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สร้าง Soft Power ผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

“อ านาจอ่อน (Soft Power) คือ การท าให้คนอื่นต้องการในสิ่งที่เราต้องการ  ซึ่ง
แตกต่างจากอ านาจแบบแข็งหรือสั่งการ ทรัพยากรที่ท าให้เกิดอ านาจอ่อน เช่น แหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อุดมการณ์ และสถาบันระหว่างประเทศ”
-Joseph S. Nye, Jr. (1990)

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ช่วยสร้างคุณค่าทั้งทาง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจต่อชุมชน และยังสร้าง
ภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อ Soft Power 

ของประเทศ



…สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างไร? 

ตอนที่ 1| อุตสาหกรรม
บริการโฆษณา

18 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 2| อุตสาหกรรม
บริการสถาปัตยกรรม

19 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 3| อุตสาหกรรม
บริการสินค้าแฟช่ัน
24 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 4|อุตสาหกรรม
บริการออกแบบ

26 สิงหาคม 2565
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แผนพัฒนาอุตสาหกรรม
บริการโฆษณา

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
18 สิงหาคม 2565



กรอบการคิด

ทิศทาง

เปา้หมายแผนพัฒนา

ทิศทางโลก สถานะไทย

4



ความส าคัญของอุตสาหกรรมบริการโฆษณาของไทย
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1.1 หมื่นล้านบาท
0.07% ของ GDP

มูลค่าเพิ่ม
(ปี 2564)

4.6 หมื่นคน 

การจ้างงาน
(ปี 2564)

9.6 หมื่นล้านบาท 

รายได้
(ปี 2564)



โลกใหม่หลังโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการโฆษณา

คนเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมากขึ้น ท างานจากที่บ้านมากขึ้น 
ค านึงถึงการเว้นระยะห่างมากขึ้น และ
เงินไหลออกไปแพลตฟอร์มต่างประเทศ
เพิ่ม 

คนตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
เพราะสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ

คนตระหนักถึงความส าคัญของ
สุขภาพกายและใจมากขึ้น
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เศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการโฆษณา: 
AI ช่วยหาและน าเสนอข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ที่ทรงพลัง

7ท่ีมา: LIONS, State of Creativity Report (2021)

• Personalisation, Data-led creativity และ
Livestreaming เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ถูกน ามาใช้
มากที่สุด

AI ช่วยสร้างวีดิโอที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคล

ได้รับรางวัล BRONZE PENCIL จากเวที THE ONE SHOW ปี 2020
สาขา CREATIVE EFFECTIVENESS
ที่มา: THE ONE CLUB FOR CREATIVITY

CREATIVE 
PARTNERS

BRAND 
LEADERS 



เศรษฐกิจใส่ใจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการโฆษณา: 
กระแส ”รักสุขภาพ” ทั้งกายและใจ ในอุตสาหกรรมบริการโฆษณา
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• จ านวนผลงานที่ส่งประกวด Cannes Lions 
• ในหมวด Pharma Lions ในปี 2020/2021 เพิ่มขึ้นกว่า 

40% จากปี 2019
• หมวด Health & Wellness Lions มีจ านวนผลงานส่งเข้า

ประกวดเพิ่มขึ้นกว่า 10% จากปี 2019

ท่ีมา: LIONS Creativity Report 2021

Care for the carers



เศรษฐกิจสีเขียวมีอิทธิพลต่อการออกแบบงานบริการโฆษณา
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• ริเริ่มโดยสมาคมโฆษณา (Advertising Association) สมาคมนักโฆษณา
อังกฤษ (ISBA) และสถาบันผู้ประกอบการโฆษณา (IPA) ของสหราชอาณาจักร

• ก าหนดเป้าหมายที่จะท าให้การพัฒนา ผลิต และด าเนินการโฆษณา ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573

ท่ีมา: adnetzero.com 

โครงการ AD NET ZERO

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

• จ านวนผลงานด้าน “ความย่ังยืน” ที่ส่งเข้า
ประกวดเพิ่มขึ้นจาก 7% ในปี 2561 เป็น 13% 
ในปี 2564 

