
โฆษณาดจิทิลัไทยเตบิโตตอ่เนือ่ง DAAT ประกาศเม็ดเงนิแตะหนึง่หมืน่หา้พนัลา้นปลายปี 2561 

เม็ดเงนิโฆษณาผา่นสือ่ดจิทัิลในประเทศไทยเตบิโตตอ่เนือ่ง คาดการณ์วา่ในครึง่ปีหลงัของ 2561 นี ้การใชจ้า่ยผา่นสือ่ดจิทัิลจะมี

มลูคา่สงูถงึ 8,289 ลา้นบาท ซึง่จะสง่ผลใหอ้ัตราการเตบิโตของปีนี้เพิม่ข ึน้ 21% จากปี 2560 คดิเป็นมลูคา่การลงทนุราว 15,000 

ลา้นบาท สงูสดุเป็นประวัตกิารณ์ 

สมาคมโฆษณาดจิทิัล (ประเทศไทย) หรอื Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) รว่มกบั กนัตาร ์ทเีอ็นเอส 

(ประเทศไทย) บรษัิทวจัิยชัน้น า ส ารวจมลูคา่เม็ดเงนิลงทนุผา่นสือ่ดจิทัิลเป็นประจ าทกุปี พบวา่นอกจากอตัราการเตบิโตจะเพิม่สงูขึน้

เรือ่ยๆแลว้ ตวัเลขเม็ดเงนิสรปุในครึง่ปีแรกของปี 2561 ทีผ่า่นมาสงูขึน้แบบกา้วกระโดดเมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งครึง่ปีแรกของปี 

2560 เป็นมลูคา่ 1,100 ลา้นบาท มากกวา่ทีค่าดการณ์ไวเ้มือ่ชว่งตน้ปี 5% 

กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต ์(1,722 ลา้นบาท) กลุม่การสือ่สาร (1,657 ลา้นบาท) กลุม่สกนิแคร ์(1,256 ลา้นบาท) กลุม่ธรุกจิธนาคาร 

(1,052 ลา้นบาท) และกลุม่ผลติภัณฑจ์ากนม (819 ลา้นบาท) เป็น 5 กลุม่อตุสาหกรรมหลกัทีล่งเงนิในการโฆษณาดจิทิัลมากทีส่ดุ

ในปีนี ้คดิเป็นเงนิกวา่ 6,500 ลา้นบาท สว่นกลุม่อตุสาหกรรมทีม่กีารใชเ้ม็ดเงนิโฆษณาดจิทิัลเพิม่เป็นมลูคา่สงูทีส่ดุเทยีบจากปี 

2560 คอื กลุม่สกนิแคร ์มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ 533 ลา้นบาท ตามดว้ยกลุม่การสือ่สาร ทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ 462 ลา้นบาทตามล าดบั 

กลุม่อตุสาหกรรมดาวรุง่ทีม่กีารเตบิโตขึน้อยา่งน่าจับตามอง ไดแ้ก ่กลุม่อตุสาหกรรมอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่พิม่เม็ดเงนิลงทนุในโฆษณา

ดจิทิัลเพิม่ขึน้ถงึ 124% ในปีนี้จนขยับขึน้มาตดิอันดับ 1 ใน 10 กลุม่อตุสาหกรรมทีล่งเงนิในการโฆษณาดจิทิัลมากทีส่ดุในปีนี้จาก

ล าดับที ่14 ในปีทีแ่ลว้ และกลุม่สกนิแครท์ีเ่ตบิโตเพิม่ขึน้ถงึ 74% ท าใหก้ลุม่สกนิแครก์ลายเป็นกลุม่อตุสาหกรรมทีล่งเงนิในการ

โฆษณาดจิทิัลมากทีส่ดุอนัดบัที ่3 ในปีนี ้แซงหนา้กลุม่ธรุกจิธนาคารทีรั่ง้อนัดบัที ่3 ในปีทีแ่ลว้ 

คุณศวิัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดจิิทัล (ประเทศไทย) ไดใ้หค้วามเห็นว่าการเตบิโตแบบกา้วกระโดดของกลุ่ม

อตุสาหกรรมอสงัหารมิทรัพย ์และกลุม่สกนิแครไ์มใ่ชเ่รือ่งทีน่่าประหลาดใจ เนื่องจากทัง้สองกลุม่อตุสาหกรรมเป็นกลุม่อตุสาหกรรม

