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ภาพรวมสถานการณอุตสาหกรรมสือ่ ป 2563 และแนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นในป 2564 

 

โดย นางสาวณิชาปวีณ กกกำแหง  

และ นางสาวเบญญาทิพย ลออโรจนวงศ 

สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน 

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผานมา บริษัท นีลเส็น มีเดีย ประเทศไทย ไดรายงานสรุปผล

การศึกษาหัวขอ “Media Wrap-up 2020 and beyond” ซึ่งเปนการสรุปและวิเคราะหสถานการณภาพรวม

ของอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทยชวงป 2563 ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสื่อที่เผชิญผลกระทบจากสถานการณ   

โควิด-19 รวมถึงภาพรวมคาใชจายโฆษณาและแนวโนมธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในป 2564 

การสรุปและวิเคราะหสถานการณภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทยครั้งนี้ แบงออกเปน 

สถานการณภาพรวมสื ่อโทรทัศน สถานการณภาพรวมสื ่อวิทยุ สถานการณภาพรวมสื ่อดิจิตอล และ

สถานการณคาใชจายโฆษณา โดยมีสาระสำคัญที่นาสนใจดังน้ี 

 

สถานการณภาพรวมสื่อโทรทัศนเดือนมกราคม-ธนัวาคม 2563 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อในป 2563 ที่ผานมา พบวา สื่อโทรทัศนยังคงเปนสื่อหลักที่มี

การใชงานตอวันสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่นๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาภาพรวมคาความนิยมเฉลี่ย (เรตติ้ง) ของ

สื่อโทรทัศนในป 2563 (ภาพที่ 1) โดยแยกตามลักษณะทางประชากรศาสตรของผูรับชม ไดแก ชวงเวลาในการ

รับชม (ไพรมไทม (18.00-22.30 น.) และนอกเวลาไพรมไทม) พื้นที่ในการรับชม (กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ตางจังหวัดเขตเมือง และตางจังหวัดเขตชนบท) และชวงอายุของผูรับชม (4-11 ป 12-34 ป และ 35 ปขึ้นไป) 

พบประเด็นที่นาสนใจดังน้ี 

1. ชวงเวลาที่ผู ชมนิยมรับชมโทรทัศนยังคงเปนชวงเวลาไพรมไทมมากกวาชวงเวลาอ่ืน                    

โดยจะเห็นไดวา ในป 2563 ที่ผานมา ในทุกเขตพื้นที่รับชมและทุกชวงอายุ เรตติ้งของสื่อโทรทัศนในชวงเวลา

ไพรมไทมนั้นสูงกวาชวงนอกเวลาไพรมไทมหลายเทาตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูชมที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป                  

เรตต้ิงการรับชมในชวงเวลาไพรมไทมคิดเปนประมาณ 4 เทา ของชวงนอกเวลาไพรมไทม 

2. ในป 2563 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวโนมรับชมโทรทัศนมาก

ขึ้น ซึ่งมีเรตติ้งเพิ่มมากขึ้นทั้งในชวงเวลาไพรมไทม และชวงนอกเวลาไพรมไทม ทั้งนี้ แนวโนมการรับชม
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โทรทัศนที่เพิ่มขึ้นอาจเปนผลมาจากการล็อกดาวนในชวงสถานการณโควิด-19 ที่ทำใหประชาชนสนใจขอมูล

ขาวสารและใชชีวิตที่บานเพ่ิมมากขึ้น  

3. เมื่อพิจารณาเรตติ้งการรับชมรวมกันกับชวงอายุ พบวา เรตต้ิงการรับชมโทรทัศนในป 

2563 ในทุกกลุมชวงอายุลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 และยังคงลดลงอยางตอเนื่องในชวงตนป 2564 

ยกเวนในกลุมผูชมอายุ 35 ปขึ้นไป ซึ่งเปนกลุมคนดูหลัก ที่มีเรตต้ิงในในชวงเวลาไพรมไทมเพ่ิมขึ้นเล็กนอยในป 

2563  

 

 

 

นอกจากน้ี หากพิจารณาเรตต้ิงจากประเภทของรายการตางๆ พบวา การแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 และเหตุการณพิเศษหลายเหตุการณในป 2563 สงผลกระทบตอการเติบโตของเรตติ้งรายการ

