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การเติบโตอยา่งก้าวกระโดดของการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ทำาให ้
การเขา้สูโ่ลกออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ไมว่า่จะเป็นการจา่ยบลิออนไลน์หรอืรบัชม 
คอนเทนต์ คนไทยทัว่ประเทศกลายมาเป็นสว่นหนึ่งของโลกดิจทัิลอยา่ง 
รวดเรว็ เสน้ทางออนไลน์ของผูบ้รโิภคทกุวนันี้ซบัซอ้นมากขึ้น ความคาดหวงั 
ของพวกเขาก็เพิม่สงูขึ้น ซึ่งอาจทำาใหธุ้รกิจตอบสนองความต้องการของ 
ผูบ้รโิภคได้ยากขึ้น แต่ความท้าทายนี้ก็นำามาซึ่งโอกาสอีกมากมายเชน่กัน
 
สำาหรบัหลายๆ ธุรกิจ ทกุกิจกรรมของผูบ้รโิภคบน Google Search และ  
YouTube สะท้อนถึงความสมัพนัธอั์นลึกซึ้งท่ีทำาใหธุ้รกิจเขา้ใจแรงจูงใจ และ  
ความต้องการของลกูค้า นี่เป็นโอกาสทองของธุรกิจท่ีจะทำาความเขา้ใจ และ  
คาดการณ์วา่ผูบ้รโิภคคิดอะไร ใหค้วามสำาคัญกับอะไร ในขณะท่ีพวกเขากำาลัง 
ตัดสนิใจวา่จะไปท่ีไหน จะทำาอะไร หรอืจะซื้ออะไร ธุรกิจท่ีนำาความรูน้ี้ไปประยุกต์ 
ใชจ้ะสามารถสรา้งความสมัพนัธท่ี์มคีวามหมายกับผูบ้รโิภคได้
 
รายงาน “Year in Search Thailand: Insights for Brands Report 2020”  
ใหข้อ้มูลเชงิลึกเก่ียวกับผูบ้รโิภคชาวไทย วา่พวกเขากำาลังมองหาอะไร อยา่งไร  
และเมื่อไร เพื่อใหธุ้รกิจเขา้ใจวา่สิง่ใดท่ีสำาคัญกับผูบ้รโิภคอยา่งแท้จรงิ และนำา 
ไปเป็นแนวทางการดำาเนินกิจการ ตอบโจทยส์ิง่ท่ีลกูค้าเหน็วา่สำาคัญ
 
อยา่รอใหผู้บ้รโิภคต้องแสดงความต้องการออกมาเอง จงคาดการณ์ล่วงหน้า 
อยา่คอยแต่ไล่ตามเสน้ทางของผูบ้รโิภค จงเป็นผูอ้อกแบบเสน้ทางนัน้

ขอ้มูลทัง้หมดท่ีใชใ้นรายงานฉบบันี้เป็นขอ้มูลในชว่งเดือนมกราคม 2019 ถึงธนัวาคม 2019 เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน

คาดการณ์
สิง่สำาคัญในอนาคต



  5 เทรนด์ผู้บรโิภค
ในประเทศไทย

เศรษฐกิจดิจทัิล 
ไมไ่ด้อยูแ่ค่ในหวัเมอืง
จงัหวดัท่ีอยูน่อกหวัเมอืง 

เริม่มบีทบาทในการเพิม่จำานวน 
ของผูใ้ชอ้อนไลน์รายใหม่ๆ

ธุรกิจแบบ On-demand 
กำ�ลังเติบโต

ผูบ้รโิภคทกุวนันี้คาดหวงั 
ความสะดวกสบายจากทกุธุรกิจ และ

บรกิารท่ีพวกเขาใช้



ผูบ้รโิภคไทย 
ใชจ้�่ยอย�่งมจีติสำ�นึก

ความกังวลเรื่องสิง่แวดล้อมกำาลัง 
ขบัเคล่ือนคนไทยใหเ้ลือกใชช้วีติแบบ เป็น

มติรกับสิง่แวดล้อมมากขึ้น

Omnichannel กล�ยเป็น 
วถีิชวีติของผูบ้รโิภคไทย

ผูบ้รโิภคชาวไทยมองหาประสบการณ์การ
ชอ้ปป้ิงท่ีเชื่อมต่อกันอยา่งราบรื่น ทัง้

ออนไลน์และออฟไลน์

ประเทศไทยก้�วเข�้สู ่
สงัคมไรเ้งินสด

ธุรกรรมดิจทัิลกลายเป็นสว่นสำาคัญของ
เสน้ทางการซื้อของผูบ้รโิภคชาวไทย
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มูลค่าการใชจ้า่ยบนเศรษฐกิจ 
อินเทอรเ์น็ตในประเทศไทยสว่นใหญ่ 
ยงัมาจากประชากรในเขตกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล โดยประชากรกลุ่มนี้ 
ใชจ้า่ยบนโลกออนไลน์มากกวา่ 
ประชากรในต่างจงัหวดัถึง 3.5 เท่า 
อยา่งไรก็ตามผูบ้รโิภคนอกเขต 
กรุงเทพฯ และปรมิณฑลกำาลังเขา้มา 
มบีทบาทบนเศรษฐกิจดิจทัิลอยา่ง 
รวดเรว็ โดยมูลค่าการใชจ้า่ยบน 
อินเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ 
เติบโตเรว็กวา่ผูบ้รโิภคในเขตเมอืง 
หลัก และโดยรวมถึงสองเท่า

เศรษฐกิจดิจทัิล
ไมไ่ด้อยูแ่ค่ในหัวเมอืง

หวัเมอืงหมายถึงกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (นนทบุร,ี 
สมุทรปราการ, ปทมุธานี และนครปฐม)10



Source: Google, Temasek and Bain & Company, e-Conomy SEA 2019 report 

$152

หวัเมอืง

นอกหวัเมอืง

$549

เศรษฐกิจอินเทอรเ์น็ตในประเทศไทย 
(มูลค่าสนิค้ารวมต่อจำานวนประชากร, 2019, ดอลลารส์หรฐั)

สิง่ท่ีผูบ้รโิภคไทยมองหา 

หัวเมอืง
แสวงหาความสะดวกสบาย 
ท่ีเพิม่มากขึ้นและคณุค่า 
ท่ีมาจากประสบการณ์ 
ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์

นอกหัวเมอืง
ค้นหาผลิตภัณฑ์และบรกิาร
ท่ีไมเ่คยเขา้ถึงได้ก่อนหน้านี้
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อินเทอรเ์น็ต 
กลายเปน็ทาง 
เชื่อมสูโ่อกาสและ 
ความฝันของ 
ผู้บรโิภค 
ในต่างจงัหวดั
ผูบ้รโิภคในต่างจงัหวดัทกุวนันี้ 
ไมไ่ด้ถกูจำากัดด้วยความสามารถ 
ในการเขา้ถึงเทคโนโลยอีีกต่อไป

