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เตบิโตตามคาดหมาย! เม็ดเงนิโฆษณาผา่นสือ่ดจิทิลัโต 17,000 ลา้น 

 

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) 

ร่วมกับ กันตาร ์ประเทศไทย บรษัิทวจัิยชัน้น า ส ารวจมูลค่าเม็ดเงนิลงทุนผ่านสือ่ดจิทัิลเป็นประจ าทกุปี 

พบวา่การใชจ้า่ยผา่นสือ่ดจิทัิลมมีลูคา่สงูถงึ 17,000 ลา้นบาทในปี 2561 คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ 36% จาก

มลูคา่ 12,400 ลา้นบาท ในปี 2560 

กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต ์(2,361 ลา้นบาท) กลุม่การสือ่สาร (1,925 ลา้นบาท) กลุม่สกนิแคร ์(1,454 

ลา้นบาท) กลุ่มเครือ่งดืม่ปราศจากแอลกอฮล ์(1,148 ลา้นบาท) และกลุ่มธุรกจิธนาคาร (1,080 ลา้น

บาท) เป็น 5 กลุม่อตุสาหกรรมหลักทีล่งเงนิในการโฆษณาดจิทิัลมากทีส่ดุในปี 2561 ทีผ่า่นมา  

ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใชเ้ม็ดเงนิโฆษณาดจิทัิลเพิม่เป็นมูลค่าสูงที่สุดในปี 2561 เทียบจากปี 

2560 คือ กลุ่มอสังหารมิทรัพย์มีค่าใชจ้่าย 585 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีที่แลว้ 114% ตามดว้ยกลุ่ม

รา้นคา้ปลกี ทีม่คีา่ใชจ้า่ย 701 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้ 111% 

ส าหรับมลูคา่เม็ดเงนิลงทนุผา่นสือ่ดจิทัิลในปี 2562 นี ้สมาคมโฆษณาดจิทิัลฯ และ กนัตาร ์ประเทศไทย 

คาดการณ์ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่จะลงทุนในสื่อดิจิทัลมากที่สุด 5 ล าดับแรกนั้นจะยังคงเป็น

อตุสาหกรรมเดมิ ไดแ้ก ่กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต ์(2,783 ลา้นบาท) กลุม่การสือ่สาร (2,115 ลา้นบาท) 

กลุ่มสกนิแคร์ (1,753 ลา้นบาท) กลุ่มธุรกจิธนาคาร (1,396 ลา้นบาท) และ กลุ่มเครื่องดืม่ปราศจาก

แอลกอฮอล ์(1,239 ลา้นบาท) 

อตุสาหกรรมกลุ่มคา้ปลกีจะเป็นกลุ่มอตุสาหกรรมทีค่าดการณ์ว่าเตมิโตขึน้ในอัตราทีส่งูทีส่ดุในปี 2562 

โดยจะเตบิโตมากขึน้ 47% คดิเป็นเม็ดเงนิ 1,029 ลา้นบาท ตามดว้ยกลุม่ธรุกจิธนาคารทีถ่กูคาดการณ์

วา่จะเตมิโตมากขึน้ 29% คดิเป็นมลูคา่ 1,396 ลา้นบาท 

คณุศวิัตร เชาวรยีวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดจิทัิล (ประเทศไทย) ไดใ้หค้วามเห็นวา่การเตบิโตของการ

โฆษณาผ่านสื่อดจิทัิลในปีที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นผลมาจากการที่ผูบ้รโิภคหาขอ้มูลประกอบการ

ตัดสนิใจซือ้สนิคา้ผา่นทางสือ่ดจิทัิลเพิม่มากขึน้แลว้ ยังเป็นผลมาจากการทีผู่บ้รโิภคหันมาซือ้สนิคา้ผา่น

ทางช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มอีคอมเมริ์ซ (e-commerce) ที่เพิม่มากขึน้ และการที่