ประเภทตางๆ อยางเห็นไดชัด ดังน้ี  

ภาพที่ 1: เปรียบเทียบเรตต้ิงการรับชมโทรทัศนเฉลี่ยแบงตามลักษณะทางประชากรศาสตร ป 2562 - 2564 
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1. ในป 2563 รายการประเภทภาพยนตรเรื่องยาว (Feature Film) มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก

ป 2562 อยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีการจำกัดการ

เดินทางเนื่องจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงอาจกลาวไดวา รายการประเภท Feature 

Film เปนประเภทรายการที่ไดรับความนิยมอยางมากในชวงล็อกดาวนของผูชม นอกจากนี้ รายการประเภท 

บันเทิงแบบเบ็ดเตล็ด 0

11 (Light Entertainment) ยังเปนรายการอีกประเภทหนึ่งที่มีการเติบโตของเรตต้ิง

คอนขางสูงในชวงที่มีการจำกัดการเดินทาง ถึงแมภาพรวมเรตติ้งจะไมสูงเทารายการประเภท Feature Film 

ก็ตาม 

2. รายการขาวเปนประเภทรายการที่มีการเติบโตของเรตติ้งสูงกวาป 2562 เกือบตลอดทั้งป 

ซึ่งนอกจากจะเปนผลพวงมาจากการติดตามสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยางใกลชิด

ของประชาชนตลอดทั้งปแลว ยังเปนเพราะป 2563 มีเหตุการณสำคัญที่กลายมาเปนขาวที่ไดรับความสนใจ

จากสาธารณชนอยูหลายเหตุการณ ไมวาจะเปน ขาวเหตุการณกราดยิงที่โคราชในชวงเดือนกุมภาพันธ ขาวคดี

นองชมพูในชวงเดือนตุลาคม เปนตน 

3. ในขณะที่เรตติ้งของรายการประเภทอื่นตางมีแนวโนมเติบโตขึ้น รายการกีฬาในป 2563 

กลับมีเรตติ้งเฉลี่ยที่นอยลงอยางเห็นไดชัด ซึ่งเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 ที่ทำใหไมสามารถจัดการ

 
11 เชน รายการเกมโชว และแขงขันตอบปญหา (Game and Quiz Show) รายการวาไรตี้ (Variety) รายการสนทนา (Talk) 

ภาพที่ 2: เปรียบเทียบเรตต้ิงการรับชมโทรทัศนเฉลี่ยแบงตามประเภทรายการ ป 2562 - 2563 
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แขงขันกีฬาได ทำใหมีรายการประเภทกีฬานอยลง ซึ่งเมื่อพิจารณาเรตติ้งเฉลี่ยของรายการประเภทนี้ในป 

2563 เทียบกันกับปกอน จะเห็นไดชัดวาชวงที่เรตติ้งของรายการกีฬาถดถอยมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของป 2562 คือ ชวงที่มีการจำกัดการเดินทางซึ่งตรงกับชวงไตรมาส 2 กอนจะคอยๆ ดีขึ้น

หลังจากที่เริ่มมีการผอนคลายการจำกัดการเดินทาง และทำใหสามารถกลับมาจัดการแขงขันกีฬาตางๆ ไดมาก

ขึ้น 

สรุปไดวา ในป 2563 พฤติกรรมการรับชมโทรทัศนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุม

คนดูหลักที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป นอกจากนี้ รายการประเภทละครก็เปนประเภทรายการที่ไดรับความนิยมมาก

ที ่สุด แตมีแนวโนมทรงตัวในป 2563 อยางไรก็ดี รายการประเภทขาวสารและสาระ รายการประเภท

ภาพยนตรเรื่องยาว และรายการบันเทิงแบบเบ็ดเตล็ด ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในชวงเวลาล็อก

ดาวน ทั้งนี้ จากผลพวงของสถานการณโควิด-19 รายการกีฬาเปนประเภทรายการที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด 

แตเมื่อรัฐมีการผอนปรนใหกลับมาจัดการแขงขันกีฬาได รายการกีฬาก็กลับมาไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้น  

