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ยานยนต์

แมว้า่การลอ็กดาวนจ์ะสง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่ 
อตุสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทย แตค่วามสนใจ 
ของผู้บรโิภคที่มตีอ่ยานยนตก์ลบัไมไ่ดน้อ้ยลง 
แตอ่ยา่งใด ยิ่งเมื่อใชเ้วลาบนโลกออนไลนม์ากขึ้น 
พวกเขากย็ิ่งเปดิกวา้งกบัการคน้หาขอ้มลูประเมนิ 
และซื้อยานพาหนะใหมผ่า่นชอ่งทางดจิทิลัมากขึ้น 
ซึ่งยานพาหนะที่เปน็มติรตอ่สิ่งแวดลอ้มอยา่ง 
รถยนตไ์ฟฟา้ กลายเปน็ยานพาหนะที่ผู้คนคน้หา 
จำนวนมาก เนื่องจากผู้บรโิภคเริ่มตระหนกัวา่รปูแบบ 
การคมนาคมขนสง่ของตนมผีลตอ่ปรมิาณกา๊ซ 
เรอืนกระจกและกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มอยา่งไร




ใชแ้พลตฟอรม์วดิโีอออนไลน์

97%

ใช ้Search Engine

98%

ผู้ซื้อรถยนตใ์หมเ่กอืบทกุราย

ในประเทศไทยหนัมาใช 

Search Engine 
และแพลตฟอรม์วดิโีอออนไลน์

เพื่อหาขอ้มลูกอ่นตดัสนิใจซื้อ59

Product research

เชื่อถอืเวบ็ไซตข์า่ว

96%

เชื่อถอืวดิโีอ YouTube

97%

เชื่อถอืเวบ็ไซตร์ถยนต์

98%
ผู้ซื้อรถยนตใ์นประเทศไทย

ยอมรบัวา่เวบ็ไซตร์ถยนต,์ 
วดิโีอบน YouTube 
และเวบ็ไซตข์า่วเปน็แหลง่ขอ้มลู

ที่มคีวามนา่เชื่อถอืมาก58


ชอ่งทางออนไลนก์ลายเปน็ชอ่งทางที่ผู้บรโิภคไทยนยิมใช้

ในชว่งที่มกีารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 แตถ่งึอยา่งนั้นพวกเขา 
กร็ะมดัระวงัและรอบคอบกบัการซื้อมากขึ้น รวมถงึพึ่งพาชอ่งทาง 
ที่นา่เชื่อถอืเชน่ Search เพื่อตรวจสอบคำกลา่วอา้งตา่งๆ และยงัม ี 
สว่นรว่มกบัแบรนดท์ี่ใหข้อ้มลูที่นา่เชื่อถอืไดต้ลอดเสน้ทางการซื้อ




คณุควรใชท้กุโอกาสในการทำใหแ้บรนดด์นูา่สนใจมากขึ้นสำหรบัผู้บรโิภค 
โดยใสร่ปูภาพอยา่งนอ้ย 3 รปูควบคู่กบัขอ้ความที่ดงึดดูใจ ผา่น 

 เพื่อใหข้อ้ความโฆษณานั้นมอีงคป์ระกอบที่มองเหน็ไดท้นัท ี
นอกจากนี้แบรนดร์ถยนตย์งัสามารถเกบ็ความตอ้งการซื้อของผู้บรโิภคไดท้นัท ี
ดว้ย  ซึ่งจะชว่ยใหผู้้มแีนวโนม้ที่จะซื้อสง่ขอ้มลูตดิตอ่ 
ของตนผา่นแบบฟอรม์จากโฆษณาใน Search, YouTube, Discovery และ 
Display ไดอ้ยา่งงา่ยดาย


image 
extensions

lead form extensions

เคลด็ลบั

ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ลอืกแบรนดข์องคณุ

91%

นอกเหนอืจากการใชช้อ่งทางออนไลน์
เพื่อศกึษาขอ้มลูผลติภณัฑต์า่งๆ แลว้ 
91% ของผู้ซื้อรถยนตช์าวไทยจะ 
พจิารณาใชช้อ่งทางออนไลนส์ำหรบ