ผลงานเข้าประกวด Cannes Lions

7% 13%

ปี 2561 ปี 2564 

ที่มา: https://info.canneslions.com/the-big-creative-themes-for-2022/sustainability



สถานการณ์ธุรกิจบริการโฆษณา
ในโลกและประเทศไทย
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อุตสาหกรรมบริการโฆษณาของโลกมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องที่ 6.4%

• ในปี 2564 การใช้จ่ายโฆษณาทั่วโลก 6.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
• TOP 3 ของส่ือโฆษณา: สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อโทรทัศน์ สื่อนอกที่อยู่อาศัย
• สื่ออินเตอร์เน็ต มีมูลค่าการใช้จ่ายโฆษณาสูงที่สุด (59% ของมูลค่าการใช้

จ่ายโฆษณาทั้งหมด)
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มูลค่าการใช้จ่ายโฆษณาทั่วโลก

CAGR = 5.2%

CAGR = 6.4%

ล้านเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุ: ปี 2565-2567 เป็นตัวเลขคาดการณ์
ที่มา: Zenith Advertising Expenditure Forecasts December 2021
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10 ประเทศที่ใช้จ่ายโฆษณาสูงสุดของโลก
ปี 2564

ล้านเหรียญสหรัฐ

• สหรัฐอเมริกา เป็นตลาดใช้จ่ายโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดของโลก
• ไทย เป็นตลาดขนาดเล็ก มมีูลค่าการใช้จ่ายโฆษณา 3.7 

พันล้านเหรียญสหรัฐ อยู่ในอันดับที่ 25 ของโลก  



การใช้จ่ายโฆษณาของไทยมีแนวโน้มทรงตัวประมาณ 1.1-1.2 แสนล้านบาทต่อปี 

• สื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อหลักในการโฆษณา
แตส่ื่อออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว 
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สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ สื่อนอกที่อยู่อาศัย สื่อโรงภาพยนตร์

นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ

ที่มา: สมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย

มูลค่าการใช้จ่ายโฆษณาของไทย จ าแนกตามประเภทสื่อ
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อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อัตราการเติบโตของมูลค่าการใช้จ่ายโฆษณา

อัตราการเติบโต 

ปี

GDP
มูลค่า
ใช้จ่าย
โฆษณา

• แนวโน้มการใช้จ่ายโฆษณาของไทย
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของไทย

ที่มา: คณะผู้วิจัย ค านวณจากข้อมูลของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และสมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกจิสื่อแห่งประเทศไทย

อัตราการเติบโตการใช้จ่ายโฆษณาและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
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รายได้และมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมบริการโฆษณาของไทยมี
แนวโน้มเติบโตต่ า

• รายไดข้องธุรกิจบริการโฆษณา เคยแตะสูงสุดที่ 1.26 
แสนล้านบาทในปี 2561 แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะหลัง

123,839 126,513 125,313 
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รายได้ของธุรกิจบริการโฆษณาของไทย

รายได้ อัตราการเติบโต

หมายเหตุ: 73101 กิจกรรมของบรษิทัโฆษณา และ 73102 กิจกรรมของตวัแทนขายสื่อโฆษณา
ที่มา: คณะผู้วิจัย ประมวลผลจากข้อมูลนิตบิุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมบริการโฆษณาของไทย

ท่ีมา: คณะผู้วิจัย ประมวลผลจากข้อมูลบัญชีประชาชาติของ สศช.

• มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมบริการโฆษณาเติบโต
ด้วยอัตราเฉลี่ยสะสม 0.93% ต่อปีในปี 2555-2564
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73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 73102 กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา

จ านวนแรงงานในอุตสาหกรรมบริการโฆษณา

หมายเหตุ: ข้อมูลแรงงานในไตรมาส 3
ที่มา: คณะผู้วิจัย ประมวลผลจากข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ

• จ านวนแรงงานทั้งหมด 4-5 หมื่นคนต่อปี
• แรงงานเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในวัยหนุ่มสาว 

และส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับสูง

จ านวนแรงงานในอุตสาหกรรมบริการโฆษณาของไทยมีแนวโน้มคงที่

45% อยู่ในวัยหนุ่มสาว 
(อายุ 25-34 ปี) 