 

สถานการณภาพรวมสื่อวิทยุเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 

สำหรับสื่อวิทยุ บริษัท นีลเส็นฯ ไดใชคาเฉลี่ยจำนวนผูฟงตอสถานีตอเดือนมาเปนเกณฑใน

การวัดคาความนิยมในการรับฟง โดยจากขอมูลจะเห็นไดวา ในป 2563 นับตั้งแตไตรมาสที่ 2 เปนตนมาจน

สิ้นสุดป 2563 ความนิยมในการรับฟงวิทยุในทุกชวงอายุที่ทำการเก็บขอมูล (12-34 ป และ 35 ปขึ้นไป) มีการ

เติบโตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2562 โดยเฉพาะในชวงไตรมาส 2 ที่มีการเติบโตของจำนวน

ผูฟงอยางเห็นไดชัด ซึ่งเปนผลมาจากการล็อกดาวนในชวงสถานการณโควิด-19 ที่ทำใหประชาชนสนใจขอมูล

ขาวสารและหันมาใชงานสื่อวิทยุเพ่ิมมากขึ้น 

 ภาพที ่3: ภาพรวมจำนวนผูฟงวิทยุเฉลี่ยตอสถานีแบงตามชวงอายุ ป 2562 - 2563 
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นอกจากนี้ ยังพบวา พฤติกรรมการรับฟงวิทยุของผูฟงนั้น มีการรับฟงผานแพลตฟอรม

ออนไลน หรือมีการใชทั้งแพลตฟอรมออนไลนและออฟไลนควบคูกันมากขึ้น โดยไมจำเปนตองรับฟงผาน

เครื่องรับวิทยุแบบดั้งเดิมอีกตอไป นอกจากนี้ ผูฟงวิทยุยังมีการฟงวิทยุผานสถานีที่หลากหลายมากขึ้นอีกดวย 

แตอยางไรก็ดี ประเภทสถานีที่ไดรับความนิยมยังคงเปนสถานีเพลงไทยลูกทุงมากที่สุด ตามมาดวยสถานีเพลง

ไทยสากล สวนสถานีประเภทขาวและกีฬา และสถานีเพลงสากล ที่ถึงแมจะมีผูฟงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเชนกัน แตก็ยัง

ไมไดรับความนิยมเทากับสถานีเพลงไทยลูกทุงและไทยสากล 

สถานการณภาพรวมสื่อดิจิตอลเดือนมกราคม-ธนัวาคม 2563 

จากรายงานวิเคราะหการรับชม 1

12สื ่อดิจิตอลของประเทศไทยในภาพรวม ชวงป 2563 

เปรียบเทียบกับป 2562 (ภาพที่ 4) จะเห็นไดวา ยอดการรับชม (แบบนับซ้ำ) หรือ Video View เพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงไตรมาสที่ 1 และ 2 ที่ยอดการรับชมเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดถึงรอยละ 75 

และ 70 ตามลำดับ สวนในไตรมาสที่ 3 และ 4 เพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 48 และ 10 ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาลงลึกตามลักษณะประชากรศาสตรพบวา กลุมผูใชอินเทอรเน็ตหลักยังคงเปน

กลุมผูใชที่มีอายุ 21-34 ป แตอยางไรก็ตามในชวง 2-3 ปที่ผานมาพบวา มีแนวโนมการใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ิม

มากขึ้นในกลุมผูใชอื่นๆดวย ทั้งกลุมผูใชที่มีอายุ 50 ปขึ้นไปที่มีการใชงานอินเทอรเน็ตในป 2563 เพิ่มขึ้นคิด

เปนรอยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา รวมถึงกลุมผูที่มีรายไดนอย กลุมผูที่อาศัยอยูในพื้นที่เขตชนบท 

หรือกลุมผูที่มีอาชีพใชแรงงาน (Blue-collar worker) ก็มีการใชอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ซึ่งแสดงให

เห็นวาฐานของผูใชอินเทอรเน็ตเริ่มขยายตัวไปสูคนสวนใหญของประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

 
12 เปนการวัดการรับชมเนื้อหารายการบนแพลตฟอรมดิจิตอล ซ่ึงไมรวมแพลตฟอรม YouTube และ Facebook 