ปรมิาณการค้นหาจำานวนมากมาจากนอกกรุงเทพฯ

80%

74%

80%

75%

อาหารและของใช ้ 

สถานท่ีท่องเท่ียว 

ยานยนต์ 

สนิค้าความงามและการดแูลตัวเอง

Source: Google Internal data, TH, Oct 2018-Sep 201912

เศรษฐกิจดิจทัิลไมไ่ด้อยูแ่ค่ในหวัเมอืง 
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ธุรกิจแบบ On-demand 
กำาลังเติบโต

การแขง่ขนักันนำาเสนอผลิตภัณฑ์  
และบรกิารท่ีดีกวา่ เรว็กวา่ และถกูกวา่  
ถกูขบัเคล่ือนด้วยแนวความคิดแบบ 
On-demand และความคาดหวงั 
ของผูบ้รโิภคท่ีเพิม่สงูขึ้น ทกุวนันี้ผู ้
บรโิภคต่างคาดหวงัความสะดวกสบาย 
จากทกุธุรกิจท่ีพวกเขาติดต่อและทำา 
ธุรกรรมด้วย  

ความสะดวกสบายดังกล่าวไมใ่ชแ่ค่ 
เรื่องความเรว็ และการตอบสนอง 
ความต้องการของผูบ้รโิภคได้อยา่ง 
ทันท่วงทีเท่านัน้ แต่ยงัหมายถึงราคา 
ท่ีจบัต้องได้อีกด้วย
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Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018

การตอบสนองความต้องการแบบทันใจมากขึน้

ความสะดวกสบายท่ีไมต้่องจา่ยเงินเพิม่

+85%

+117%

+127%

+223%

บรกิารสง่ของ

สง่ของ โปรโมชัน่

บรกิารเรยีกรถออนไลน์

สง่ฟรี

15

ธุรกิจแบบ On-demand กำาลังเติบโต
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การค้นหาของ 
ผู้บรโิภคชาวไทย 
มคีวามเฉพาะตัว 
และซบัซอ้นมากยิง่ขึน้

ผูบ้รโิภคใชค้ำาค้นหาท่ีเจาะจง และมคีวามเฉพาะตัวมากขึ้น 
ในการค้นหาสิง่ท่ีตนเองต้องการ แสดงใหเ้หน็วา่ Search มี
ประโยชน์กับผูใ้ชม้ากขึ้น ใหค้ำาตอบท่ีเก่ียวขอ้ง ทำาใหผู้บ้รโิภค 
กลับมาค้นหาสิง่ท่ีต้องการใหลึ้กยิง่ขึ้นไปอีก

คำาค้นหา 
เก่ียวกับรองเท้า

+127%

+37%

รองเท้าวิง่ ผูช้าย

รองเท้าแตะ ผูห้ญิง

เทียบกับ การค้นคำาวา่ “รองเท้า” ท่ีเพิม่ขึ้น 1%

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018

2019 Year in Search Thailand
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คำาค้นหา 
เก่ียวกับยานยนต์

+69%

+39%

[รุน่รถ*] + ตาราง

[รุน่รถ*] + ราคา

เทียบกับ การค้นคำาวา่ “ยานยนต์และพาหนะ” ท่ีเพิม่ขึ้น 23%

เทียบกับ การค้นคำาวา่ “คอนโด” ท่ีเพิม่ขึ้น 45%

คำาค้นหา 
เก่ียวกับอสงัหารมิทรพัย์

+133%

+213%

+245%

คอน โด ใกล้ BTS

เชา่ คอนโด 5000 

คอน โด ตลาดพลู

*ชื่อรุน่รถ 
Source: Google Trends data, TH, 17

ธุรกิจแบบ On-demand กำาลังเติบโต



เงินด่วน นอกระบบ

กู้เงินด่วน 

ยมืเงินด่วน 

ผู้บรโิภคยงัมองหา 
การเขา้ถึงแหล่งเงินทนุด้วย
ความต้องการเขา้ถึงสนิค้าและบรกิารอยา่งรวดเรว็นำาไปสูก่ารแสวงหาผลิตภัณฑ์
ทางการเงินท่ีทำาใหพ้วกเขาเขา้ถึงเงินทนุได้ทันที

การค้นหาคำาวา่ “เงินด่วน” เพิม่ขึ้น 
67%

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018

การค้นหายอดนิยมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในหมวดหมูน่ี้ ได้แก่
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บา้น

บตัรเครดิต

รถ 

โทรศัพท์

ทอง 

ผู้บรโิภคหันไปใช ้
ชอ่งทางออนไลน์ 
ในการหาเงินด่วน

การค้นหา
“การผ่อนชำาระ” 
เพิม่สงูขึน้ 

การค้นหา “แอปและการกู้เงิน
ออนไลน์” เพิม่สงูขึ้น  254%
 

ชัว่โมงการรบัชมวดิีโอท่ีเก่ียวขอ้ง 
กับการเงินบน YouTube ในประเทศไทย
เพิม่ขึ้นกวา่ 4 เท่า 
ในปี 2019 

รูห้รอืไม ่

Sources: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 
2018; Google data, Thailand, Jun 2017 - May 2018 vs Jun 2018 
- May 2019. Classification as “Finance” videos was based on 
public data such as headlines, tags, etc. and may not account 
for every such video available on YouTube

The Expectation Economy 

ผูค้นกำาลังมองหาโอกาสในการ 
ผอ่นชำาระสนิค้าผลิตภัณฑ์ 
ยอดฮิตในหมวดหมูน่ี้ ได้แก่
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Omnichannel
กลายเป็นวถีิชวีติ 
ของผู้บรโิภคไทย 

Sources: Google / Ipsos, Path to Purchase 2.0., TH, 
March 2019, n=2,400 smartphone owners who are past 

3 month purchasers of category (face care, hair care, 
women’s wear)

Omnichannel หรอืการเขา้ถึง 
ลกูค้าทัง้ทางออนไลน์และ 
ออฟไลนท์ำาใหป้ระสบการณก์าร 
ซื้อของของผูบ้รโิภคราบรื่น ไมม่ ี
สะดดุ และทำาใหธุ้รกิจบรรลศัุกย- 
ภาพสงูสดุของตัวเอง 

ก่อนการตัดสนิใจซื้อสนิค้า  
ผูบ้รโิภคไทยโดยเฉล่ียผา่น  
8 ขัน้ตอนการรบัรูแ้ละพจิารณา 
สนิค้า ทัง้บนชอ่งทางออนไลน ์
และออฟไลน์ ซึ่งในจำานวนน้ี  
6 ขัน้ตอนอยูบ่นชอ่งทางออนไลน์