ทีม่กีลุม่ลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการหลากหลาย (Fragmented consumers) การสือ่สารผา่นสือ่ดจิทิัลทีโ่ดดเดน่ดา้นความสามารถในการ

สือ่สารเฉพาะกลุม่ (Targeted communications) จงึเป็นทางเลอืกทีท่รงประสทิธภิาพ และคุม้คา่ส าหรับนักการตลาดในอตุสาหกรรม

นี ้

แพลตฟอรม์ระดับโลกอย่างเฟซบุ๊ค (Facebook) และยูทูป (YouTube) ยังคงเป็นแพลตฟอรม์หลักทีแ่บรนดต์า่งๆ เลอืกใชใ้นการ

สือ่สารกับผูบ้รโิภค คดิเป็นสัดสว่นเงนิลงทุนประมาณรอ้ยละ 50 ของเงนิลงทุนในโฆษณาทัง้หมด และยังคงเตบิโตอย่างตอ่เนื่อง 

ทวติเตอร ์ไลน์ และอนิสตาแกรมเป็นแพลตฟอรม์ทีม่กีารเพิม่ขึน้ของการลงทุนโฆษณาดจิทิัลมากทีส่ดุที ่275% 83% และ 77% 

ตามล าดบั ถงึแมว้า่เม็ดเงนิลงทนุในทัง้สองแพลตฟอรม์นัน้ยังคงคดิเป็นสดัสว่นทีน่อ้ยมากเมือ่เทยีบกับปรมิาณเงนิลงทนุทัง้หมดของ

แบรนดใ์นการโฆษณาผา่นสือ่ดจิทิัล 

ดร.อาภาภัทร บญุรอด ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กันตาร ์อนิไซท ์ประเทศไทย กลา่วว่า กันตาร ์ทเีอ็นเอส (ประเทศไทย) ซึง่เป็น

บรษัิทในเครอืกันตารก์รุ๊ป กลา่ววา่ นักการตลาดในปัจจุบันใหค้วามส าคัญกับสือ่ดจิทัิลเพือ่โฆษณามากขึน้ทกุปี ในปี 2561 นี้เราจะ

ไดเ้ห็นความพยายามของนักการตลาดทีจ่ะน าการตลาดแบบขับเคลือ่นดว้ยขอ้มูล (Data-driven Marketing) มาผสานกับการท า

การตลาดแบบเนน้เนื้อหา (Content Marketing) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของแบรนดใ์นการเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดถ้กูกลุม่ ถกูชอ่งทาง ถกู

เวลา และสรา้งความสัมพันธ์กับผูบ้ริโภคดว้ยเนื้อหาที่ผูบ้ริโภคอยากฟัง (Right group, right channel, right time และ right 

content) 

นางสาวอาศริา พัฒนวรีางกลู นักวจัิยปฏบิัตกิารอาวโุส บรษัิท กนัตาร ์ทเีอ็นเอส (ประเทศไทย) หวัหนา้โครงการส ารวจมลูคา่งบ

โฆษณาผา่นสือ่ดจิทัิล กลา่ววา่ปัจจบุนัคนไทยมกีารเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตกนัอยา่งแพรห่ลาย 70% ของคนไทยใช ้Social Network 

ทกุวันโดยเฉลีย่ 4.2 แพลตฟอรม์ตอ่สปัดาห ์นอกจากนี ้แพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์ (e-commerce ก็เป็นอกีหนึง่ชอ่งทางออนไลนท์ีม่ ี

โอกาสเตบิโตเพิม่ขึน้ในประเทศไทย การศกึษาคอนเนคเต็ดไลฟ์ (KANTAR TNS Connected Life -

http://connectedlife.tnsglobal.com/) พบวา่กวา่ 6% ของคนไทยเป็นผูใ้ชอ้คีอมเมริซ์ (E-Commerce users) และอกี 60% เป็น

ผูท้ีม่แีนวโนม้จะหนัมาใชอ้คีอมเมริซ์ (E-Commerce prospects) เทรนของผูบ้รโิภคนีส้อดคลอ้งกบัความตืน่ตวัของนักการตลาด

ไทย เห็นไดจ้ากผลการส ารวจในครัง้นีท้ีพ่บวา่แบรนดไ์ดห้นัมาใชก้ารโฆษณาดจิทิัลเพือ่จดุประสงคใ์นดา้นอคีอมเมริซ์ และการเพิม่

