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ปทีี่ผา่นมาเราทกุคนตา่งยอมรบัวา่โลกในแบบ
ที่เราคุ้นเคยไดเ้ปลี่ยนแปลงไปแลว้ แตพ่วกเรา

กไ็ดป้รบัตวัเพื่ออยู่รว่มกบัความไมแ่นน่อนและ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นอยู่ตลอดเวลา หากป ี
2020 เปน็ปทีี่ผู้คนหนัมาใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
กนัมากขึ้น ป ี2021 กค็งเปน็ปทีี่แสดงใหเ้หน็วา่ 
พฤตกิรรมของผู้บรโิภคไดเ้ปลี่ยนไปอยา่งถาวร

เมื่อผู้คนหนัมาใชอ้นิเทอรเ์นต็เพื่อเตมิเตม็ความตอ้งการ พวกเขาตอ้งพบเจอกบั 
ขอ้มลูและตวัเลอืกที่ลน้หลาม ทำใหพ้วกเขาตอ้งพึ่งพาแหลง่ขอ้มลูที่นา่เชื่อถอื 
เพื่อชว่ยใหพ้วกเขาประเมนิตวัเลอืกและตดัสนิใจไดอ้ยา่งมั่นใจทา่มกลางโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ โดย 87% ของผู้บรโิภคไทยกลา่ววา่การคน้หา 
แหลง่ขอ้มลูที่นา่เชื่อถอืมคีวามสำคญัมากขึ้นเมื่อเทยีบกบัยคุกอ่นโควดิ-191



ในปจัจบุนั วธิกีารหาขอ้มลูมมีากมายกวา่แตก่อ่น เราจงึรู้สกึขอบคณุและ 
เปน็เกยีรตทิี่คนไทยจำนวนหลายลา้นคนยงัคงเลอืกใช ้Google Search 
ในการทำความเขา้ใจและประเมนิขอ้มลู เชน่ ในป ี2021 เราพบวา่การคน้หา 
“ยี่หอ้ไหนด”ี เพิ่มขึ้น 30% เพราะผู้คนหนัมาใชอ้นิเทอรเ์นต็เพื่อประกอบ

การตดัสนิใจมากขึ้น ซึ่งถอืเปน็โอกาสสำหรบัแบรนดแ์ละธรุกจิในการใหข้อ้มลู 
กบัผู้บรโิภคในเสน้ทางการซื้อของพวกเขา (consumer journey) เพราะ 
90% ของผู้บรโิภคไทยนั้นจะซื้อสนิคา้จากแบรนดท์ี่ใหข้อ้มลูที่เปน็ประโยชน ์
กบัการตดัสนิใจซื้อของพวกเขา2
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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.



1, 2. Google/Kantar/Quantum, Emotional Value of Search, 2021.

แจค็กี้ หวาง

ผู้อำนวยการ Google ประเทศไทย

คำคน้หาตา่งๆ เหลา่นี้สอ่ใหเ้หน็ถงึสิ่งที่ผู้คนใหค้วามสนใจจรงิๆ และทำให ้ 
เราเขา้ใจความตอ้งการและพฤตกิรรมของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลา เราหวงัวา่รายงาน Year in Search ของประเทศไทยนี้จะชว่ยใหค้ณุ 
เขา้ใจการคน้หากวา่พนัลา้นครั้งที่เกดิขึ้นในทกุๆ ป ีและเปน็แนวทางสำหรบั 
การวางแผนกลยทุธท์างธรุกจิ เพื่อเตรยีมรบัมอืกบัสิ่งที่จะเขา้มาในวนั 
ขา้งหนา้ไดด้ยีิ่งขึ้น เราหวงัวา่บทสรปุตา่งๆ จะชว่ยใหค้ณุนำขอ้มลูเชงิลกึ 
เหลา่นี้มาเปน็กลยทุธ ์ขบัเคลื่อนธรุกจิของคณุได 



ดงันั้นไดเ้วลาที่เราจะเรยีนรู้จากสิ่งที่เกดิขึ้นในป ี2021 เพื่อกา้วตอ่ไปยงั 
อนาคตอยา่งมั่นคง
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‘โลกออนไลน’์ 
กลายเปน็

กระแสหลกั

16



ในป ี2021 นี้ คนไทยยงัคงใชง้านดจิทิลัอยา่งตอ่เนื่องเพื่อเขา้ถงึธรุกจิที่ตอ้ง 
หยดุใหบ้รกิารชั่วคราวจากมาตรการลอ็กดาวน ์

 นบัตั้งแตเ่ริ่มมกีารแพรร่ะบาดของ 
โรคโควดิ-19 จนถงึครึ่งแรกของป ี2021 ซึ่ง 67% ของผู้ใชร้ายใหมน่ี้อาศยัอยู่ 
นอกหวัเมอืงหลกั และอกีสิ่งหนึ่งที่สงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจนในปนีี้คอืเทคโนโลย ี
ดจิทิลัยงัคงมบีทบาทกบัชวีติพวกเราตอ่ไป โดยการคน้หาที่เพิ่มขึ้นในป ี2021  
แสดงใหเ้หน็วา่ การใชง้านดจิทิลันั้นไมไ่ดเ้กดิขึ้นเพยีงชั่วคราวแตไ่ดถ้กูผสมผสาน 
เขา้ไปเปน็สว่นหนึ่งในวถิชีวีติประจำวนัของผู้คนไปแลว้



ประเทศไทยมผีู้บรโิภคที่ใชแ้พลต- 
ฟอรม์ดจิทิลัรายใหมเ่พิ่มขึ้นถงึ 9 ลา้นคน

หากป ี2020 แสดงใหเ้ราเหน็วา่มผีู้บรโิภค 
หลายลา้นคนกา้วเขา้มาสู่โลกออนไลน ์ป ี2021 
กค็งเปน็ปทีี่เราไดรู้้วา่โลกออนไลนน์ั้นจะอยู่กบั 
เราอยา่งถาวร การใชง้านดจิทิลัของทั้งผู้ใช้

กอ่นป ี2021 และผู้ใชร้ายใหมท่ี่พึ่งหนัมาใช ้
ชอ่งทางออนไลนเ์พราะความจำเปน็นั้น 
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และปจัจยัที่ทำใหพ้วกเขา 
ชื่นชอบไลฟส์ไตลด์จิทิลันั้นกค็อืความรวดเรว็ 
ความสะดวกสบาย และเหตผุลดา้นราคา
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https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/consumer-insights/consumer-journey/economy-sea-2021-th/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/consumer-insights/consumer-journey/economy-sea-2021-th/


ถงึแมว้า่มาตรการลอ็กดาวนน์ั้นไดถ้กูผอ่นคลายลงบา้งแลว้ แตผู่้บรโิภคยงัคง 
เลอืกใชช้อ่งทางออนไลนเ์ปน็หลกัตอ่ไปเพราะความคุ้นเคยและยงัมองวา่ 
ชอ่งทางออนไลนน์ั้นมปีระโยชนใ์นการชว่ยคน้หาขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจ 
ซื้อ และสะดวกสบายตอ่การซื้อสนิคา้ จากรายงานเศรษฐกจิดจิทิลัเอเชยี 
ตะวนัออกเฉยีงใต ้(SEA e-Conomy Report) ประจำป ี2021 เราพบวา่ 
90% ของผู้ใชอ้นิเทอรเ์นต็ในประเทศไทยเคยซื้อสนิคา้หรอืบรกิารผา่น 
ชอ่งทางออนไลนอ์ยา่งนอ้ย 1 ครั้ง
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https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/consumer-insights/consumer-journey/economy-sea-2021-th/
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การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 เปน็ปจัจยัหลกัที่ผลกัดนัใหผู้้คนเขา้สู่โลก 
ออนไลนม์ากขึ้น และนั่นสง่ผลใหแ้บรนดต์อ้งปรบัตวั  
โดยที่พวกเขาไมไ่ดค้าดคดิหรอืวางแผนมากอ่น ทำใหแ้บรนดต์อ้งแกป้ญัหา 
เฉพาะหนา้มากมายเนื่องจากสถานการณบ์บีบงัคบัใหต้อ้งปรบัเปลี่ยนรปูแบบ 
ธรุกจิหรอืการทำการตลาด 



พฤตกิรรมของผู้บรโิภคในปจัจบุนัไมไ่ดถ้กูขบัเคลื่อนดว้ยสถานการณ์

การแพรร่ะบาดเพยีงอยา่งเดยีวอกีตอ่ไป แตถ่กูขบัเคลื่อนดว้ยไลฟส์ไตล ์
ของการใชช้วีติในยคุดจิทิลั ดงันั้นแบรนดจ์ำเปน็ตอ้งปรบักลยทุธท์ี่ไมใ่ช ่
แคเ่พื่อรบัมอืกบัโควดิ-19 เทา่นั้น แตเ่พื่อใหพ้รอ้มสำหรบัเหตกุารณ ์
ตา่งๆ ในอนาคตดว้ย  นี่คอืจดุเปลี่ยนที่แบรนดค์วรกลบัมาทบทวนรปูแบบ 
ธรุกจิของตนเองใหพ้รอ้มเผชญิการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกดิขึ้นในอนาคต 
โดยที่ยงัใหค้วามสำคญักบัลกูคา้เปน็อนัดบัแรกเชน่เคย



เขา้สู่ยคุดจิทิลัทนัที

การคน้หาที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยชี้ใหเ้หน็วา่ผู้บรโิภคพยายามทำความเขา้ใจ 
การใชบ้รกิารดจิทิลัเปน็ครั้งแรก เมื่อมผีู้ใชร้ายใหมเ่ขา้มาสู่โลกออนไลน ์
ผู้คา้และธรุกจิจงึตอ้งปรบักลยทุธด์า้นดจิทิลัใหเ้ขา้ถงึผู้ใชเ้หลา่นั้น

ธรุกจิรปูแบบใหมแ่ละผู้ใชร้ายใหมบ่นโลกออนไลน์

คำคน้หา
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https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever


เราพบวา่ผู้คนคน้หาขอ้มลูเกี่ยวกบั
การวางขายสนิคา้บนชอ่งทาง 
ออนไลน ์โดยการคน้หา 
ขายอะไรออนไลน ์  เพิ่มขึ้น 44% 
และการคน้หาตอ่คนสงูสดุอยู่ที่
อบุลราชธาน ีเพชรบรูณ ์
และสกลนคร