20



Sources: Google Trends data, TH, 2019
Google / Ipsos, Path to Purchase 2.0., TH, March 2019, n=2,400 
smartphone owners who are past 3 month purchasers of 
category (face care, hair care, women’s wear)

5 อันดับ  
รวีวิผลิตภัณฑ์ 
ท่ีมกีารค้นหามากท่ีสดุ 
บน YouTube

รถยนต์

กล้อง

บา้น

โทรศัพท์มอืถือ

ลิปสติก

ผูบ้รโิภคชาวไทยจำานวน 

1 ใน 5
คน ใช ้Google Search ขณะตัดสนิใจซื้อ

ของท่ีหน้ารา้น
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+104%
เมื่อการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ต 
บนมอืถือกลายเป็นเรื่องง่าย  
ผูบ้รโิภคไทยก็เริม่มองหาสถานท่ี 
ท่ีตอบสนองความต้องการของ 
พวกเขาได้ทันทีท่ีต้องการ

การค้นหาคำาวา่ “ใกล้ฉัน” 
เติบโตขึ้น

จำานวนผู้ใชส้มารท์โฟนท่ีเพิม่ขึน้  
ทำาให้การค้นหาระหวา่งเดินทาง 
เพิม่สงูขึน้

การค้นหาคำาวา่ “ใกล้ฉัน” เติบโตขึ้น
ในทกุหมวดหมู่

บรรเทาความหิว

+163%

+203%

+170%

เบเกอรี ่ใกล้ฉัน

หมูกระทะ ใกล้ฉัน  

บุฟเฟ่ต์ ใกล้ฉัน

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018

Omnichannel กลายเป็นวถีิชวีติของผู้บรโิภคไทย
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หาวธิกีารเดินทาง 
เมื่อมขีอ้จำากัด

เขา้ถึงแหล่งเงินทนุ

+170%

+203%

atm ใกล้ฉัน

ธนาคาร ใกล้ฉัน

+156%

+133%

+138%

อู่รถ ใกล้ฉัน

ปะยาง ใกล้ฉัน 

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018 23

Omnichannel กลายเป็นวถีิชวีติของผู้บรโิภคไทย



สำารวจสถานท่ีใหม่ๆ

+400%วดั ใกล้ ฉัน 

+733%ท่ีเท่ียว ใกล้ฉัน

ดแูลด้านสขุภาพ และ
คณุภาพชวีติ

+376%

+355%

+163%

รา้น ทำา ผม ใกล้ ฉัน

หมอฟัน ใกล้ฉัน

รา้น สปา ใกล้ฉัน

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 
vs Jan-Dec 201824

Omnichannel กลายเป็นวถีิชวีติของผู้บรโิภคไทย



การค้นหา “ผลิตภัณฑ์ + แบรนด์รา้นสะดวกซื้อ” เพิม่ขึ้นอยา่ง 
มหาศาลทัว่ประเทศไทย

ครมีกันแดด + [รา้นสะดวกซื้อ*]

ไอติม + [รา้นสะดวกซื้อ*]

เครื่องสำาอาง + [รา้นสะดวกซื้อ*]

อาหารคลีน + [รา้นสะดวกซื้อ*]

ชอ็ค โก แล ต + [รา้นสะดวกซื้อ*]

คำาค้นหาบางสว่น ได้แก่

+138%

+104%

+270%

+300%

+270%

*A brand of convenience store  
Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018 25

ผู้บรโิภคไมไ่ด้แค่ค้นหารา้นท่ีอยูใ่กล้ๆ  
แต่ยงัค้นหาผลิตภัณฑ์ท่ีเจาะจงจากรา้นค้านัน้ด้วย

Omnichannel กลายเป็นวถีิชวีติของผู้บรโิภคไทย



ประเทศไทยก้าวเขา้สู ่
สงัคมไรเ้งินสด

การเขา้ถึงสมารท์โฟนท่ีเพิม่ขึ้น  
ความมเีสถียรภาพของธุรกรรม  
ออนไลน์ ความไวใ้จของผูบ้รโิภค  
และการสนับสนุนจากภาครฐั เป็น 
ตัวขบัเคล่ือนใหป้ระเทศไทย 
มุง่หน้าสูก่ารเป็นสงัคมไรเ้งินสด 
อยา่งรวดเรว็

จำานวนธุรกรรมบนธนาคาร 
ออนไลน์: 4,800 ล้านครัง้
การเติบโตของจำานวนธุรกรรม 
บนธนาคารออนไลน์: 94%

ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา (สิน้
สดุเดือนกันยายน 2019) 

Source: Bank of Thailand26



Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018

การค้นหาท่ีเพิม่สงูขึ้น ได้แก่

+37%บตัรเดบติ

+32%บตัรเครดิต

+33%แอปธนาคารมอืถือท่ีมผีูใ้ชม้ากท่ีสดุ 5 อันดับแรก

27

ประเทศไทยก้าวเขา้สูส่งัคมไรเ้งินสด

เรายงัเห็นความสนใจเก่ียวกับ 
ผลิตภัณฑ์การชำาระเงินแบบดิจทัิล 
ท่ีเพิม่ขึน้ 
ผูบ้รโิภคชาวไทยต่างก็รูจ้กัผลิตภัณฑ์การชำาระเงินดิจทัิล และกระตือรอืรน้ท่ี 
จะแสวงหาขอ้มูลเพิม่เติมเพื่อรว่มเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมไรเ้งินสดในประเทศ

การค้นหา “กระเป๋าสตางค์ดิจทัิล” เพิม่สงูขึ้น  

67% 

นอกจากบตัรเครดิต บตัรเดบติ และธนาคารมอืถือแล้ว ผู้
บรโิภคชาวไทยยงัแสดงความสนใจกระเป๋าสตางค์ดิจทัิลกันมาก
ขึ้นด้วย

เป็นผลมาจากความพยายามของรฐับาลในการกระตุ้นการจบัจา่ย 
และท่องเท่ียวในประเทศด้วยการออก G-Wallet



ใชไ้มไ่ด้

ลืมรหสั

เปล่ียนเบอร์

วธิสีมคัร

โอนเงิน

Source: Google Trends data, TH, 201928

ประเทศไทยก้าวเขา้สูส่งัคมไรเ้งินสด

ผู้บรโิภคหันมาพึง่ Search  
เมื่อพบปัญหาในการใชผ้ลิตภัณฑ์ 
ทางการเงินออนไลน์
ปัญหาท่ีผูบ้รโิภคพบบอ่ยท่ีสดุในการใชแ้อปธนาคาร 
บนมอืถือ ได้แก่
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ประเทศไทยก้าวเขา้สูส่งัคมไรเ้งินสด



