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การชอ็ปปิ้ง

อคีอมเมริซ์เปน็สิ่งที่ผลกัดนัเศรษฐกจิดจิทิลัของ

ประเทศไทยใหเ้ตบิโตมากที่สดุ โดยในป ี2021 ที่ผา่นมา 
อคีอมเมริซ์ในไทยมมีลูคา่สงูถงึ 2.1 หมื่นลา้นดอลลาร ์
สหรฐั44 เมื่ออตัราการเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็ทั่วประเทศ 
เพิ่มสงูขึ้น ผู้ใชบ้รกิารดจิทิลัรายใหมก่ม็จีำนวนมากขึ้น 
ตามไปดว้ย ในขณะเดยีวกนัผู้ที่ใชง้านอนิเทอรเ์นต็อยู่แลว้ 
กม็องหาวธิใีชง้านเทคโนโลย ีดจิทิลัที่ในดา้นอื่นๆ มากขึ้น 
เราจงึเหน็ไดช้ดัวา่การชอ็ปปิ้งออนไลนไ์มใ่ชเ่ทรนด์

ที่เกดิขึ้นแคเ่พยีงชั่วคราว เพราะทศันคต ิพฤตกิรรม 
หรอือปุนสิยั ในการซื้อของผู้บรโิภคไดเ้ปลี่ยนแปลง 
ไปแลว้ และหลายเทรนดจ์ะยงัคงดำเนนิตอ่ไปหลงั 
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19




9 ใน 10
ในขณะเดยีวกนั 9 ใน 10 ของผู้ใชด้จิทิลั 
จากปกีอ่นหนา้กลา่ววา่พวกเขายงัคงซื้อ 
สนิคา้ออนไลนอ์ยา่งตอ่เนื่องในป ี202146


44%+
ขายอะไรออนไลน์

เมื่อนกัชอ็ปหนัมาใชช้อ่งทางออนไลน์
มากขึ้น ผู้คา้จงึปรบักลยทุธด์จิทิลั 
เพื่อเขา้ถงึคนเหลา่นั้น เหน็ไดจ้าก 
การคน้หา      ขายอะไรออนไลน ์    
ที่เพิ่มขึ้น 44%


9 ใน 10 ของผู้ใชอ้นิเทอรเ์นต็ชาวไทยเคยซื้อ 
ของออนไลนอ์ยา่งนอ้ย 1 ครั้งในป ี202145

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญข่องการคา้ปลกียงัคงดำเนนิตอ่ไป   
ในป ี2021 โดยนกัชอ็ปหนัมาใชช้อ่งทางออนไลนก์นัมากขึ้น 
และผู้ที่ชอ็ปออนไลนม์าตั้งแตก่อ่นเกดิสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
กใ็ชช้อ่งทางออนไลนถ์ี่ขึ้นกวา่เดมิ




ผู้บรโิภคไทยใชช้อ่งทางที่หลากหลายตลอดเสน้ทางการชอ็ปปิ้งเพื่อหา

ขอ้มลู และซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร โดยเมื่อเผชญิกบัตวัเลอืกอนัลน้หลาม 
บนโลกออนไลน ์พวกเขาเลอืกใช ้Search และ YouTube ในการประเมนิ 
ขอ้มลูตา่งๆที่พวกเขาม ีและชว่ยใหพ้วกเขาตดัสนิใจซื้อไดอ้ยา่งมั่นใจ 
และตรงตามความเชื่อที่พวกเขามี


MyCloudFulfillment

Maximize conversions
Target ROAS

 บรษิทัที่ใหบ้รกิารจดัการคลงัสนิคา้แกผู่้ประกอบการ 
ธรุกจิออนไลน ์มเีปา้หมายในการเพิ่มจำนวน Lead จากลกูคา้ที่มปีรมิาณ 
การสั่งซื้อจำนวนมาก พวกเขาจงึกำหนดมลูคา่ที่แตกตา่งกนัใหก้บั Lead 
แตล่ะประเภท และปรบักลยทุธ ์Bidding จาก  เปน็ 

