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บรโิภค

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 
ไดเ้ปลี่ยนโลกที่เราคุ้นเคยและพฤตกิรรมของ 
ผู้บรโิภคบนเสน้ทางการซื้อไปอยา่งถาวร โดยป ี

2021 คนไทยยงัคงใหค้วามสำคญักบัสขุภาพ 
เปน็อนัดบัแรก และมกัหาเวลาพกัผอ่นเพื่อดแูล 
ตวัเอง ในขณะเดยีวกนัเทรนดก์ารบรโิภคในบา้น 

(In-home Consumption) จากปกีอ่นหนา้ 
กย็งัคงไดร้บัความสนใจเชน่เดมิเนื่องจากผู้คน 
ใชเ้วลาที่บา้นกนัมากขึ้น





บรกิารจดัสง่อาหารออนไลนใ์น 
ไทยคอืหนึ่งในบรกิารที่มกีารใช ้
งานมากที่สดุ โดย 27% ของผู้ใช ้
อนิเทอรเ์นต็ใชบ้รกิารดงักลา่วเปน็ 
ครั้งแรกในป ี2021 และอตัรา 
การใชบ้รกิารจดัสง่อาหารออนไลน ์
โดยรวมอยู่ที่ 76%54 76%

24% ของผู้ใชอ้นิเทอรเ์นต็ชาวไทย 
ซื้อผลติภณัฑค์วามงามทางออนไลน ์
เปน็ครั้งแรกในป ี2021 โดยอตัรา 
การซื้อผลติภณัฑค์วามงามผา่นชอ่ง
ทางออนไลนโ์ดยรวมอยู่ที่ 74%5374%

เทคโนโลยดีจิทิลัสง่ผลกระทบกบัทั้งอตุสาหกรรมความงามและอาหาร 
เนื่องจากผู้บรโิภคเลอืกชอ็ปสนิคา้สองหมวดหมู่นี้ผา่นชอ่งทางออนไลน ์
มากขึ้น และลกูคา้กลุ่มนี้จะยงัคงใชช้อ่งทางออนไลนต์อ่ไปในอนาคต



การมสีขุภาพและความเปน็อยู่ที่ดคีอืสิ่งที่ผู้บรโิภคไทยคำนงึถงึเปน็อนัดบั
แรก เพราะพวกเขาหนัมาใหค้วามสำคญักบัการดแูลตนเอง โดยแนวทาง 
การดแูลตนเองของพวกเขาในปทีี่ผา่นมาไดเ้ปลี่ยนจากวธิแีกไ้ขชั่วคราว 
มาเปน็การหาวธิดีแูลรา่งกายและจติใจในระยะยาว

99%
ของผู้ใชด้จิทิลัรายใหมใ่นป ี2020 
กลา่ววา่ตนซื้อผลติภณัฑค์วามงาม

และใชบ้รกิารจดัสง่อาหารออนไลน์

ตอ่ในป ี202155



ผลดัเซลลผ์วิ

เซรั่ม

ทรทีเมน้ทผ์ม

50%+

42%+

55%+

การอยู่บา้นทำใหผู้้บรโิภคมเีวลาดแูล

ตวัเองอยา่งเตม็ที่ โดยมกีารคน้หา 
ตอ่ไปนี้เพิ่มมากขึ้น

+93%

การคน้หา    ภมูคิุ้มกนั    เพิ่มขึ้น 93% 
ในปนีี้ โดยการคน้หายอดนยิมคอื   
วติามนิ เสรมิภมูคิุ้มกนั    สะทอ้นใหเ้หน็ 
วา่คนไทยพยายามปอ้งกนัตวัเองจาก 
เชื้อไวรสั

ภมูคิุ้มกนั



+78%
เทยีนหอม

+79%

คนไทยดแูลสขุภาพและความเปน็อยู่ 
ของตนเองแบบรอบดา้น โดยให ้
ความสำคญักบัสขุภาพที่ดจีากภายใน 
สู่ภายนอกและระมดัระวงัใน 
การบรโิภค เหน็ไดจ้ากการคน้หา 

plant-based diet     ที่เพิ่มขึ้น 79% 

คนไทยพยายามทำใหบ้า้นเปน็สถานที่ 
ผอ่นคลายและปราศจากความเครยีด 
โดยมกีารคน้หา    เทยีนหอม    เพิ่มขึ้น 
78% ในปทีี่ผา่นมา



