมาก ประเมินเปนจํานวนผูชม
ไมได ซึ่งแมวิธีการน้ีจะรวดเร็ว  ประหยัด  และเปนที่นิยม 
มากในบางประเทศ  แตมีขอจํากัดอยูพอสมควรเมื่อนํามา    
ใช กลาวคือ 

1) การสอบถามจํากัดอยูเฉพาะบานที่มีโทรศัพท  ทํา
ใหขอมูลรายละเอียดจํากัดอยูเฉพาะกลุมผูชมที่มีคุณภาพ
ชีวิตระดับปานกลางถึงสูงเทานั้น 

2)  การสอบถามจํากัดจํานวนผูตอบและคําตอบ  เพราะ
คําตอบที่ดีจะอยูระหวางเวลาที่กําลังดําเนินรายการ  และ
หลังจากดําเนินรายการไมควรเกิน   4  ช่ัวโมง  เพราะถาปลอย
ใหเวลานานกวานั้นจะเปนผลใหมีอิทธิพลอื่นๆ  บิดเบือน
คําตอบได 



3) การสอบถามจํากัดอยูเฉพาะในเมืองหลวง  และเขต
หัวเมือง  เพราะการโทรศัพทสัมภาษณทางไกลจะตองเสีย
คาใชจายสูง 

ขอจํากัดดังกลาวขางตนนั้น  ในปจจุบันมีแนวโนมวา
จะลดนอยลงแลว  เนื่องจากความทันสมัยของเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ชวยใหการติดตอสื่อสารกันทางโทรศัพท
สะดวกสบายขึ้น  แตอยางไรก็ตาม  การวัดเรตติ้งดวยระบบ
โทรศัพทจะตองคํานึงถึงปจจัยเรื่อง  “เวลา”  ที่โทรไปสอบ 
ถามดวย  เนื่องจากหากเปนเวลาที่เชาหรือดึกจนเกินไป 
ยอมเปนการรบกวนกลุมตัวอยาง  ซึ่งมีโอกาสสูงมากที่กลุม
ตัวอยางจะไมใหขอมูลและเกิดความรูสึกไมดีตอผูวิจัย  อีก
ทั้งผูวิจัยอาจประสบกับปญหาที่มีกลุมตัวอยางเกิดความไม
เช่ือใจที่จะใหขอมูล  เนื่องจากเกรงวาจะเปนอันตรายตอ
ตนเองและครอบครัว  
 
ยุคของการเผชิญหนา: ระบบทวนความจํา  

จากการวัดเรตติ้งดวยวิธีการใชโทรศัพทโทรไปสอบ 
ถามกลุมตัวอยาง ซึ่งมีปญหาบางประการ ประกอบกับขอ 
จํากัดที่เปนการสื่อสารที่ผูสงสารและผูรับสารไมมีโอกาสได
เห็นหนาคาตากันในขณะที่สื่อสารกันนั้น ทําใหมีการคิด
วิธีการวัดเรตติ้งแบบเผชิญหนากันระหวางคูสื่อสาร (Face to 
Face Communication) ขึ้น นั่นคือ ระบบทวนความจํา  (Poster 
Recall) โดยใชวิธีการสัมภาษณ วิธีการนี้ผูวิจัยจะเลือกกลุม
ตัวอยางดวยการแบงเขตการสํารวจใหกระจายไปยังพื้นที่
ตางๆ  ใหมากที่สุด  และอาจเก็บขอมูลโดยแยกกลุมตัวอยาง
ตามเพศ อายุ อาชีพ หรือตามระดับคุณภาพชีวิต ฯลฯ  
 

 
รูปท่ี 2 ภาพจําลองวิธีการวัดอัตราความนิยมรายการดวย
ระบบทวนความจํา 
 

จากนั้นผูวิจัยจะสัมภาษณเกี่ยวกับรายการที่แพรภาพ
ออกอากาศไปแลว  และใหผูตอบรายงานความจําที่ผานมา