ผู้บรโิภคไทยใชจ้า่ย 
อยา่งมจีติสำานึก

เมื่อประสบกับผลจากการเปล่ียนแปลง 
ของสภาพอากาศโดยตรง ผูบ้รโิภคไทย  
หลายคนจงึหนัมาใหค้วามสนใจประเด็น 
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ การ 
รกัษาสิง่แวดล้อม และความยัง่ยนื

100 เท่า

4.5 เท่า

PM 2.5

มลพษิทางอากาศ

30 Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018
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ผู้บรโิภคไทยใชจ้า่ยอยา่งมจีติสำานึก 

   100 เท่า

   50 เท่า

หน้ากาก N95

เครื่องกรองอากาศ

ผู้บรโิภคค้นหา 
วธิแีก้ปัญหา 
เพื่อปกป้องตนเอง 
จากมลพษิเพิม่ขึน้

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018



ท้ังภาครฐัและภาคเอกชนต่าง 
รว่มมอืกันเพื่อก้าวสูค่วามยัง่ยนื

รฐับาลไทยตัง้เปา้หมายงดการใชพ้ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียว  
ทัง้หมดภายในปี 2022 ในขณะเดียวกันผูค้้าปลีกรายใหญ่ในประเทศ 
ต่างก็ใหค้วามรว่มมอืหยุดแจกถงุพลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวในปี 2020

การรเิริม่ดังกล่าวชว่ยกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคชาวไทยตระหนักถึงผลกระทบ 
ของพฤติกรรมการบรโิภคของตนเองและมองหาผลิตภัณฑ์และบรกิาร 
ท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

Sources: Google Trends 
The Thaiger: Thailand to ban three kinds of plastic by end of this year

Reuters: Major Thai stores to stop giving out plastic bags by 202032

ผู้บรโิภคไทยใชจ้า่ยอยา่งมจีติสำานึก



การอนุรกัษ์พลังงาน

ความสนใจผลิตภัณฑ์ 
ท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018

+355%

+163%

+376%

ถงุผา้

ประหยดัไฟ

ลดถงุพลาสติก

33

ผู้บรโิภคไทยใชจ้า่ยอยา่งมจีติสำานึก 



การผลักดันสูค่วามยัง่ยนื ขบัเคล่ือน 
ให้ผู้บรโิภคใชช้วีติแบบเปน็มติรกับ 
สิง่แวดล้อมมากขึน้ด้วย

เวลารบัชมวดิีโอท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
การทำาสวน* ใน YouTube เพิม่ขึ้น 

70%  

ผู้บรโิภคไทยใชจ้า่ยอยา่งมจีติสำานึก

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018
*Google data, TH, Aug 2018-Jul 2019 vs Aug 2017-Jul 2018

การค้นหาท่ีเก่ียวขอ้งกับวแีกน 
(Vegan) เพิม่ขึ้น 

104%  

34



ผู้บรโิภคพยายามลดปรมิาณก๊าซ 
เรอืนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ 

(Carboon Footprint)
สนิค้าท่ีมคีวามสนใจเพิม่ขึ้นอยา่งมนีัยยะสำาคัญ ได้แก่

+376%สกตูเตอร/์มอเตอรไ์ซค์ไฟฟ้า

+257%รถยนต์ไฟฟ้า 

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018 35

ผู้บรโิภคไทยใชจ้า่ยอยา่งมจีติสำานึก 



ยานยนต์
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กลุ่มผู้ท่ีต้องการซื้อรถ 
ต่างหันมาพึง่พา 
เทคโนโลยดิีจทัิลอยา่ง 
รวดเรว็ Search และ 
วดีิโอออนไลน์เป็น 
ชอ่งทางการค้นควา้ 
ขอ้มูลยอดนิยมสำาหรบั 
ผู้ซื้อรถชาวไทย

99%
ของผูซ้ื้อรถชาวไทยใช ้
Search

98%
ของผูซ้ื้อรถชาวไทยดวูดีิโอ 
ออนไลน์เพื่อหาขอ้มูล 
ประกอบการตัดสนิใจซื้อรถ

ในขณะท่ีการค้นหาเรื่อง 
ยานยนต์เติบโตทัว่ประเทศไทย การ
ค้นหารถมอืสอง 
กลับลดน้อยลง

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018

-29%รถมอืสอง

+23%รถยนต์ และยานพาหนะ
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ผูบ้รโิภคชาวไทยค้นหา 
เก่ียวกับรถรุน่ใหม่ๆ  ล่วงหน้าตัง้แต่
ก่อนการเปิดตัว  
โดยผูใ้ชทั้ว่ประเทศ 
เริม่ค้นคำาวา่ “รถออกใหม ่2019” 
ตัง้แต่ครึง่หลังของปี 2018 

รูห้รอืไม ่

80%
ของการค้นหาท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
ยานยนต์ทัง้หมดมาจาก 
นอกกรุงเทพฯ และปรมิณฑล

ผู้บรโิภคท่ัวประเทศไทยกำาลัง 
พึง่พาการค้นขอ้มูลออนไลน์และ 
ประสบการณ์แบบสมจรงิ 
(Immersive Experience) มากขึน้

Source: Google Trends data, TH, 201938

ยานยนต์



การค้นหาคำาวา่  
“ประกันรถยนต์” เพิม่ขึ้น 

335%

ผู้ซื้อรถยนต์ 
ชอบโปรโมชัน่

ผูซ้ื้อรถ  

2 ใน 3
คนเหน็วา่อัตราดอกเบีย้ 0% และ
แถมฟรปีระกันภัยคือโปรโมชัน่ท่ี 
น่าสนใจท่ีสดุ

Search เป็น 
เครื่องมอืแรกๆ ท่ี 
ผู้บรโิภคชาวไทย 
นึกถึง เมื่อต้องการ 
หาตัวแทนจำาหน่าย 
หรอืโชวรู์มท่ีใกล้ 
ท่ีสดุ 

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs. Jan-Dec 2018

การค้นหาคำาวา่  
“ไฟแนนซร์ถยนต์” เพิม่ขึ้น 

426%
การค้นหาคำาวา่  
“โชวรู์มรถ” เพิม่ขึ้น 

138%

39
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Search มอิีทธพิลต่อการตัดสนิใจ 
ของผู้ท่ีกำาลังมองหารถยนต์
โดยผูบ้รโิภคจะใช ้Search เพื่อค้นหารถยนต์ท่ีเก่ียวขอ้ง เปรยีบเทียบราคา ศึกษา
คณุสมบติัใหม่ๆ  และหาโชวร์ูม