เกือบ 70% จบป.ตรีข้ึนไป

ปี 2564
31% จบสาขาวารสารศาสตร์
23% จบสาขาบริหารธุรกิจ
21% จบสาขาศิลปกรรมศาสตร์

แรงงานทั้งหมด
ที่จบ ป.ตรีขึ้นไปแรงงานทั้งหมด แรงงานทั้งหมด

•
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ความสามารถของอุตสาหกรรมบริการโฆษณาของไทยค่อนข้างสูง
โดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟิก

*25 อันดับจากทั้งหมด 50 ประเทศท่ัวโลก
ที่มา: Global Creativity Report 2019, Cannes Lions

ปี 2562

1            2          3 4           5            6         7          8            9 10

USA UK         บราซิล  ฝรั่งเศส  ออสเตรเลีย เยอรมนี แคนาดา   สเปน     อาร์เจนตินา   จีน

11         11         15 17 18 21        22 23 24 25

อินเดีย ญี่ปุ่น    นิวซีแลนด์ ฮ่องกง    ไทย  สิงคโปร์  เกาหลีใต้ บังคลาเทศ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

อันดับ 7 ในปี 2560
อันดับ 6 ในปี 2561

ไทยคว้ารางวัลจากการประกวดโฆษณา
• ระดับโลก: Cannes Lions ทุกปี
• ระดับเอเชีย เช่น 

• Factory01 จาก Spikes Palm (2564)
• 5 บริษัทในไทยติด TOP 25 Agencies 

in Asia จาก Campaign Brief Asia 
(2564)

อันดับ 1 ในปี 2552

MOST AWARDED COUNTRIES

INDEPENDENT AGENCY
OF THE YEAR

PALME D’OR



ปัญหาของอุตสาหกรรมบรกิารโฆษณาของไทย

• บัณฑิตจบใหม่สนใจเข้าท างานในอุตสาหกรรมโฆษณาน้อยลง และส่วนหนึ่งมีปัญหาด้าน
คุณภาพ

• บริษัทโฆษณาของไทยส่วนหน่ึงมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงความรู้ เทคโนโลยี และเงินทุน

• ปัญหาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร โดยเฉพาะในกองถ่ายภาพยนตร์โฆษณา

• ผลงานโฆษณาไทยที่ได้รับรางวัลในระดับโลกมีแนวโน้มลดลง

• การเติบโตของสื่อออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ ท าให้มูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรมที่ตกในประเทศลดลง

16
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• คนรุ่นใหม่สนใจเข้าท างานในอุตสาหกรรม
บริการโฆษณาน้อยลง
• <15% ของจ านวนบัณฑิตจบใหม่ใน

สาขาที่เกี่ยวข้องที่เข้าท างานใน
อุตสาหกรรมบริการโฆษณา

(1) บัณฑิตจบใหม่สนใจงานในอุตสาหกรรมโฆษณาน้อยลง…

หมายเหตุ: ข้อมูลเฉลี่ยระหว่างปี 2560-2563 ของบัณฑิตในระดับปรญิญาตรี ในแต่ละสาขาวิชา
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย ประมวลผลจากข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ

14 % ของจ านวนบัณฑิตสาขาวารสารศาสตร์ 

13 % ของจ านวนบัณฑิตสาขาศิลปกรรมศาสตร์

5 % ของจ านวนบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ

สัดส่วนบัณฑิต
แต่ละสาขาที่เข้าท างานใน
อุตสาหกรรมโฆษณา

บัณฑิตจบใหม่ในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยเฉลี่ย > 2 หมื่นคนต่อปี
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...และบางส่วนมีปัญหาด้านคุณภาพ

• บัณฑิตจบใหม่ส่วนหนึ่งมีรายได้ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยโดยรวม ซึ่งอาจสะท้อนปัญหา
คุณภาพของหลักสูตร

ที่มา: คณะผู้วิจัย ประมวลผลจากข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต สป.อว.

