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หากมองยอ้นกลบัไปเมื่อป ี2020 เราพบวา่ 
ผู้บรโิภคไทยหนัมาใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัมากขึ้น 
อยา่งที่ไมเ่คยเกดิขึ้นมากอ่น และป ี2021 กค็อื

ปทีี่พวกเขาเรยีนรู้ที่จะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลย ี
เหลา่นั้นมากขึ้น โดยเริ่มมองหาวธิใีหม่ๆ  ในการ

ใชช้วีติ ศกึษาขอ้มลู หาความบนัเทงิ และเชื่อมตอ่ 
กบัธรุกจิตา่งๆ ทา่มกลางสถานการณก์ารแพร-่ 
ระบาดของโรคโควดิ-19 นอกเหนอืจากพฤตกิรรม 
ที่เปลี่ยนไปเหลา่นี้ ผู้บรโิภคไทยยงัคาดหวงัให ้
ธรุกจินำเสนอสนิคา้หรอืบรกิารตา่งๆ ที่เคยม ี
อยู่ในโลกออฟไลนบ์นโลกออนไลน์



การเชื่อมตอ่อนิเทอรเ์นต็ที่บา้นกลายเปน็ 
สิ่งจำเปน็เพราะผู้คนใชเ้วลาที่บา้นมากขึ้น 
ทำใหก้ารคน้หาเหลา่นี้เพิ่มขึ้นเปน็จำนวนมาก 
ในปทีี่ผา่นมา

ตดิเนต็บา้น TOT ราคาเทา่ไหร ่2564

ตดิเนต็บา้นของอะไรด ี2564

เนต็บา้นทร ู299 ป ี2564

มอืถอื 5G +118%

ความสนใจเกี่ยวกบั 5G ยงัคงเตบิโต 
ขึ้นอยา่งตอ่เนื่องจากปทีี่ผา่นมา 
โดยมกีารคน้หา    มอืถอื 5G      
เพิ่มขึ้น 118% 

เมื่อผู้คนใชเ้วลาบนโลกออนไลนม์ากขึ้น ความตอ้งการตอ่อปุกรณ ์
อเิลก็ทรอนกิสแ์ละการเชื่อมตอ่อนิเทอรเ์นต็สำหรบัการทำกจิกรรมตา่งๆ 
บนโลกออนไลนก์เ็พิ่มสงูขึ้นไปดว้ย



การคน้หา    ซื้อซมิออนไลน 

เพิ่มขึ้น 67% เนื่องจากคนไทยพยายาม 
หาวธิใีนการตดิตอ่สื่อสาร ไมว่า่จะ

ในเรื่องงานหรอืเรื่องสว่นตวั


นอกจากนี้ ผู้บรโิภคยงัมองหา 
การเชื่อมตอ่อนิเทอรเ์นต็บนมอืถอื 
โดยมกีารคน้หา    เตมิเนต็รายวนั 

เพิ่มขึ้น 25%

+25%

+67%



สิ่งที่สำคญักวา่การแสดงตวัใหผู้้บรโิภคเหน็ในขณะที่พวกเขากำลงัคน้หา 
กค็อืการใหค้ำตอบที่เปน็ประโยชนก์บัพวกเขา



ดงันั้นแบรนดจ์งึตอ้งทำความเขา้ใจความชอบและความตอ้งการ

ของผู้บรโิภคเพื่อใหข้อ้มลูที่ตรงตามความตอ้งการของพวกเขา 

ซึ่ง  คอืเครื่องมอืที่ชว่ยใหแ้บรนดป์รบัเปลี่ยน 
ขอ้ความตามคำคน้หาตา่งๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของกลุ่มเปา้หมายอยู่เสมอ

Responsive Search Ads

เคลด็ลบั

เขา้ถงึลกูคา้อยา่งตรงจดุ

92% ของผู้ซื้อซมิการด์ใหมจ่ะซื้อซมิการด์ 
ตามที่ไดว้างแผนไวห้ลงัจากคน้หาขอ้มลู33 
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคญัที่แบรนดค์วรทำคอื 
การใหข้อ้มลูที่จำเปน็ตอ่การตดัสนิใจซื้อ 
ของผู้บรโิภค เพื่อใหแ้บรนดข์องคณุ

เปน็หนึ่งในตวัเลอืกที่พวกเขาประเมนิ

รู้หรอืไม?่?