วา  จําช่ือรายการ  ช่ือสถานี  วัน  และเวลาที่ออกอากาศได
หรือไม  ซึ่งคําตอบที่ไดรับจะขึ้นอยูกับความทรงจําของ
ผูตอบ  วิธีการน้ีผูวิจัยจะตองออกแบบสํารวจเปนฟอรมที่
เดนชัด  ระบุช่ือรายการ  เวลา  และสถานีที่ออกอากาศไว
พรอม  โดยมีรายละเอียดของรายการทุกๆ 15   นาที  เพื่อที่จะ
ไดบันทึกคําตอบไดสะดวก  ถูกตอง  และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ขอมูลรายละเอียดจากคําตอบจะเปนแนวทางในการเปรียบ 
เทียบความนิยมของรายการที่ออกอากาศในเวลาใกลเคียง
กันได  และสามารถพิจารณาถึงความนิยมและประเมินสถาน 
ภาพในอนาคตไดอีกดวย  แตถึงกระนั้นก็ตามระบบทวน
ความจํานี้กลับมีขอจํากัดมากที่สุด กลาวคือ 

1) รายการที่ไดรับความนิยมสูงมีอิทธิพลตอการบิด 
เบือนคําตอบจากความทรงจําไดมากกวารายการที่ไมคอย
ไดรับความนิยม แมจะกําหนดวาควรจะซักถามในวันรุงขึ้น
จากที่มีรายการก็ตาม 

2) สถิติขอมูลที่ไดมีผลตอการวิเคราะห  หรือวัดความ
ตอเนื่องไดนอยในการประเมินผูชม 

3) คาใชจายในการสัมภาษณคอนขางสูง 
  
ยุคของความรวมมือ: ระบบบันทึกประจําวัน  

ระบบบันทึกประจําวัน (The Diary Method) เปนระบบ
ที่จะตองอาศัยความรวมมือจากผูรับสารเปนอยางมาก 
กลาวคือ บริษัทวิจัยจะทําแบบฟอรมบันทึกประจําวัน
สําหรับสํารวจอัตราความนิยมซึ่งมีทั้งแบบฟอรมสําหรับ
สํารวจอัตราความนิยมรายการทางวิทยุกระจายเสียงและ
รายการทางวิทยุโทรทัศน (ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4)ไปฝากไว
กับบานกลุมตัวอยาง  ซึ่งกลุมตัวอยางในแตละบานจะทํา
หนาที่เปนสมาชิกอาสากรอกบันทึกการเปดรับรายการทุกๆ 
15  นาทีของทุกๆ วัน  โดยบริษัทวิจัยจะมีรางวัลตอบแทนให
เปนสินน้ําใจบาง ซึ่งแบบฟอรมบันทึกประจําวันนี้จะตองมี
รูปแบบที่สะดวกตอการใชงาน สามารถเขาใจและบันทึกได
งาย  แยกแยะผลการเปดรับไดตลอด  และบันทึกดังกลาว
จะตองมีการบันทึกอยางสม่ําเสมอ เพื่อไมใหผูจดบันทึก
สับสน  และเพื่อความสมบูรณของสถิติที่มารวบรวมโดยใช
ขอมูลเฉล่ียถึง   4  สัปดาห  ในการเก็บแบบฟอรมบันทึก
ประจําวันนี้ สามารถซักถามขอความเพิ่มเติมเพื่อใหเกิด 
ประโยชนในดานอื่นไดอีกดวย เชน แนวโนมของรายการที่ 
ไดรับความนิยม อัตราการฟงรายการวิทยุกระจายเสียง  การ
อานหนังสือพิมพ หรือเอกสารอื่นๆ เปนตน 



 
 
 
รูปท่ี 3 แบบฟอรมสําหรับสํารวจอัตราความนิยมรายการทางวิทยกุระจายเสียงดวยระบบบันทึกประจําวัน 



 
 

รูปท่ี 4 แบบฟอรมสําหรับสํารวจอัตราความนิยมรายการทางวิทยุโทรทศันดวยระบบบันทึกประจําวัน 