นักการตลาดเห็นโอกาสในการเรยีนรูถ้งึความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผา่นขอ้มลู

จากชอ่งทางดจิทัิลตา่งๆไดม้ากขึน้ และน าเอาความรูนั้น้มาใชใ้นการปรับกลยทุธเ์พือ่เพิม่ยอดขาย ท าให ้

สือ่ดจิทัิลใหผ้ลตอบแทนอย่างคุม้ค่าส าหรับนักการตลาด ทัง้ผลตอบแทนเกีย่วกับการรับรูต้ราสนิคา้ 

ความผกูพันธใ์นตราสนิคา้ และยอดขาย ซึง่การเตบิโตนีจ้ะยังคงมคีวามตอ่เนือ่งไปในปี 2562 อกีดว้ย 

แพลตฟอร์มระดับโลกอย่างเฟซบุ๊ค (Facebook) ยูทูป (YouTube) และเสริ์ช (Search) ยังคงเป็น

แพลตฟอรม์หลักทีแ่บรนดต์า่งๆ เลอืกใชใ้นการสือ่สารกับผูบ้รโิภคตามจุดสัมผัส (Touch points) ตา่งๆ

บนช่วงวถิีของผูบ้รโิภค (Customer Journey) คดิเป็นสัดส่วนเงนิลงทุนประมาณรอ้ยละ 60 ของเงนิ

ลงทนุในโฆษณาทัง้หมด 

ครีเอทีฟ (Creative) เสริ์ช (Search) และ ไลน์ (Line) เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ที่เตบิโตสูง

ทีส่ดุในปี 2561 ทีผ่า่นมาในอตัรารอ้ยละ 60, 61 และ 90 ตามล าดับ 

ดร.อาภาภัทร บญุรอด ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กนัตาร ์อนิไซท ์ประเทศไทย ใหค้วามเห็นวา่การเตมิโต

ของ เสริช์ (Search) นัน้สอดคลอ้งกับขอ้มลูจากการท าวจัิยของกันตารท์ีพ่บวา่ผูบ้รโิภคในปัจจบุันมักจะ

ท าการคน้ควา้หาขอ้มูลก่อนตัดสินใจซื้อสินคา้ และบริการต่างๆ เสิร์ชจึงมีความส าคัญในฐานะ

แหลง่ขอ้มลูทีพ่รอ้มเสริฟ์ขอ้มลู และสรา้งความสมัพันธก์บัผูบ้รโิภคตลอดเ 

วลา (Always-o 
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คารล์อส โดมนิเกส ผูอ้ านวยการฝ่ายสือ่ กันตาร ์อนิไซท ์ประเทศไทย กล่าวว่า การลงทุนในการตลาด

ดจิทิัลยังคงเพิม่สงูขึน้ ในขณะทีก่ลยทุธท์างการตลาดปรับเปลีย่นไปอยา่งไมห่ยดุนิง่ จากทีเ่นน้เรือ่งการ

กระจายขอ้มลูเปลีย่นไปเป็นการสรา้งบทสนทนา จาก Lead Generation ไปเป็นการสรา้งความสัมพันธ ์ 

ระบบนเิวศน์ดจิทิัลของไทยเดนิทางมาถงึจุดทีม่คีวามสมบูรณ์มากขึน้ ดังนัน้การเชือ่มโยงระหว่างสว่น

ตา่งๆจงึส าคัญยิง่ ในปี 2561 เราไดเ้ห็นวา่นักการตลาดเริม่เชือ่มตอ่กจิกรรมการตลาดดจิทัิลในดา้นตา่งๆ 

อยา่งครบวงจร 

 

รายงานมูลค่างบโฆษณาผ่านสือ่ดจิทิัลเป็นรายงานที่ บรษัิท กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ประเทศไทย) และ 