การลอ็กดาวนท์ำใหผู้้คนตอ้งใชเ้วลาอยู่ที่บา้นมากขึ้น 
ความสนใจในสนิคา้สำหรบัการบรโิภคในบา้น (In-home Consumption) 
จงึเพิ่มขึ้นอยา่งตอ่เนื่อง แตใ่นขณะเดยีวกนัคนไทยกแ็สดงใหเ้หน็วา่ 
ตนพรอ้มที่จะออกมาใชช้วีตินอกบา้นเมื่อมกีารผอ่นคลายมาตรการจำกดั
การเดนิทาง

ความตอ้งการของผู้บรโิภคนั้นหลากหลาย แบรนดจ์งึจำเปน็

ตอ้งทำ ความเขา้ใจลกูคา้เพื่อที่จะสื่อสารใหต้รงความตอ้งการ

และเอาชนะใจพวกเขาได 



เครื่องมอื  บน YouTube สามารถชว่ยใหแ้บรนด์

ผลติวดิโีอที่นำเสนอ key message เฉพาะบคุคล และสื่อสาร 
กบักลุ่มเปา้หมายที่หลากหลายไดอ้ยา่งงา่ยดาย


Director Mix

เคลด็ลบั

ทำความเขา้ใจกบัความตอ้งการ

ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

https://www.thinkwithgoogle.com/future-of-marketing/creativity/tools/director-mix/


วธิทีำขา้วเหนยีวทเุรยีน

วธิทีำกุ้งดองซอีิ๊ว

วธิทีำน้ำกระชาย

การคน้หาเกี่ยวกบัอาหารบน Search ที่เพิ่มขึ้น ไดแ้ก่


วธิทีำปลาหมกึยา่ง

วธิทีำกลว้ยทอด

วธิทีำขา้วหมกไก่

การคน้หาเกี่ยวกบัอาหารบน YouTube ที่เพิ่มขึ้น ไดแ้ก่

Search และ YouTube ยงัคงเปน็แหลง่ขอ้มลูที่ผู้คนใช ้
คน้หาเคลด็ลบั แรงบนัดาลใจ และไอเดยีในการทำอาหาร

กาแฟแคปซลู

+38%

คนไทยซื้อของใชใ้นบา้นอยา่งตอ่เนื่อง 
เหน็ไดจ้ากการคน้หา    กาแฟแคปซลู    
ที่เพิ่มขึ้นตอ่เนื่องอยู่ที่ 38%



+40%

แตง่หนา้

+112%

เมื่อมกีารผอ่นคลายมาตรการจำกดั
การเดนิทาง การคน้หารา้นอาหาร 
รา้นนวด และสปา     ใกลฉ้นั    
กก็ลบัมาเพิ่มสงูขึ้น 112%57

ผู้บรโิภคไทยรู้สกึตื่นเตน้ที่จะไดอ้อกมาใชช้วีติ 
นอกบา้น เหน็ไดจ้ากการคน้หา    แตง่หนา้    
ที่เพิ่มขึ้น 40% ในเดอืนตลุาคม - พฤศจกิายน 
ป ี2021 เมื่อเทยีบกบัชว่งที่มกีารลอ็กดาวน ์
ในเดอืนสงิหาคม - กนัยายนปเีดยีวกนั56



สถานการณก์ารแพรร่ะบาดที่เกดิขึ้นเปน็ระยะเวลานานทำใหค้นไทยหนัมา 
พจิารณาการบรโิภคของตนใหมแ่ละประเมนิวา่สอดคลอ้งกบัสิ่งที่ตนให ้
ความสำคญัในขณะนี้หรอืไม ่และเสน้ทางการซื้อที่มคีวามเฉพาะตวัมากขึ้น 
สง่ผลใหผู้้บรโิภคพจิารณาวา่ผลติภณัฑห์รอืสว่นประกอบของผลติภณัฑน์ั้น
ตอบโจทยค์วามตอ้งการที่ไมเ่หมอืนใครของพวกเขาไดจ้รงิหรอืไม่

ในชว่งเวลาที่ไมแ่นน่อนเชน่นี้ แบรนดค์วรใช ้  เพื่อทำ 
ความเขา้ใจความตอ้งการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและกา้วทนัทกุเทรนด์
ของตลาด ดขูอ้มลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบั Google Trends ที่จะคอยชว่ยใหค้ณุ 
ตดิตามการเปลี่ยนแปลงของพฤตกิรรมผู้บรโิภคได้