ยุคของเทคโนโลยี: ระบบบันทึกดวยเคร่ืองมือหรือ
ระบบมาตรวัด  

ระบบบันทึกดวยเครื่องมือหรือระบบมาตรวัด(Mecha- 
nical Meter Method) นี้ ก็ยังคงตองอาศัยความรวมมือจาก
สมาชิกบานกลุมตัวอยางเชนเดียวกับระบบบันทึกประจําวัน 
แตมีความสะดวกสบายและทันสมัยมากกวา ระบบมาตรวัด
นี้ไดรับการแนะนําเขาสูวงการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยบริษัท  เอ .ซี .เนลสัน  จํากัด  (A.C. Neilsen Company) 
หนึ่งในผูนําบริษัทวิจัยทางการตลาดที่ใหญที่สุดในโลก  ซึ่ง
มี  Nielsen Media Research เปนบริษัททําวิจัยเรตติ้งอันดับ
หนึ่งของโลกธุรกิจวิจัยทีวีเรตติ้ง  เนลสันไดกาวเขาสูธุรกิจ
การวัดอัตราความนิยมในรายการตั้งแตป  ค.ศ. 1942 และใช
เวลาเพียง   10  ป  ในการสรางความนาเชื่อถือและการเปนที่
ยอมรับในวงการวิทยุโทรทัศน  ทั้งนี้กอนเขาสูธุรกิจการวัด

อัตราความนิยมในรายการ  เนลสันไดทําธุรกิจที่มีช่ือวา 
Nielsen Retail Index ที่ทําการสํารวจความนิยมในการ
บริโภคสินคาของทองตลาด  แตเมื่อวิทยุกระจายเสียงได
กลายมาเปนสื่อมวลชน  เนลสันจึงไดเพิ่มสายธุรกิจใหม 
โดยหันมาวัดความนิยมในรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
เปนขอมูลใหแกเจาของสินคาทั้งหลายที่ตองการโฆษณา
สินคาในรายการวิทยุตางๆ  โดยใชอุปกรณที่มีช่ือวา  “The 
First Audimeter” บริษัท เอ .ซี .นิลเสน จะนําอุปกรณเครื่อง
นี้ไปติดตั้งไวกับเครื่องรับวิทยุตามบานของกลุมตัวอยาง 
ซึ่งทันทีที่กลุมตัวอยางเปดเครื่องรับวิทยุ และหมุนคลื่นไป
ยังสถานีใดสถานีหนึ่ง  อุปกรณเครื่องดังกลาวนี้ก็จะบันทึก
ขอมูลการเปดรับรายการเก็บไวในมวนเทปที่เครื่องของ 
มันใหโดยอัตโนมัติ โดยที่สมาชิกกลุมตัวอยางไมตองทํา 
อะไรเลย  

 
 

 
 

รูปท่ี 5 เครื่อง The First Audimeter 
 

ตอมาในป  ค .ศ . 1949  บริษัท เอ.ซี. เนลสัน ไดเปดตัว
อุปกรณเครื่องใหมที่ใชสําหรับบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน  หรือการวัด
อัตราความนิยมรายการทางโทรทัศน ซึ่งมีช่ือวา “Mailable  

Audimeter” อุปกรณเครื่องนี้จะเปนมาตรวัดซึ่งติดตั้งไวที่
เครื่องรับโทรทัศนของบานกลุมตัวอยาง  โดยที่จะไม
รบกวนการทํางานของเครื่องรับโทรทัศน  อุปกรณเครื่องนี้
จะเริ่มทํางานเมื่อสมาชิกบานตัวอยางเปดเครื่องรับ 



โทรทัศน เครื่องก็จะทํางานโดยบันทึกขอมูลวาไดเปดรับ
สถานีโทรทัศนชองใด  เวลาเทาไร  และถาเปลี่ยนสถานี
เปลี่ยนไปสถานีชองใด  เมื่อเวลาเทาไร  จนกระทั่งปดเครื่อง 

รับโทรทัศนเมื่อเวลาใด  ซึ่งการรายงานขอมูลของเครื่องนี้
จะรายงานเปนบันทึกบนกระดาษมวนและบริษัทวิจัยจะมา
ติดตามเก็บในทุกๆ สัปดาห 

 

 
 

รูปท่ี 6 เครื่อง Mailable Audimeter 
 
ดวยเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนากาวหนา ทําใหใน

เวลาตอมา บริษัท เอ.ซี.เนลสัน ไดพัฒนาอุปกรณเครื่องวัด
อัตราความนิยมรายการโทรทัศนในรูปแบบใหมช่ือวา  
 