92%

https://support.google.com/google-ads/answer/7684791?hl=th


ซมัซงุ ประเทศไทย
Ad Strength

Responsive Search Ads

 แบรนดอ์ปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสช์ั้นนำ กา้วทนัเทรนดก์ารคน้หา 
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดว้ยการนำขอ้มลูเชงิลกึที่ไดจ้าก  
มาใชก้บัแคมเปญของ  นอกจากนี้ยงันำคำแนะนำ 
จากแนวทางปฏบิตัมิาใชใ้นการปกัหมดุขอ้ความบรรทดัแรก (headline) 
และคำอธบิายของโฆษณา (description) เพื่อนำเสนอจดุขายของแบรนด ์   
ใหก้บัผู้ที่จะมาเปน็ลกูคา้ การนำขอ้มลูเชงิลกึและแนวทางปฏบิตัแินะนำมาใช ้
ทำให ้Samsung ไดร้บัคะแนน “ด”ี หรอื “ยอดเยี่ยม” เพิ่มขึ้น 8 เทา่สำหรบั  
Responsive Search Ads


ซมัซงุ ประเทศไทยไดร้บัคะแนนโฆษณา (Ad strength) 
“ยอดเยี่ยม” เมื่อใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูเชงิลกึ 

https://www.samsung.com/th/
https://support.google.com/google-ads/answer/9921843?hl=th
https://support.google.com/google-ads/answer/7684791?hl=th


การคน้หาแอปของผู้ใหบ้รกิารเครอืขา่ย 
มอืถอืชั้นนำทั้งสามรายเพิ่มขึ้น 39% 
จากปทีี่แลว้ 

+39%

1 ใน 3 ของคนไทยที่ซื้อซมิการด์ใหม ่
เขา้ชมเวบ็ไซตข์องผู้ใหบ้รกิาร 
เครอืขา่ยมอืถอืกอ่นตดัสนิใจซื้อ351 in 3
87%

87% ของผู้ซื้อซมิการด์ใหม ่
เริ่มเสน้ทางการซื้อผา่นชอ่งทาง 
ออนไลน3์4

แมว้า่ผู้บรโิภคไทยจะใชช้อ่งทางออนไลนใ์นการตดิตอ่สื่อสารกบัผู้ใหบ้รกิาร 
เครอืขา่ยมอืถอืมากขึ้น แตห่นา้รา้นหรอืสาขา กย็งัมบีทบาทสำคญั

ในเสน้ทางการซื้อ (Purchase Journey) ของพวกเขา



+85%

ศนูยบ์รกิารเครอืขา่ยมอืถอืยงัคง 
เปน็ชอ่งทางยอดนยิม สำหรบัผู้ใช ้
บรกิารโทรคมนาคมในไทย โดยมี

การคน้หาศนูยบ์รกิารของคา่ยมอืถอื 
ยอดนยิมทั้งสามแบรนดใ์นไทย 
สงูขึ้นถงึ 85% ซึ่งพุ่งขึ้นสงูสดุ

เมื่อมกีารคลายมาตรการลอ็กดาวน์

มากกวา่ครึ่งของผู้ใชแ้อปของแบรนด์

เครอืขา่ยมอืถอืในไทย ชื่นชอบที่จะสื่อสาร 
กบัแบรนดเ์หลา่นั้นผา่นแอปเพราะรวดเรว็ 
งา่ย และสะดวกสบาย36


รู้หรอืไม?่?



แบรนดค์วรทำใหผู้้คนพบเจอสนิคา้ของคณุไดง้า่ยในชอ่งทางตา่งๆ รวมถงึ 
ใหข้อ้มลูที่เกี่ยวขอ้งและเปน็ประโยชนต์ลอดเสน้ทางการซื้อ เพราะทกุชอ่งทาง 
เปรยีบเสมอืนหนา้รา้นของคณุในโลกยคุปจัจบุนัที่ทกุอยา่งเชื่อมถงึกนั 
หากคณุละเลยชอ่งทางใดชอ่งทางหนึ่ง คณุอาจเสยีโอกาสในการเขา้ถงึผู้ที่ม ี
โอกาสเปน็ลกูคา้ได 



ตวัอยา่งเชน่ ทกุวนิาททีี่ลกูคา้ตอ้งรอใหห้นา้เวบ็ของคณุโหลด 
 เพราะการใหผู้้คนรอหนา้เวบ็โหลดกไ็มต่า่งอะไรจากการ


ใหพ้วกเขาตอ่ควิรอที่หนา้รา้น

Conversion 
จะลดลง 20%

เคลด็ลบั

นำกลยทุธ ์Omnichannel มาใช ้
เพื่อมอบประสบการณไ์รร้อยตอ่

เมื่อมเีวลามากขึ้น คนไทยหนัไปใชส้ื่อออนไลน์

เพื่อชว่ยลดความเครยีดจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-strategies/app-and-mobile/mobile-page-speed-conversion-data/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-strategies/app-and-mobile/mobile-page-speed-conversion-data/