 -
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2559 2560 2561 2562 2563
เอกชน วิจัย อื่นๆ ราชภัฏ ราชมงคล รวม

รายได้มัธยฐานต่อเดือนของบัณฑิตจบใหม่สาขาการโฆษณา/การตลาด (บาท) 
จ าแนกตามประเภทมหาวิทยาลัย
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...หลักสูตรโฆษณา/การตลาดที่สอนต่างกัน ส่งผลต่อทักษะของบัณฑิต

19

การสอนภาษาอังกฤษที่เข้มข้น โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับทักษะการสื่อสารในหลายรูปแบบ เช่น การ
น าเสนอ การเขียน และการสื่อสารเพื่อธุรกิจ

การปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากการท างานด้านโฆษณาไม่เพียงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ต้องใช้
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และความเข้าใจเรื่องธุรกิจ

ความเข้มข้นของวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นทักษะท่ีส าคัญ เช่น Consumer Insight, Market Intelligence

การน าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จริงมาสอน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การท างานจริงในอุตสาหกรรม
นอกจากการเรียนภาคทฤษฎีจากอาจารย์ประจ า

A B1.4 หมื่นบาท 9 พันบาทเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนของบัณฑิตใหม่ท่ีจบหลักสูตร
การตลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 แห่งในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน



ทักษะที่นายจ้างต้องการนอกจากทักษะวิชาชีพเฉพาะ



(2) บริษัทโฆษณาของไทยส่วนหน่ึงมีข้อจ ากัด
ในการเข้าถึงความรู้ เทคโนโลยี และเงินทุน

• บริษัทโฆษณาไทย 96% มีขนาดเล็ก
• มีข้อจ ากัดด้านเงินทุนท า R&D เพื่อเพิ่มความรู้

ใหม่ และการลงทุนด้านเทคโนโลยี เช่น ระบบ
ฐานข้อมูลผู้บริโภค การจ้างงานนักวิเคราะห์ข้อมูล 
(data analytics) และวิศวกรข้อมูล (data 
engineer)

• ขณะที่ บริษัทโฆษณาในเครือต่างประเทศ สามารถ
เข้าถึงความรู้ กรณีศึกษา (case study) และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลของบริษัทแม่

ขนาดเล็ก, 
96%

ขนาดกลาง, 4% ขนาดใหญ่, 1%

จ านวนสถานประกอบการ

หมายเหต:ุ สถานประกอบการขนาดเล็กมีรายได้ต่อปี <50 ล้านบาท. 
ขนาดกลาง 50-300 ล้านบาท และขนาดใหญ่ >300 ล้านบาท 
ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

8,037 
แห่ง

ปี 2563
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(3) ปัญหาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร
โดยเฉพาะในกองถ่ายภาพยนตร์โฆษณา

• ปัญหาคุณภาพชีวิต
• ชั่วโมงการท างานที่ยาวนานเกินกว่า 12
ชั่วโมงต่อวัน

• ความเสี่ยงอันตรายในการท างานจาก
ระยะเวลาท างานที่ยาวนาน

• ได้รับค่าตอบแทนที่ล่าช้า 
• การไม่มีสัญญาจ้างที่เป็นธรรม 

• คนท างานในกองถ่ายส่วนมากเป็น      
ฟรีแลนซ์ จึงไม่มีอ านาจต่อรอง
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(4) ผลงานโฆษณาไทยที่ได้รับรางวัลในระดับโลกมีแนวโน้มลดลง

9

14
11

21

14

2561 2562 2563 2564 2565

ที่มา: https://www.warc.com/creative/rankings/creative-100

อันดับของไทยจากเวทีประกวดรางวัลโฆษณา
ที่จัดอันดับโดย WARC

ท่ีมา: https://www.warc.com/creative/rankings/creative-100
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(5) การเติบโตของส่ือออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ 
ท าให้มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมที่ตกในประเทศลดลง

11,777 

15,348 
17,666 

21,059 
23,315 

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

2560 2561 2562 2563 2564

มูลค่าการใช้จ่ายโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของไทย

ที่มา: สมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย

สัดส่วนมูลค่าคาดการณ์การใช้จ่ายโฆษณาดิจิทัล

ที่มา: สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และกันตาร์ ประเทศไทย

• การโฆษณาดิจิทัลของไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศ เช่น 
Facebook และ Youtube ท าให้เม็ดเงินโฆษณาไหลออกสู่ต่างประเทศมากขึ้น 

