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แนวโน้ มและทิศทางการเติบโตของสื่ อโฆษณาไทย
ในยุคสั งคมออนไลน์
การเข้ามาของการให้บริ การ 4G อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง และความ
นิ ยมของสมาร์ ทดี ไวซ์ นาไปสู่ การขยายฐานผูใ้ ช้บริ การอย่างรวดเร็ วของ
โซเชี ยลเน็ตเวิร์ค ทั้ง Facebook YouTube Line Twitter ส่ งผลให้เกิ ดการ
เปลี่ ยนแปลงหลายอย่างแก่สังคมไทย ไม่เว้นแม้แต่ช่องทางในการบริ โภค
ข้อมูล หรื อ ข่าวสารต่ างๆ ที่ ผูค้ นในปั จ จุ บนั มี แ นวโน้ม จะติ ดตามผ่านสื่ อ
ออนไลน์มากขึ้น ทาให้ธุรกิ จต่างๆ เพิ่มสัดส่ วนการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ อ
ออนไลน์มากขึ้ นตามไปด้วย ทั้งนี้ การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวย่อมกระทบ
โดยตรงต่ อ ผู้ป ระกอบการสื่ อชนิ ด ต่ า งๆ โดยเฉพาะกลุ่ ม สื่ อดั้ งเดิ ม
(Traditional Media) ที่ในปี 2559 ที่ผ่านมามีผปู ้ ระกอบการคลื่นวิทยุบางราย
ต้อ งยุติ ก ารส่ ง สั ญ ญาณและสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์บ างรายต้อ งยุ ติ ก ารจัด จ าหน่ า ย
เนื่ องจากมีผซู้ ้ื อโฆษณาน้อยลง ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรงทาให้แบก
รับภาระต้นทุนไม่ไหว ขณะที่ผปู ้ ระกอบการที่เหลื อต่างต้องเร่ งปรับตัวเพื่อ
ความอยูร่ อด
ภาวะตลาดสื่อโฆษณา
ภาพรวมการใช้งบโฆษณาของไทยในปี 2559 มี ท้ งั สิ้ น 107,896
ล้านบาท ลดลง 11.7% จากปี 2558 ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยงั คง
ชะลอตัวและกระทบต่ อกาลังซื้ อภาคครั วเรื อนให้ล ดลง ประกอบกับ การ
ปรับผังรายการและงดโฆษณาในสื่ อโทรทัศน์ช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่ งผลให้กลุ่มธุ รกิจปรับค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ให้สอดคล้องกับภาวะตลาด ทั้งนี้จากข้อมูลการใช้งบโฆษณาของกลุ่มบริ ษทั
ที่ใช้งบโฆษณาสู งสุ ด 10 อันดับแรกในปี 2559 พบว่าหลายกลุ่มธุ รกิจได้
ปรับลดงบโฆษณาลง อาทิ ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ (ลดลง 40.3%) โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย (ลดลง 21.8%) เป็ นต้น ขณะที่บริ ษทั วิซาร์ ด โซลูชนั่
ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายกระทะ KOREA KING มีการใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้นถึ ง
910.9% เติบโตมากที่สุดในกลุ่มบริ ษทั ที่ใช้งบโฆษณาสู งสุ ด 10 อันดับแรก
ตารางที่ 1 บริ ษทั ที่ใช้งบโฆษณาสูงสุ ด 10 อันดับแรก ปี 2559
มูลค่า (ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง
บริ ษทั
ปี 2558 ปี 2559 (%YoY)
1. ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์
7,531
4,496
-40.3
2. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
2,972
2,323
-21.8
3. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ
1,738
1,867
7.4
4. พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย)
1,656
1,826
10.3
5. วิซาร์ ด โซลูชนั่
163
1,651
910.9
6. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
1,714
1,633
-4.7
7. ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย)
2,576
1,586
-38.4
8. โคคา-โคลา (ประเทศไทย)
1,600
1,494
-6.6
9. ตรี เพชรอีซูซุเซลส์
1,355
1,322
-2.4
10. เนสท์เล่ (ไทย)
1,251
1,301
4.0