 ซึ่งสง่ผลให ้MyCloudFulfillment ไดผ้ลตอบแทนจาก 
คา่โฆษณา (return on ad spend) ตามที่ตอ้งการจากโฆษณาบน Google 
Search และยงัสามารถเพิ่มรายไดถ้งึ 100% ทา่มกลางสถานการณ ์
การแพรร่ะบาด



MyCloudFulfillment 
เพิ่มผลตอบแทนจากคา่โฆษณาสงูสดุดว้ย Search


https://www.mycloudfulfillment.com/
https://support.google.com/google-ads/answer/7381968?hl=en
https://support.google.com/google-ads/answer/6268637?hl=en


67%

68%

76%

คำแนะนำจากผู้อื่น/การพดูคยุกบัคนขาย

33%

ขอ้เสนอที่ด/ีราคา 

42%

โฆษณา/ขอ้มลูที่พบในอนิเทอรเ์นต็

45%
3 สิ่งที่มอีทิธพิลตอ่นกัชอ็ป 
ออนไลนช์าวไทยตลอด

เสน้ทางการซื้อ48 ไดแ้ก่

74%
ของนกัชอ็ปไทยเลอืกใชว้ธิกีาร

ชอ็ปปิ้งแบบไรร้อยตอ่ 
(Omnichannel) 47




การคน้หา     ยี่หอ้ไหนดี

เพิ่มขึ้น 30% 
จากการที่นกัชอ็ปไทยพยายาม

หาขอ้มลูวา่แบรนดไ์หนดทีี่สดุ


+30%

#1
Google Search คอื ชอ่งทางอนัดบั 1 
ที่ผู้บรโิภคเลอืกใชใ้นการหาขอ้มลู 
ที่เกี่ยวขอ้งสำหรบัผลติภณัฑ์

ทกุหมวดหมู่ที่มกีารสำรวจ49



ดไีหม

การคน้หา     ดไีหม

บน YouTube เพิ่มขึ้น 35% 
จากการที่ผู้บรโิภคคน้หา

รวีวิผลติภณัฑก์อ่นตดัสนิใจซื้อ50



+35%

นกัชอ็ปสว่นมากมกัไมรู่้วา่ตวัเองตอ้งการอะไร แบรนดจ์งึควรเขา้ถงึลกูคา้ 
ที่ยงัสบัสนเหลา่นี้ดว้ยการใหข้อ้มลูที่เกี่ยวขอ้งในเวลาที่เหมาะสมดว้ย 


 ที่สามารถสรา้งโฆษณาที่ปรบัเปลี่ยนตาม 
ความสนใจของลกูคา้แตล่ะบคุคล อา่น
เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพให ้Responsive Search Ads ของคณุ

Responsive Search Ads
เคลด็ลบั 5 ขอ้นี้ 

เคลด็ลบั

ใหข้อ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้บรโิภค
ผา่นชอ่งทางออนไลน์

https://www.youtube.com/watch?v=mxdelKnGybM
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/marketing-strategies/search/5-techniques-from-good-to-great-ads/


และหากลกูคา้คน้พบสนิคา้ที่ดงึดดูความสนใจหรอืกระตุ้นใหพ้วกเขา

คน้หาขอ้มลูเพิ่มขณะที่กำลงัดวูดิโีออยู่นั้น อารมณข์องพวกเขามกัจะ

เปลี่ยนจากการดสูนิคา้ไปเรื่อยๆ มาเปน็การเลอืกชอ็ปสนิคา้อยา่งตั้งใจ 
ซึ่งแบรนดส์ามารถเพิ่มการคลกิและ Conversions ในชว่งเวลานี้ไดด้ว้ย

การเปลี่ยนโฆษณาวดิโีอใหเ้ปน็เสมอืนหนา้รา้นออนไลนผ์า่นการใสส่นิคา้

จาก Product Feed เขา้ไปใน Video action campaigns


YouTube ไดพ้ฒันาจากแหลง่ความบนัเทงิ

มาเปน็แพลตฟอรม์ที่ผู้คนใชเ้พื่อคน้หาสนิคา้ 
และแรงบนัดาลใจใหม่ๆ  สำหรบัการซื้อสนิคา้