• มูลค่าเพิ่มที่ตกอยู่ในประเทศลดลง ท าให้การลงทุนด้านก าลังคน คุณภาพเนื้อหา และเทคโนโลยีใหม่ ลดลง

ล้านบาท

ปี 2564
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AdLab ของ Boston University ฝึกฝนนักศึกษาให้มีทักษะ
ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยน าวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรม
มาสอน ให้ความส าคัญกับ Consumer Insight และให้
โอกาสท างานจริง

แนวปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศ

สมาคมและองค์กรจ านวนมาก ส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
โฆษณาในด้านต่าง ๆ เช่น 
• American Advertising Federation
• Academy of Marketing Science 
• Interactive Advertising Bureau

เกาหลีใต้
โครงการสนับสนุน innovative SMEs ให้ใช้บริการโฆษณา
• บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุน 

• 50% ของต้นทุนการผลิต (สูงสุด 50 ล้านวอน หรือ 
1.4 ล้านบาท) ส าหรับการโฆษณาทางโทรทัศน์ และ 

• 70% ของต้นทุนการผลิต (สูงสุด 3.5 ล้านวอน หรือ
9.7 หมื่นบาท) ส าหรับการโฆษณาทางวิทยุ

• บริษัทจะได้รับค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตลอดกระบวนการ 
ตั้งแต่การวางแผน การผลิต และการด าเนินการออกอากาศ
โฆษณา

• งบประมาณโครงการ 2.25 พันล้านวอน (หรือ 62 ล้านบาท) 
ในปี 2019

สหรัฐอเมริกา 
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โครงการ AAccelerate for Growth ส่งเสริมการใช้
บริการโฆษณาให้กับธุรกิจ SME 
• จัดหาหน่วยงานและเอเยนซ่ีที่มีความเชี่ยวชาญ มาช่วย

จัดการดูแลและให้ค าแนะน าด้านการสื่อสาร การ
วางแผนและซื้อสื่อ การประชาสัมพันธ์และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึกของลูกค้า

แนวปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศ

UK Advertising Export Group (UKAEG) สนับสนุน
การส่งออกโฆษณา
• Going Global Masterclass เป็นการจัดงาน

ออนไลน์ฟรี ที่น าผู้บริหารมาแบ่งปันกลยุทธ์และ
ปัจจัยความส าเร็จในการท าธุรกิจในต่างประเทศ และ
ให้ข้อมูลเชิงลึกด้านกลยุทธ์ในการสร้างโปรไฟล์ และ
สร้างโอกาสในการขาย 

• The Export Accelerator เป็นแพลตฟอร์ม
ออนไลน์เพื่อช่วยพัฒนากลยุทธ์การส่งออก โดย
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดส าคัญทั่วโลก 

การระดมทุน แรงจูงใจด้านภาษี และการขอ
อนุญาตถ่ายท าภาพยนตร์ 

• เป็นแหล่งรวมสัมมนา และรายงานเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม 

สมาคม Advertising Association ให้การสนับสนุน
อุตสาหกรรมบริการโฆษณา เช่น
• ส่งเสริมการส่งออก: ทดสอบตลาดใหม่ เข้าถึงลูกค้าใหม่
• สนับสนุนการเข้าแข่งขันนานาชาติ 
• สร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมบริการโฆษณา 

สหราชอาณาจักร 



วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการโฆษณาของไทย
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“อุตสาหกรรมบริการโฆษณาของไทยมุ่งสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสร้างสรรค์สังคม”

• รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี 4.8% 

• ผลงานโฆษณาเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยต่อปี x%เป้าหมาย 

(ปี 2566-2570) 

วิสัยทัศน์ 
(ปี 2566-2570) 

2.2%
-0.9%
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รายได้ของธุรกิจบริการโฆษณา

ประมาณการรายได้รวมของธุรกิจโฆษณา รายได้จากต่างประเทศ
รายได้ในประเทศ อัตราการเติบโต