คำาค้นหายอดนิยม ได้แก่

*ชื่อรุน่รถ 
Source: Google Trends data, TH, 2019

[รุน่รถ*] + ปี

[รุน่รถ*] + ราคา

[รุน่รถ*] + ตารางผอ่น

โปรโมชัน่ + [รุน่รถ*]

โชวร์ูม + [รุน่รถ*]
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YouTube
เปน็หนึ่งในแหล่ง 
ขอ้มูลท่ีสำาคัญท่ีสดุ 
สำาหรบัผู้ซื้อรถ  
เพราะ YouTube  
ทำาให้ผู้บรโิภคได้ 
สมัผัสรถจาก 
มุมมองท่ีแตกต่าง 
และเปน็เอกลักษณ์

เทรนด์การด ูYouTube ใน
หมูผู่ซ้ื้อรถ มดีังนี้

51%
ดูวดีิโอมอือาชพีจากสื่อท่ีไมใ่ช ่
แบรนด์ยานยนต์

76%
ดวูดีิโอมอือาชพีท่ีผู้ผลิตรถยนต์ 
สรา้งขึน้

42%
ดกูารพาชมตัวรถ (ทัง้ภายนอกและ
ภายใน)

44%
ดรูวีวิ/การทดลองขบั/ 
การเปรยีบเทียบรุน่ยานยนต์ 
จากสื่อท่ีไมใ่ชแ่บรนด์

27%
ดูวดีิโอของมอืสมคัรเล่น 

Source: Google/Kantar, Auto Gearshift Study, TH, Jul 2019, 
n=520 New car buyers 41
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การติดตามแบรนด์รถยนต์ใน YouTube 
เพิม่สงูขึน้อยา่งรวดเรว็

97%
ของผูท่ี้ดวูดีิโอออนไลน์ 
จะดำาเนินการขัน้ต่อไป เชน่ ไปท่ี 
เวบ็ไซต์ตัวแทนจำาหนา่ย ขอใบเสนอ 
ราคา หรอืไปหาตัวแทนจำาหน่าย

จำานวนชอ่ง YouTube ของแบรนด์รถยนต์ในประเทศไทยท่ีมผีูติ้ดตาม 
มากกวา่ 1 แสนรายเพิม่ขึ้นจาก 1 ชอ่งในปี 2018 เป็น 6 ชอ่งในปี 2019

การดวูดีิโอ 
YouTube กระตุน้
ให้เกิดการดำาเนิน
การขัน้ต่อไป

Sources: YouTube public data
Google/Kantar, Auto Gearshift Study, TH, Jul 2019, n=520 New car buyers

Auto
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ผู้ท่ีสนใจยานยนต์ไฟฟ้าค้นหา 
ท้ังยานพาหนะ 2 ล้อและ 4 ล้อ

การค้นหา 
ยานยนต์ไฟฟา้ 
ทำาสถิติใหมใ่นปี  
2019

การค้นหายานยนต์ไฟฟา้ไมไ่ด้จำากัดอยูแ่ค่กรุงเทพฯ เท่านัน้ แต่ยงัมาจากจงัหวดั 
ในภาคอีสานและภาคตะวนัออกด้วย

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018

+376%สกตูเตอร/์มอเตอรไ์ซค์ไฟฟ้า

+257%รถยนต์ไฟฟ้า
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ความงาม 
และการดแูลตัวเอง

4444



ผู้บรโิภค 
ชาวไทยทกุวนัน้ี 
ใช ้Search และ  
YouTube เพื่อหา 
ผลิตภัณฑ์ 
เก่ียวกับความงาม 
และการดแูล 
ตัวเอง

นักชอ้ปชาวไทยท่ีซื้อผลิตภัณฑ์บำารุง 
ผิวหน้าอยา่งน้อย 1 ครัง้ภายในชว่ง  
3 เดือนท่ีผ่านมา 

88%
ใช ้YouTube ทกุวนั

80%
ใช ้Search ทกุวนั 

Source: Google/Ipsos, P2P 2.0 Insights Face Care, TH, Jun 2019, n=800 Face Care users 45

ความงามและการดแูลตัวเอง



คำาค้นหายอดนิยมในหมวด 
ความงามและการดแูลตัว
เอง ได้แก่

คำาค้นหายอดนิยมบน 
YouTube ในหมวด 
ความงามและการดแูล 
ตัวเอง ได้แก่

How to

แต่งหน้า

รวีวิ 

รวีวิ

สวิ

สวิ

Source: Google Trends data, TH, 201946

Beauty and Personal Careความงามและการดแูลตัวเอง



คำาค้นหายอดนิยมบน 
YouTube ในหมวด 
ความงามและการดแูล 
ตัวเอง ได้แก่

การค้นหาท่ี 
เพิม่มากขึ้น 
ในชว่ง 2 ป ี
ท่ีผา่นมา

ผูบ้รโิภคชาวไทยค้นหาคำาวา่ “หน้าขาว” น้อย
ลง เพราะพวกเขารูว้า่การทำาใหผ้วิขาว 
นัน้ต้องแลกมาด้วยอะไรบา้ง พฤติกรรมการ
ค้นหาของคนไทยจงึเปล่ียนจากการค้นหา 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเฉพาะเจาะจงไปเป็นวธิแีก้ไขสิง่
ท่ีกังวลแทน

+92%

+270%

+113%

การชะลอวยั 

กันแดด

มอยซเ์จอไรเซอร์

การเติบโตของปรมิาณการค้นหาใน 
หมวดการดแูลผิวมาจาก ครมีกันแดด 
การชะลอวยั และมอยซเ์จอไรเซอร์

การค้นหาคำาวา่ “หน้าขาว”  
ลดลง  

44%
Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018

เทียบการค้นหาคำาวา่ “สกินแคร”์ ท่ีเติบโตขึ้น 52% 

Beauty and Personal Care
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ความงามและการดแูลตัวเอง



เรื่องของความงาม และการดแูลตัวเอง 
ไมไ่ด้เป็นแค่เรื่องของผู้หญิงอีกต่อไป  
ตอนน้ีผู้ชายก็สรรหาผลิตภัณฑ์มาดแูล 
ตัวเอง 

น้ำาหอม

ทรงผม 

ครมี 

คำาค้นหาเก่ียวกับ 
ความงามผูช้าย 3 อันดับ 
แรก ได้แก่

คำาค้นหาเก่ียวกับความงามผูช้าย
เพิม่ขึ้น 

27%

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 201848

ความงามและการดแูลตัวเอง



ผู้บรโิภคชาวไทยใช ้
ชอ่งทางออนไลน์เพื่อ 
ค้นหาผลิตภัณฑ์ท่ี 
จำาหน่ายท่ีสถานท่ี 
ออฟไลน์ใกล้ๆ ตนเอง