Google Trends

ที่นี่

ยาทาเลบ็ ยี่หอ้ไหนดี

ที่ดดัขนตา ยี่หอ้ไหนดี

วติามนิ ด ี3 ยี่หอ้ไหนดี

เราพบวา่การคน้หารวีวิผลติภณัฑห์รอืคำแนะนำ 
เกี่ยวกบัแบรนดเ์พิ่มมากขึ้นเพราะผู้คนหนัมาระมดัระวงั 
ในการซื้อ ซึ่งการคน้หายอดนยิมเกี่ยวกบั     ยี่หอ้ไหนด ี   
ไดแ้ก่


เคลด็ลบั

หมั่นเชค็ความรู้สกึของผู้บรโิภค

https://trends.google.com/trends/?geo=TH
https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-trends/how-to-use-google-trends/


+36%

+41%

การคน้หา

เพิ่มขึ้น 36%

การคน้หา

เพิ่มขึ้น 41%

nicotinamide

retinol

ผู้ใชผ้ลติภณัฑค์วามงามคน้หา 
วธิรีกัษาปญัหาผวิผา่น Search

+21%

ของแท้

สิ่งที่ผู้เลอืกซื้อผลติภณัฑค์วามงาม 
ยงัคงใหค้วามสำคญัเปน็อนัดบัแรกคอื 
ผลติภณัฑท์ี่เปน็ของแท ้โดยการคน้หา    
ของแท ้   ในหมวดหมู่ความงามเพิ่มขึ้น 
21%




Estee Lauder ใช ้Search ในการใหค้ำตอบ 
กบัผู้เลอืกซื้อผลติภณัฑค์วามงาม

การทำใหผู้้บรโิภคมองเหน็แบรนดข์องคณุคอืหนึ่งในปจัจยัหลกัที่นำไปสู่ 
การจดจำแบรนด ์(Brand Recognition) และสรา้งยอดขาย โดย Estee 
Lauder มองเหน็ความสำคญัของการทำใหล้กูคา้เหน็แบรนดใ์นขณะคน้หา 
และไดพ้ยายามหาวธิใีนการเพิ่มการมตีวัตนของแบรนด ์(Brand Presence) 
ในตลาดสกนิแครท์ี่มกีารแขง่ขนัสงูนี้ ซึ่ง  ชว่ยใหแ้บรนด ์
แสดงรปูภาพผลติภณัฑค์วบคู่กบั Text Ad และสง่ผลให ้Estee Lauder 
ไดร้บั clickthrough rate จากลกูคา้ใหมเ่พิ่มขึ้น 22%

image extensions

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.



53, 54, 55. Google-commissioned Kantar SEA e-Conomy Research 2021

56, 57. Google Trends, TH, 1 Oct - 30 Nov 2021 vs. 1 Aug - 30 Sep 2021


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


Consumer Packaged Goods



Consumer 
Packaged 
Goods

The pandemic has changed the world as we 
know it. Consumers’ behavior has shifted 
permanently on their path to purchase. In 
2021, health remains the top priority among 
Thais, and they continue to take time out to 
care for themselves. At the same time, as 
people spend more time indoors, the in-
home consumption trend from last year 
remains strong.





Online food delivery in 
Thailand is among the 
most adopted, with 27%  
of internet users using the 
service for the first time  
in 2021, while the overall 
adoption rate is at 76%.54 76%

24% of Thai internet users 
bought beauty products 
online for the first time in 
2021, while the overall online 
adoption rate is at 74%.5374%

Digital disruption has come to both beauty and food,  
as consumers are increasingly buying both online.  
These users are here to stay, given that almost all of them 
intend to continue doing so in the future.



Health and wellness continue to be top of mind among Thai 
consumers, who are placing an emphasis on self-care. This 
year their mentality shifted from finding quick fixes to gaining 
long-term solutions to take care of their body and mind.

99%
of the new digital users in  
2020 said they continued buying 
beauty products and using food 
delivery services online in 2021.55



ผลดัเซลลผ์วิ

เซรั่ม

ทรทีเมน้ทผ์ม

exfoliate the skin

serum

hair treatment

50%+

42%+

55%+

Staying indoors gave consumers 
more time to take care of themselves 
from head to body, with search 
interest growing for: 


+93%

Search interest in    ภมูคิุ้มกนั    
(immunity) grew by 93% this 
year, with    วติามนิ เสรมิภมูคิุ้มกนั    
(immunity boosting vitamins) 
emerging as the top search as 
Thais tried to protect 
themselves from the virus.