34% ของผู้คา้ดจิทิลัไทยเชื่อวา่ 
พวกเขาจะไมส่ามารถผา่น 
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดมาได ้
หากไมม่แีพลตฟอรม์ดจิทิลั 

ซึ่ง 58% มแีนวโนม้ที่จะใช ้
เครื่องมอืการตลาดดจิทิลัมากขึ้น 
อกีในชว่ง 5 ปขีา้งหนา้3 



34%

+44%

+50%
การคน้หา    โคด้ลกูคา้ใหม ่   

เพิ่มขึ้น 50%
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+110%
เทศกาลแหง่การชอ็ปปิ้งออนไลนไ์ดร้บัความนยิมมากขึ้นในประเทศไทย และ 
ถงึแมว้า่ 11.11 จะยงัคงเปน็เทศกาลชอ็ปปิ้งที่ใหญท่ี่สดุ แตน่กัชอ็ปไทยก ็
เริ่มใหค้วามสนใจกบัเทศกาลชอ็ปปิ้งในเดอืนอื่นๆ ตลอดปมีากขึ้น การคน้หา   
6.6     7.7     8.8    เพิ่มขึ้นถงึ 110% ในป ี2021 เมื่อเทยีบกบัป ี2020 
ที่เพิ่มขึ้นเพยีง 50%

ปจัจบุนันี้นกัชอ็ปชาวไทยคุ้นเคยกบัเทศกาลชอ็ปปิ้งออนไลนป์ระจำเดอืนมากขึ้น 
การคน้หาที่เพิ่มขึ้นกแ็สดงใหเ้หน็วา่พวกเขาใชช้อ่งทางดจิทิลัเปน็เครื่องมอืใน
การชว่ยตดัสนิใจ และมแีนวโนม้ชะลอการตดัสนิใจ หากตอ้งรอสนิคา้นานหรอื 
ตอ้งจา่ยคา่สง่ราคาสงู


ชอ็ปปิ้งออนไลนเ์ปน็แพลตฟอรม์หลกั 
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12

นอกจากนี้นกัชอ็ปยงัมองหาการจดัสง่

ที่นา่เชื่อถอืและไมม่คีา่ใชจ้า่ย ซึ่งการคน้หา 
จดัสง่ฟร ี  ในไทยนั้น เพิ่มขึ้นถงึกวา่ 60%

+60%

เราพบวา่นกัชอ็ปไทยคน้หาขอ้มลูที่ชว่ยใหพ้วกเขาตดัสนิใจซื้อของ

เพิ่มมากขึ้น โดยการคน้หา    ยี่หอ้ไหนด ี   เพิ่มขึ้น 30% ซึ่งแสดงให ้
เหน็วา่ผู้คนพยายามหาขอ้มลูเกี่ยวกบัตวัเลอืกของแบรนดต์า่งๆ 
ที่พวกเขา จะหาซื้อไดม้ากขึ้น

+30%



+122%
ผู้บรโิภคคน้หา    หาหมอออนไลน ์    

เพิ่มขึ้น 122% ในป ี2021 แตค่ำคน้หานี้ไมม่กีารเตบิโตในป ี2020  
โดยการเตบิโตนี้ถอืเปน็การบง่บอกถงึการปรบัเปลี่ยนไลฟส์ไตล ์

จากโลกออฟไลนม์าสู่การใชช้วีติผา่นหนา้จอ
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ผู้ใชง้านดจิทิลัรายใหม่

ในประเทศไทยหนัมาใชบ้รกิาร

จดัสง่อาหารในชว่งลอ็กดาวนใ์นปี
นี้ ซึ่งไดก้ลายเปน็บรกิารดจิทิลัที่ 
เขา้ถงึผู้ใชม้ากที่สดุในประเทศไทย

โดย 76% ของผู้ใชอ้นิเทอรเ์นต็ 
ในประเทศเคยสั่งอาหารออนไลน ์
อยา่งนอ้ย 1 ครั้ง5


การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 
คอืปจัจยัเรง่ใหม้กีารใชง้านกระเปา๋ 
เงนิดจิทิลัมากขึ้น โดยการคน้หา 
digital wallet   (กระเปา๋เงนิดจิทิลั) 
เพิ่มขึ้น 95% เมื่อเทยีบกบัชว่ง 
กอ่นการแพรร่ะบาด6

76%

+95%
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“สิ่งที่ผู้นำหลายคนกลวัและสถานการณก์ารแพรร่ะบาดไดพ้สิจูนใ์หพ้วกเขาเหน็ 
แลว้วา่มนัคอืความจรงิ คอืธรุกจิของพวกเขาถกูสรา้งขึ้นมาจากบรรทดัฐาน 
และการคาดเดาที่ [ณ ตอนนี้] กำลงัจะถกูแทนที่ดว้ย 4 เทรนดใ์หญ ่ไดแ้ก ่
การเชื่อมถงึกนัแบบไรร้อยตอ่ คา่ใชจ้า่ยในการทำธรุกรรมที่ลดลง การพึ่งพา 
Automation มากกวา่ที่เคย และการเปลี่ยนแปลงของผู้บรโิภค”

McKinsey

แมว้า่โรคโควดิ-19 จะเปน็สาเหตทุี่ทำใหผู้้คนและธรุกจิเขา้มาใชแ้พลตฟอรม์ 
ออนไลนก์นัอยา่งลน้หลาม แตก่ารคน้หากแ็สดงใหเ้หน็วา่พฤตกิรรมนี้เกดิจาก 
ความชื่นชอบในไลฟส์ไตลด์จิทิลัดว้ยเชน่กนั ในชว่งแรกหลายแบรนดป์รบัตวั 
เขา้หาโลกออนไลนโ์ดยการปรบักลยทุธก์ารตลาดที่ใชอ้ยู่ในขณะนั้นเพื่อรบัมอื
กบัความทา้ทายที่เปน็ผลมาจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด แต ่ณ ขณะนี้ที่ 
ตลาดออนไลนม์กีารเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ ธรุกจิจงึจำเปน็ตอ้งมรีปูแบบ 
การดำเนนิการที่คลอ่งตวัมากขึ้นเพื่อเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัสิ่งตา่งๆ ที่อาจ 
เกดิขึ้นในอนาคต ไมใ่ชแ่คเ่พื่อรบัมอืกบัโรคโควดิ-19 เพยีงอยา่งเดยีว


ไมใ่ชแ่คพ่รอ้มรบัมอื 
กบัโควดิ แตต่อ้งพรอ้ม 
สำหรบัอนาคตดว้ย 

แนวทางการทำการตลาด

1
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และนั่นหมายความวา่กลยทุธช์อ่งทางการตลาดที่อาศยัแคก่ารโฆษณาผา่น 
โทรทศัน ์วทิย ุหรอืสิ่งพมิพใ์นการเขา้ถงึคนหมู่มากกำลงัจะกลายเปน็วธิทีี่ 
ลา้สมยัในไมช่า้ ตวัอยา่งเชน่ แมว้า่การชมโตเกยีวโอลมิปกิทางทวีจีะต่ำเปน็ 
ประวตักิารณ ์

 เพราะแบรนดต์า่งๆ ยงัคงจา่ยเงนิเพื่อลงโฆษณา 
มากกวา่ที่เคย ดงันั้น คณุจงึควรทบทวนกลยทุธส์ื่อและการเขา้ถงึกลุ่ม 
เปา้หมายวา่สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการเสพสื่อของพวกเขาในปจัจบุนัหรอืไม่

แตง่บประมาณโฆษณาไมไ่ดส้อดคลอ้งกบัจำนวนการเขา้ชม 
ที่ลดลงนี้แตอ่ยา่งใด

การที่ผู้คนทั่วภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมจากโลกออฟไลน์

มาสู่โลกออนไลนแ์สดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจนแลว้วา่แพลตฟอรม์ดจิทิลัคอืสิ่งท่ี

คนหมู่มากเลอืกใช ้

แพลตฟอรม์ดจิทิลัคอืสิ่งที่คนหมู่มาก 
เลอืกใช:้ จากกลยทุธเ์สรมิสู่กลยทุธห์ลกั1
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https://www.economist.com/business/the-olympics-is-a-ratings-flop-advertisers-dont-care/21803502
https://www.economist.com/business/the-olympics-is-a-ratings-flop-advertisers-dont-care/21803502


เพิ่มประสทิธภิาพของครเีอทฟีโฆษณาบน YouTube 
ดว้ยการกำจดั และเนน้ YouTube 
เปน็สื่อหลกัในกลยทุธข์องคณุ

ความเชื่อผดิๆ 5 ขอ้เหลา่นี้

3

ศกึษา ลา่สดุ

สำหรบัทกุวตัถปุระสงคท์างการตลาด และทกุชว่งเวลาของผู้บรโิภค 
เพื่อนำมาปรบัใชใ้นกลยทุธด์จิทิลัของธรุกจิคณุ

ขอ้มลูผู้บรโิภคเชงิลกึและแนวทางการทำการตลาด

2

กอ่นเริ่มวางกลยทุธก์ารโฆษณาดจิทิลั ลองดู  
สำหรบัการแบง่กลุ่มผู้บรโิภค (Segmentation) และการเขา้ถงึกลุ่ม 
เปา้หมาย (Audience Reach) เพื่อใหค้ณุไดผ้ลลพัธท์ี่ดทีี่สดุ

แนวทางปฏบิตัแิละเคลด็ลบั

1
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https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/future-of-marketing/creativity/creative-best-practices-youtube-ads/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/consumer-insights/
https://support.google.com/google-ads/topic/10070269?hl=th&ref_topic=3122874


เราทราบดวีา่  
เพราะเสน้ทางการซื้อของแตล่ะคนมคีวามซบัซอ้นและแตกตา่งกนัไป และ 
ผู้บรโิภคกค็าดหวงัใหแ้บรนดต์อบโจทยท์กุความตอ้งการของพวกเขาได ้
ทกุที่ทกุเวลา 