12 
 

 
 

 

 

นอกจากน้ี จากขอมูลผลการสำรวจการใชงานอินเทอรเน็ตแบงตามประเภทอุปกรณพบวา

ระยะเวลาหรือจำนวนชั่วโมงในการใชงานอุปกรณดิจิทัลแตละประเภทในป 2563 เพิ่มขึ้นเปนเทาตัวเมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2562 (ภาพที่ 5) กลาวคือ ระยะเวลาในการใชอุปกรณสมารทโฟนเพิ่มขึ้นจาก 3 ชั่วโมง 51 

นาที เปน 6 ชั่วโมง 8 นาที สวนระยะเวลาการใชคอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desktop) หรือ โนตบุก (Notebook) 

เพิ่มขึ้นจาก 2 ชั่วโมง 8 นาที เปน 4 ชั่วโมง 17 นาที และระยะเวลาที่ใชแท็บเล็ต (Tablet) เพิ่มขึ้นจาก 1 

ชั่วโมง 16 นาที เปน 2 ชั่วโมง 51 นาที โดยระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดนี้มาจากการที่ผูบริโภคใช

อินเทอรเน็ตทำกิจกรรมตางๆ เชน การเลน Social Media การใชเว็บเบราวเซอรทั่วไป การซื้อของออนไลน 

การสงขอความหรือเลนแชท การรับชมขาวออนไลนหรือรายการโทรทัศนผานแพลตฟอรมดิจิตอล ทั้งที่เปน

รายการถายทอดสด (Live Streaming) หรือเปนการรับชมยอนหลัง (VOD) และการเลนเกมออนไลน เปนตน 

 

ภาพที่ 4: เปรียบเทียบจำนวนยอดการรับชมแบบนับซ้ำรายไตรมาส ป 2562 - 2563 

 

ภาพที่ 5: เปรียบเทียบระยะเวลาการใชงานอินเทอรเน็ต ป 2562 – 2563 และกิจกรรมที่ผูบริโภคใชอินเทอรเน็ต ป 2563 
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สถานการณคาใชจายโฆษณาเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 

ถึงแมวาในภาพรวมของสถานการณสื่อตางๆ ในป 2563 จะมีจำนวนผูบริโภค หรือระยะเวลา

ที่ใชในการบริโภคสื่อเพิ่มมากขึ้นจากปกอนหนา แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาดานคาใชจายโฆษณาของ

อุตสาหกรรมสื่อในภาพรวมกลับพบวา มีคาลดลงในทิศทางที่สวนทางกัน ซึ่งสาเหตุหลักอาจเนื่องมาจาก

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยป 2563 คาใชจายโฆษณาของอุตสาหกรรมสื่อมีมูลคา

ประมาณ 106,255 ลานบาท ซึ่งปรับตัวลดลงจากป 2562 คิดเปนรอยละ 14 (ภาพที่ 6) ทำใหคาใชจาย

โฆษณาของป 2563 น้ันมีมูลคาใกลเคียงกับเมื่อป 2554 หรือเมื่อ 10 ปที่ผานมา  

 

 

 

ทั้งนี้ หากพิจารณาคาใชจายโฆษณาของอุตสาหกรรมสื่อแบงตามประเภท จะเห็นไดวา                  

สื่อหลักที่มีคาใชจายโฆษณามากที่สุดยังคงเปนสื่อโทรทัศน รองลงมาคือ สื่ออินเทอรเน็ต สื่อภายนอกอาคาร 

สื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ ตามลำดับ โดยสื่อที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณโควิด-19 ป 2563                  

มากที่สุดคือ สื่อภายนอกอาคาร เนื่องจากมาตรการตางๆของหนวยงานตางๆ ที่มีขึ้นเพื่อลดการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัส เชน การทำงานที่บาน (Work from home) ทำใหคนสวนใหญใชชีวิตภายในบานมากขึ้น และมี

การเดินทางนอยลง (ภาพที่ 7) 

 

ภาพที่ 6: ภาพรวมคาใชจายโฆษณาอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทย ป 2554 - 2563 
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เมื่อพิจารณาการลงโฆษณาที่แบงตามประเภทเนื้อหารายการในสื่อประเภทตางๆ (ภาพที่ 8)