การซื้อรถยนตใ์นอนาคตดว้ย60


https://support.google.com/google-ads/answer/9566341?hl=en
https://support.google.com/google-ads/answer/9566341?hl=en
https://support.google.com/google-ads/answer/9423234?hl=en


SUV

รถเกง๋

กระบะ

17%+

9%+

27%+

การเตบิโตของคำคน้หาหลงัคลายมาตรการลอ็กดาวน์

การคน้หาเกี่ยวกบัรถยนตใ์นประเทศไทย         
กลบัมาสงูขึ้นทนัททีี่มกีารคลายลอ็กดาวน ์
โดยรถกระบะไดร้บัความสนใจมากที่สดุ

จากผู้มแีนวโนม้ที่จะซื้อรถยนต6์1


ความสนใจเกี่ยวกบัยานพาหนะชะลอตวัลงระหวา่งการลอ็กดาวน์

เมื่อชว่งตน้ป ี2021 แตห่ลงัจากที่มกีารผอ่นคลายมาตรการจำกดั 
การเดนิทาง กลุ่มผู้ที่ตอ้งการเดนิทางกเ็ริ่มกลบัมาใหค้วามสนใจ 
ในยานพาหนะทนัที




+109%

+65%
ตารางผอ่น

คนไทยที่พรอ้มจะซื้อรถยนตค์นัใหม่

จะไปที่โชวร์มูใกลเ้คยีงเพื่อมองหา

โปรโมชนั เหน็ไดจ้ากการคน้หา 

ศนูย ์[ยี่หอ้รถยนต]์ ใกลฉ้นั

ที่เพิ่มขึ้น 109% ในป ี2021


การคน้หา      ตารางผอ่น 

เพิ่มขึ้น 65% หลงัคลายลอ็กดาวน ์
จากความตอ้งการของผู้ที่ชอบเดนิทาง
ดว้ยรถยนตส์ว่นตวั62




ป ี2021  ซึ่งเปน็ผู้นำอตุสาหกรรมยานยนต ์
ในดา้นกลยทุธก์ารตลาดดจิทิลั ประสบความสำเรจ็ในการชว่ยเครอืขา่ย 
ตวัแทนจำหนา่ยกวา่ 25% หาลกูคา้ใหมผ่า่น Google Search 
ซึ่งนบัเปน็สว่นหนึ่งของความพยายามที่จะผลกัดนัขดีความสามารถ 
ทางดจิทิลัใหก้บัพารท์เนอรท์ี่เปน็ตวัแทนจำหนา่ยเหลา่นี้

ฟอรด์ ประเทศไทย

ศกึษากลยทุธก์ารเพิ่มความสนใจในแบรนด์

จากความสำเรจ็ของฟอรด์ ประเทศไทย 
และเครอืขา่ยตวัแทนจำหนา่ยรถยนต์

Search คอืชอ่งทางอนัดบั 1 สำหรบัผู้ที่กำลงัคน้หาขอ้มลูผลติภณัฑ ์
ซึ่งแบรนดส์ามารถใชป้ระโยชนจ์าก  
เพื่อใหข้อ้มลูเพิ่มเตมิแกผู่้ที่มโีอกาสเปน็ลกูคา้ ตวัอยา่งเชน่ แนบชื่อธรุกจิ 

ที่อยู่ และสถานที่บน Google Maps พรอ้มกบัโฆษณาบน Google ดว้ย 

 หรอืใช ้  เพื่อเชื่อมตอ่โดยตรงกบั 
ผู้บรโิภคเมื่อพวกเขาตอ้งการขอ้มลูการบรกิารเพิ่มเตม


Google Ads extensions

location extensions call extensions

เคลด็ลบั

ใช ้Search เพื่อเขา้ถงึลกูคา้ไดม้ากขึ้น

https://www.ford.co.th/
https://support.google.com/google-ads/answer/7332837?hl=th
https://support.google.com/google-ads/answer/2404182
https://support.google.com/google-ads/answer/2453991