รู้หรอืไม?่ ?

https://support.google.com/google-ads/answer/10147229?hl=en


+100%
Conversions ที่เพิ่มขึ้น

+53%
การคลกิที่เพิ่มขึ้น

เมื่อลกูคา้หนัมาใช ้Google เพื่อชว่ยใหพ้วกเขากา้วผา่นความสบัสนระหวา่ง 
การประเมนิตวัเลอืก แบรนดจ์งึควรแสดงตวัและใหข้อ้มลูที่พวกเขาตอ้งการ 
ในทกุชอ่งทางเพื่อเปลี่ยนความตั้งใจใหก้ลายเปน็คำสั่งซื้อ 

 ไดใ้ชโ้ซลชูนัของ Google อยา่งเตม็รปูแบบ ทั้งบน YouTube, 
Discovery, Shopping และ Search ซึ่งชว่ยให ้Conversions เพิ่มขึ้นถงึ 
100% และไดเ้พิ่มจำนวนการคลกิไปยงัรา้นคา้ออนไลนข์องแบรนดใ์น 
Shopee ถงึ 53% เมื่อเทยีบกบักอ่นที่จะใชโ้ซลชูนัดงักลา่ว


ลอรอีลั ปารสี 
ประเทศไทย

กลยทุธข์องลอรอีลั ปารสี ประเทศไทย 
ในการดงึดดูลกูคา้ใหม ่

ในขณะที่พวกเขากำลงัตดัสนิใจซื้อ 

https://www.loreal-paris.co.th/
https://www.loreal-paris.co.th/


ของสด

77%

+24%

ผู้บรโิภคหลายคนเลอืกใช ้Search 
เพื่อชว่ยหาบรกิารสั่งของสดออนไลน ์
โดยการคน้หาเกี่ยวกบั      ของสด

เตบิโตขึ้น 24% เชน่คำวา่ 
สั่งของสดออนไลน์



77% ของผู้ใชอ้นิเทอรเ์นต็ชาวไทยสั่งซื้อสนิคา้อปุโภคบรโิภคทางออนไลน ์
อยา่งนอ้ย 1 ครั้งในป ี2021 (เมื่อเทยีบกบั 64% สำหรบัผู้ใชใ้นภมูภิาค 
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต)้51


การชอ็ปปิ้งในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมากตั้งแตเ่กดิ

การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ผู้บรโิภคเปดิใจกบัการซื้อของ 
ออนไลนม์ากขึ้น และไมล่งัเลที่จะซื้อสนิคา้ที่โดยทั่วไปมกัจะซื้อ

ผา่นชอ่งทางออฟไลนผ์า่นชอ่งทางออนไลนแ์ทน โดยการสั่งสนิคา้ 
อปุโภคบรโิภคทางออนไลน ์(online groceries) กลายมาเปน็ 
บรกิารทางดจิทิลัที่เขา้ถงึผู้บรโิภคไดม้ากที่สดุในประเทศไทย




ระหวา่งที่มกีารบงัคบัใชม้าตรการ

ลอ็กดาวนใ์นป ี2021 ผู้ขายของ 
ออนไลนช์าวไทยสรา้งสรรคค์อนเซป็ต์
กลอ่งสุ่มที่รวมผลติภณัฑห์ลากหลาย 
และลกูคา้จะไมท่ราบวา่สนิคา้ขา้งใน

มอีะไรบา้งจนกวา่จะไดร้บักลอ่งสุ่มนี้ 
คอนเซป็ตน์ี้ทำใหน้กัชอ็ปในไทยรู้สกึ 
ตื่นเตน้และใหค้วามสนใจในเชงิบวก 
เหน็ไดจ้ากการคน้หา    กลอ่งสุ่ม 
จากเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนกนัยายน
ที่เพิ่มขึ้น 93%52

กลอ่งสุ่ม

+93%



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.