พบประเด็นที่นาสนใจดังน้ี 

สื่อโทรทัศน พบวา ประเภทรายการที่มีผูลงโฆษณามากที่สุด ยังคงเปนรายการละครและซีรีส 

ซึ่งสอดคลองกับเรตติ้งที่ประเภทรายการละครไดรับความนิยมสูงสุด ตามมาดวยรายการประเภทบันเทิงแบบ

เบ็ดเตล็ด (Light Entertainment) และรายการประเภทขาวสารและสาระ สวนรายการประเภทภาพยนตร

เรื่องยาว (Feature Film) ก็ไดรับความสนใจมากขึ้นอยางเห็นไดชัดนับตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 เปนตนมา 

และเมื่อพิจารณาเจาะลึกระดับรายการโฆษณา (Campaign) ผานทางสื่อโทรทัศน (ภาพที่ 9) จะเห็นไดวา

รายการโฆษณาที่มีการเขาถึงของผูรับชมมากที่สุด 3 อันดับแรกในป 2563 ซึ่งสามารถเขาถึงผูรับชมไดโดย

เฉลี่ยถึง 60 ลานคน ลวนเปนโฆษณาที่ทำการโฆษณาอยางตอเน่ืองต้ังแต 5-8 เดือน ทำใหยอดการรับชม (ยอด

วิว) สูงถึง 3,482-8,700 ลานวิว รวมถึงความถี่ของแตละรายการโฆษณาที่ผูบริโภคไดรับชมมีจำนวนสูงถึง                

10-21 ครั้งตอเดือนตอคน 

สื่อดิจิตอลหรือสื่ออินเทอรเน็ต2

13 พบวา ประเภทของเว็บไซตที่ไดรับรายไดคาโฆษณาสูงสุด 2 

อันดับแรกคือ เว็บไซตเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle) และเว็บไซตขาวสาร ตามลำดับ อยางไรก็ดี 

เว็บไซตประเภทบันเทิง (Entertainment) และเว็บไซตประเภทอื่นๆ ก็ยังไดรับรายไดคาโฆษณาเพิ่มขึ้น

เชนเดียวกัน 

 
13 บริษัทฯ ไดรวบรวมเก็บขอมูลจากเว็บไซตใหญของไทยจำนวนมากกวา 200 เว็บไซต 

ภาพที่ 7: การเปลี่ยนแปลงคาใชจายโฆษณาของอุตสาหกรรมสื่อแบงตามประเภท ป 2554 - 2563 
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สื่อวิทยุ พบวา ประเภทสถานีที่ไดรับรายไดคาโฆษณาสูงสุด คือ สถานีเพลงไทยสากล (Thai 

Music) รองลงมาคือสถานีประเภทขาวสารและกีฬา เพลงลูกทุง และเพลงสากล (International Music) ตามลำดับ  

 

 

 

 

นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาเนื้อหาของสื่อโฆษณาภายในประเทศไทยทีอ่งคกรหรือแบรนดสวน

ใหญใชสื่อสารตอผูบริโภคพบวา เปนโฆษณาหรือสื่อสรางสรรค (Creative) (ภาพที่ 10) ซึ่งมีวัตถุประสงคที่

ภาพที่ 8: คาใชจายโฆษณาแบงตามประเภทรายการของสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อดิจิตอล ป 2563  

 

ภาพที่ 9: รายการโฆษณาผานทางสื่อโทรทัศนที่เขาถึงผูบริโภคสูงสุด 3 อันดับแรก ป 2563 
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เกี่ยวของกับสถานการณโควิด-19 ทั้งในแงของการใหความรูความเขาใจถึงสถานการณโควิด-19 การสงเสริม

และใหกำลังใจแกผูทำงานแนวหนา (Frontline Worker) เชน แพทย พยาบาล รวมถึงโครงการ CSR ที่เกิดขึ้น

เพ่ือสนับสนุนการบริจาคใหการผลิตวัคซีน หรือบริจาคใหกับผูทำงานแนวหนา อีกทั้ง เปนที่นาสนใจวา จำนวน

