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การเงนิ

บรกิารธนาคารบนมอืถอื (mobile banking) ไดช้ว่ยให ้
คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางการเงนิสามารถเขา้ถงึ 
บรกิารทางการเงนิไดม้ากขึ้น ตั้งแตก่อ่นเกดิการแพร-่ 
ระบาดของโรคโควดิ-19 และในระยะเวลาสองปทีี่ผา่นมา 
บรกิารดา้นการเงนิผา่นชอ่งทางดจิทิลัในไทยไดเ้ตบิโตขึ้น 
อยา่งตอ่เนื่อง ซึ่งถกูขบัเคลื่อนโดยภาครฐั เอกชน 
และประชาชนทั่วไปยิ่งไปกวา่นั้นสถานการณก์ารแพร-่

ระบาด สง่ผลใหธ้นาคารและผู้ใหบ้รกิารทางการเงนิอื่นๆ 
นอกจากธนาคาร (non-banks) ตอ้งปรบัรปูแบบธรุกจิ 
และพฒันาโซลชูนัทางการเงนิตา่งๆ ใหเ้ขา้สู่ระบบดจิทิลั 
อยา่งรวดเรว็ ซึ่งดเูหมอืนวา่เทรนดเ์หลา่นี้จะสง่ผลใน 
ระยะยาว และผลกัดนัใหป้ระเทศไทยกา้วเขา้สู่สงัคม 
ไรเ้งนิสด



ไมใ่ชแ่คเ่ฉพาะผู้คนในหวัเมอืงหลกัที่ใช้

ชอ่งทางออนไลนเ์พื่อคน้หาบรกิารทาง

การเงนิ แตเ่รายงัเหน็การคน้หา    
แอปธนาคาร    ที่มาจากจงัหวดัอื่นๆ 
นอกหวัเมอืงหลกัดว้ย โดยการคน้หา 
ตอ่คนสงูสดุมาจากจงัหวดั ตอ่ไปนี้ 

ปราจนีบรุ ี 

ชมุพร  

กาญจนบรุ 


73%

ความกงัวลดา้นสขุภาพทำใหบ้รกิารดา้น 
การเงนิผา่นชอ่งทางดจิทิลัเตบิโตขึ้น 
เพราะผู้คนมองวา่วธิกีารชำระเงนิแบบ
ไรเ้งนิสดนั้นปลอดภยักวา่



73% ของผู้ใชแ้อปในไทยจะยงัคงใชว้ธิ ี
การชำระเงนิดจิทิลัผา่นแอปธนาคาร 
และกระเปา๋เงนิดจิทิลัตอ่ไป แมว้า่ 
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดจะจบลง39

ผู้บรโิภคไทยยงัคงสนใจบรกิารดา้นการเงนิทางดจิทิลั และหนัมาพึ่งพา 
แหลง่ขอ้มลูที่นา่เชื่อถอือยา่ง การคน้หาผา่น Search และเวบ็ไซตข์อง 
ธนาคารตา่งๆ ในการบรหิารจดัการเรื่องการเงนิ



ความโปรง่ใสคอืสิ่งที่คนไทยตอ้งการในชว่งเวลาที่ไมแ่นน่อนนี้ ดงันั้น 
แหลง่ขอ้มลูที่นา่เชื่อถอื เชน่ Search และเวบ็ไซตข์องสถาบนัการเงนิ 
จงึมบีทบาทสำคญัมากตอ่การตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค41

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

กระตุ้นใหผู้้คนใชแ้อปการเงนิมากขึ้น  


กจิกรรมทางการเงนิ 5 อนัดบัที่คนไทยทำผา่นแอป40ไดแ้ก่

จา่ยบลิ

ชำระเงนิคา่สนิคา้

โอนเงนิระหวา่งบญัชี

โอนเงนิระหวา่งบคุคล

ตรวจสอบยอดเงนิคงเหลอื

57%

66%

67%

68%

76%

รู้หรอืไม?่?