เครื่อง “People Meter”  หรือ PM ซึ่งเครื่องมือนี้ก็ยังคง
เปนที่นิยมใชอยูในปจจุบัน 

 

 
 

รูปท่ี 7 เครื่อง People Meter (PM) 



เครื่อง PM มีความพิเศษมากกวาเครื่อง Mailable Audi- 
meter ตรงที่สามารถทราบไดวาใครเปนผูเปดรับชมรายการ
นั้นบาง โดยสมาชิกอาสาที่กําลังรับชมจะตองทําการกดปุม
ที่ตัวเครื่อง เพื่อแสดงวาสถานะวาตนเอง หรือบุคคลใด
ภายในบานกําลังรับชมรายการนั้นๆ อยู อีกทั้งเครื่องนี้ยัง

สามารถรายงานพฤติกรรมการเปดรับชมรายการดวยการ
สงสัญญาณทางสายโทรศัพทไปยังศูนยของบริษัทวิจัย 
แทนการบันทึกดวยกระดาษ ซึ่งวิธีการนี้ทําใหเครื่องวัด
สามารถรายงานผลการเก็บขอมูลไดทันทีที่แตละรายการ
จบวามีโทรทัศนก่ีเครื่องที่เปดรับชมรายการ 

 
 

 
 

รูปท่ี 8 ภาพจําลองการสงสัญญาณทางสายโทรศัพทรายงานผลการสํารวจขอมูลไปยังศูนยของบริษัทวิจัย 
 

การใชเครื่อง  People Meter นี้จะไดรายงานผลที่แน 
นอนวามีเครื่องรับโทรทัศนที่ไหน  ใครเปดรับชมรายการ
อะไร ในเวลาใด และในกรณีที่เปนเครือขายระหวางเมือง
ตอเมืองก็จะรายงานผลเมืองตอเมืองไปยังศูนยไดทันที และ
สามารถรายงานผลการเปดเครื่องรับชมแตละรายการได
ตลอดเวลา และแยกรายงานพิมพออกมาตามรูปแบบที่ตอง 
การ ซึ่งสามารถแยกรายงานผลขอมูลหลักๆ ไดดังนี้ 

1) จํานวนบานที่เปดเครือ่งรบัโทรทศันชมแตละสถาน ี
สัดสวนของเครื่องรับที่เปดสถานีตางๆ  

2) จํานวนผูชมที่นั่งชมรายการวิทยุโทรทัศนแตละ
สถานี  สัดสวนของผูชมแตละสถานีแบงเปน  เพศ  อายุและ
ระดับคุณภาพชีวิต 

3) จํานวนผูชมรายการวิทยุโทรทัศนแตละรายการเมื่อ
รายการนั้นๆ มีความยาวเกินกวา  6 นาที 

ระบบการบันทึกดวยเครื่องมือหรือระบบมาตรวัดนั้น 
นอกจากจะใชเครื่อง  People Meter (PM) ดังกลาวแลว 
ปจจุบันดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีไรสายสมัยใหม 
บริษัทวิจัยที่มีช่ือเสียงของโลก  คือ  บริษัท Arbitron และ 
Nielsen ไดรวมมือกันพัฒนาและทดสอบเครื่องมือสําหรับ
การวัดอัตราความนิยมตัวใหมที่ช่ือวา  Portable People 
Meter หรือ PPM 

 



 
 

รูปท่ี 9 เครื่อง Portable People Meter (PPM) 
 

เครื่อง  PPM นี้เปนเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเปดรับ
สื่อของผูรับสารที่มีลักษณะโดดเดนไมเหมือนใคร กลาว 
คือ เพียงแคผูใชเปดเครื่องและพกเครื่องมือนี้ติดตัวไว 
เครื่องก็จะทําการบันทึกขอมูลโดยอัตโนมัติวาผูรับสารฟง 
 

รายการวิทยุรายการอะไร  เปดรับชมรายการจากโทรทัศน 
เคเบิ้ลทีวี อินเทอรเน็ต หรือรายการผานดาวเทียมรายการ
อะไร เวลาใดบาง  