รถยนตไ์ฟฟา้

+64%

เราพบวา่การคน้หาเกี่ยวกบั   

  รถยนตไ์ฟฟา้ 

ในชว่ง 2 ปทีี่ผา่นมาเพิ่มขึ้น 64%63


ผู้บรโิภคไทยพยายามหาความสมดลุระหวา่งยานยนตท์ี่ตนชื่นชอบ

กบัการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม โดยมกีารศกึษาหาขอ้มลูอยา่งจรงิจงั 
เกี่ยวกบัตวัเลอืกตา่งๆ ที่สรา้งผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
นอ้ยกวา่และมคีวามยั่งยน


“ความสนใจในแบรนดฟ์อรด์ในจงัหวดัที่ตวัแทนจำหนา่ยทำงานรว่มกบัเรา

เพิ่มขึ้นเปน็อยา่งมาก เราพอใจกบัความสำเรจ็ของเราในป ี2021 
และหวงัวา่จะขยาย Search coverage ใหด้ยีิ่งขึ้นในป ี2022” 


ยคุนธร วเิศษโกสน

ประธานฟอรด์ อาเซยีน



ที่มา:

All Google Search data points included in this report are from Google Trends, Thailand, Sep 1, 2020 - Aug 31, 
2021 vs. Sep 1, 2019 - Aug 31, 2020, unless indicated otherwise.



58. Google/Nielsen, 2021 Automotive Market Study, TH, 2021, n=400

59, 60. Google/Kantar, Gearshift 2021, TH, 2021, n=500

61, 62. Google Trends, TH, 1 Oct-31 Dec 2021 vs 1 Jul-30 Sep 2021

63. Google Trends, TH, 1 Sep 2020-31 Aug 2021 vs 1 Sep 2018-31 Aug 2019


การคน้หา       พลงังานสะอาด 

เพิ่มขึ้น 114% 
เนื่องจากผู้บรโิภคมองหาแบรนด ์
ยานยนตท์ี่ใสใ่จสิ่งแวดลอ้มมากกวา่



+114%

พลงังานสะอาด

ผู้บรโิภคที่อาศยัอยู่นอกหวัเมอืงหลกั

กำลงัใหค้วามสนใจกบัความยั่งยน

เพิ่มมากขึ้น โดยการคน้หาตอ่คนสงูสดุ 
เกี่ยวกบั       รถยนตไ์ฟฟา้ 
มาจากจงัหวดัตอ่ไปน้

ชยัภมู 

สมทุรสงคราม 

อตุรดติถ์





Automotive



Automotive

The lockdowns have had a major impact 
on Thailand’s automotive sector. 
Consumer interest in vehicles, however, 
continues to stay as strong as ever. As 
Thais spend more time online, they are 
more open to researching, evaluating and 
purchasing new vehicles using digital 
touchpoints. Eco-friendly vehicles, such as 
electric cars, are also seeing high search 
interest as consumers become more 
aware about the impact transport modes 
have on their personal carbon footprint 
and the environment.




use online video platform

97%

use search engines

98%

Almost all new car buyers 

in Thailand turn to search 
engines and online video 
platforms to research before 
making a purchase.59

Product research

trust in news websites

96%

trust in YouTube videos 

97%

trust in car websites

98%
Car websites, YouTube 
videos, and news websites 
are seen as highly trusted 
sources of information for 
car buyers in Thailand:58

Online channels have emerged as the preferred touchpoint for 
Thai consumers during the pandemic. They are, however, wary 
of being misled and savvier about their choices, relying on 
trustworthy touchpoints, using Search to fact-check claims, 
and engaging with brands that provide credible information 
along their purchase journey. 