ส าหรั บ สื่ อ โฆษณาที่ มี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดสู ง สุ ด ยัง คงเป็ นกลุ่ ม สื่ อ
โฆษณาทางโทรทัศน์มีสดั ส่ วน 65.8% (ทีวีอนาล็อค 43.7% ทีวีดิจิตลั 18.9%
และทีวีเคเบิล/ดาวเทียม 3.2%) ของการใช้งบโฆษณาทั้งหมด รองลงมาคือ
หนังสื อพิมพ์ 9.1% และสื่ อนอกบ้าน 5.3% ตามลาดับ
ทั้งนี้ ในภาพรวมจะเห็ นได้ว่าแม้สื่อโทรทัศน์ที่เป็ นสื่ อดั้งเดิ มจะยัง
เป็ นสื่ อหลักในการโฆษณา แต่เมื่อพิจารณาในด้านการเติบโตจะพบว่าการ
ใช้งบโฆษณาผ่านกลุ่มสื่ อดั้งเดิมทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ ต่างก็มี
การใช้งบโฆษณาหดตัวลงทั้งหมด โดยแม้ว่าส่ วนหนึ่ งจะเป็ นการลดลงตาม
สภาพเศรษฐกิ จ แต่อีกด้านหนึ่ งก็เป็ นผลมาจากการถู กแย่งส่ วนแบ่งตลาด
จากสื่ อใหม่ (New Media) ที่ได้รับความนิ ยมมากขึ้น สอดคล้องกับข้อมูล
การใช้ ง บผ่ า นสื่ อ โฆษณาที่ มี ก ารเติ บ โตสู ง สุ ด 3 อัน ดับ แรก ได้ แ ก่
อินเตอร์ เน็ต เพิ่มขึ้น 63.6% รองลงมาคือ สื่ อนอกบ้าน เพิ่มขึ้น 35.2% และ
สื่ อเคลื่ อนที่ เพิ่มขึ้ น 18.4% ส่ วนสื่ อที่ มีการใช้งบโฆษณาลดลงมากที่ สุ ด
ได้แก่ เคเบิลทีวีและดาวเทียม ลดลง 42.3% รองลงมาคือ สื่ อนิ ตยสาร ลดลง
31.4% และสื่ อหนังสื อพิมพ์ ลดลง 20.1% ตามลาดับ ซึ่ งการที่กลุ่มสื่ อใหม่มี
การเติ บ โตที่ ดี เ นื่ อ งจากถู ก มองว่ า เข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายได้เ ฉพาะเจาะจง
มากกว่า และยังสามารถนาเทคโนโลยีเข้ามายกระดับให้ตอบโจทย์แก่ผซู ้ ้ื อ
โฆษณาได้ดียิ่งขึ้น เช่ น การใช้จอโฆษณาระบบสัมผัสที่ผูช้ มสามารถเลื อก
รับชมเฉพาะโฆษณาที่ตอ้ งการได้ การใช้สื่อผสมทั้งภาพเคลื่อนไหว กลิ่ น
และเสี ยง กระตุน้ การซื้ อ ณ จุดขาย เพื่อถึ งดูดความสนใจจากกลุ่มเป้ าหมาย
เป็ นต้น รวมถึงเพิ่มการสร้างโอกาสในการรับรู ้และจดจาสิ นค้าให้มากขึ้น
ตารางที่ 2 มูลค่าการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ อประเภทต่างๆ
มูลค่า (ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลง (%YoY)
สื่ อ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ทีวอี นาล็อค
63,777 57,412 47,121 -7.9 -10.0 -17.9
ทีวดี ิจิตลั
8,581 20,931 20,393 N.A. 143.9 -2.6
หนังสื อพิมพ์
13,182 12,323 9,843 -13.7 -6.5 -20.1
นอกบ้าน
3,974 4,190 5,665 -4.2
5.4
35.2
ในโรงภาพยนต์ 4,349 5,133 5,445 -18.9 18.0
6.1
เคลื่อนที่
3,813 4,486 5,311 7.8
17.7 18.4
วิทยุ
5,610 5,675 5,262 -11.0 1.2
-7.3
ทีวเี คเบิล/ดาวเทียม 7,232 6,055 3,495 N.A. -16.3 -42.3
นิตยสาร
4,931 4,268 2,929 -16.8 -13.4 -31.4
อินเตอร์ เน็ต*
950 1,058 1,731 8.3
11.4 63.6
อินสโตร์
1,964 645
700 -26.1 -67.2 8.5
รวม
118,363 122,176 107,896 -9.5
3.2 -11.7

สัดส่ วน
(%)
43.7
18.9
9.1
5.3
5.0
4.9
4.9
3.2
2.7
1.6
0.6
100.0

ที่มา : The Nielsen Company
* นับเฉพาะแบนเนอร์ โฆษณาบนเว็บไซต์ ไม่รวมสื่ อออนไลน์อื่นๆ