126,513 126,513CAGR 4.8% 

หมายเหตุ: 73101 กิจกรรมของบรษิทัโฆษณา และ 73102 กิจกรรมของตวัแทนขายสื่อโฆษณา และปี 2565-2570 เป็นตัวเลขคาดการณ์
ที่มา: คณะผู้วิจัย ประมวลผลจากข้อมูลนิตบิุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี 4.8% ในปี 2566-2570
ผลงานโฆษณาเพื่อสังคมเพิ่มข้ึนเฉลี่ยต่อปี x%
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พัฒนาบุคลากร สรา้งแบรนด์ประเทศด้านงานโฆษณาขยายตลาดในประเทศ ขยายตลาดตา่งประเทศ

ผลลัพธ์
ส าคัญ

อัตราการเติบโต
เฉล่ียต่อปีของ

รายได้จากตลาดใน
ประเทศเพ่ิมขึ้น 3%

(0.7% ปี 2561)

สัดส่วนรายได้จาก
ตลาดต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นเป็น 20% 
ของรายได้ท้ังหมด

ในปี 2570
(10% ปี 2564)

ประเทศไทยได้รางวัลในเวทีส าคัญ 
• TOP 10 ของ WARC ภายในปี 

2570 (อันดับ 14 ปี 2565) 

สัดส่วนบัณฑิตท่ีจบ
สาขาที่เกี่ยวข้องเข้า
ท างานในอุตสาหกรรม
บริการโฆษณาเพิ่มข้ึน
เป็น 20% ภายในปี 

2570
(<15% ปี 60-63)

แผน
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แผน
ด าเนินการ

พัฒนาบุคลากร ขยายตลาดในประเทศ ขยายตลาด
ต่างประเทศ

สรา้งแบรนด์ประเทศด้าน
งานโฆษณา

1 ปี
(ด าเนินการ
ต่อเนื่อง
ตลอด 5 ปี)

• ส่งเสริมเยาวชนโดยจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

• สนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
ความรู้ระดับโลก

• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

• สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่
ผู้ประกอบการในประเทศ ถึงประโยชน์
ของการสื่อสารการตลาด

• เผยแพร่กรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จ
ที่ใช้การสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่า

• ศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บภาษี 
Digital Services Tax (DST) –
โครงการ 1 ปี

• ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในการ
ประกวดในประเทศ และพัฒนา
ศักยภาพเพื่อต่อยอดแข่งขัน
ในต่างประเทศ

• ให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่
ได้รับรางวัลที่ได้รับการยอมรบั
ในเวทีระดับโลก

3 ปี คุ้มครองการท างานของคนใน
กองถ่าย 

ส่งเสริมผู้ประกอบการที่
มีศักยภาพออกตลาด
ต่างประเทศ

5 ปี ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
และสอนทักษะที่ตลาดต้องการ

รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี 4.8% ในปี 2566-2570
ผลงานโฆษณาเพื่อสังคมเพิ่มข้ึนเฉลี่ยต่อปี x%



พัฒนาบุคลากร

1) ส่งเสริมเยาวชนโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

CEA + สมาคมที่เกี่ยวข้อง เยาวชนท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการมีจ านวนมากขึ้น X% ต่อปี 
30

ท่ีมา: มติชนออนไลน์

Adman Awards & Symposium
จัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 

B.A.D STUDENT WORKSHOP 
จัดโดยสมาคมผู้ก ากับศิลป์บางกอก 

ท่ีมา: www.campaignlive.co.uk ท่ีมา: a day



• สนับสนุนให้เด็กไทยมีโอกาสได้ทุนไปเรียนต่อ/
ฝึกอบรม/เข้าร่วมงานสัมมนาในต่างประเทศ

กระทรวง อว. + CEA
• จ านวนเด็กไทยท่ีได้ทุนเพิ่มขึ้น x% ทุกปี
• จ านวนผู้เข้าร่วม workshop ใหม่และที่กลับเข้ามาเข้าร่วมอย่าง

ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น X% 31

2) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้ระดับโลก

Design Singapore Scholarship
มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนสิงคโปร์ได้

ศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
ในสาขาวิชา เช่น การออกแบบ 
สถาปัตยกรรม และการโฆษณา

• สนับสนุนการจัด Workshop/Seminar โดยเชิญ
บุคคลในวงการโฆษณาระดับโลกมาพูดในไทย

พัฒนาบุคลากร



3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

• ให้เงินสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ใน
รูปแบบร่วมจ่าย (cost- sharing) กับ
ภาคเอกชน
• เป็นการขยายผลต่อจากโครงการ DEPA 

Digital Transformation Fund

DEPA ?

