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ttb analytics มองอนาคตธุ ร กิ จ สื่ อ และโฆษณาออนไลน์ โ ตต่ อ เนื่ อ ง สวนทางสื่ อ
ดั้งเดิม แนะธุรกิจสื่ อปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่ อเพิ่ มมูลค่าและขยายฐานลูกค้า
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินภาพรวมธุรกิจสื่ อและโฆษณาในปี 2565 มีแนวโน้ม
ฟื้ นตั ว คาดรายได้ เ ติ บ โตกว่ า 10% จากปั จ จั ย หนุ น ได้ แ ก่ การฟื้ นตั ว ของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ อย่ า ง
ต่อเนื่อง ธุรกิจต่าง ๆ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคผ่านการใช้สื่อโฆษณาได้ง่ายขึ้น โดยพฤติกรรมผู้บริโภคใน
ปัจจุ บันใช้เวลากับโลกออนไลน์มากขึ้น คาดแนวโน้มกลุ่มธุรกิจสื่ อออนไลน์เติบโตอย่างก้าวกระโดด ในขณะที่
ธุรกิจสื่ อดั้งเดิมมีแนวโน้มชะลอตัว แนะธุรกิจปรับตัวสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค โดยนาเสนอสื่อผ่าน
การใช้ช่องทางผสมผสาน สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ อีกทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค
สถานการณ์โควิด -19 ฉุดรายได้ธุรกิจสื่ อและโฆษณาลดลงต่าสุ ดในรอบ 11 ปี
ในปี 2563 ธุ ร กิ จ สื่ อ และโฆษณา (Media & Broadcasting) ได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ โ ควิ ด -19
ค่อนข้างรุนแรง สะท้อนจากรายได้ของสื่ อโฆษณาลดลง 12.9% แต่ในปี 2564 มีรายได้ปรับขึ้นเล็กน้อยรวม
1.1 แสนล้านบาท โดยประเภทธุรกิจสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยมี
รายได้ลดลง 3.2% ไม่ว่าจะเป็นจากสื่ อสิ่งพิ มพ์ สื่อแผ่นป้าย แต่รายได้สื่อทีวย
ี ังอยู่ในระดับทรงตัว ในขณะที่
สื่ อออนไลน์ (Internet Media) เป็นกลุ่มเดียวที่มีการเติบโตกว่า 28% เนื่องจากสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่ใช้เวลาที่บ้านเป็นส่ วนใหญ่ และมีระดับค่าโฆษณาที่ต่ากว่าสื่ ออื่น ๆ รวมถึงเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรง
กลุ่มเป้าหมายและรวดเร็วกว่าสื่ออื่น ๆ
คาดรายได้รวมของสื่ อโฆษณาในปี 2565 มีแนวโน้มเติมโตได้กว่า 10% จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีก
่ ลับมา
อยู่ ในระดั บก่อ นสถานการณ์ โ ควิ ด -19 ได้ เร็ ว เป็ นปั จจั ย หนุ นให้ ภ าคธุร กิจ ขยายตั ว ซึ่ ง เป็ นทิ ศทางบวกต่ อ
ธุรกิจสื่อและโฆษณา นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งทาการตลาดของผู้ประกอบการให้สอด
รั บ กั บ การฟื้ นตั ว ของอุ ป สงค์ ใ นประเทศ ตามมาตรการการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของภาครั ฐ และภาคการ
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้รับอานิสงส์ จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้าสู่ ยุค ดิจิทัล จึงเป็นเหตุผลที่ทาให้ธุรกิจ
ปรั บ ใช้ สื่ อ โฆษณาในช่ อ งทางออนไลน์ ม ากขึ้ น สะท้ อ นตั ว เลขสั ด ส่ ว นรายได้ ค่ า โฆษณาจากสื่ อ ออนไลน์ ที่
เพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 11% ในปี 2560 เพิ่ มขึ้นเป็น 28% ในปี 2565 อี กทั้งเมื่อพิ จารณาจากจานวนผู้ใช้
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ในไทยเท่ากับ 81% ของประชากรทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบสั ดส่ วนค่าโฆษณา
ผ่านสื่ อออนไลน์กับประเทศในเอเซีย สหรัฐอเมริกา อั งกฤษ พบว่า ไทยยังมีระดับสั ดส่ วนค่าใช้จ่ายโฆษณา
จากสื่ อออนไลน์ต่ากว่า จึงมีโอกาสที่การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์จะเป็นตลาดที่ขยายตัวได้อีกมากในอนาคต
แนะธุรกิจสื่ อและโฆษณาปรับตัวให้สอดคล้องกับเทรนด์ไลฟ์ สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิตัล
การปรับรูปแบบธุรกิจเพื่ อเจาะตลาดสื่อออนไลน์ทเี่ ปิดกว้างและจากปัจจัยเศรษฐกิจฟื้ นตัวต่อเนื่อง ทาให้
แนวโน้มธุรกิจเติบโตดีข้น
ึ หลังสถานการณ์โควิด-19 ธุรกิจต่าง ๆ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคผ่านการใช้สื่อ
โฆษณาได้ง่ายขึ้น เนื่องด้วยอัตราค่าโฆษณาทีม
่ ีราคาต่ากว่าสื่อดัง
้ เดิม และด้วยการแข่งขันทางการตลาดที่
สูงขึ้น ธุรกิจจึงต้องการสื่อโฆษณาทีส
่ ามารถเข้าถึงและดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. การมีชอ
่ งทาง
สื่อที่ผสมผสาน เช่น การนาสื่อดั้งเดิมไปเติมเต็มบนช่องทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ปัจจุ บันแพลตฟอร์มโซเชียล
มีเดีย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดารงชีวต
ิ ของผู้คน การใช้ชอ
่ งทางผสมผสานจะช่วยเพิ่ มฐานผู้บริโภค ให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่แตกต่างกันตามช่วงอายุมากขึ้น 2. สร้างเนื้อหาที่มี
คุณภาพและสร้างสรรค์ที่ตรงกับความสนใจของผู้บริโภคเพื่ อดึงดูดเม็ดเงินค่าโฆษณา อีกทั้งยังสามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคผ่านกิจกรรมในช่องทางต่าง ๆ โดยสามารถนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การเก็บข้อมูลของผู้บริโภคในอดีตและนามาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่ อนาเสนอเนื้อหาของสื่อและ
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โฆษณาให้ตรงกับสิ่งทีผ
่ ู้บริโภคกาลังสนใจ ทั้งนี้จะสามารถช่วยเพิ่ มมูลค่าและรักษาฐานผู้บริโภคเดิมและ
เพิ่ มเติมในส่วนของฐานผู้บริโภคใหม่ได้อีกด้วย
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