+70%

เวลาในการรบัชมวดิโีอคาราโอเกะ

เพิ่มขึ้นมากกวา่ 70% ในไตรมาส 

แรกของป ี2021 เมื่อเทยีบกบั 

ชว่งเวลาเดยีวกนัของปกีอ่นหนา้38

คนไทยชื่นชอบ YouTube และใช ้

แพลตฟอรม์นี้เพื่อหาความบนัเทงิ 

เปน็ประจำ



การคน้หา     รายการตลก   


บน YouTube เพิ่มขึ้น 193% 

เพราะคนไทยตอ้งการ


หาทางคลายเครยีด37

+193%



นอกจากนี้คนไทยยงัหนัมาเลน่เกมออนไลน ์
เพื่อรกัษาความสมัพนัธก์บัคนรกัในขณะที่ 
ตอ้งเกบ็ตวัอยู่ที่บา้น เหน็ไดจ้ากการคน้หา   
เลน่เกมออนไลนก์บัแฟน    ที่เพิ่มขึ้น 250%

+250%

การคน้หา    เกมออนไลน ์   เพิ่มขึ้น 30% 
โดยมกีารคน้หาตอ่คนสงูสดุในจงัหวดัตอ่ไปนี้  
สงิหบ์รุ ี 

แพร 

สโุขทยั 

เกมออนไลน์

+30%

เกมยงัคงเปน็ที่นยิมและผู้คนใชเ้วลาพกัผอ่น
ไปกบัการเลน่เกมออนไลน์



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.



33, 34, 35. Google/Nielsen, Path to Purchase of Thai Mobile Users, TH, Apr 2021, n=600

36. Google/Kantar, Apps: How to realize their full value, TH, 2021, n=350

37. Google Trends, TH, YouTube search

38. Google data, TH, 21 Q1 v 20 Q1







อตุสาหกรรมสื่อและความบนัเทงิออนไลนเ์ตบิโตขึ้นอยา่งรวดเรว็อนัเนื่อง

มาจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ซึ่งทำใหอ้อนไลนค์อนเทนตแ์ละ 
อตุสาหกรรมเกมในประเทศเตบิโตขึ้นตามไปดว้ย ดงันั้นคณุจงึควรควา้โอกาส 
นี้ไวไ้มว่า่คณุจะเปน็แบรนดใ์นอตุสาหกรรมสื่อและความบนัเทงิหรอืไมก่ต็าม 



เชน่ ใชข้อ้มลูเชงิลกึของกลุ่มเปา้หมายบน  และ  
เพื่อหาจดุที่พวกเขาสนใจ หรอื Passion Points และสื่อสารในแบบที่ตรงใจ 
และเปน็ประโยชน์

Google Ads YouTube

เคลด็ลบั

ตกัตวงโอกาสจากเนื้อหา

ที่กำลงัเปน็ที่นยิมเพื่อเขา้ถงึผู้คน

https://support.google.com/google-ads/answer/3726570?hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/2454017?hl=en#:~:text=Audiences%20are%20groups%20of%20people,demographics%2C%20as%20estimated%20by%20Google.&text=Custom%20segments%3A%20Built%20with%20performance,recently%20searched%20on%20Google.com.


Media and Telecom



Media 
and Telecom

If 2020 saw Thai consumers adopting 
digital like never before, 2021 was when 
they learnt to adapt. People began 
seeking new ways to live, consume 
information, entertain themselves and 
interact with businesses amidst the 
pandemic. Their expectations also 
changed, what used to be offline  
is now expected to be online. 



Home internet is now essential as 
people spend more time indoors, 
leading to breakout searches for: 

เนต็บา้นทร ู299 ป ี2564
true home internet 299 Baht 2021

ตดิเนต็บา้น TOT ราคาเทา่ไหร ่2564

ตดิเนต็บา้นของอะไรด ี2564

what is the price of TOT home internet 2021

what brand is good for home internet 2021

มอืถอื 5G +118%

There is a continued interest 
in 5G from last year, with 
searches for    มอืถอื 5G     
(5G mobile phones)  
growing by 118%. 

As more people go online, there is greater demand for devices 
and internet connections to support their digital activities.



Search interest in    ซื้อซมิออนไลน ์
(buy SIM card online) grew by 
67%, as Thais looked for ways to 
stay connected for professional 
and personal reasons. 


People are also looking for 
mobile internet, with 25% growth 
in searches for    เตมิเนต็รายวนั 
(daily mobile internet top up).