ที่มา : The Nielsen Company

ผูว้ เิ คราะห์ : ธรัทนล ศรี ทองเติม
สานักวิจยั ธุ รกิจ สายงานบริ หารความเสี่ ยง
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สื่อออนไลน์
หากพิจารณาเฉพาะภาพรวมของสื่ อออนไลน์ในปี 2559 ประมาณ
การว่ามีการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ท้ งั สิ้ น 9,883 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
22.3% เมื่อเทียบกับปี 2558 ยังคงเติบโตอยูใ่ นเกณฑ์ดี สอดคล้องกับอัตรา
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและปริ มาณการใช้สมาร์ ทดีไวซ์ของคนไทยที่เพิ่มขึ้น
เช่ นกัน โดยช่ องทางที่มีการใช้งบโฆษณาสู งสุ ด ได้แก่ Facebook คิดเป็ น
สัด ส่ ว น 28% ของงบโฆษณาผ่า นสื่ อ ออนไลน์ ท้ งั หมด รองลงมาคื อ
YouTube 16.8% และแบนเนอร์บนเว็บไซต์ 16.4% ตามลาดับ
รูปที่ 1 มูลค่าการใช้จ่ายงบโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์
มูลค่า
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สาหรับกลุ่มธุ รกิ จที่ ใ ช้งบโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ มากที่สุดในปี
2559 ได้แ ก่ ยานยนต์ 1,011 ล้า นบาท คิ ด เป็ นส่ ว นแบ่ งตลาด 10.2%
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์บารุ งผิว 974 ล้านบาท และการสื่ อสาร 915 ล้านบาท
ตามล าดับ ส่ วนกลุ่ มธุ รกิ จที่ มี ก ารใช้งบโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ เ พิ่ มขึ้ น
สู งสุ ดในแง่มูลค่า ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์บารุ งผิว เพิ่มขึ้น 379 ล้านบาท จากปี
2558 รองลงมาคือ เครื่ องดื่ มไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้ น 276 ล้านบาท และ
ธนาคาร เพิ่มขึ้น 189 ล้านบาท ตามลาดับ
รูปที่ 2 สัดส่วนการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ปี 2559 จาแนกรายธุ รกิจ
10.2%
9.9%

39.5%

9.3%
6.3%

3.4%
4.9%
3.4% 3.9% 3.9%

5.4%

ยานยนต์
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิว
การสื่ อสาร
เครื่ องดื่มไม ่มีแอลกอฮอล์
ผลิตภัณฑ์จากนม
ธนาคาร
ผลิตภัณฑ์บารุ งผม
ร้านค้าปลีก
เครื่ องสาอางค์
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
อื่นๆ

ที่มา : สมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย)

ผลกระทบและการปรับตัวของกลุ่มสื่อดั้งเดิม
การปรั บ ลดลงอย่า งต่อ เนื่ องของการใช้ งบโฆษณาผ่ า นกลุ่ ม สื่ อ
ดั้งเดิ ม ในขณะที่ ก ารใช้งบผ่านกลุ่ ม สื่ อใหม่ ก ลับเติ บโตอย่างมี นัยส าคัญ

