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ttb analytics มองอนาคตธุรกิจส่ือและโฆษณาออนไลน์โตต่อเนื่อง สวนทางส่ือ

ดั้งเดิม แนะธรุกิจส่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและขยายฐานลูกค้า 

 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินภาพรวมธุรกิจส่ือและโฆษณาในปี 2565 มีแนวโน้ม

ฟ้ืนตัว คาดรายได้เติบโตกว่า 10% จากปัจจัยหนุน ได้แก่ การฟ้ืนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่าง

ต่อเน่ือง ธุรกิจต่าง ๆ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคผ่านการใช้ส่ือโฆษณาได้ง่ายขึ้น โดยพฤติกรรมผู้บริโภคใน

ปัจจุบันใช้เวลากับโลกออนไลน์มากขึ้น คาดแนวโน้มกลุ่มธุรกิจส่ือออนไลน์เติบโตอย่างก้าวกระโดด ในขณะที่

ธุรกิจส่ือดั้งเดิมมีแนวโน้มชะลอตัว  แนะธุรกิจปรับตัวสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค โดยน าเสนอส่ือผ่าน

การใช้ช่องทางผสมผสาน สร้างเน้ือหาท่ีมีคุณภาพและสร้างสรรค์ อีกท้ังสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค  

 

สถานการณ์โควิด-19 ฉุดรายได้ธุรกิจส่ือและโฆษณาลดลงต่าสุดในรอบ 11 ปี  

ในปี 2563 ธุรกิจส่ือและโฆษณา (Media & Broadcasting) ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

ค่อนข้างรุนแรง สะท้อนจากรายได้ของส่ือโฆษณาลดลง 12.9% แต่ในปี 2564 มีรายได้ปรับขึ้นเล็กน้อยรวม 

1.1 แสนล้านบาท  โดยประเภทธุรกิจส่ือดั้งเดิม (Traditional  Media) เป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุดโดยมี

รายได้ลดลง 3.2%  ไม่ว่าจะเป็นจากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือแผ่นป้าย แต่รายได้ส่ือทีวยีังอยู่ในระดับทรงตัว  ในขณะที่

ส่ือออนไลน์ (Internet Media) เป็นกลุ่มเดียวท่ีมีการเติบโตกว่า 28% เน่ืองจากสอดคล้องกับพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคท่ีใช้เวลาท่ีบ้านเป็นส่วนใหญ่ และมีระดับค่าโฆษณาท่ีต่ากว่าส่ืออ่ืน ๆ รวมถึงเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรง

กลุ่มเป้าหมายและรวดเร็วกว่าส่ืออ่ืน ๆ  

 

คาดรายได้รวมของส่ือโฆษณาในปี 2565 มีแนวโน้มเติมโตได้กว่า 10%  จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีกลับมา

อยู่ในระดับก่อนสถานการณ์โควิด-19 ได้เร็วเป็นปัจจัยหนุนให้ภาคธุรกิจขยายตัว ซ่ึงเป็นทิศทางบวกต่อ

ธรุกิจส่ือและโฆษณา นอกจากน้ี ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งท าการตลาดของผู้ประกอบการให้สอด

รับกับการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ในประเทศ ตามมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคการ

ท่องเท่ียว  นอกจากน้ียังได้รับอานิสงส์จากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเข้าสู่ยุคดิจิทัล จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้ธุรกิจ

ปรับใช้ส่ือโฆษณาในช่องทางออนไลน์มากขึ้น สะท้อนตัวเลขสัดส่วนรายได้ค่าโฆษณาจากส่ือออนไลน์ท่ี

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจาก 11% ในปี 2560 เพ่ิมขึ้นเป็น 28% ในปี 2565 อีกท้ังเม่ือพิจารณาจากจ านวนผู้ใช้

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในไทยเท่ากับ 81% ของประชากรท้ังหมด และเม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนค่าโฆษณา

ผ่านส่ือออนไลน์กับประเทศในเอเซีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ พบว่า ไทยยังมีระดับสัดส่วนค่าใช้จ่ายโฆษณา

จากส่ือออนไลน์ต่ากว่า จึงมีโอกาสท่ีการโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์จะเป็นตลาดท่ีขยายตัวได้อีกมากในอนาคต  

 

แนะธรุกิจส่ือและโฆษณาปรบัตัวให้สอดคล้องกับเทรนด์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิตัล  

การปรับรูปแบบธรุกิจเพ่ือเจาะตลาดส่ือออนไลน์ท่ีเปิดกว้างและจากปัจจัยเศรษฐกิจฟ้ืนตัวต่อเน่ือง ท าให้

แนวโน้มธรุกิจเติบโตดีขึ้นหลังสถานการณ์โควดิ-19 ธรุกิจต่าง ๆ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคผ่านการใชส่ื้อ

โฆษณาได้ง่ายขึ้น เน่ืองด้วยอัตราค่าโฆษณาท่ีมีราคาต่ากว่าส่ือดัง้เดิม และด้วยการแข่งขันทางการตลาดท่ี

สูงขึ้น  ธรุกิจจึงตอ้งการส่ือโฆษณาท่ีสามารถเข้าถึงและดึงดดูลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. การมีชอ่งทาง

ส่ือท่ีผสมผสาน เช่น การน าส่ือดั้งเดิมไปเติมเต็มบนชอ่งทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ปัจจุบันแพลตฟอร์มโซเชียล

มีเดีย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชีวติของผู้คน การใช้ชอ่งทางผสมผสานจะช่วยเพ่ิมฐานผู้บริโภค ให้

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีมีพฤติกรรมการบรโิภคส่ือท่ีแตกต่างกันตามช่วงอายมุากขึ้น   2. สร้างเน้ือหาท่ีมี

คุณภาพและสร้างสรรค์ท่ีตรงกับความสนใจของผู้บรโิภคเพ่ือดงึดดูเม็ดเงินค่าโฆษณา อีกท้ังยังสามารถ

สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคผ่านกิจกรรมในช่องทางต่าง ๆ โดยสามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน

การเก็บข้อมูลของผู้บริโภคในอดีตและน ามาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือน าเสนอเน้ือหาของส่ือและ
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โฆษณาใหต้รงกับส่ิงท่ีผู้บรโิภคก าลังสนใจ ท้ังนี้จะสามารถช่วยเพ่ิมมูลค่าและรักษาฐานผู้บริโภคเดิมและ

เพ่ิมเติมในส่วนของฐานผู้บริโภคใหม่ไดอี้กด้วย  

 

 

 
 

 

 