เพราะฉะนั้นแบรนดต์อ้งมคีวามพรอ้มที่จะเขา้ถงึผู้บรโิภคไดท้กุที่ ไมว่า่ 
พวกเขาจะอยู่จดุไหนบนเสน้ทางการซื้อ และพาพวกเขามายงัหนา้รา้น 
ของคณุไดด้ว้ยวธิเีหลา่น้



ทำใหผู้้คนพบเจอสนิคา้ที่คณุม ีเพยีง
 Search ไดแ้บบไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 



นำผู้ชมโฆษณามายงัรา้นคา้ออนไลนข์องคณุไดร้วดเรว็ขึ้น

ดว้ยการเชื่อมตอ่ product feed กบั  
เพื่อกระตุ้นใหล้กูคา้มายงัเวบ็ไซต ์หรอืเชื่อมตอ่กบั  
เพื่อนำพวกเขามายงัแอปของคณุ 



เพิ่มการเยี่ยมชมหนา้รา้นออฟไลนข์องคณุดว้ยการจบัคู่คยีเ์วริด์ของผู้ที่ม ี
ความสนใจจะซื้อ (lower funnel search keywords) อยา่งตอ่เนื่อง

ผา่นการทำแคมเปญ  



กระบวนการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคไมไ่ดเ้ปน็เสน้ตรง

ใสข่อ้มลูสนิคา้ของคณุ

ในแทบ็ชอ็ปปิ้งบน

Video action campaigns
App campaigns

Performance Max

นำรา้นคา้มาใหน้กัชอ็ปถงึที่2
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https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/consumer-insights/consumer-journey/navigating-purchase-behavior-and-decision-making/
https://blog.google/around-the-globe/google-asia/apac-free-listings/
https://blog.google/around-the-globe/google-asia/apac-free-listings/
https://support.google.com/google-ads/answer/10430643
https://support.google.com/google-ads/answer/9934596?hl=en
https://support.google.com/google-ads/answer/10724896?hl=en


“วธินีี้เหมอืนเปน็การนำชั้นวางสนิคา้มาตั้งขา้งหนา้ลกูคา้ ซึ่งสง่ผลใหก้ารคลกิ 
และ Conversion เพิ่มขึ้นไดอ้ยา่งนา่พอใจ”


อภชิาต ิตั้งตระกลูวงศ์

หวัหนา้ฝา่ยจดัการชอ่งทางสื่อสารออนไลนข์อง AIS

AIS
มากกวา่เทา่ตวั

 ซึ่งเปน็ผู้ใหบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอืที่ใหญท่ี่สดุของประเทศไทย 
เพิ่ม click-through rate ได้ จากการเพิ่ม product feed ใน 
TrueView for Action Campaign เมื่อเทยีบกบัแคมเปญลกัษณะเดยีวกนั 
ที่มเีพยีงสว่นขยายไซตล์งิก ์(Sitelink Extension)
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https://www.ais.th/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/marketing-strategies/video/advanced-info-service-video-ads/


90%
ของผู้บรโิภคในเอเชยีแปซฟิกิ
คาดหวงัใหผู้้คา้ปลกีมชีอ่งทาง
การขายออนไลน์

เทคโนโลยดีจิทิลัทำใหเ้กดิความเทา่เทยีมทางการแขง่ขนัระหวา่งธรุกจิ 
มาตรฐานอตุสาหกรรมแบบเดมิ เชน่ ขนาดรา้นคา้ และแนวทางการคา้ปลกี 
ที่สบืทอดกนัมามคีวามสำคญัลดลง เนื่องจาก 90% ของผู้บรโิภคใน 
เอเชยีแปซฟิกิคาดหวงัใหผู้้คา้ปลกีมชีอ่งทางการขายออนไลน ์แมแ้ตผู่้ที่ 
ซื้อสนิคา้จากชอ่งทางออฟไลนเ์องกย็งัหาขอ้มลูผา่นชอ่งทางออนไลน์

อยา่งนอ้ย 1 ชอ่งทาง7 นั่นหมายความวา่ทกุแบรนดต์า่งกม็โีอกาสเตบิโต 
ไดอ้ยา่งเทา่เทยีม โดยเฉพาะแบรนดท์ี่มุ่งเนน้การสรา้งประสบการณ ์
ไรร้อยตอ่ระหวา่งออนไลนแ์ละออฟไลนใ์หก้บัลกูคา้


โลกไรพ้รมแดน: ผสานรวมและ 
สรา้งสรรคส์ำหรบัทกุการใชง้าน 
ทกุชอ่งทาง และทกุรปูแบบ3
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วางแผน  
เพื่อสรา้งความสำเรจ็ในระยะสั้นและการเตบิโตในระยะยาวใหธ้รุกจิ 



กลยทุธ ์Omnichannel นั้นไมใ่ชแ่คก่ารมตีวัตนบนโลกออนไลน ์แตต่อ้งม ี
กลยทุธท์างธรุกจิที่มกีารผสานรวมทั้งสองชอ่งทางและใชง้านไดแ้บบ

ไรร้อยตอ่ แบรนดต์อ้งเริ่มปรบัเปลี่ยนจากภายในองคก์ร เพื่อใหส้ามารถ 
ตอบสนองความตอ้งการของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและ 
เพื่อสรา้งการเตบิโตที่ยั่งยนืได ้ทกุธรุกจิตอ้งมคีวามยดืหยุ่นและควรให ้
ความสำคญักบัลกูคา้เปน็อนัดบัแรก เพราะสองสิ่งนี้คอืประตสูู่โอกาสทาง 
ธรุกจิใหมๆ่


กลยทุธ ์Omnichannel ที่มคีวามยดืหยุ่น

1
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https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/future-of-marketing/management-and-culture/omnichannel-marketing-retail/


เชื่อมตอ่และสรา้งประสบการณก์ารซื้อใหม่ๆ  ทั้งทางออนไลน ์
และออฟไลน์



การนำบางสว่นของธรุกจิมาไวบ้นแพลตฟอรม์ออนไลนเ์พยีงอยา่งเดยีว 
ไมส่ามารถสรา้งความพงึพอใจใหผู้้บรโิภคที่ตอ้งการประสบการณไ์รร้อย
ตอ่ได ้แบรนดต์อ้งมอบประสบการณ์

 ซึ่งใหผู้้บรโิภคมสีว่นรว่มกบัแบรนดข์องคณุไดอ้ยา่งงา่ยดาย 
ไมว่า่จะดว้ยปลายนิ้ว หรอืในรา้นคา้ 



สาเหตทุี่ทำใหผู้้คนชื่นชอบการชอ็ปปิ้งออนไลนก์ค็อื 
 ซึ่งคา่จดัสง่และระยะเวลาการจดัสง่ที่ยาวนานคอืสิ่งที่ทำใหพ้วกเขา 

เปลี่ยนใจ ดงันั้นแบรนดค์วรทำใหก้ารสง่สนิคา้เปน็เรื่องสะดวกและ 
งา่ยที่สดุ 

การชอ็ปปิ้งที่ดทีี่สดุทั้งในแบบออนไลน์

และออฟไลน์

ชว่ยประหยดัเงนิและ 
เวลา

2

ใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยเีสมอืนจรงิเพื่อนำประสบการณก์ารชอ็ปปิ้ง
ออฟไลนม์าไวใ้นโลกออนไลนแ์ละยกระดบัประสบการณใ์นรา้นคา้ 


3
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https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/consumer-insights/consumer-trends/customer-expectations-meet-retail-opportunities/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/consumer-insights/consumer-trends/customer-expectations-meet-retail-opportunities/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/consumer-insights/consumer-trends/research-on-apac-shopper-behavior/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/consumer-insights/consumer-trends/research-on-apac-shopper-behavior/


ผู้บรโิภคเกอืบครึ่ง

จากการสำรวจรู้สกึวา่เทคโนโลย ี
เสมอืนจรงิอยา่ง Augmented 

Reality หรอื Virtual Reality 
และเนื้อหาแบบ 3 มติชิว่ยให ้
พวกเขารู้สกึเขา้ใจผลติภณัฑ์

ไดม้ากขึ้น และ 61% กลา่ววา่ 
ตนมแีนวโนม้ที่จะซื้อจากแบรนด ์
ที่ใชเ้ทคโนโลยเีหลา่นี้8

61%

Bobbi Brown

YouTube Masthead

 ประเทศไทยใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลย ีAugmented Reality 
เพื่อใหผู้้บรโิภคสามารถทดลองผลติภณัฑไ์ดแ้บบเสมอืนจรงิ แคมเปญนี้ 
สรา้งยอดขายไดม้ากกวา่ 4 เทา่เมื่อเทยีบกบัแคมเปญที่ไมใ่ช ้Augmented 
Reality รวมถงึยงักระชบัความสมัพนัธร์ะหวา่งแบรนดก์บัผู้บรโิภคให ้
แนน่แฟน้ขึ้น



เมื่อครเีอเตอร ์YouTube หนัมารวีวิผลติภณัฑแ์ละบอกเลา่ประสบการณ ์
การชอ็ปปิ้งของตนกนัมากขึ้น การทำ Livestream จงึมอีทิธพิลตอ่ 
การตดัสนิใจของผู้บรโิภคมากขึ้นตามไปดว้ย  จะชว่ย 
ใหค้ณุทำงานกบัเหลา่ครเีอเตอรแ์ละเพิ่มประสทิธภิาพใหก้บั Livestream 
ของคณุ หรอืแมแ้ตใ่หค้ณุถา่ยทอดสดอเีวนตด์จิทิลัไดท้ี่หนา้แรกของ 
YouTube 
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https://www.bobbibrown.co.th/
https://support.google.com/google-ads/answer/9709826?hl=en


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.