ภมูคิุ้มกนั



Thais are looking for ways to 
turn their homes into stress-free 
sanctuaries. Search interest in 
เทยีนหอม    (scented candles) 
increased by 78% this year.

+78%
เทยีนหอม

+79%

Taking a holistic approach 
towards health and wellness, 
Thais want to take care of 
their health from the inside 
out and are being mindful of 
their consumption, with 79% 
growth in search interest in 
plant-based diet   .



With people spending a lot of time at home this year due to 
lockdowns, interest in in-home consumption continues to see a 
surge. Home cooking also got upgraded this year as consumers 
became more adept at creating their favorite dishes in their 
kitchens. At the same time, Thais are showing a readiness to 
step out as and when mobility restrictions ease.

Consumer needs are diverse. This may mean you need to 
understand your customers to communicate relevant 
messages that address different pain points to capture 
demand and win hearts. 



 on YouTube lets brands create customized 
videos at scale by using different key messages for different 
target audiences.


Director Mix

TIP

Understand 

dynamic demand

https://www.thinkwithgoogle.com/future-of-marketing/creativity/tools/director-mix/


วธิทีำขา้วเหนยีวทเุรยีน
how to make sticky rice with durian

วธิทีำกุ้งดองซอีิ๊ว

วธิทีำน้ำกระชาย

how to make soy sauce marinated shrimp

how to make fingerroot juice

Growing food-related searches on Search:


วธิทีำปลาหมกึยา่ง
how to make grilled squid

วธิทีำกลว้ยทอด

วธิทีำขา้วหมกไก่

how to make fried banana

how to make chicken biryani

Growing food-related searches on YouTube:

People are still turning to Search and YouTube 
for cooking ideas, inspiration and tips.


กาแฟแคปซลู

+38%

Thais continue to stock up, with 
search interest in    กาแฟแคปซลู    
(coffee capsule) showing a 
sustained growth of 38%.



+40%

แตง่หนา้

Thai consumers are excited to  
step out as seen by the 40% growth 
in search interest in    แตง่หนา้    
(makeup) from Oct-Nov 2021, 
compared to Aug-Sep 2021 when 
the country was under a lockdown.56

+112%

As soon as mobility 
restrictions were lifted,  
search interest in restaurants, 
massages and spas    near me    
bounced back at 112%.57



The prolonged nature of the crisis has led Thais to reevaluate 
their consumption choices and assess if they align with what 
they value. As people’s journeys become more personal, they 
are taking the time to understand if a product or its ingredients 
fulfil their particular set of needs.

Seasonality might not look the same in these times of 
uncertainty. To understand and capture dynamic demand, 
brands can lean on  to stay on top of market 
trends. Learn more about how Google Trends can help you 
keep up with shifting behaviors .

Google Trends

here

TIP

Keep a pulse on 

consumer sentiment

ยาทาเลบ็ ยี่หอ้ไหนดี

ที่ดดัขนตา ยี่หอ้ไหนดี

วติามนิ ด ี3 ยี่หอ้ไหนดี

which brand of nail polish to buy

which brand of eyelash curler to buy

which brand of vitamin D3 to buy

We are seeing more searches for product reviews or 
brand suggestions as people become conscious 
about their purchases. Popular searches related to    
ยี่หอ้ไหนด ี   (which brand to buy) include:


https://trends.google.com/trends/?geo=TH
https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-trends/how-to-use-google-trends/


Authenticity is still top of mind 
among beauty shoppers, with 
search interest in    ของแท ้   
(authentic products) in the 
beauty category growing by 21%.


+21%

ของแท้

+36%

+41%

growth in 
searches for

increase in 
searches for

nicotinamide

retinol

Beauty consumers are turning 
to Search for answers to 
combat their skin problems.



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.



53, 54, 55. Google-commissioned Kantar SEA e-Conomy Research 2021

56, 57. Google Trends, TH, 1 Oct - 30 Nov 2021 vs. 1 Aug - 30 Sep 2021


Brand visibility is one of the key factors in winning brand 
recognition and generating sales. Estee Lauder knows the 
importance of being there when customers need it, so it is 
exploring ways to ensure brand presence in the competitive 
skincare market. Through the use of  that 

allows the brand to show a product image alongside text ads, 
Estee Lauder was able to gain 22% uplift in CTR from new 
customers.

image extensions

How Estee Lauder used Search to be the 
answer to beauty shoppers' questions

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