44, 45, 46. Google-commissioned Kantar SEA e-Conomy Research 2021

47, 48. Google/Kantar, Shopper Pulse SEA, TH, 2021, n=2087

49. Google commissioned Kantar/Quantum Report: "Emotional Value of Search 2021". Base: Those who 
have purchased from the vertical in the past 18 months (Electronics, Wellness, Auto, Finance, Telco), TH 
n=502

50. Google Trends, TH, YouTube search

51. Google-commissioned Kantar SEA e-Conomy Research 2021

52. Google Trends, TH, 1 Jul - 30 Sep 2021 vs. 1 Apr - 30 Jun 2021

เราทราบดวีา่ชว่งเวลาของการชอ็ปปิ้งสามารถเกดิขึ้นไดท้กุเวลา 
 จงึชว่ยใหค้ณุไดช้อ็ปสนิคา้อะไรกต็ามที่คณุเหน็ไดท้นัท ีเพยีงใชฟ้เีจอร ์

Image Search บนแอป Google จากนั้นแตะไปที่รปูภาพสนิคา้ที่คณุ 
ตอ้งการซื้อ คณุกจ็ะพบชอ่งทางจดัจำหนา่ยสิ่งนั้นบนโทรศพัท ์
หรอืแทบ็เลต็ทนัท ีอา่นเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัวธิชีอ็ปผา่น Google Lens ได้

Google 
Lens

ที่น่


เคลด็ลบั

คดินอกกรอบเดมิๆ

https://lens.google/
https://lens.google/
https://blog.google/products/shopping/search-on-2021-shopping/


Shopping



Shopping

E-commerce has emerged as the biggest 
contributor to Thailand’s internet economy, 
and was valued at 21 billion USD in 2021.44 
As internet penetration rises across the 
country, there’s been an influx of new 
users. At the same time, existing users are 
looking for ways to deepen their digital 
usage. It’s clear now that online shopping is 
anything but a temporary shift. Consumer 
attitudes, behaviors and purchasing habits 
have changed—and many of these trends 
will continue post-pandemic.



44%+
ขายอะไรออนไลน์

As more shoppers come 
online, merchants are adapting 
their digital strategies to reach 
them. Search interest in    
ขายอะไรออนไลน ์   (what to sell 
online) grew by 44%.

9 in 10
9 in 10 Thai internet users have made 
at least one purchase online in 2021.45

On the other hand, 9 in 10 existing 
users said they have continued to 
buy products online in 2021.46


The Great Retail Migration continued into 2021.  
More shoppers moved online, while those who shopped 
online before the pandemic deepened their usage. 



Thai consumers are using multiple touchpoints during their 
shopping experience — for both researching, and purchasing 
products and services. When inundated with choice and 
options online, they are turning to Search and YouTube to help 
them evaluate the information available and make confident 
decisions that align with their value systems and beliefs. 

MyCloudFulfillment

Maximize conversions Target ROAS

, a B2B e-commerce fulfilment and 
warehouse company, aimed to increase its number of leads 
from clients with large order volume. By assigning different 
values to different leads and adjusting its bidding strategy 
from  to , it was able to 
leverage Google Search Ads to achieve the desired return on 
ad spend and grow its revenue by 100% during the pandemic.


How MyCloudFulfillment maximized  
return on ad spend through Search

https://www.mycloudfulfillment.com/
https://support.google.com/google-ads/answer/7381968?hl=en
https://support.google.com/google-ads/answer/6268637?hl=en


The 3 drivers to influence 
Thai online shoppers 
along their path to 
purchase are:48 

67%

68%

76%

recommendation from others/ 
conversation with a salesperson

33%

good deal/price

42%

advertising/details seen on the internet 

45%

74%
of Thai shoppers are 
adopting an omnichannel 
approach to shopping.47




Search interest in    ยี่หอ้ไหนดี

(which brand to buy) grew by 
30%, as Thai shoppers try to 
understand what brands are 
best for them.