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

4. Mastercard Data Warehouse, 2021.

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

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

7. Accenture, Global Consumer Pulse Research, 2021.

8. Accenture Interactive, Immersive Experiences Survey, 2020.







Conversational Commerce

 ประเทศไทย ใชเ้ทคโนโลย ีArtificial 
Intelligence เพื่อสื่อสาร

 จะชว่ย Personalize เสน้ทางการเลอืก 
ซื้อและใหค้วามชว่ยเหลอืที่เหมาะกบันกัชอ็ปแตล่ะคน 



ตวัอยา่งเชน่ ใชแ้ชทบอทที่
กบัผู้ที่กำลงัเลอืกซื้อรถยนต ์โดยผู้ใชส้ามารถ 

สอบถามขอ้มลู ในขณะที่ฟอรด์สามารถเลอืกแสดงคณุสมบตัขิอง 
ผลติภณัฑใ์หต้รงความตอ้งการของลกูคา้ 

ฟอรด์
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https://www.bigcommerce.com/blog/conversational-commerce/#5-examples-of-conversational-commerce
https://www.ford.co.th/en/
https://www.youtube.com/watch?v=S26G5YB-1SU
https://www.youtube.com/watch?v=S26G5YB-1SU


ทบทวนวถิชีวีติ

ที่ผา่นมา

225



การสำรวจครั้งลา่สดุระบวุา่ โรคโควดิ-19 ทำใหผู้้บรโิภคเกนิครึ่งในภมูภิาค 
เอเชยีแปซฟิกิหนัมาประเมนิสิ่งที่สำคญัตอ่ชวีติพวกเขาใหม9่  โดยเฉพาะเรื่อง 
การเงนิและการออม นอกจากนี้ มมุมองของพวกเขาตอ่การใชเ้วลากบัคน 
สำคญั และการดแูลตวัเอง ซึ่งรวมถงึการ “ใหร้างวลัตวัเอง” กเ็ปลี่ยนไปมาก 
เชน่กนั10 ในป ี2022 ผู้คนมแีนวโนม้ที่จะใหค้วามสำคญักบัสภาพจติใจและ 
การมอีารมณท์ี่ด ี(emotional wellbeing) เนื่องจากพวกเขาเริ่มใสใ่จกบั 
การทำความเขา้ใจความรู้สกึของตนเองมากขึ้น11




ป ี2021 เปน็ปทีี่ผู้คนเริ่มตระหนกัไดว้า่

การเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากสถานการณ ์

การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 นั้นไมไ่ด ้
เกดิขึ้นเพยีงชั่วคราว สง่ผลใหพ้วกเขาหนัมา 
ทบทวนวถิชีวีติและคณุคา่ของตวัเอง

กนัใหม ่การหนักลบัมามองวถิชีวีติในอดตี 
ทำใหพ้วกเขาเริ่มมองหาความสะดวกสบาย

และความเรยีบงา่ยในการดำเนนิชวีติในปจัจบุนั

มากขึ้นและยงัทำใหผู้้คนหนัมาใสใ่จกบัสิ่งท่

สำคญักบัพวกเขามากที่สดุ
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คำคน้หาในปทีี่ผา่นมาแสดงใหเ้หน็ถงึการทบทวนวถิชีวีติและตวัเลอืกตา่งๆ 
วา่สอดคลอ้งกบัสิ่งที่ผู้คนมองวา่สำคญัตอ่ชวีติพวกเขาหรอืไม ่ซึ่งมตีั้งแต ่
คำคน้หาที่เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงเลก็ๆ ในแตล่ะวนัไปจนถงึการตดัสนิใจ 
ครั้งใหญใ่นชวีติ ดงันั้นแบรนดจ์งึควรศกึษาและทำความเขา้ใจการเปลี่ยน- 
แปลงในวถิชีวีติของผู้บรโิภคอยา่งใกลช้ดิเพื่อใหส้ามารถมอบสิ่งที่ตรงกบั

ความตอ้งการของพวกเขาไดเ้พราะคา่นยิมและลำดบัความสำคญัของแตล่ะ
สิ่งที่ผู้บรโิภคเลอืกคอื ของพวกเขาไดเ้ปน็อยา่งดี



การที่ผู้คนพยายามตั้งเปา้หมายและเริ่มตน้ชวีติกนัใหมถ่อืเปน็โอกาสที่ดี

ที่ธรุกจิจะไดเ้ขา้ถงึและชนะใจพวกเขาอกีครั้ง คณุจะทำอยา่งไรเพื่อโนม้นา้ว 
ใจลกูคา้และพนกังานของคณุใหเ้ลอืกสนิคา้หรอืบรกิารที่คณุนำเสนอมาเปน็
สว่นหนึ่งในวถิชีวีติของพวกเขา? และคณุจะทำอยา่งไรใหพ้วกเขาเหน็วา่ 
แบรนดข์องคณุสรา้งคณุคา่กบัสิ่งที่พวกเขาใหค้วามสำคญั?




ตวับง่ชี้พฤตกิรรม
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https://www.europeanbusinessreview.com/the-covid-19-crisis-as-an-opportunity-for-introspection/


ถงึแมว้า่มาตรการตา่งๆ จะเริ่มผอ่นคลาย แตด่เูหมอืนวา่ผู้คนจะเริ่มคุ้นชนิ 
กบัการดำเนนิชวีติแบบผสมผสาน จากขอ้มลูของ Accenture เราเหน็ 
แนวโนม้ของการทำงานกึ่งทางไกล  โดยภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิคอืภมูภิาคที่ม ี
ความพรอ้มสำหรบัการทำงานแบบผสมผสานมากกวา่ภมูภิาคอื่นๆ12 การคน้หา 
ที่เกดิขึ้นในประเทศไทยสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการปรบัตวัสู่อนาคตที่ทกุคนตอ้ง

ยดืหยุ่นมากขึ้น เพราะผู้คนเริ่มที่จะกลบัมาใสใ่จกบัเวลาและพื้นที่ของตวัเอง 


การยอมรบัในวถิชีวีติแบบผสมผสาน

คำคน้หา
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เราพบวา่ผู้คนเปลี่ยนความคดิในเรื่องการเงนิดว้ยเชน่กนั 
บางคนอาจมองหาวธินีำเงนิออมมาลงทนุ 
สว่นบางคนกห็าวธิสีรา้งรายไดใ้หเ้พยีงพอตอ่การดำเนนิชวีต


ปรบัมมุมองใหมใ่นเรื่องการเงนิ

ผู้คนเลกิตกแตง่สถานที่ทำงานกนัแลว้ในปนีี้ แตพ่วกเขาเลอืกเปลี่ยน 
สถานที่ทำงานแทน เหน็ไดจ้ากการคน้หา    Work from hotel  
(การทำงานจากโรงแรม) ที่เพิ่มขึ้นถงึ 1600%


+1600%
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การคน้หา    ลงทนุ อะไร 

เพิ่มขึ้น 26% แสดงใหเ้หน็วา่ผู้บรโิภค

ใหค้วามสนใจกบัการศกึษาวธิตีอ่ยอด

การเงนิของพวกเขา

 +26%

+263%
การคน้หา    Cryptocurrency 

เพิ่มขึ้น 263% ซึ่งชี้ใหเ้หน็วา่ 
หวัขอ้ดงักลา่วเปน็ที่สนใจมากขึ้น

ในประเทศไทย
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ทกุวนันี้ผู้บรโิภคมองเรื่องสขุภาพในมมุที่กวา้งขึ้น โดยใหค้วามสำคญักบั

สขุภาพทั้งกาย อารมณ ์และจติใจ เนื่องจากคนไทยหนัมาทบทวนวถิชีวีติ 
ตวัเองใหม ่เราจงึพบวา่พวกเขาเริ่มใสใ่จและดแูลสขุภาพตนเองแบบ

รอบดา้นมากขึ้น

การดแูลตวัเองและผู้คนรอบขา้ง 
และการทบทวนวถิชีวีติ

คนไทยเลอืกใช ้YouTube ในการคน้หา 
ความรู้ดา้นการเงนิ โดยในปทีี่ผา่นมา 
เวลาในการรบัชมวดิโีอดา้นการเงนิบน 
YouTube เพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทยีบกบั 
ชว่งเวลาเดยีวกนัในปทีี่แลว้13


+100%

การคน้หาเกี่ยวกบัการลงทนุออนไลนใ์นหมู่ผู้ใชร้ายใหม่

โตขึ้นถงึ 177% ตวัอยา่งการคน้หาที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก ่   เปดิพอรต์หุ้น




+177%
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+100%

ความตอ้งการใชช้วีติกบัธรรมชาตเิพิ่มสงูขึ้น เหน็ไดจ้ากการคน้หา 

   camping    ที่เพิ่มขึ้น 100%



เมื่อมกีารใชม้าตรการจำกดัการเดนิทาง คนไทยจงึหาวธิผีอ่นคลายในบรเิวณ 
ใกลเ้คยีงแทน เหน็ไดจ้ากการคน้หา    staycation  
(การทอ่งเที่ยวในบรเิวณใกลเ้คยีง) ที่เพิ่มขึ้น 322%

+322%
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การคน้หาเกี่ยวกบัวติามน

ยงัคงเตบิโตอยา่งตอ่เนื่อง 
โดยเฉพาะการคน้หา 

Vitamin D    ซึ่งเพิ่มขึ้นถงึ 87% 
เพราะผู้คนหนัมาดแูลสขุภาพ

เพื่อปอ้งกนัโรคมากขึ้น 


+87%

การคน้หา   
Myers-Briggs Type Indicator     
(แบบประเมนิบคุลกิภาพ MBTI) เพิ่มขึ้น 
169% จากการที่คนไทยทำแบบทดสอบ 
บคุลกิภาพเพื่อเขา้ใจตวัเองมากขึ้น



+169%
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“ทศวรรษตอ่ไปจะถกูกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้นอยา่งรวดเรว็ 
ดงันั้นเพื่อชว่ยใหผู้้คนในภมูภิาคทำสิ่งตา่งๆ ไดด้ขีึ้นและไดผ้ลลพัธท์ี่เทา่เทยีม 
ทา่มกลางวกิฤตที่หนกัหนาขึ้นทกุวนันี้ แบรนดต์อ้งกระตอืรอืรน้ในการหาขอ้มลู 
และปลกูฝงัวฒันธรรมของการพยายามทำความเขา้ใจความตอ้งการที่แทจ้รง