+25%

+67%



More important than showing up in consumers’ searches is 
delivering meaningful answers when they’re searching for you. 



This means you need to understand how consumer preferences 
and needs are shifting, and provide the information they seek to 
capture demand.  let you adapt your 
message as per different search terms to stay relevant to 
audiences.

Responsive Search Ads

TIP

Reach customers 
where they are

92% of new SIM card buyers 
purchase their SIM cards as planned 
after doing their research.33 It's crucial 
for brands to provide users with the 
information they need before they 
make a decision to ensure that  
your brand is amongst the choices 
potential customers are evaluating.

Did you know??

92%

https://support.google.com/google-ads/answer/7684791?hl=en


To capture growing dynamic searches, ,  
a leading consumer electronics brand, applied insights suggested 
by  to its  campaigns. It also 
adopted best practices to pin Headlines and Descriptions, and 
showcased the brand’s unique selling points to potential 
customers. By applying the insights and best practices, Samsung 
Thailand was able to achieve 8X more “good” or “excellent” ratings 
for its Responsive Search Ads.


Samsung Thailand

Ad Strength Responsive Search Ads

How Samsung Thailand achieved  
“excellent” ads from valuable insights

https://www.samsung.com/th/
https://support.google.com/google-ads/answer/9921843?hl=en
https://support.google.com/google-ads/answer/7684791?hl=en


Search interest in the top 3 
mobile operators’ apps grew  
by 39% from last year. 

+39%

Thai SIM card buyers 

visited websites of mobile 
operators before purchasing  
a new SIM card.351 in 3
87%

87% of new SIM card 
buyers start their 
purchase journey online.34

While Thai consumers are increasingly engaging with mobile 
operators online, offline touchpoints remain an integral part of 
their purchase journey. 



+85%

Brick & mortar stores remain  
a popular touchpoint among 
telco consumers. We saw 85% 
growth in search interest for the 
top 3 mobile operators' service 
centers, which peaked once 
mobility restrictions in the 
country were lifted. 

More than half of those who use telco 
apps in Thailand prefer to engage with 
telco brands via apps because it is 
quick, easy, and convenient.36


Did you know??



With more time on their hands, Thais are heading online 
to find ways to escape from the stress of the pandemic.

Ensure your products are discoverable across touchpoints,  
and provide helpful and relevant information along the way.  
Today's interconnected world means every channel is your 
storefront. Ignoring even one channel could mean losing out  
on potential customers. 



For example, every second of delay on the mobile page lead time 
results in a . Making people wait for a 
page to load is like forcing them to line up outside your store.

20% drop in conversions

TIP

Be omnichannel to offer 
a frictionless experience

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-strategies/app-and-mobile/mobile-page-speed-conversion-data/


+70%

Watch-time for karaoke 
videos grew by more than 
70% in Q1 2021, compared 
to the same time last year.38

Thais love YouTube, and are 
turning to it for their regular fix 
of entertainment.



Search interest in    รายการตลก    
(comedy show) on YouTube 
grew by 193%, as people sought 
a daily dose of laughter.37

+193%



Thais also turned to online gaming to 
help them keep in touch with their 
loved ones while staying safe at home, 
with 250% growth in searches for    
เลน่เกมออนไลนก์บัแฟน    (play online 
games with your boyfriend/girlfriend).

+250%

There’s been a 30% growth in search 
interest in    เกมออนไลน ์   (online game), 
with the highest searches per capita 
coming from:  
สงิหบ์รุ ี(Sing Buri) 

แพร ่(Phrae) 

สโุขทยั (Sukhothai)

เกมออนไลน์

+30%

Gaming is still a hit, with people relying 
on online games for recreation.



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.



33, 34, 35. Google/Nielsen, Path to Purchase of Thai Mobile Users, TH, Apr 2021, n=600

36. Google/Kantar, Apps: How to realize their full value, TH, 2021, n=350

37. Google Trends, TH, YouTube search

38. Google data, TH, 21 Q1 v 20 Q1







The boom for the online media and entertainment industry, 
accelerated by the pandemic, has resulted in a growth in online 
content and gaming in the country. Tap into this opportunity, 
even if you are not a Media and Entertainment brand. 



For example, use audience insights on  and  
to find your audience's passion points, and talk to them in a 
meaningful way.

Google Ads YouTube

TIP

Ride the content wave 
to stay relevant

https://support.google.com/google-ads/answer/3726570?hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/2454017?hl=en#:~:text=Audiences%20are%20groups%20of%20people,demographics%2C%20as%20estimated%20by%20Google.&text=Custom%20segments%3A%20Built%20with%20performance,recently%20searched%20on%20Google.com.