 
รูปท่ี 10 ภาพจําลองระบบการบันทึกขอมูลของเครื่อง PPM 

 
ซึ่งเครื่อง  PPM นี้มีความพิเศษตรงที่มีขนาดเล็กเทากับ

เครื่องเพจเจอรเทานั้น  จึงทําใหกลุมตัวอยางสามารถพก
เครื่องนี้ติดตัวไปไดทุกที่ตลอดทั้งวัน  โดยเครื่องนี้จะทํา

การบันทึกขอมูลเมื่อผูใชมีการเปดรับสื่อ   และจะเก็บ
รวบรวมขอมูลสงไปยังสถานี Household Hub เมื่อผูใชนํา
เครื่องไปชารตที่เครื่อง Base Station  

 



  
รูปท่ี 11 เครื่อง Base Station 

 
บริษัท Arbitron ไดเริ่มพัฒนาเครื่อง PPM นี้ ในป ค.ศ. 

1992 โดยยึดหลักการพื้นฐานที่สําคัญ คือ 
1) เปนระบบการวัดที่ใชงานไดงายกวา ยุงยากนอย

กวาเดิม คือ เนนใหเปนระบบที่มีภาระนอยที่สุดในการให
กลุมตัวอยางบันทึกพฤติกรรมการเปดรับสาร เนื่องจากความ
ยุงยากในการบันทึกขอมูลบางครั้งก็มีผลตอการตัดสินใจ
เปดรับสื่อ 

2) เปนระบบการวัดพฤติกรรมการใชสื่อที่กวางขวาง
ครอบคลุมการเปดรับสื่ออิเล็กทรอนิกสทั้งหมด โดยไม
คํานึงถึงระบบการขนสงหรือสถานที่ที่เปดรับ 

3) กลุมตัวอยางมีขนาดใหญกวาเดิม และไดขอมูล
ภาพรวมของกลุมผูรับสารที่มีความหลากหลาย 

ในป 2002 บริษัท Arbitron ไดทดสอบและทดลองใช
เครื่อง Portable People Meter นี้ในมลรัฐฟลาเดลเฟย 
ประเทศสหรัฐอเมริกากับกลุมตัวอยางจํานวน 1,500 คน 
ซึ่งผลจากการทดลองวัดอัตราความนิยมรายการดวยเครื่อง 
PPM นี้ใหผลสําเร็จเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง ในปตอมา

บริษัท Arbitron จึงขยายฐานการสํารวจอัตราความนิยม
รายการดวยเครื่อง Portable People Meter นี้ออกไปสู
ประเทศอื่นๆ ที่มีสาขาของบริษัทตั้งอยู 
 
ยุคแหงอนาคต: ระบบมัลติมีเดียไรสายสมบูรณ
แบบ 

ปจจุบันคงจะปฏิเสธไมไดวาระบบการสื่อสารของโลก
ไดพัฒนาและกาวไกลไปมากจนทําใหการสงขาวสารและ
การติดตอสื่อสารระหวางผูคนทั่วโลกทําไดอยางงายดายและ
รวดเร็วดวยระบบการสื่อสารผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต 
พรอมกันนั้นความกาวหนาของเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร
ทางโทรศัพทมือถือ ที่ไดพัฒนาจนสามารถทํางานไดดวย
ฟงกช่ันการใชงานแบบมัลติมีเดียไรสายความเร็วสูงที่ให
ครบทั้งการใชพูดคุย รับสง SMS และรับสงขอมูลความเร็ว
สูง ดูหนัง ฟงเพลง ออนไลนกับมัลติมีเดียไรสายความเร็วสูง
พรอมใชงานโปรแกรมตางๆ ที่เช่ือมตอแบบไรสายกับเครื่อง
คอมพิวเตอรไดอยางรวดเร็วและไมจํากัดเวลา  

 