ยอดขายทางชอ่งทางออนไลนร์วมกนัถงึ 19% เพืม่ข ึน้จากปี 2560 ถงึ 7% 

รายงานมลูคา่งบโฆษณาผา่นสือ่ดจิทัิลเป็นรายงานที ่บรษัิท กันตาร ์ทเีอ็นเอส (ประเทศไทย) และ สมาคมโฆษณาดจิทิัล (ประเทศ

ไทย) ร่วมกันท าอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 ครัง้ รายงานมูลค่างบโฆษณาผ่านสือ่ดจิทัิล ฉบับกลางปี 2561 นี้ ท าการส ารวจผ่าน

ดจิทัิลเอเยนซีช่ัน้น าของเมืองไทยทัง้ 20 แห่ง จะเปิดเผยขอ้มูลการใชง้บประมาณกับสือ่ดจิทัิลของสนิคา้และบรกิารต่างๆ ใน

หลากหลายมติติ่าง ทัง้มติขิองประเภทอุตสาหกรรม มติขิองประเภทสือ่ดจิทัิล และไดร้วบรวมมุมมองจากผูเ้ชีย่วชาญสือ่ดจิทัิล

ระดับประเทศ และทศิทางของสือ่ดจิทัิลในอนาคต ซึง่ทัง้หมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด นักโฆษณา และผูท้ีส่นใจในสือ่

ดจิทิัล 

ผูส้นใจรายงานฉบบัเต็มพรอ้มดว้ยขอ้มลูดบิสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดต้ัง้แตว่ันที ่4 กนัยายน 2560 เป็นตน้ไป ที ่

www.tnsglobal.com/thailand-digital-ad-spend-report  
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เกีย่วกบัสมาคมฯ  

สมาคมโฆษณาดจิทิัล (ประเทศไทย) หรอื Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) กอ่ตัง้ข ึน้อยา่งเป็นทางการใน

เดอืนตลุาคม 2555 โดยมวีัตถปุระสงคห์ลักของสมาคมคอื เพือ่เผยแพรค่ณุคา่ของงานโฆษณาดจิทิัล, เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและ

ขยายความตอ้งการของงานโฆษณาดจิทิัล, และสรา้งความเขา้ใจอนัดซี ึง่กนัและกนัระหวา่งสมาชกิ รวมทัง้เพิม่พนูมาตราฐาน 

ขอ้ก าหนดตา่งๆ ในวชิาชพีของการโฆษณาดจิทัิล ปัจจบุนัมสีมาชกิของสมาคมฯ รวม 56 บรษัิท ส านักงานใหญข่องสมาคมตัง้อยู ่ณ 

เลขที ่2 อาคารเพลนิจติเซน็เตอร ์ชัน้G ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 และเว็บไซตข์องสมาคม 

www.daat.in.th 

เกีย่วกบักนัตาร ์ทเีอ็นเอส (ไทยแลนด)์                                                                            

กนัตาร ์ทเีอ็นเอส (ไทยแลนด)์ เป็นหนึง่ในบรษัิทวจัิยชัน้น าระดบัโลก ดว้ยเครอืขา่ยส านักงานในกวา่ 80 ประเทศทีม่คีวามเชีย่วชาญ

ในงานวจัิยทางการตลาดเพือ่ใหค้ าปรกึษาเรือ่งกลยทุธก์ารเตบิโตทางธรุกจิในหลากหลายดา้น อาท ิการขยายธรุกจิเขา้สูต่ลาดใหม ่

การพัฒนานวัตกรรมสนิคา้ แบรนดแ์ละการสือ่สารการตลาด การพัฒนาความสมัพันธล์กูคา้และพนักงานในองคก์ร ดว้ยความ

เชีย่วชาญของทมีวจัิยและโซลชูัน่ดา้นการวจัิยทีไ่ดรั้บการยอมรับทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ เพือ่ชว่ยใหล้กูคา้ไดรั้บขอ้มลูอยา่ง

ครบถว้นประกอบการตดัสนิใจทางธรุกจิ ทเีอ็นเอส เป็นสว่นหนึง่ของกลุม่บรษัิทกนัตาร ์ประเทศไทย ซึง่เป็นกลุม่ใหค้ าปรกึษา ขอ้มลู 

และการวเิคราะหเ์จาะลกึในเครอื WPP อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั KTNS ไดท้ื ่www.tnsglobal.com 