+30%

#1
Google Search is the #1 
touchpoint to look for relevant 
information across all 
surveyed product categories.49



ดไีหม

We are seeing a 35% growth  
in YouTube searches for    ดไีหม 
(is it good?), as consumers 
seek product reviews before 
making a purchase.50


+35%

Shoppers don’t always know what they want. Reach undecided 
consumers by offering the right information at the right time. 
Leverage  to put the spotlight on your 
product with a flexible and personalized ad that’s relevant to 
your audience. Create impactful Responsive Search Ads with 
these .

Responsive Search Ads

5 tips

TIP

Be a relevant 
online resource

https://www.youtube.com/watch?v=mxdelKnGybM
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/marketing-strategies/search/5-techniques-from-good-to-great-ads/


While watching videos, customers often shift from passive 
browsing to active shopping if they come across a product that 
interests them or motivates them to find out more.  

To encourage clicks and conversions, brands can transform 
video ads into a digital storefront by adding a browseable 
product feed to .
Video action campaigns

YouTube has evolved from an entertainment 
destination to a place where people come  
to discover, and get inspired to make their 
next purchase. 

Did you know??

https://support.google.com/google-ads/answer/10147229?hl=en


+100%
increase in conversions

+53%
incremental clicks

Customers turn to Google to navigate through confusion during 
moments of evaluation. This makes it important for your brands 
to show up and provide the answers shoppers need across all 
media touchpoints and turn that intent into purchase. 

 adopted a full suite of Google’s cross-product 
solutions on YouTube, Discovery, Shopping, and Search to 
achieve 100% increase in conversions and 53% incremental 
clicks on the brand's online store on Shopee as compared to 
before using the solutions.

L'Oréal 
Paris Thailand

How L'Oréal Paris Thailand won new 
customers in moments of evaluation

https://www.loreal-paris.co.th/
https://www.loreal-paris.co.th/


ของสด

77% of Thai internet users bought groceries online at least 
once in 2021 (compared to 64% in Southeast Asia).51


77%

+24%

Many also looked to Search to 
order fresh produce online, with 
search interest related to    ของสด 
(fresh produce) growing at 24%,  
for example    สั่งของสดออนไลน ์
(order fresh produce online).


Shopping has evolved significantly across Thailand since 
the start of COVID-19, with consumers more open now than 
ever to purchasing products online. They also do not 
hesitate to buy products online that they traditionally 
purchased offline, with online groceries emerging as the 
most penetrated digital service in the country. 



Thai online sellers are getting 
creative. During the lockdown 
this year, they invented the 
concept of a mystery box with 
various products. Customers 
did not know what was inside 
till the box arrived. It gave Thai 
shoppers a sense of excitement 
and received positive attention, 
with 93% growth in search 
interest in    กลอ่งสุ่ม    (mystery 
box) from July to September.52

กลอ่งสุ่ม

+93%



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.



44, 45, 46. Google-commissioned Kantar SEA e-Conomy Research 2021

47, 48. Google/Kantar, Shopper Pulse SEA, TH, 2021, n=2087

49. Google commissioned Kantar/Quantum Report: "Emotional Value of Search 2021". Base: Those who 
have purchased from the vertical in the past 18 months (Electronics, Wellness, Auto, Finance, Telco), TH 
n=502

50. Google Trends, TH, YouTube search

51. Google-commissioned Kantar SEA e-Conomy Research 2021

52. Google Trends, TH, 1 Jul - 30 Sep 2021 vs. 1 Apr - 30 Jun 2021

We know that a shopping moment can happen at any time,  
and  has made all the products you see instantly 
shoppable. Simply use the Image Search feature on the Google 
app and tap on an image of the product you want to buy. You 
will find it on your screen. Read more on how to shop with 
Google Lens .


Google Lens

here

TIP

Think beyond 
the traditional

https://lens.google/
https://blog.google/products/shopping/search-on-2021-shopping/