 
รูปท่ี 12 ภาพจําลองโทรศัพทมือถือระบบมลัติมีเดีย 

 
ทําใหผูเขียนคาดการณไดวาระบบการวัดอัตราความ

นิยมในรายการหรือการวัดเรตติ้งในอนาคตขางหนานี้จะ 
ตองเขามาผนวกกับเทคโนโลยีของโทรศัพทมือถือจนเกิด
เปนเครื่อง Mobile People Meter เปนแนแท เชนเดียวกับที่
เมื่อหลายปกอนมีเครื่องเพจเจอรออกมาเพื่อใหบริการสื่อ 
สารรับสงขอความ แตเมื่อโทรศัพทมือถือสามารถรับสง
ขอความไดแลว เครื่องเพจเจอรจึงไมมีความหมายอีกตอไป 
และหากเปนเชนนี้จริงๆ ก็คงจะทําใหการหาอาสาสมัครกลุม
ตัวอยางเพื่อสํารวจอัตราความนิยมรายการไมใชเรื่องยากอีก
ตอไป รวมทั้งจะไดขนาดของกลุมตัวอยางขยายวงกวางขึ้น
มากกวานี้อีกหลายเทาตัว ทั้งนี้เพราะขณะนี้โทรศัพทมือถือ
ไดกลายเปนสิ่งจําเปนที่สําคัญยิ่งในชีวิตของมนุษย 

 
บทสงทาย 

อยางไรก็ดี แมวาวิธีการวัดอัตราความนิยมรายการ จะ
มีพัฒนาการจากอดีต ปจจุบัน และนําไปสูอนาคตที่พัฒนา
กาวหนาเพียงใด แตเปาประสงคหรือจุดมุงหมายของการ
วัดอัตราความนิยม คือ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาผลิตรายการที่มี
คุณภาพ และตอบสนองความตองการของผูรับสารใหมาก
ที่สุดก็ยังคงไมเคยเปลี่ยนแปลงไป  

 
 
 
 

หมายเหตุ 
Nielsen Media Research เปนหนวยงานของบริษัท   

เอ.ซี.เนลสัน จํากัด ผูนําดานการวิจัยผูรับสารทางโทรทัศน 
และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั่วโลก โดยเปนสวนหนึ่งของ 
VNU Media Measurement & Information Group ผูนําดาน
การบริการขอมูลขาวสารสําหรับอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อและ
บันเทิง ซึ่งมีสาขาอยูมากกวา 100 ประเทศในทุกทวีปทั่วโลก 
มีพนักงานมากกวา 35,000 คน และมีรายไดประมาณ 3.9 
พันลานยูโรตอป  

Arbitron เปนบริษัทวิจัยดานการตลาดและสื่อระหวาง
ประเทศที่ใหบริการแกสถานีวิทยุกระจายเสียง บริษัท
เคเบิ้ล บริษัทโฆษณา ตัวแทนโฆษณา และบริษัทผูโฆษณา
กลางแจงในประเทศสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และยุโรป เปน
บริษัทผูพัฒนาเครื่อง Portable People Meter ซึ่งเปน
เทคโนโลยีใหมลาสุดที่ใชสําหรับวัดอัตราความนิยมใน
รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน เคเบิ้ลทีวี และ
ดาวเทียม มีพนักงานกวา 900 คน สํานักงานตั้งอยูที่มหา
นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
ชาลิสา  มากแผนทอง การวางผังรายการโทรทัศน: กรณีศึกษา

สถานีโทรทัศนเชิงพาณิชยในประเทศไทย โครงการ
จัดต้ังคณะวิทยาการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร วิทยาเขตปตตานี 2544. 

Arbitron.  Arbitron and TNS Sign Multi-Country 
License Agreement for Portable People Meter 
Technology. [online] Available: http://www.arbitron. 
com/newsroom/archive/12_1703.html. [Accessed: Oc- 
tober 23, 2004]. 

Houston.  The Portable People Meter. [online] 
Available: http://www.arbitron.com/portable_peo- 
ple_meters/home.htm. [Accessed: October 23, 
2004]. 

Marc Fisher. The Portable People Meter Knows all. 
[online] Available: http://www.washingtonpost. 
com/wp-dyn/articles/A52438-2004 Jun 18. html. 
[Accessed: October 23, 2004]. 

Nielsen Media Research. The Evolution and 
Revolution of Meters [online] Available: http:// 
www.nielsenmedia.com/lpm/history/History.html. 
[Accessed: October 23, 2004]. 
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มหาบัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ เกียรตินิยมเหรียญ 
ทอง และนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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โทรทัศน และภาพยนตร คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
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