ของผู้ใช”้

Simon Kahn

รองประธานฝา่ยการตลาดของ Google เอเชยีแปซฟิกิ

การคน้หาแสดงใหเ้หน็วา่ลำดบัความสำคญัในชวีติของผู้บรโิภคนั้น

เปลี่ยนไปอยา่งมากหลงัเกดิสถานการณก์ารแพรร่ะบาด ไมว่า่จะเปน็ 
การเปลี่ยนแปลงทางพฤตกิรรมระยะสั้น หรอืการยอมรบัวถิชีวีติ 
แบบผสมผสาน เมื่อพวกเขาเริ่มทบทวนทางเลอืกตา่งๆ กนัใหม ่
แบรนดแ์ละธรุกจิกค็วรปรบัเปลี่ยนวธิสีื่อสารคณุคา่ที่ตนนำเสนอ 
ใหแ้กท่ั้งผู้บรโิภคและพนกังานของตนเอง



แบรนดก์ำลงัหวนคนื

สู่การแขง่ขนัอกีครั้ง: 
ดงึดดูลกูคา้

และรกัษาพวกเขาไว ้ 2

แนวทางการทำการตลาด
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15% ของคำคน้หาในแตล่ะวนัเปน็คำคน้หาใหม1่5 เมื่อคณุใชป้ระเภท 
การทำงานของคยีเ์วริด์แบบ  รว่มกบั  
แคมเปญของคณุจะสามารถปรบัใหต้รงกบัวธิกีารที่ผู้บรโิภคคน้หาผลติภณัฑ์
ของคณุไดโ้ดยอตัโนมตั ิและควา้โอกาสใหม่ๆ  ไดท้นัทว่งที



ผู้บรโิภคมกัไมไ่ดม้ผีลติภณัฑอ์ะไรในใจเปน็พเิศษขณะที่หาขอ้มลู ดงันั้น 
 จะชว่ยนำเสนอผลติภณัฑข์องคณุในรปูแบบ


ของ Personalized Ads ที่ตรงกบัความตอ้งการของนกัชอ็ปแตล่ะคน

Broad Match Smart Bidding

Responsive Search Ads

ใชป้ระโยชนจ์าก Search และ Automation 
เพื่อใหผู้้บรโิภคหาแบรนดข์องคณุไดง้า่ยขึ้น


1

ปจัจบุนันี้นกัชอ็ปมกัมองหาแบรนดท์ี่ตรงกบัคณุคา่และความตอ้งการ

ของพวกเขามากที่สดุ โดย 75% ของผู้บรโิภคจะเลอืกซื้อสนิคา้จากแบรนด ์
ที่พวกเขาเพิ่งรู้จกัมากกวา่แบรนดท์ี่คุ้นเคย14 เมื่อผู้บรโิภคตอ้งการ 

ในการตดัสนิใจซื้อ Search จงึกลายเปน็ ที่ใหข้อ้มลู 
ที่เปน็ประโยชนแ์ละตรงกบัความตอ้งการ

ความมั่นใจ ชอ่งทางแรก

เมื่อผู้บรโิภคกลบัมาประเมนิตวัเลอืก
กนัใหม ่อยา่ลมืทำใหแ้บรนดข์องคณุ 
เปน็หนึ่งในนั้น1
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https://support.google.com/google-ads/answer/2407779?hl=en
https://support.google.com/google-ads/answer/7065882?hl=en
https://support.google.com/google-ads/answer/11031467
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/consumer-insights/consumer-journey/reshaping-customer-journey-search/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/consumer-insights/consumer-trends/search-behaviors-during-mega-sales/


“คำคน้หาคอืสิ่งที่สะทอ้นใหเ้หน็ความตอ้งการที่แทจ้รงิของผู้บรโิภค 
ซึ่งมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา Responsive Search Ads 
จะชว่ยใหแ้บรนดส์รา้งโฆษณาที่มปีระสทิธภิาพและตรงกบัคำคน้หา

ของผู้บรโิภคมากที่สดุ”


คณุนรนิทร ์เยน็ธนกรณ์

กรรมการผู้อาํนวยการฝา่ยปฏบิตักิาร i-dac Bangkok

เอเจนซทีี่เปน็พารท์เนอรก์บั Google อยา่ง  พบวา่แบรนด ์
ในอตุสาหกรรมตา่งๆ ไดร้บัการคลกิและยอดขายที่มากขึ้นเมื่อทำตาม 

i-dac Bangkok

แนวทางปฏบิตัแินะนำเกี่ยวกบั Responsive Search Ads
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https://www.i-dacasia.com/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/marketing-strategies/search/5-techniques-from-good-to-great-ads/


หาแรงบนัดาลใจจากเหลา่ผู้นำอตุสาหกรรมในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิซึ่งได ้
บอกเลา่วา่การทดลองตา่งๆ ที่พวกเขาเคยทำนั้นชว่ยใหก้ลยทุธก์ารตลาด 
ของพวกเขามคีวามยดืหยุ่นและปรบัเปลี่ยนใหท้นัขอ้มลูใหม่ๆ  ไดอ้ยา่งไร 
และยงัสามารถเปลี่ยนความไมแ่นน่อนเปน็โอกาสในการเตบิโตไดส้ำเรจ



Rising Retail Categories Google Trends

หนา้ขอ้มลูเชงิลกึ (Insights Page)

 และ  
จะแสดงใหเ้หน็สิ่งที่ทั่วโลกกำลงัคน้หาทั้งในระดบัประเทศและทั่วโลก



ตอนนี้ Google Ads มี  ที่คณุสามารถ 
ใชค้าดคะเนและทำความเขา้ใจความตอ้งการของผู้บรโิภคดว้ยขอ้มลูเชงิลกึที่
ปรบัตามการโฆษณาของคณุ รวมถงึชว่ยระบโุอกาสในการเตบิโตของสนิคา้

ของธรุกจิคณุ


ปลกูฝงัการทำการตลาดที่ขบัเคลื่อนดว้ยขอ้มลูเพื่อใหก้า้วทนัความตอ้งการ

ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กลยทุธก์ารทำโฆษณาที่มคีวามยดืหยุ่นจะชว่ยใหค้ณุ 
ทำสิ่งที่สำคญัที่สดุสำหรบัผู้บรโิภคในขณะนั้น และแนวคดิแบบแบบทดลอง 
และเรยีนรู้ (Test and Learn) จะชว่ยใหธ้รุกจิบรรลผุลลพัธท์ี่ยั่งยน
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https://www.thinkwithgoogle.com/feature/category-trends/us/month/en?
https://trends.google.com/trends
https://support.google.com/google-ads/answer/10568762?hl=th


ในชว่งเวลาของการทบทวนและเปลี่ยนแปลงนี้ 
การดงึดดูและรกัษาคนมคีวามสามารถภายในองคก์รไวก้ลายเปน็สิ่งที่ 
สำคญัอยา่งมาก เพราะจะชว่ยใหค้ณุสรา้งการเตบิโตทางธรุกจิที่ยั่งยน


ใหค้วามสำคญั

กบัผู้คนภายในองคก์ร3

ลองพจิารณาใช้  
ในการเขา้ถงึลกูคา้ เพื่อมอบประสบการณแ์ละสรา้งตวัตนของแบรนด ์
รวมถงึแสดงคณุคา่และมอบขอ้เสนอแกผู่้บรโิภคในรปูแบบที่เปน็เอกลกัษณ์
ของแบรนดจ์รงิๆ นอกจากนี้ ชอ่งทางของตนเองยงัเปดิโอกาสใหแ้บรนด ์
ไดท้ดลองและพฒันาแพลตฟอรม์เพื่อทำใหแ้บรนดข์องคณุโดดเดน่ยิ่งขึ้นได้

ชอ่งทางของตนเอง (เชน่ เวบ็ไซตห์รอืแอปของแบรนด)์

ทำการตลาดแบบ direct-to-
consumer เพื่อสรา้งประสบการณแ์ละ 
ตวัตนของแบรนด ์แบบเฉพาะของตวัเอง2
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https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/marketing-strategies/app-and-mobile/future-proof-your-online-retail-business/


สื่อสารเปา้หมายของการทำงานที่นอกเหนอืจากเงนิเดอืน

ใหพ้นกังานของคณุไดร้บัรู้ และทำใหพ้วกเขารู้สกึเปน็สว่นหนึ่งกบัองคก์ร 
และเปน็เสมอืนตวัแทนของแบรนด์


แสนสริ ิซึ่งเปน็บรษิทัผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นไทยสรา้งสภาพแวดลอ้ม 
ในการทำงานที่ทกุคนรู้สกึเปน็สว่นหนึ่งและไมแ่บง่แยก โดยปรบันโยบาย 
การลาแตง่งานแบบไดร้บัคา่จา้งใหคู้่รกัเพศเดยีวกนั เพื่อใหพ้วกเขา 
มสีทิธเิทา่เทยีมกบัคู่รกัตา่งเพศ


2

ใหค้วามสำคญักบัการสรา้งทมีงานที่หลากหลายและไมแ่บง่แยก 
ซึ่งไมใ่ชแ่คจ่ะชว่ย เอาไว้

เทา่นั้น แตย่งันำไปสู่

มากขึ้นดว้ย


ดงึดดูและรกัษาพนกังานที่มคีวามสามารถ
การรเิริ่มสรา้งสรรคส์ิ่งใหมแ่ละเพิ่มความสามารถ


ในการทำกำไร

1

https://www.sansiri.com/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/future-of-marketing/management-and-culture/discovering-and-attracting/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/future-of-marketing/management-and-culture/diversity-and-inclusion-for-your-bottom-line/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/future-of-marketing/management-and-culture/diversity-and-inclusion-for-your-bottom-line/


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.



9. Accenture, Global Consumer Pulse Research, 2021.

10. GWI, Zeitgeist, 2021.

11. WGSN, Future Consumer 2022, 2021.

12. Accenture, Future of Work Study, 2021.

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

14. Global Web Index Core, Sample Size by Country: All (n=3,919 internet users aged 16-64), ID (n=656),  
MY (n=651), PH (n=655), SG (n=650), TH (n=656), VN (n=651), April 2021.