Never miss an opportunity to make your brand more appealing to 
consumers. With , three or more images can 
accompany your compelling text to give your text ad a more visual 
component. Automakers can also capture demand instantly with 

. It allows potential buyers to directly send their 
contact information via a form from your ads on Search, YouTube, 
Discovery, and Display.


image extensions

lead form extensions

TIP

Get customers to  
choose your brand

91%

In addition to using online 
channels for researching and 
evaluating product 
information, 91% of Thai car 
buyers will consider using an 
online channel for their future 
purchases.60

https://support.google.com/google-ads/answer/9566341?hl=en
https://support.google.com/google-ads/answer/9423234?hl=en


SUV

รถเกง๋

กระบะ

sedan

pickup truck

17%+

9%+

27%+

Growth in search interest post-lockdown:

Search interest in cars in Thailand picked up 
as soon as lockdown restrictions were lifted, 
with pickup trucks gaining the most attention 
from potential car buyers:61

With national lockdowns and less travel, interest in 
personal vehicles showed slow growth at the start of the 
year. As restrictions ease, there is an increase in interest 
in vehicles among commuters who are looking  
for personal mobility.



+109%

When they are ready to  
purchase a new car, Thais look 
for promotions at showrooms 
closeby. Search interest in     
ศนูย ์[ยี่หอ้รถยนต]์ ใกลฉ้นั  
([car brand] showrooms near me) 
grew by 109% this year.

We are seeing a 65% growth in 
search interest in    ตารางผอ่น 
(installment plan) post 
lockdown, as consumers choose 
private cars as their preferred 
means of transport.62

+65%
ตารางผอ่น



In 2021, , industry leader in digital first 
marketing strategy, successfully helped 25% of its dealer 
network to acquire new customers from Google Search as a 
part of its effort to drive greater digital capability among its 
dealer partners.

Ford Thailand

How Ford Thailand and its dealer network 
successfully drove an uplift in brand interest

Search is the number 1 touchpoint for consumers seeking product 
information. Leverage  to give additional 
information to your potential customers. Attach your business 
name, address and a map marker to your Google ads, with 

. Or, use  to directly connect 
with consumers when they need more service information.


Google Ads extensions

location extensions call extensions

TIP

Be more discoverable  
with Search

https://www.ford.co.th/
https://support.google.com/google-ads/answer/7332837?hl=en
https://support.google.com/google-ads/answer/2404182
https://support.google.com/google-ads/answer/2453991


electric car 

+64%

We are seeing a 64% growth 
in search interest in topics 
related to    electric car     
over the past 2 years.63

Thai consumers are looking for ways to balance their 
environmental concerns with their automotive choices. 
They are proactively researching alternatives that are 
sustainable and have a lesser impact on the environment. 

“The provinces where dealers work together with us in driving 
search interest saw a significant increase in brand interest. We 
are very satisfied with what we have achieved in 2021 and look 
forward to expanding the coverage even further in 2022.”


Yukontorn Wisadkosin

President of Ford ASEAN



Sources:

All Google Search data points included in this report are from Google Trends, Thailand, Sep 1, 2020 - Aug 31, 
2021 vs. Sep 1, 2019 - Aug 31, 2020, unless indicated otherwise.



58. Google/Nielsen, 2021 Automotive Market Study, TH, 2021, n=400

59, 60. Google/Kantar, Gearshift 2021, TH, 2021, n=500

61, 62. Google Trends, TH, 1 Oct-31 Dec 2021 vs 1 Jul-30 Sep 2021

63. Google Trends, TH, 1 Sep 2020-31 Aug 2021 vs 1 Sep 2018-31 Aug 2019


Search interest in    พลงังานสะอาด 
(clean energy) grew by 114%,  
as consumers look for higher 
environmental consciousness in 
auto brands.


+114%

พลงังานสะอาด

Consumers in non-metropolitan 
provinces are getting more 
interested in sustainability, with  
the highest searches per capita  
for    electric car    coming from: 

ชยัภมู ิ(Chaiyaphum) 

สมทุรสงคราม (Samut Songkhram) 

อตุรดติถ ์(Uttaradit)