• จ านวนบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ x ราย
• ผลิตภาพของบริษัทที่ร่วมโครงการเพิ่มขึ้น x%

32

• รวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น DEPA 
และ BOI

CEA +สมาคมท่ีเกี่ยวข้อง

บริษัทโฆษณามีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น x%

พัฒนาบุคลากร



• คุ้มครองชั่วโมงการท างานของแรงงานไม่เกิน x ชั่วโมงต่อวัน หากเกิน
เวลาดังกล่าว ต้องได้รับค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา

• หากมีการท างานล่วงเวลา ควรก าหนดให้แรงงานมีเวลาพักผ่อนอย่าง
เพียงพอ ก่อนที่จะให้เริ่มการท างานต่อไป

• จัดท าคู่มือมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติในการท างาน
ในอุตสาหกรรม

• จัดท าสัญญาจ้างท่ีเป็นมาตรฐานในการคุ้มครองการท างานของคนใน
กองถ่าย

4) คุ้มครองการท างานของคนในกองถ่าย 

สมาคมท่ีเกี่ยวข้อง + กระทรวงแรงงาน ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพการท างานลดลง
33

พัฒนาบุคลากร



• มุ่งเน้นการสอนเชิงปฏิบัติ และให้อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงได้เข้าไปสอน 
• ให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรมากขึ้น 
• เน้นการสอนภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
• เปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานตั้งแต่ในช่วงปีแรกๆ และให้นับเป็นเครดิตได้
• ควบคุมคุณภาพการฝึกงาน

5) ปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตรการโฆษณา/การตลาด โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยที่บัณฑิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ต่ า

กระทรวง อว. + สถาบันการศึกษา รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตจบใหม่เพิ่มขึ้น x%
34

พัฒนาบุคลากร



ขยายตลาดในประเทศ

35

1) จัดท าโปรแกรมต้นแบบ (use case) เพื่อสร้าง
ความตระหนักแก่ผู้ประกอบการในประเทศ 
เกี่ยวกับประโยชน์ของการสื่อสารการตลาด

จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมและรายได้ที่เพิ่มขึ้น x%CEA + สมาคมท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โฆษณา 
และออกแบบ

2) เผยแพร่กรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จ
ในการใช้งานความคิดสร้างสรรค์และงาน
โฆษณาเพื่อเพิ่มมูลค่า

Banana Society
ของวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา จ. พิษณุโลก
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3) ศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บภาษี Digital Services Tax (DST)

กรมสรรพากร +สมาคมท่ีเกี่ยวข้อง มูลค่าผลประโยชน์สุทธิท่ีประเทศได้รับ

• 27 ประเทศทัว่โลกเก็บภาษี Digital Services Tax (DST) 

ท่ีมา: Taxfoundation
https://www.piie.com/research/piie-charts/how-do-digital-services-taxes-work

ขยายตลาดในประเทศ



ขยายตลาดต่างประเทศ

ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ที่มีศักยภาพออกตลาด
ต่างประเทศ

DITP?

• จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม 
และรายได้ที่เพิ่มขึ้น x%

37



สรา้งแบรนด์ประเทศด้านงานโฆษณา

38

• ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ประกวดในประเทศ และ
พัฒนาศักยภาพเพื่อต่อยอดแข่งขันใน
ต่างประเทศ

• จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจากการประกวดท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
• อันดับของประเทศไทยสูงข้ึน เช่น WARC Creative RankingsCEA + DITP

• ให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่ได้รับรางวัลที่ได้รับ
การยอมรับในเวทีระดับโลก เช่น Cannes 
Lions, D&AD และ The 1 Show
• รัฐสนับสนุน 50% ของต้นทุนการผลิต 

(วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท) 

ท่ีมา: Ad Addict
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หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น…
E-mail: 
saowaruj@tdri.or.th
warakorn@tdri.or.th

Tel: 02 718 5460 ext 420 

ทีมนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน TDRI