หาขอ้มลูเกี่ยวกบั  
ประกนัชวีติ 76% 52%

หาขอ้มลูเกี่ยวกบั  
สนิเชื่อสว่นบคุคล 71% 70%

หาขอ้มลูเกี่ยวกบั 
กองทนุรวม 76% 65%

ใช ้search engine ใชเ้วบ็ไซตท์างการของธนาคาร



เรยีนรู้กลยทุธข์อง บตัรกรงุไทย ที่กา้วทนั 
ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

เนื่องจากเสน้ทางการซื้อของผู้บรโิภคเตม็ไปดว้ยชอ่งทางที่หลากหลาย สถาบนั 
การเงนิจงึควรใชป้ระโยชนจ์าก Automation และ Attribution Technology 
เพื่อใหท้ราบไดว้า่สื่อโฆษณาไหนบา้งที่มสีว่นเพิ่ม Conversions และเพื่อเพิ่ม 
การเขา้ถงึผู้ที่มโีอกาสเปน็ลกูคา้บนแพลตฟอรม์ของ Google 



ซึ่ง  คอืโซลชูนัการตลาดดจิทิลัที่ใช ้Machine Learning 
ในการเลอืกชอ่งทางของ Google ที่เหมาะสมที่สดุสำหรบัการแสดงโฆษณา 
ไมว่า่จะเปน็ YouTube, Search, Display, Discovery และอื่นๆ อกีมากมาย 
เพื่อใหผู้้ลงโฆษณาไดผ้ลลพัธท์างการตลาดที่ดทีี่สดุจากงบประมาณที่ใช้


Performance Max

เคลด็ลบั

ใชป้ระโยชนจ์าก Automation 
ควา้ผลลพัธท์ี่คณุตอ้งการ

https://support.google.com/google-ads/answer/10724817?hl=th&ref_topic=11336002


บรกิารดา้นการเงนิดจิทิลัเปน็ปจัจยัสำคญัที่จะนำธรุกจิไทย

ไปสู่การเตบิโตและความเทา่เทยีมในการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ

บตัรกรงุไทย

Conversions เพิ่มขึ้นถงึ 42%

 ใช ้Machine Learning และ Automation ผา่นโซลชูนั 
Performance Max เพื่อเขา้ถงึและดงึดดูลกูคา้บนชอ่งทางตา่งๆ บนเสน้ทาง 
การซื้อที่ซบัซอ้นของพวกเขา ซึ่งไดช้ว่ยใหบ้ตัรกรงุไทยเขา้ถงึผู้ที่มโีอกาสเปน็ 
ลกูคา้และแสดงโฆษณาที่เกี่ยวขอ้งกบัพวกเขาบนแพลตฟอรม์ตา่งๆ ของ 
Google อยา่งมปีระสทิธภิาพทำให ้  
เมื่อเทยีบกบัแคมเปญอื่นกอ่นที่จะมาใช ้Performance Max



การคน้หา    สรา้ง QR code     
เพิ่มขึ้น 25% เนื่องจากธรุกจิตา่งๆ 
หนัมาใชว้ธิกีารรบัชำระเงนิแบบ 
ไรเ้งนิสด 


สรา้ง QR code

+25%

https://www.ktc.co.th/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/marketing-strategies/automation/ktc-case-study-brandcast-2021/