15. Google Data, July 2019.
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หา่งไกล 
ไมห่า่งกนั 
ดว้ย

เทคโนโลยี

341



สายพนัธุ์ใหม่ๆ  ของโรคโควดิ-19 นั้นตอกย้ำกบัเราวา่สถานการณก์ารแพร-่ 
ระบาดนี้ยงัไมจ่บสิ้น แตค่วามกลวัที่จะกลบัไปใชเ้วลารว่มกนัไมส่ามารถเอาชนะ 
ความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนษุยอ์ยา่งการทำกจิกรรมรว่มกนัได ้การคน้หา 
แสดงใหเ้หน็วา่แมผู้้คนจะตอ้งอยู่หา่งกนั แตพ่วกเขากพ็ยายามหาวธิใีหม่ๆ  
ในการเชื่อมตอ่ถงึกนัอยู่เสมอ และยงัพรอ้มที่จะใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อทดแทน 
การไมไ่ดเ้จอหนา้กนัมากขึ้นดว้ย


สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 
ทำใหผู้้คนมากมายตอ้งเวน้ระยะหา่งระหวา่งกนั 
แตพ่วกเขากห็าทางปรบัตวัไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
ในป ี2021 ระยะหา่งนั้นเพิ่มมากขึ้น ผู้บรโิภคจงึ 
เริ่มหาวธิใีหม่ๆ  ในการแสดงออกถงึตวัตน 
และพฒันาความสมัพนัธร์ะยะยาวที่ลกึซึ้ง 
ขึ้นกวา่เดมิมากกวา่แคก่ารใชเ้วลารว่มกนัใน 
ระยะเวลาสั้นๆ ไมว่า่จะทางออนไลนห์รอื 
ออฟไลน์
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ตวัอยา่งเชน่ การที่ผู้คนเริ่มปรบัเปลี่ยนวธิกีารแสดงความรู้สกึจากการสมัผสั 
ทางกายหรอืการใชเ้วลารว่มกนั มาเปน็การหาของขวญัแลว้สง่ไปใหค้นที่รกั 
รวมถงึหาแรงบนัดาลใจเกี่ยวกบัคำอวยพรสำหรบัวนัเกดิหรอืวนัครบรอบ




เมื่อทั้งโลกตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อเชื่อมตอ่ถงึกนัอยา่งลกึซึ้งมากขึ้น 
แบรนดจ์งึตอ้งเปลี่ยนความคดิ จากที่เคยมองวา่แพลตฟอรม์ดจิทิลัเปน็เพยีง 
ชอ่งทางการใชง้านหรอืหนา้รา้นออนไลน ์สู่การวางกลยทุธเ์พื่อสรา้งคณุคา่ 
ระยะยาวจากการเขา้ถงึลกูคา้ผา่นชอ่งทางออนไลน์
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ในแวดวงการตลาดเรามคีำกลา่วที่วา่ “The medium is the message” 
ที่หมายความวา่ “สื่อกค็อืสาร” แตน่ั่นไมไ่ดห้มายความวา่สื่อตา่งๆ จะทำ 
ทกุอยา่งใหค้ณุไดท้ั้งหมด คณุจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่แตล่ะชอ่งทางการตลาด 
นั้นสื่อสารไปถงึกลุ่มเปา้หมายของคณุจรงิๆ และยิ่งไปกวา่นั้น ในฐานะ 
แบรนด ์คณุสามารถทำอะไรไดบ้า้งเพื่อกระชบัความสมัพนัธก์บัผู้บรโิภค 
ใหด้ขีึ้น ลกึซึ้งขึ้น และมคีวามหมายมากยิ่งขึ้น
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การบอกรกัหรอืแสดงออกถงึความรู้สกึนั้นเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สำหรบั 
ยคุนี้ ผู้คนคน้หาวธิแีสดงความรกัในรปูแบบที่ไมต่อ้งพบปะสงัสรรคก์นั



แสดงความรู้สกึผา่นชอ่งทางออนไลน์

คำคน้หา

+210%
คนไทยหนัมาหาแรงบนัดาลใจในการอวยพรวนัครบรอบใหก้บัคนรกั โดยการคน้หา 
คำอวยพรวนัครบรอบ     สงูขึ้นถงึ 210%
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ของขวญักลายเปน็วธิกีารแสดงออกถงึ
ความสมัพนัธใ์นชว่งที่มกีารลอ็กดาวน ์
โดยการคน้หา      สง่ของขวญั

เพิ่มขึ้น 69%



+69%

การคน้หา      สั่งเคก้ออนไลน ์     เพิ่มขึ้น 30% 
จากการที่คนไทยมองหาวธิเีฉลมิฉลองในโอกาสพเิศษตา่งๆ 
ทา่มกลางสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19



+30%
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เทคโนโลยทีำใหผู้้คนเชื่อมตอ่ถงึกนัในวธิใีหม ่ไมว่า่จะการรบัประทานอาหาร 
รว่มกนัหรอืการดคูอนเสริต์ คนไทยไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยใีนการทดแทน 
ประสบการณอ์อฟไลนผ์า่นโลกออนไลน์

รกัษาความสมัพนัธด์ว้ยเทคโนโลยี

+100%

เมื่อมกีารจำกดัการนั่งรบัประทานอาหารที่รา้น ผู้บรโิภคจงึตอ้งสรา้งสรรค ์
วธิกีระชบัสมัพนัธก์บัเพื่อนๆ บนโตะ๊อาหารกนัใหม ่ซึ่งทำใหก้ารคน้หา    

  สั่งใหเ้พื่อน     เพิ่มขึ้น 100%
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+32%

คนไทยหากจิกรรมสนกุๆ 
ทำกบัเพื่อนทางออนไลน ์
โดยมกีารคน้หา     เกมกบัเพื่อน 
เพิ่มขึ้น 32%



+58%

เราพบวา่ผู้คนหาทางทดแทน

กจิกรรมตา่งๆ ที่พวกเขาเคยทำ 
แบบออฟไลน ์โดยเหน็ไดจ้าก 
การคน้หา    คอนเสริต์ ออนไลน์

ที่เพิ่มขึ้น 58%
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ระยะหา่งจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ทำใหผู้้บรโิภคตอ้งปรบัเปลี่ยน 
วธิกีารแสดงออกถงึตวัตนและอาศยัโลกดจิทิลัในการสรา้งความสมัพนัธ์

สว่นบคุคลกนัมากขึ้น ดงันั้นแบรนดท์ี่ไมไ่ดใ้ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัใหเ้ปน็ประโยชน ์
จงึอาจพลาดโอกาสสรา้งและพฒันาความสมัพนัธอ์นัลกึซึ้งกบัลกูคา้ที่ทั้ง 
แบรนดแ์ละลกูคา้จะไดร้บัประโยชนแ์ละเตบิโตไปพรอ้มกนัผา่นความสมัพนัธน์้


3คณุคา่ทางดา้นอารมณ์

ของเทคโนโลยดีจิทิลั

แนวทางการทำการตลาด

“ลกูคา้ที่แชรค์วามรู้สกึรว่มกบัแบรนดข์องคณุจะซื้อผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
ของคณุมากกวา่ เยี่ยมชมรา้นคา้บอ่ยกวา่ มองราคาเปน็ปจัจยัรอง 
ใหค้วามสนใจกบัสิ่งที่คณุสื่อสาร ทำตามคำแนะนำของคณุ ไปจนถงึบอกตอ่ 
เกี่ยวกบัสนิคา้และบรกิารของคณุกบัคนอื่นๆ พวกเขาจะทำทกุอยา่ง 
ที่คณุหวงัวา่จะเกดิขึ้นจากประสบการณท์ี่พวกเขามรีว่มกบัคณุ”


Harvard Business Review

An Emotional Connection Matters More Than Customer Satisfaction
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งานวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่เสน้ทางการซื้อของผู้บรโิภคนั้น
 นกัชอ็ปตา่งตอ้งการความมั่นใจในทกุๆ ชอ่งทาง 

และพวกเขาจะใหร้างวลักบัแบรนดท์ี่นำทางพวกเขาใหก้า้วผา่น

ใชป้ระโยชนจ์ากคณุคา่ทางอารมณข์องเทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อใหข้อ้มลู

ที่ทนัทว่งท ีถกูตอ้ง และเกี่ยวขอ้ง ผา่น

และผา่นชอ่งทางของแบรนดเ์อง




ขบัเคลื่อนดว้ย 
อารมณค์วามรู้สกึ

ชว่งเวลา

ที่ถกูถาโถมไปดว้ยขอ้มลูและตวัเลอืกมากมาย




ชอ่งทางการสื่อสารทั้งแบบ

เสยีคา่ใชจ้า่ย

ทำใหล้กูคา้รกัและภกัดตีอ่แบรนด ์
ดว้ยการมอบสิ่งดีๆ ในทกุชอ่งทาง1

ไมใ่ชท่กุคนที่จะชื่นชอบประสบการณแ์บบเจอหนา้กนั โดยเฉพาะในสถานการณ ์
การแพรร่ะบาดเชน่นี้ ลองพจิารณาใช้ เพื่อเตมิเตม็หรอื 
ยกระดบัประสบการณใ์นรา้นคา้แบบเดมิ และใหอ้สิระแกผู่้บรโิภคในการเลอืก 
ระหวา่งชอ่งทางออนไลนก์บัออฟไลน์


ชอ่งทางออนไลน์

ใชช้อ่งทางออนไลนย์กระดบั

ประสบการณอ์อฟไลนแ์บบเดมิ2

50

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/consumer-insights/consumer-journey/reshaping-customer-journey-search/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/consumer-insights/consumer-journey/reshaping-customer-journey-search/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/consumer-insights/consumer-journey/navigating-purchase-behavior-and-decision-making/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/consumer-insights/consumer-journey/navigating-purchase-behavior-and-decision-making/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/marketing-strategies/search/search-engine-strategy-online-sales/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/marketing-strategies/search/search-engine-strategy-online-sales/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/consumer-insights/consumer-trends/trending-visual-stories/augmented-reality-shopping-data


ในป ี2021 ที่วงการดนตรไีดร้บัผลกระทบอยา่งหนกัจากสถานการณ ์
การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ศลิปนิและวงดนตรกีวา่ 700 ราย 
ทั่วประเทศไทยไดม้ารวมตวัแสดงดนตรใีหแ้ฟนๆ ไดฟ้งักนั 
ผา่นการถา่ยทอดสดทาง YouTube บนชอ่ง   Open Hat Festival

Google Project Starline เปน็เทคโนโลย ี3 มติแิบบใหมท่ี่รวม 
ความกา้วหนา้ของฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์ซึ่งจะทำใหท้กุคน ไมว่า่จะ