คำาค้นหาผลิตภัณฑ์สกินแคร ์+ แบรนด์
รา้นสะดวกซื้อยอดนิยม

39%
การค้นหา  
“ผลิตภัณฑ์เสรมิ 
ความงาม + แบรนด์ 
รา้นสะดวกซื้อ”  
ท่ีเติบโตขึ้น

และค้นขอ้มูลมากยิง่ขึ้น
เมื่ออยูท่ี่หน้ารา้น

46%
ของผูท่ี้ซื้อผลิตภัณฑ์ดแูล
ผวิทางออฟไลน์ใชช้อ่งทาง
ออนไลน์ในขณะท่ีอยูห่น้า 
รา้นค้า

*ชื่อแบรนด์รา้นสะดวกซื้อ  
Sources: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018
Google/Ipsos,P2P 2.0 Insights Face Care, TH, Jun 2019, n=800 Face Care users

เซรัม่ + [รา้นสะดวกซื้อ*]

ครมี + [รา้นสะดวกซื้อ*]

ครมีลดสวิ + [รา้นสะดวกซื้อ*]

ลิป + [รา้นสะดวกซื้อ*]

ครมีกันแดด + [รา้นสะดวกซื้อ*]
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ความงามและการดแูลตัวเอง

การค้นหา 
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
ดแูลเสน้ผม 
เติบโตขึน้เรื่อยๆ  
ในทกุพื้นท่ี 
ของประเทศไทย 

50



ฤดหูนาว (พฤศจกิายน-มกราคม)

ฤดฝูน (กรกฎาคม-ตลุาคม)

ฤดรูอ้น (มนีาคม-มถินุายน)

ขจดัรงัแค

ผมรว่ง

ผมทำาส ีและผมเสยี

คำาค้นหาตามฤดกูาล  
ได้แก่ 

ทกุๆ ปี การค้นหาเก่ียวกับ 
การทำาสผีม และทรงผมจะ 
พุง่สงูสดุในชว่งสปัดาห์ 
ก่อนเทศกาลสงกรานต์

เวลารบัชมเนื้อหาท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการทำาสผีมใน YouTube 
เพิม่ขึ้น 

 74%

ผูบ้รโิภคมคีวามกังวลเก่ียวกับเสน้ผม
ท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละฤดกูาล ดังท่ี 
เหน็ได้จากคำาค้นหาของผูบ้รโิภค

รูห้รอืไม ่

Sources: Google Trends data, TH, 2019
Google data, TH, Oct 2018-Sep 2019 vs. Oct 2018-Sep 2017 51
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อาหาร 
และเครื่องด่ืม

52



ผู้บรโิภคชาวไทยใช ้YouTube  
เพื่อสมัผัสประสบการณ์ 
การกินอาหารจากผู้อ่ืน

การค้นหาท่ี เก่ียวขอ้ง 
กับอาหารและเครื่องด่ืม 
เพิม่ขึน้ 

64%

ความสนใจเก่ียวกับ 
อาหารและเครื่องดื่ม
ยงัคงเติบโตอยา่ง 
ต่อเนื่องในทกุๆ ปี

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 
vs Jan-Dec 2018

+92%กินอาหาร

+300%

+85%

ASMR

[แบรนด์เครื่องดื่มชอ็กโกแลตมอลต์]

รวมถึงค้นหาแรงบนัดาลใจในการสรา้งเมนูใหม่ๆ   
โดยใชผ้ลิตภัณฑ์ท่ีเป็นท่ีรูจ้กัด้วย
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อาหารและเครื่องด่ืม 
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เทรนด์อาหาร 
ในประเทศไทย 
เปล่ียนแปลงไป 
ทกุปี

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018

เทรนด์อาหารท่ีเติบโต 
เรว็ท่ีสดุบน Search

+456%

+809%

+317%

ปูไขด่อง

เหด็เผาะ 

ชานม ไขมุ่ก

อาหารท่ีตกเทรนด์
เรว็ท่ีสดุบน Search

-58%

-62%

-32%

ปู อลาสก้า 

บงิซู 

เค้กวนัเกิด
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การค้นหายอดนิยม 
เก่ียวกับการทำากาแฟท่ี
บา้น 

ยีห่อ้ไหนดี

แคปซูล

กาแฟดรปิ 

กาแฟยงัคงเป็น 
สว่นสำาคัญ 
ของวถีิชวีติ  
ผูบ้รโิภคชาวไทย

การค้นหาคำาวา่ “อเมรกิาโน่” เพิม่
ขึ้น 

92%

คนไทยชอบไป 
รา้นกาแฟ

นอกจากนัน้ผูบ้รโิภคยงั 
สนใจการทำากาแฟท่ีบา้น 
มากขึ้น

การค้นหาคำาวา่ “คาเฟ่” เพิม่ขึ้น 

46%
โดยเชยีงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีม ี
อัตราการค้นหาต่อประชากรสงู
ท่ีสดุในประเทศ

การค้นหา “เครื่องทำากาแฟ”  
เติบโตขึ้น 

30%

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018

อาหารท่ีตกเทรนด์
เรว็ท่ีสดุบน Search

Food and Beverages 
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การค้นหาเก่ียวขอ้งกับคีโต
ท่ีมาแรง

เมนูอาหาร คีโต

กินแบบ คีโต

สตูรขนม คีโต

เชน่เดียวกับในอีกหลายประเทศ 
ท่ัวโลก ผู้บรโิภคชาวไทยเริม่หันมา 
สนใจเทรนด์ล่าสดุเก่ียวกับสขุภาพ

171%
ตัวเลขการค้นหาเก่ียวกับคีโต (keto) ท่ีเพิม่ขึ้นทำาใหคี้โตกลายเป็น 
แนวคิดด้านการลดน้ำาหนักท่ีได้รบัความนิยมสงูสดุ ในขณะท่ีการค้นหา 
เก่ียวกับ การอดอาหารแบบ Intermittent Fasting ลดลง 70%

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 201856

อาหารและเครื่องด่ืม



คำาค้นหาเก่ียวกับอาหาร และเครื่องดื่มต่อไปนี้ 
มกีารเติบโตอยา่งมนีัยยะสำาคัญ

+104%

+194%

+82%

+150%

วแีกน  

โปรตีนแท่ง 

ออรแ์กนิก 

กลเูตน

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018 57
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Food and Beverages 

58

ผูบ้รโิภคชาวไทย 
ค้นหาวธิรีบัประทานอาหารท่ีสะดวกสบาย
การค้นหาท่ีเก่ียวขอ้งกับบรกิารการจดัสง่อาหาร 
เติบโตขึ้นอยา่งมาก

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018

การค้นหาผูใ้หบ้รกิารสง่อาหาร 
ออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุ 3 อันดับ
แรก ในประเทศไทยเพิม่ขึ้นถึง 