+300%

การคน้หา    เยยีวยาประกนัสงัคม     
เพิ่มขึ้น 300% 

96%

82%

ของผู้คา้ดจิทิลัในปจัจบุนัรบั
การชำระเงนิแบบดจิทิลั42 
และ

ใชบ้รกิารสนิเชื่อผา่น 
ชอ่งทางดจิทิลั42

เมื่อความกงัวลทางการเงนิเพิ่มขึ้น คนไทยมองหาความชว่ยเหลอื 

ทางการเงนิเพื่อใหผ้า่นพน้ชว่งยากลำบากนี้ไปได้

฿



วธิสีมคัรสนิเชื่อเสรมิพลงัฐานราก

วธิรีายงานตวัวา่งงานผา่นเนต็

วธิลีงทะเบยีน เรารกักนั

วธิใีชค้นละครึ่ง

วธิยีนืยนัตวัตน เราชนะ

ผู้คนใช ้Search ในการหาขอ้มลูเพื่อชว่ยใหพ้วกเขาไดร้บัประโยชนส์งูสดุ

จากการสนบัสนนุทางการเงนิ 5 ใน 10 อนัดบัคำคน้หายอดนยิมเกี่ยวกบั

   วธิ ี       ในประเทศไทย ไดแ้ก่

สนิเชื่อเงนิดว่น

+59%

การลอ็กดาวนท์ำใหผู้้คนตอ้งเผชญิกบั
ความเครยีดทางการเงนิมากขึ้น 
เหน็ไดจ้ากการคน้หา    สนิเชื่อเงนิดว่น    
ที่เพิ่มขึ้น 59% เนื่องจากคนไทยพยายาม 
หาเงนิสดมาไวก้บัตวัในชว่งเวลาที่ 
ไมแ่นน่อนน้




+41%

การคน้หา    หุ้นตา่งประเทศ    

เพิ่มขึ้น 41%

+64%

การคน้หา    หุ้นปนัผล   เพิ่มขึ้น 64% 
ในขณะที่การคน้หา   ฝากประจำ   ลดลง

คนไทยมคีวามกระตอืรอืรน้ที่จะศกึษาผลติภณัฑท์างการเงนิใหม่ๆ  
และมองหาวธิกีารลงทนุ



5 อนัดบัการคน้หาครปิโต-
เคอเรนซยีอดนยิมในประเทศไทย 
ประจำป ี202143 ไดแ้ก่

Bitkub

BINANCE

Morning Moon Village

TradingView

Zipmex

+245%
bitcoin

การคน้หาสกลุเงนิดจิทิลัพุ่งสงูขึ้น 
โดยการคน้หา    bitcoin    

เพิ่มขึ้น 245%



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.



39, 40. Google/Kantar, Apps: How to realize their full value, TH, 2021, n=1000 people

41. Google/Nielsen, Finance Market Study, Thailand, Nov 2021

42. Google/Dynata, SEA-6 Digital Merchant Survey, TH, 2021 

Note: Digital Merchants include businesses that have captured online sales in the past 12 months and are 
currently operating online

43. Year in Search 2021: Thailand’s top trending searches in 2021







รู้หรอืไม?่?

Google Finance คอืเวบ็ไซตท์ี่ชว่ยให ้
ผู้คนเริ่มคน้หาการลงทนุที่นา่สนใจ

และตรงกบัความตอ้งการของพวกเขา 
และยงัสามารถสรา้ง Watch List 
รวมถงึตดิตามขา่วสารดา้นการลงทนุที่ 
เขา้ใจงา่ยไดอ้กีดว้ย




Finance



Finance

Even before the pandemic, mobile banking had 
emerged as an enabler for financial inclusion in 
Thailand, especially to reach and serve the 
financially underserved. Now, two years into 
the pandemic, there is a continued surge in 
digital financial services across the country, 
driven by the government, businesses and 
general public. The pandemic has also 
accelerated the digitization of business models 
and financial solutions by financial institutions 
across banks and non-banks. These trends are 
likely to have a lasting impact, driving Thailand 
towards a cashless society. 



Searches for financial services aren’t 
just coming from metros but also 
non-metro areas, with the highest 
searches per capita for    แอปธนาคาร    
(bank application) coming from: 

ปราจนีบรุ ี(Prachin Buri) 

ชมุพร (Chumphon) 

กาญจนบรุ ี(Kanchanaburi)


73%

Concerns for physical health 
have accelerated the adoption 
of digital banking, with cashless 
payment methods being seen 
as more hygienic.



73% of Thai app users prefer to 
use digital payments such as 
banking apps and e-wallets 
post-COVID-19.39

Thai consumers continue to show interest in online financial 
services. They are turning to trusted sources of information, 
including Search and banks’ websites, to handle and manage 
their finances. 