เพื่อน สมาชกิในครอบครวั หรอืเพื่อนรว่มงาน รู้สกึเหมอืนอยู่ดว้ยกนั 

แมจ้ะอยู่หา่งไกลกนั 
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https://www.youtube.com/channel/UCHqe-QwSUTeD8Uh3gzsG7jA
https://blog.google/technology/research/project-starline/


ลงทนุกบัครเีอทฟีโฆษณาที่สามารถ
สรา้งแรงบนัดาลใจและเขา้ถงึ

ผู้บรโิภคอยา่งลกึซึ้ง3

การลงทนุดา้นโฆษณาเปน็กญุแจสำคญัที่ชว่ยใหค้ณุสรา้งความรู้สกึรว่มกบั
ผู้บรโิภค และเพิ่มประสทิธภิาพของแคมเปญไดใ้นเวลาเดยีวกนั ซึ่งความจรงิ 
แลว้ครเีอทฟีโฆษณาคอืปจัจยัหลกัที่กระตุ้นใหเ้กดิ Return on Investment 
ในแพลตฟอรม์สื่อทั้งหมด โดยเฉพาะแพลตฟอรม์ดจิทิลั16



หากจะทำใหแ้บรนดแ์ละผลติภณัฑข์องคณุมคีวามนา่สนใจ โฆษณา 
ของคณุจะตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่แบรนดน์ั้นมปีระโยชนต์อ่ชวีติประจำวนั 
ของผู้บรโิภคอยา่งไร 
ลองดู นี้ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ 
โฆษณาของคณุบน Google 


แนวทางการทำโฆษณาใหไ้ดผ้ลมากที่สดุ
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https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/future-of-marketing/creativity/google-ads-best-practice/


นมตราหม ีของบรษิทั Nestle ประเทศไทย ตอ้งการเพิ่มยอดขาย 
ในภาคอสีาน จงึไดท้ำงานรว่มกบัครเีอเตอรน์กัรอ้งลกูทุ่งบน YouTube 
อยา่ง  เพื่อทำ ที่แสดงวถิชีวีติในทอ้งถิ่นพรอ้มสื่อถงึ 
ประโยชนข์องผลติภณัฑใ์นแบบที่ทั้งสนกุและจรงิใจ หลงัจากที่ปลอ่ยมวิสกิ 
วดิโีอออกไป การคน้หาแบรนดก์เ็พิ่มสงูขึ้นถงึ 3,350% และมยีอดขาย 
สงูขึ้น 17.5%




มารโิอ ้โจก๊ มวิสกิวดิโีอ

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.



16. Nielsen Catalina Solutions, 2017.
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https://www.youtube.com/watch?v=x6BIhgQI_QA
https://www.youtube.com/watch?v=x6BIhgQI_QA


ใสใ่จ

กบัการคน้หา

ความจรงิ

454



ขอ้มลูเทจ็และการละเมดิขอ้มลูทางออนไลน์

ที่เพิ่มสงูขึ้น ทำใหผู้้บรโิภคระแวงมากกวา่

ที่เคย นอกจากจะเพิ่มความระมดัระวงัและ

ความรอบคอบในการตดัสนิใจมากขึ้น 

พวกเขายงัมุ่งเนน้การเสาะหาแหลง่ขอ้มลู

ที่เชื่อถอืไดม้ากขึ้นดว้ย โดยผู้บรโิภคเลอืกใช 

Search เปน็ตวัชว่ยทำการตรวจสอบขอ้เทจ็-

จรงิ พจิารณาคา่นยิมของแบรนด ์และยนืยนั 
ความนา่เชื่อถอืของแบรนดท์ี่เลอืกใช้


ในป ี2021 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ไดต้อกย้ำใหเ้รา 
เหน็ถงึ  จนผลกัดนัใหร้ฐับาลของประเทศ 
ตา่งๆ ทั่วโลก ตอ้งออกกฎหมายปอ้งกนั “ขา่วปลอม” ขึ้นมา ในขณะเดยีวกนั 
ผู้คนกม็คีวามตื่นตวัมากขึ้นกบัการแพรก่ระจายขอ้มลูผดิๆ ผู้คนไมใ่ชแ่ค ่
ระแวดระวงัในสิ่งที่พบเหน็บนอนิเทอรเ์นต็เทา่นั้น แตย่งัเตม็ใจที่จะเสาะหา 
ขอ้มลูที่ถกูตอ้งดว้ยตวัเอง 


ผลกระทบที่อนัตรายจากขอ้มลูเทจ็
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https://www.cnbc.com/2021/08/24/who-says-covid-misinformation-is-a-major-factor-driving-pandemic-around-the-world.html


เมื่อผู้บรโิภคหนัมาใสใ่จกบัการคน้หาความจรงิจนกลายเปน็นสิยั เราจงึเหน็ 
นกัชอ็ปเตม็ใจที่จะสละเวลาและทรพัยากรเพื่อคน้หาวา่สิ่งที่พวกเขาเลอืกนั้น 
สอดคลอ้งกบัคา่นยิมและความเชื่อของพวกเขาจรงิๆ การคน้หาที่เพิ่มสงูขึ้น 
เกี่ยวกบัแนวทางปฏบิตัอิยา่งยั่งยนืและการเลอืกซื้อสนิคา้อยา่งมจีรยิธรรม 
สะทอ้นใหเ้หน็วา่ผู้บรโิภคจะไมย่อมถกูหลอกและตั้งมาตรฐานสำหรบัแบรนด ์
ไวส้งูขึ้น โดยพวกเขาถอืวา่แบรนดต์อ้งรบัผดิชอบตอ่คำกลา่วอา้งใดๆ กต็าม 
ที่เคยพดูไว 
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ผู้บรโิภคในยคุนี้ไมเ่พยีงแตด่สูว่นผสมบนฉลากผลติภณัฑ ์แตพ่วกเขาตอ้งการ 
ใหแ้บรนดแ์สดงความรบัผดิชอบและความโปรง่ใสในทกุขั้นตอน ตั้งแต ่
การจดัหาแหลง่วตัถดุบิ การผลติ และการมนีโยบายเพื่อการดำเนนิงานที่ยั่งยนื 
ระดบัองคก์ร ไมว่า่จะเชื่อใจแบรนดม์ากแคไ่หน ผู้บรโิภคในทกุชว่งอายตุา่ง 
กค็น้ควา้หาขอ้มลูอยา่งละเอยีดกอ่นที่จะซื้อสนิคา้กนัทั้งสิ้น17 จากแบบสำรวจ 
พบวา่ 95% ของผู้บรโิภคในไทย กลา่ววา่การคน้ควา้หาขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบั 
ผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารกอ่นตดัสนิใจซื้อนั้นเปน็เรื่องสำคญั18 




และแทนที่จะแคห่วงัใหแ้บรนดท์ำตามที่กลา่วอา้ง ตอนนี้ผู้บรโิภคคาดหวงัวา่ 
แบรนดจ์ะยกระดบัตวัเองขึ้นไปโดยการสรา้งความเชื่อใจ และรกัษาไวใ้หไ้ดซ้ึ่ง 
หมายความวา่สำหรบัแบรนดแ์ลว้ การสรา้งความโปรง่ใส เนน้ความนา่เชื่อถอื 
และการสื่อสารกบัลกูคา้อยา่งตอ่เนื่องมคีวามสำคญัมากขึ้นกวา่ที่เคย
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ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ปอ้งกนัตวัเอง 
จากมจิฉาชพี และปกปอ้งความเปน็สว่นตวั
เทรนดก์ารคน้หาชี้ใหเ้หน็วา่ผู้บรโิภคกงัวลเรื่องขอ้มลูเทจ็

และความเปน็สว่นตวัมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเทยีบกบัยคุกอ่นโควดิ-1919 
ในป ี2021 87% ของผู้บรโิภคในไทย กลา่ววา่ตอนนี้การหาแหลง่ขอ้มลู 
ที่เชื่อถอืไดม้คีวามสำคญัยิ่งกวา่ที่เคยเมื่อเทยีบกบัชว่งกอ่นสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-1920 

คำคน้หา

เราพบวา่การคน้หาเกี่ยวกบัขอ้มลูเทจ็ การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
และขา่วปลอมในไทยเพิ่มสงูขึ้น โดยมกีารคน้หาเกี่ยวกบั     ขา่วปลอม 
เพิ่มขึ้นถงึ 200% เมื่อเทยีบกบัชว่งกอ่นโควดิ21

+200%
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+143%
นอกจากนี้ การคน้หาเกี่ยวกบั 
ขอ้มลูสว่นบคุคล   

กเ็พิ่มขึ้นถงึ 143% 

เมื่อเทยีบกบั 2 ปกีอ่นที่ผา่นมา22 

+267%
มจิฉาชพีทางการเงนิที่เพิ่มขึ้นยิ่งทำใหผู้้บรโิภคมคีวามระมดัระวงัมากขึ้น 
ประเทศไทยมกีารคน้หาเกี่ยวกบั     เชค็สลปิโอนเงนิ     เพิ่มขึ้นถงึ 267%



ใสใ่จเรื่องคา่นยิมมากขึ้น

เนื่องจากผู้บรโิภคยดึถอืในแนวคดิของตนเองมากขึ้น พวกเขาจงึอยากมั่นใจ 
วา่แบรนดท์ี่ตนเลอืกใชน้ั้นยดึถอืแนวคดิเดยีวกนั การคน้หาในหวัขอ้เกี่ยวกบั 
ความยั่งยนืและจรยิธรรมนั้นเพิ่มมากขึ้นและผู้บรโิภคมากกวา่ครึ่งเลกิซื้อ 
ผลติภณัฑห์รอืใชบ้รกิารที่สง่ผลเสยีตอ่สิ่งแวดลอ้มและสงัคม23 
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+129%
ผู้บรโิภคใสใ่จกบัแนวทางปฏบิตัดิา้นจรยิธรรมมากขึ้น โดยการคน้หา         

  fast fashion     (การผลติเสื้อผา้ที่เนน้ความรวดเรว็และคา่ใชจ้า่ยต่ำ) 
พุ่งสงูขึ้น 129% เนื่องจากคนไทยเริ่มหาขอ้มลูในเรื่องน้