809%
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Food and Beverages 

รา้นอาหารติดแอร ์ใกล้ฉัน

รา้นอาหารอินเดีย ใกล้ฉัน

รา้นชมิชอ้ปใช ้ ใกล้ฉัน

รา้นอาหารมุสลิม ใกล้ฉัน

รา้นอาหารมงัสวริติั ใกล้ฉัน

Source: Google Trends data, TH, 2019

ผูบ้รโิภคคนไทยไมไ่ด้ค้นหาแค่คำาวา่  
“ร�้นอ�ห�ร ใกล้ฉัน” อีกต่อไป แต่เริม่ระบุ 
ความต้องการท่ีเจาะจงมากขึ้น

ตัวอยา่งของการค้นหาท่ีมาแรง 
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การชอ้ปป้ิง 
ออนไลน์

60



E-commerce คือธุรกิจท่ีเติบโต 
เรว็ท่ีสดุในเศรษฐกิจดิจทัิลของไทย

การเติบโตไมไ่ด้ 
จำากัดแต่ด้าน  
“ผู้ซื้อ” เท่านัน้  
แต่ยงัเห็นได้ใน 
ด้าน“ผู้ขาย”  
ด้วยเชน่กัน

$5BN

2015

2019

$0.9BN

มูลค่าของธุรกิจ e-commerce ในประเทศไทย 
(พนัล้านดอลลารส์หรฐั)

อัตราเติบโตรายปีแบบทบต้น (CAGR) 54%

วธิขีายของออนไลน์

ขายของออนไลน์อะไรดี 

ภาษี ขายของออนไลน์

Sources: Google & Temasek and Bain & Company, e-Conomy SEA 2019 report 
Google Trends data, TH, 2019

คำาค้นหายอดนิยมท่ี 
เก่ียวขอ้งกับการขาย 

Online Shopping
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การชอ้ปป้ิงออนไลน์



เทศกาลชอ้ปป้ิงออนไลน์เป็น 
ตัวขบัเคล่ือนการเติบโตท่ีสำาคัญ
11.11 ยงัคงเปน็เทศกาลชอ้ปป้้งท่ีใหญท่ี่สดุในป ี2019 
การค้นหาคำาวา่ 11.11...

สงูกวา่ 9.9 ถึง  

2.7x เท่า  

“วนัโปรโมชัน่เลขสองหลัก” ท่ีใหมก่วา่ 11.11 เติบโต
เพิม่ขึ้น

Source: Google Trends data, TH, 2019 vs 2018

สงูกวา่ 10.10 ถึง  

9x เท่า  

การค้นหา 9.9 เพิม่ขึ้น  

3.2x เท่า  

การค้นหา 10.10 สงูขึ้น  

4.3x เท่า  

การค้นหา 12.12 สงูขึ้น  

1.6x เท่า  
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รูห้รอืไม ่
การค้นหาเก่ียวกับ “วนัโปรโมชัน่ 
เลขสองหลัก” เริม่ต้นขึ้น 2-3  
สปัดาหก่์อนถึงชว่งเทศกาล ในปี 
2019 การค้นหาหวัขอ้ต่อไปนี้พุง่ 
สงูขึ้น

กระเป๋าตังค์

รองเท้าออกกำาลัง

ผา้อ้อมเด็ก

เสื้อกันหนาว

กางเกงยนีส์

Source: Google Trends data, TH, 2019

การชอ้ปป้ิงออนไลน์
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นอกจากผู้บรโิภคไทย  
จะสนใจเทศกาล 
ชอ้ปป้ิงเพิม่ขึน้ 
หลายเท่าตัวแล้ว 
พวกเขายงัค้นหา 
“สว่นลด” และ  
“โปรโมชัน่”  
ตลอดเวลา

คำาค้นหาท่ีเก่ียวขอ้งกับบตัร
กำานัล คปูอง และโปรโมชัน่ 
เติบโตขึ้น  

39%

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018

การชอ้ปป้ิงออนไลน์
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นอกจากผู้บรโิภคไทย  
จะสนใจเทศกาล 
ชอ้ปป้ิงเพิม่ขึน้ 
หลายเท่าตัวแล้ว 
พวกเขายงัค้นหา 
“สว่นลด” และ  
“โปรโมชัน่”  
ตลอดเวลา

การขยายตัวของการชอ้ปป้ิงออนไลน์ 
ชว่ยให้การค้นหาในหมวดหมูบ่รกิารจดัสง่

เพิม่ขึน้ด้วย

การค้นหา 
“บรกิารจดัสง่”  

เติบโตขึ้น  

85%

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018 65

คำาค้นหา 
“ติดตามพสัด ุ+ ผู้ให้บรกิาร

จดัสง่”  
เพิม่ขึ้น  

56%

การชอ้ปป้ิงออนไลน์



การท่องเท่ียว

66

การท่องเท่ียวออนไลน์คือธุรกิจท่ีม ี
ความพรอ้มด้านดิจทัิลและมูลค่าตลาด 
มากท่ีสดุในเศรษฐกิจดิจทัิลของไทย

Source: Google, Temasek and Bain & Company, e-Conomy SEA 2019 report 

  $7BN

2015

2019

$3.9BN

มูลค่าการท่องเท่ียวออนไลน์ในประเทศไทย (พนัล้านดอลลาร์
สหรฐั)

อัตราเติบโตรายปีแบบทบต้น 17%

66



นโยบายการสง่เสรมิ 
การท่องเท่ียว และการจบั- 
จา่ยในประเทศของรฐับาล 
เป็นสิง่ท่ีถกูค้นหามากท่ีสดุ 
ในหมวดหมูก่ารท่องเท่ียว 
ได้แก่

ชมิชอ้ปใช ้

100 บาทเท่ียวทัว่ไทย 

จงัหวดัท่ีมกีารค้นหา 
คำาดังกล่าวต่อจำานวน 
ประชากรสงูสดุมาจาก 
ภาคใต้

นราธวิาส2.

สตลู4.

ตรงั5.

พทัลงุ1.

Interest by subregion

ปัตตานี3.