สมาคมโฆษณาดจิทิัล (ประเทศไทย) รว่มกนัท าอยา่งตอ่เนือ่งทกุปี ปีละ 2 ครัง้ รายงานมลูคา่งบโฆษณา

ผ่านสือ่ดจิทัิล ฉบับตน้ปี 2562 นี้ ท าการส ารวจผ่านดจิทัิลเอเยนซีช่ัน้น าของเมอืงไทยทัง้ 40แห่ง จะ

เปิดเผยขอ้มูลการใชง้บประมาณกับสือ่ดจิทัิลของสนิคา้และบรกิารต่างๆ ในหลากหลายมติติ่าง ทัง้มติ ิ

ของประเภทอุตสาหกรรม มติขิองประเภทสือ่ดจิทัิล และไดร้วบรวมมุมมองจากผูเ้ชีย่วชาญสือ่ดจิทัิล

ระดับประเทศ และทศิทางของสือ่ดจิทัิลในอนาคต ซึง่ทัง้หมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด นัก

โฆษณา และผูท้ีส่นใจในสือ่ดจิทัิล 

ผูส้นใจรายงานฉบับเต็มพรอ้มดว้ยขอ้มลูดบิสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดต้ัง้แตว่ันที ่2 เมษายน 2562 เป็น

ตน้ไป ที ่www.tnsglobal.com/thailand-digital-ad-spend-report  

 

เกีย่วกบัสมาคมฯ  

สมาคมโฆษณาดจิทิัล (ประเทศไทย) หรอื Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) กอ่ตัง้

ขึน้อย่างเป็นทางการในเดอืนตุลาคม 2555 โดยมวีัตถุประสงคห์ลักของสมาคมคอื เพือ่เผยแพร่คุณค่า

ของงานโฆษณาดจิทิัล, เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและขยายความตอ้งการของงานโฆษณาดจิทัิล, และสรา้ง

ความเขา้ใจอันดซี ึง่กนัและกนัระหวา่งสมาชกิ รวมทัง้เพิม่พูนมาตราฐาน ขอ้ก าหนดตา่งๆ ในวชิาชพีของ

การโฆษณาดจิทัิล ปัจจุบันมสีมาชกิของสมาคมฯ รวม 71บรษัิท ส านักงานใหญ่ของสมาคมตัง้อยู่ ณ 

เลขที่ 2 อาคารเพลนิจติเซ็นเตอร์ ชัน้ G ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110 และเว็บไซตข์องสมาคม www.daat.in.th 

เกีย่วกบักนัตาร ์ประเทศไทย 

กนัตาร ์(ไทยแลนด)์ เป็นหนึง่ในบรษัิทวจัิยชัน้น าระดับโลก เป็นสว่นหนึง่ของกลุม่บรษัิทกนัตาร ์ประเทศ

ไทย ซึง่เป็นกลุม่ใหค้ าปรกึษา ขอ้มลู และการวเิคราะหเ์จาะลกึในเครอื WPP ดว้ยเครอืขา่ยส านักงานใน

กว่า 80 ประเทศทีม่คีวามเชีย่วชาญในงานวจัิยทางการตลาดเพือ่ใหค้ าปรกึษาเรือ่งกลยุทธก์ารเตบิโต

ทางธุรกจิในหลากหลายดา้น อาท ิการขยายธุรกจิเขา้สูต่ลาดใหม่ การพัฒนานวัตกรรมสนิคา้ แบรนด์

และการสือ่สารการตลาด การพัฒนาความสมัพันธล์กูคา้และพนักงานในองคก์ร ดว้ยความเชีย่วชาญของ

ทมีวจัิยและโซลชูัน่ดา้นการวจัิยทีไ่ดรั้บการยอมรับทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ เพือ่ชว่ยใหล้กูคา้ไดรั้บ

ขอ้มูลอย่างครบถว้นประกอบการตัดสนิใจทางธุรกจิ อ่านรายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกับ Kantar ไดท้ื่ 

www.kantar.com 
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