สื่อสรางสรรคน้ีเปนไปในทิศทางเดียวกันกับจำนวนผูติดเช้ือ ซึ่งเห็นไดชัดในชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 

ที่มีจำนวนผูติดเชื้อคอนขางสูง ทำใหมีจำนวนสื่อสรางสรรคมากขึ้นตามไปดวยเชนกัน ซึ่งก็เพื่อใหผูบริโภคเกิด

ความตระหนักถึงสถานการณโควิด-19 ที่เกิดขึ้นน่ันเอง 

 

 

ทั ้งนี ้ เมื ่อพิจารณาการเปลี ่ยนแปลงคาใชจายโฆษณาของแตละประเภทอุตสาหกรรม

เปรียบเทียบกับป 2562 (ภาพที่ 11)  พบวา สามารถแบงอุตสาหกรรมออกไดเปน 2 กลุม โดยกลุมแรก เปน

กลุมอุตสาหกรรมที่มีการปรับลดคาใชจายโฆษณาลง ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม อุตสาหกรรมสื่อ

และการตลาด อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร 

เปนตน โดยจะสังเกตไดวากลุมอุตสาหกรรมที่มีคาใชจายทางดานโฆษณาลดลงนั้น ลวนเปนอุตสาหกรรมที่

ปกติมีจำนวนเม็ดเงินคาใชจายโฆษณาในอันดับแรกๆ สำหรับกลุมที่สอง คือ กลุมอุตสาหกรรมที่มีการเพ่ิม

คาใชจายโฆษณาขึ้น ไดแก อุตสาหกรรมของใชสวนตัวและเครื ่องสำอาง อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑของใชในครัวเรือน อุตสาหกรรมการศึกษา และอุตสาหกรรมการบันเทิง เปนตน 

เมื่อพิจารณาเจาะลึกลงไปยังหมวดยอยของอุตสาหกรรม (ภาพที่ 12) พบวา มีอุตสาหกรรม

หรือธุรกิจยอยหลายหมวดที่มีคาใชจายโฆษณาเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาอยางมีนัยสำคัญ ไดแก อุตสาหกรรม

เกี ่ยวของกับการพัฒนาชุมชน (Community Development) ธ ุรกิจการประกันภัยสุขภาพ (Health 

ภาพที่ 10: ภาพรวมสื่อสรางสรรคที่เก่ียวของกับสถานการโควิด-19  ป 2563 
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Insurance) อ ุตสาหกรรมกีฬาอิเล ็กทรอนิกส (E-Sports) 3

14 ธ ุรก ิจซ ื ้อขายสินคาหรือโฆษณาผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑของใชในบานและของใชสวนตัว (Home and 

Personal Care) และอุตสาหกรรมวิตามินและอาหารเสริม (Vitamin and Supplement) โดยมีคาใชจาย

โฆษณาที่เพิ ่มขึ ้นคิดเปนรอยละ 690 รอยละ 395 รอยละ 105 รอยละ 92 รอยละ 65 และรอยละ 45 

ตามลำดับ 

 

 

 
14 คาใชจายโฆษณาของ E-sport ท่ีเพ่ิมขึ้นนั้น มีความสอดคลองกับการท่ีคนไทยเลนเกมออนไลนมากขึ้น 

ภาพที่ 11: ภาพรวมรอยละการเปลี่ยนแปลงคาใชจายโฆษณาแบงตามประเภทของอุตสาหกรรม ป 2562 - 2563 
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จากแนวโนมคาใชจายโฆษณาของอุตสาหกรรมขางตน จะเห็นไดวามีความสอดคลองไปใน

ทิศทางเดียวกับแนวโนมของการบริโภคทั่วโลก ซึ่งก็คือ แนวโนมดานการเปลี่ยนผานสูโลกดิจิตอล (Digital 

Transformation) แนวโนมดานการมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงและสมบูรณ (Health and Wellness) และแนวโนม

ดานความยั่งยืนทั้งในแงของการใชชีวิตและธรรมชาติ (Sustainability)  

ภาพที่ 12: เปรียบเทียบรอยละการเปลี่ยนแปลงคาใชจายโฆษณาของอุตสาหกรรมหมวดยอย ป 2562 - 2563 

 