Source: Google Trends data, TH, 2019

Travel
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การท่องเท่ียว



ผู้บรโิภคคนไทยใช ้Search เพื่อหาแรง
บนัดาลใจ และไอเดียการท่องเท่ียว เพื่อ
วางแผนและจองการเดินทาง

...และยงัใช ้ 
YouTube เพื่อหา 
แรงบนัดาลใจ 
จากภาพและเสยีง 
เพิม่มากขึน้

การค้นหาคำาวา่ “รวีวิท่ี
เท่ียว” บน YouTube เพิม่ขึ้น 

223%
Source: Google Trends, TH, 2019

การค้นหา 
ปลายทางยอดนิยม

ญี่ปุ่น

เกาหลี

เกาะล้าน

+26%จองตัว๋+22%แหล่งท่องเท่ียว
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2019 เป็นปีของเมอืงรอง
สทิธลิดหยอ่นภาษี และความสนใจของผูบ้รโิภคชาวไทยในการออกไป 
สำารวจแหล่งท่องเท่ียวท่ีน้อยคนจะเคยไป ทำาใหก้ารท่องเท่ียวในประเทศ 
ไทยกลายเป็นเรื่องของการไปเยอืนเมอืงรอง ดังท่ีเหน็ได้จากรายการ 
จุดหมายปลายทางในประเทศยอดนิยมบน Search

การค้นหา 
“ท่ีเท่ียว ใกล้
ฉัน” เติบโตขึ้น 

156%

การค้นหาคำาวา่ “สถานท่ีท่อง
เท่ียว ใกล้ฉัน” เพิม่ขึ้นเป็นอยา่ง
มาก ผูบ้รโิภค ไทยกำาลังมองหา
ท่ีเท่ียวและกิจกรรมในท้องถ่ินซึ่ง
รวมถึง วดั ตลาด น้ำาตกและรา้น
กาแฟและสถานท่ีต่างๆในละแวก
ใกล้เคียง เชน่ วดั ตลาด น้ำาตก 
และรา้นกาแฟ

รูห้รอืไม ่

Source: Google Trends, TH, Jan-Dec 2019 
vs Jan-Dec 2018

การค้นหา 
ปลายทางยอดนิยม

+25xเท่ียวเมอืงรอง

การท่องเท่ียว
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10 อันดับสถานท่ีท่องเท่ียว 
ในประเทศท่ีมาแรง

71

นครนายก สพุรรณบุรี

กาญจนบุร ี ชุมพร 

เชยีงใหม ่ ระยอง 

จนัทบุร ี สมุทรปราการ 

สรุาษฎรธ์านี สกลนคร 

Source: Google Trends data, TH, 2019 71

การท่องเท่ียว



ในขณะท่ี 
นักท่องเท่ียว 
บางคนกำาลัง 
มองหาดีลนาที 
สดุท้ายในปี  
2019

การค้นหา “ทัวรไ์ฟไหม้” 

2x  
เพิม่จาก 2 ปีท่ีแล้ว

ปลายทาง  
“ทัวรไ์ฟไหม”้  
ท่ีถกูค้นหา 

เกาหลี

ญี่ปุ่น

ไต้หวนั

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 
2019 vs Jan-Dec 201872
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...นักท่องเท่ียวคนอ่ืนวางแผนทรปิ 
ปี 2020 ล่วงหน้าเรยีบรอ้ยต้ังแต่ปี 2019
ผูบ้รโิภคมากมายค้นหาจุดหมายปลายทางด้วยการเพิม่ “2020” หรอื “2563” 
ในคำาค้นหาของพวกเขา

เขาคิชฌกฏู 2563

ทัวรญ์ี่ปุ่น 2563

ซากรุะ 2020

ทัวรยุ์โรป 2563

ทัวรเ์กาหลี 2563

คำาค้นเก่ียวกับการท่องเท่ียว 
ยอดนิยมในหมวดหมูน่ี้  
 

Source: Google Trends data, TH, 2019 73
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ผู้บรโิภคชาวไทยกำาลังมองหา 
ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย  
และความเฉพาะตัวในการเดินทาง 
มากขึน้

ความสบาย

คำาค้นหาท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง 
บตัรเครดิตท่ีให้สทิธิเ์ขา้ห้องรบัรอง

+30% หอ้งรบัรองสนามบนิ

ความสะดวก

การเปิดตัวบตัรท่องเท่ียว 
จากธนาคารหลายราย ท่ีใหผ้ล- 
ประโยชน์ต่างๆ เชน่ อัตราแลก- 
เปล่ียนพเิศษและการเขา้ใช ้
หอ้งรบัรองท่ีสนามบนิ มสีว่นทำาใหก้าร
ค้นหานี้เพิม่ขึ้น

+150%travel card 

Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 
2019 vs Jan-Dec 201874
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Source: Google Trends data, TH, Jan-Dec 2019 vs Jan-Dec 2018

ความปลอดภัย +355%

นักเดินทางต้องการความมัน่ใจวา่ 
พวกเขาวางแผนเผื่อความไมแ่น่นอน
ทกุรูปแบบในการเดินทางแล้ว

travel insurance

มคีวามเฉพาะตัว

+614%

+25%

ผูบ้รโิภคชาวไทยเปิดรบัการเดินทาง 
รูปแบบใหม่ๆ

เป็นมติรกับสตัวเ์ล้ียง

นักเดินทางคนเดียว

75
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อภิธานศัพท์

ASMR (Autonomous Sensory Meridian 
Response)

การตอบสนองของประสาทรบัความรูส้กึอัตโนมติั  
เมื่อรบัชมวดิีโอบางอยา่งหรอืฟังเสยีงบางเสยีง

รอยเท้าคารบ์อน Carbon footprint

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีมาจากการผลิต ใช ้และการ
สิน้อายุของผลิตภัณฑ์ 

เศรษฐกิจอินเทอรเ์น็ต
มูลค่าสนิค้ารวม (GMV) จากการใชจ้า่ยทัง้ 
อีคอมเมริซ์ สื่อออนไลน์ บรกิารเรยีกรถออนไลน์ การ
ท่องเท่ียวออนไลน์ และบรกิารการเงินดิจทัิล

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล
กรุงเทพมหานครและพื้นท่ีโดยรอบ รวมถึง นนทบุร ี
สมุทรปราการ ปทมุธานี สมุทรสาคร และนครปฐม
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ต่างจงัหวดั
พื้นท่ีทัง้หมดในประเทศไทยนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร 
และปรมิณฑล

สื่อออนไลน์
รวมถึง โฆษณา เกม เพลงหรอืวดิีโอท่ีต้องสมคัรสมาชกิ

การท่องเท่ียวออนไลน์ 
รวมถึง เท่ียวบนิ โรงแรม และการเชา่เพื่อการพกัผอ่น

การชอ้ปป้ิงออนไลน์
การซื้อสนิค้าและบรกิารทางอินเทอรเ์น็ต

Omnichannel

การเขา้ถึงลกูค้าจากทัง้ชอ่งทางออนไลน์ และออฟไลน์ 
เพื่อสรา้งประสบการณ์ลกูค้าท่ีราบรื่น 

บรกิารเรยีกรถออนไลน์
รวมถึงการเดินทางและการสง่อาหาร

77

Year in Search Thailand 2020



Year in Search
Thailand
Insights for Brands 
Report 2020