สะท้อนว่าธุรกิจสื่ อโฆษณาไทยอยูใ่ นช่วงเปลี่ยนผ่านมาสู่ การใช้งบประมาณ
ผ่านกลุ่มสื่ อใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะสื่ อออนไลน์ ตามพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ที่ มี แ นวโน้มใช้เ วลากับ สื่ อออนไลน์ มากขึ้ น ประกอบกับ ภาวะเศรษฐกิ จ
ชะลอตัวเป็ นเวลานานท าให้ผูซ้ ้ื อโฆษณามี ค วามระมัดระวังในการใช้งบ
โฆษณาเพิ่ มขึ้ น เพื่ อควบคุมต้นทุ นของกิ จการ ส่ งผลให้ การใช้งบโฆษณา
ผ่า นสื่ อ ออนไลน์ เ ติ บ โตอย่า งรวดเร็ ว จนในปั จ จุ บ นั มี สั ด ส่ ว นการใช้ ง บ
โฆษณาอยู่ในระดับที่ใกล้เคี ยงกับสื่ อดั้งเดิ ม เนื่ องจากสื่ อโฆษณาออนไลน์
สามารถตอบโจทย์ด้านความคุ ม้ ค่าได้เป็ นอย่างดี เพราะมี ค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่า
ไม่ มี ข ้ อ จ ากั ด ด้ า นเวลา สามารถสร้ า งการสื่ อสารสองทางระหว่ า ง
ผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภค รวมถึงสามารถวัดความสาเร็ จของโฆษณาได้
อย่า งชัด เจน อี ก ทั้ง พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภคในการเลื อ กชมสื่ อ โฆษณา
ออนไลน์ยงั สามารถถูกนาไปใช้เป็ นเครื่ องในการวิเคราะห์ตลาดเพื่อพัฒนา
สิ นค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ดียงิ่ ขึ้น
ทั้งนี้ การเติบโตของสื่ อออนไลน์ดงั กล่าว ประกอบกับการแข่งขันที่
รุ นแรงในธุรกิจสื่ อโฆษณา ส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จสื่ อดั้งเดิ มบางราย
ต้องออกจากตลาดไปเพราะไม่สามารถแข่งขันได้ และทาให้เห็นการปรับตัว
ของกลุ่ ม สื่ อ ดั้ง เดิ ม โดยมี แ นวโน้ ม ปรั บ เปลี่ ย นรู ปแบบมาน าเสนอผ่ า น
ช่ อ งทางออนไลน์ ค วบคู่ ไ ปกับ การน าเสนอแบบเดิ ม มากขึ้ น เช่ น กลุ่ ม
โทรทัศน์เริ่ มแพร่ ภาพผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดข้อจากัดด้านเวลาในการ
รั บชมและสามารถเลื อกชมรายการย้อนหลังได้ เช่ นเดี ยวกับ กลุ่ มวิ ทยุที่ มี
ผูป้ ระกอบการบางรายปรับตัวไปจัดรายการผ่านช่ องทางออนไลน์เพียงอย่าง
เดียวเพื่อลดต้นทุน ส่ วนกลุ่มสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจาก
การที่ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มอ่านหนังสื อจากกระดาษลดลงและหันไปติดตาม
ผ่านสื่ อบนสมาร์ ทดี ไวซ์ ทาให้งบโฆษณาปรั บตัวลดลงมากอย่างต่อเนื่ อง
โดยผูป้ ระกอบการสื่ อสิ่ งพิมพ์ปรับตัวหลากหลายรู ปแบบตั้งแต่การเผยแพร่
บทความผ่านช่องทางออนไลน์ ลดจานวนการผลิ ต ขยายระยะเวลาการออก
ต่อฉบับให้ยาวนานขึ้น ไปจนถึงการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์แจกฟรี
แนวโน้ มและทิศทางการเติบโตของธุรกิจสื่ อโฆษณา
ภาพรวมธุ รกิ จสื่ อโฆษณาปี 2560 มีแนวโน้มฟื้ นตัวจากปี ก่อน โดย
มีปัจจัยบวกจากทิศ ทางเศรษฐกิ จและกาลังซื้ อในประเทศที่ มีทิศทางดี ข้ ึ น
สาหรับกลุ่มสื่ อใหม่จะยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะสื่ อออนไลน์ที่
มีปัจจัยบวกจากการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และการปรับตัว
เข้า สู่ ช่ องทางออนไลน์ ข องสื่ อ ดั้ง เดิ ม ด้า นกลุ่ ม สื่ อ เก่ าในส่ ว นของกลุ่ ม
โทรทัศน์จะยังสามารถเติบโตได้และยังคงครองส่ วนแบ่งตลาดสู งสุ ดตาม
การเติบ โตของทีวีดิจิทลั ที่ ปรั บค่ าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ่มขึ้ น ขณะที่ ที วี
อนาล็อคและทีวีเคเบิล /ดาวเทียมยังมีแนวโน้มหดตัวตามความนิ ยมที่ลดลง
เช่ น เดี ย วกับ สื่ อ วิ ท ยุ ด้านกลุ่ มสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ค าดว่ าจะยังอยู่ใ นภาวะที่ ต้อ ง
ระมัดระวังในการดาเนิ นธุรกิจจากภาพรวมยอดจาหน่ ายที่ลดลงต่อเนื่ อง ซึ่ ง
ในปี นี้ อาจจะเห็ น การยุติก ารพิ ม พ์ข องผูป้ ระกอบการสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์เ พิ่ ม ขึ้ น
เพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหว ทั้งนี้ กลุ่มสื่ อดั้งเดิมต่างจะต้องพยายามปรับการ
นาเสนอเข้าสู่ ช่องทางออนไลน์ท้ งั ผ่านแอพพลิ เคชัน่ หรื อหน้าเว็บไซต์ เพื่อ
รักษาฐานลูกค้าและส่ วนแบ่งตลาดเอาไว้
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