Thais are looking for transparency in uncertain times. 
Trusted sources of information, such as Search and 
financial institutions' websites, are playing an important role 
in influencing consumers' decisions.41

The pandemic has triggered a boom in terms  
of adoption of finance apps.  


Top 5 activities among Thai finance app users:40

pay bills

retail payments

transfer between accounts

person to person transfer

check account balance

57%

66%

67%

68%

76%

Did you know??



To find out about  
Life Insurance 76% 52%

To find out about  
Personal Loan 71% 70%

To find out about  
Mutual Funds 76% 65%

use search engine use official bank websites



How Krungthai Card captured demands 
effectively and efficiently

As consumers navigate numerous touchpoints across platforms, 
financial institutions can leverage automation technology to reach 
high potential customers across Google platforms. 



 is a digital marketing solution that utilizes 
machine learning to offer relevant ads on the most appropriate 
channels across Google's properties, including YouTube, Search, 
Display, Discovery, and more. Thus, an advertiser's budget is 
optimized across channels to achieve the highest value 
opportunities as per marketing objectives.


Performance Max

TIP

Leverage automation 
to get results

https://support.google.com/google-ads/answer/10724817?hl=en&ref_topic=11336002


Search interest  
in    สรา้ง QR code     
(how to generate QR code) 
grew by 25%, as businesses 
transitioned to cashless 
payment options. 


สรา้ง QR code

+25%

Digital financial services are becoming critical enablers 
for Thai businesses, leading to growth and even more 
financial inclusion.



+300%

Search interest in    เยยีวยาประกนัสงัคม     
(social security unemployment 
compensation) grew by 300%. 

As financial worries increase, more Thais are looking for 
financial assistance to get them through these tough times. 

฿

96%

82%

of digital merchants 
now accept digital 
payments and...42

...have adopted digital 
lending solutions.42



how to register for Rao Rak Kan

วธิลีงทะเบยีน เรารกักนั

how to sign up for Serm Palung Rak Tan

วธิสีมคัรสนิเชื่อเสรมิพลงัฐานราก

วธิรีายงานตวัวา่งงานผา่นเนต็
how to report unemployment

how to apply for Khon La Krueng

วธิใีชค้นละครึ่ง

how to verify identity for Rao Chana

วธิยีนืยนัตวัตน เราชนะ

People are also turning to Search for assistance to help them 
get the most out of their financial support. The top 5 of 10 
trending    how to    queries in Thailand include:

Lockdowns have put more 
people in financial distress,  
with search interest in    
สนิเชื่อเงนิดว่น   (quick cash loan) 
growing by 59% as Thais seek 
cash in uncertain times.


สนิเชื่อเงนิดว่น

+59%



+41%

Search interest in    หุ้นตา่งประเทศ    
(foreign stocks) grew by 41%.

+64%

Search interest in    หุ้นปนัผล 
(dividend stocks) grew by 64%, 
compared to a decline in 
searches for    ฝากประจำ     
(fixed saving).

Thais are proactively educating themselves on new financial 
products and are looking for ways to make investments.



Top 5 searches for 
cryptocurrency in Thailand 
in 2021:43 

Bitkub

BINANCE

Morning Moon Village

TradingView

Zipmex

+245%

bitcoin

There’s been a surge in interest 
for digital currency, with search 
interest in    bitcoin    growing  
by 245%.



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.



39, 40. Google/Kantar, Apps: How to realize their full value, TH, 2021, n=1000 people

41. Google/Nielsen, Finance Market Study, Thailand, Nov 2021

42. Google/Dynata, SEA-6 Digital Merchant Survey, TH, 2021 

Note: Digital Merchants include businesses that have captured online sales in the past 12 months and are 
currently operating online

43. Year in Search 2021: Thailand’s top trending searches in 2021







Did you know??

The Google Finance tool provides 
answers to investment-related 
queries. It is a great place to start 
your search for finding interesting 
and relevant investments, create 
your own stock watchlist and find 
easy-to-digest investing news.