การคน้หาเกี่ยวกบัความยั่งยนื 
ยงัคงเตบิโตตอ่เนื่องจากปทีี่แลว้ 
โดยการคน้หา 

ถงัขยะแยกประเภท 

เพิ่มขึ้น 20% ในประเทศไทย
 +20%
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ผู้บรโิภคตอ้งการความมั่นใจ
ผู้บรโิภคทกุวนันี้คาดหวงัที่จะไดร้บัความมั่นใจตลอดเสน้ทางการซื้อ 
ความนา่เชื่อถอืคอืประเดน็สำคญัในแพลตฟอรม์การซื้อขายสนิคา้ 
โดยเราจะเหน็วา่การคน้หาเกี่ยวกบัการตดิตามการจดัสง่และรา้นคา้

อยา่งเปน็ทางการของแบรนดย์อดนยิมเพิ่มมากขึ้น ผลการสำรวจ

เมื่อเรว็ๆ นี้พบวา่คนไทย 88% กลา่ววา่จะซื้อสนิคา้จากแบรนด์

ที่ใหข้อ้มลูที่นา่เชื่อถอื24


83%+

การคน้หาเกี่ยวกบั    
จกัรยานไฟฟา้ 
กเ็พิ่มขึ้นถงึ 83% 
เชน่กนั
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เมื่อมกีารจดัสง่สนิคา้มากขึ้น การตดิตามการจดัสง่กย็ิ่งสำคญั 
มากขึ้นดว้ย การคน้หายอดนยิมเกี่ยวกบัการตดิตามการจดัสง่ในไทย 
ไดแ้ก่


ผู้บรโิภคตอ้งการความนา่เชื่อถอืมากขึ้น โดยพบวา่ผลติภณัฑย์อดนยิม 3 
อนัดบัแรกที่คนไทยคน้หาเกี่ยวกบั ของแท ้ไดแ้ก่


รองเทา้ผา้ใบนาฬกิา สายชารจ์

เชค็เลขพสัด ุstandard delivery

เชค็เลขพสัด ุinternational express

ตรวจเลขพสัด ุJ&T
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ขอ้มลูเทจ็และการละเมดิขอ้มลูที่เพิ่มสงูขึ้นเปน็ประวตักิารณส์ง่ผลให้

ผู้บรโิภคตื่นตวั ปรบัคา่นยิมของตวัเอง และไมย่อมทนตอ่การถกูหลอก 
อกีแลว้ ดว้ยเหตนุี้ ความเชื่อใจจงึกลายมาเปน็คณุสมบตัสิำคญัที่สดุ 
ของแบรนด ์ลกูคา้คาดหวงัวา่อยา่งนอ้ยที่สดุแบรนดค์วรดำเนนิกจิการ 
อยา่งโปรง่ใสและจรงิใจ

ความเชื่อใจในฐานะ

คณุคา่ของแบรนด์ 4

แนวทางการทำการตลาด

+72%
ความกงัวลเรื่องขอ้มลูเทจ็

ยงัสง่ผลใหผู้้บรโิภค

หมั่นตรวจสอบยนืยนัขอ้มลูที่ไดร้บั 
โดยมกีารคน้หา     เชื่อถอืไดไ้หม     
เพิ่มขึ้น 72%
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“แบรนดต์อ้งอยู่เพื่อผู้คน และทำในสิ่งที่ผู้คนคาดหวงั ทำไมนะ่หรอื 

เพราะความเชื่อใจที่ผู้บรโิภคมใีหแ้บรนดน์ั้นสำคญักวา่ความรกัที่พวกเขาม ี
ตอ่แบรนด”


หากผู้บรโิภคมอีสิระในการจดัการขอ้มลูของตวัเอง พวกเขากย็นิดทีี่จะแชร ์
ขอ้มลูนั้นกบัธรุกจิที่ไวใ้จ อยา่งไรกต็าม มเีพยีง 30% ของนกัการตลาด 
ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิเทา่นั้นที่มกีลยทุธใ์นการสื่อสารกบัผู้บรโิภคเรื่อง 
ความเปน็สว่นตวัของขอ้มลู25 ถงึเวลาแลว้ที่ตอ้งคดิกนัวา่ คณุจะมุ่งเนน้ 
การจดัการขอ้กงัวลเรื่องความเปน็สว่นตวัของผู้ใชอ้ยา่งไรเพื่อใหไ้ดร้บั  
ความเชื่อใจจากพวกเขา  


ไตรต่รองการกระทำ

และเคารพความเปน็สว่นตวัของผู้บรโิภค 
เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความเชื่อใจ1

Edelman

ความเชื่อใจเปน็คณุคา่ใหมข่องแบรนด์
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https://www.edelman.com/trust/2021-brand-trust/brand-equity


ใชข้อ้มลู First Party อยา่งมคีวามรบัผดิชอบและมปีระสทิธภิาพ 
เพื่อหาสมดลุระหวา่งความเปน็สว่นตวักบัการ Personalize ในแบบที่ 
ผู้บรโิภคตอ้งการ 
ลองดู ของเราเพื่อปลดลอ็กผลลพัธ ์
ทางธรุกจิโดยไม่ล่ะเมดิความเปน็สว่นตวัของผู้บรโิภค และเรยีนรู้จาก 
เหลา่ผู้นำในแวดวงอตุสาหกรรมของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิเกี่ยวกบัเทรนด ์
เรื่องความเปน็สว่นตวัของขอ้มลูในภมูภิาค ตลอดจนวธิ ี

 


คู่มอืนกัการตลาดเรื่องความเปน็สว่นตวั

สรา้งระบบนเิวศ 
ที่ใหค้วามสำคญักบัเรื่องความเปน็สว่นตวั

ใหค้วามรู้และเครื่องมอืแกล่กูคา้ในการปกปอ้งตวัเองจากขอ้มลูเทจ็ 
การหลอกลวง และขา่วปลอม 
นกัชอ็ปออนไลน ์68% ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตจ้ดัอนัดบัให ้
“การรบัรองวา่เปน็สนิคา้ของแท”้ สำคญัมาก26 
ดงันั้นมาดวูธิตีา่งที่คณุจะมอบความมั่นใจนี้ใหก้บัพวกเขากนั 



เตรยีมระบบนเิวศการโฆษณาดจิทิลัของคณุใหพ้รอ้มรบัอนาคต

ที่ไมม่คีกุกี้จากบคุคลที่สาม (third-party cookies)

เรยีนรู้ ที่เปน็พลงัขบัเคลื่อน

การเตบิโตทางธรุกจิ โดยทำใหบ้รษิทัตา่งๆ เขา้ถงึผู้คนดว้ยโฆษณา 
ที่เกี่ยวขอ้งและวดัผลไดโ้ดยไมต่อ้งตดิตามผู้ใชเ้วบ็ 


กลยทุธก์ารรกัษาความเปน็สว่นตวั

3

2

1
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https://www.thinkwithgoogle.com/future-of-marketing/privacy-and-trust/marketing-privacy-playbook/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/future-of-marketing/privacy-and-trust/user-data-privacy-protection/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/future-of-marketing/privacy-and-trust/user-data-privacy-protection/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/future-of-marketing/privacy-and-trust/privacy-sandbox/


ในป ี2021 Google ไดเ้ริ่มใช้  
ซึ่งแสดงรายละเอยีดของเวบ็ไซตก์อ่นที่ผู้ใชจ้ะเขา้ชม รวมถงึบอกวา่ 
แหลง่ที่มานั้นเชื่อถอืไดไ้หม และการเชื่อมตอ่กบัเวบ็ไซตด์งักลา่ว

ปลอดภยัหรอืไม ่นอกจากนี้ Google ยงัม ี  
ที่ชว่ยลดความเขา้ใจผดิและการเผยแพรข่อ้มลูเทจ็ทางออนไลน ์

ฟเีจอร ์“เกี่ยวกบัผลการคน้หานี้”

Fact Check Explorer
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https://blog.google/products/search/evaluating-information-online-tools/
https://blog.google/products/news/fact-checking-tips/


ไมม่ทีางลดัสำหรบัแบรนดใ์นการสรา้งความเชื่อใจใหแ้กผู่้บรโิภค 
เพราะพวกเขาคาดหวงัใหแ้บรนดร์บัผดิชอบตอ่คำกลา่วอา้งมากขึ้น 
การสรา้งความเชื่อใจจงึตอ้งอาศยัการแสดงออกอยา่งจรงิใจและสม่ำเสมอ 



พจิารณานำคา่นยิมขององคก์รไปปรบัใชอ้ยา่งเตม็รปูแบบในทกุขั้นตอน

ของหว่งโซค่ณุคา่ทางธรุกจิของคณุ


ขยายขอบเขตในการตคีวามคำวา่ “ความยั่งยนื” โดยหนัมาพจิารณาเรื่อง 
 

คณุสามารถประเมนิปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกของคณุไดท้ี่ 
ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกที่ปลอ่ยออกมาจากการทำกจิกรรมบนโลกดจิทิลั

Google Cloud 
Carbon Footprint

ดำเนนิธรุกจิ

อยา่งมคีวามรบัผดิชอบ

และไดใ้จผู้บรโิภค
2
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https://www.climatecare.org/resources/news/infographic-carbon-footprint-internet/
https://cloud.google.com/blog/topics/sustainability/new-tools-to-measure-and-reduce-your-environmental-impact
https://cloud.google.com/blog/topics/sustainability/new-tools-to-measure-and-reduce-your-environmental-impact


บรษิทั ซพี ีออลล์
หหูิ้วถว้ยกาแฟที่ยอ่ยสลาย 

ไดต้ามธรรมชาติ

 ผู้ดำเนนิกจิการรา้นสะดวกซื้อ 7-Eleven ในประเทศไทย 
ไดร้ว่มมอืกบัโรงเรยีนในจงัหวดัพทัลงุเพื่อผลติ

เพื่อใชใ้น All Cafe โครงการนี้ถอืเปน็การสนบัสนนุ 
แนวทางปฏบิตัอิยา่งยั่งยนืและสรา้งรายไดใ้หแ้กช่มุชนทอ้งถิ่น




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.



17. IBM Institute for Business Value, Meet the 2020 consumers driving change, 2020

18. Google commissioned Kantar/Quantum Report: "Emotional Value of Search 2021".

Base: Those who have purchased from the vertical in the past 18 months, TH n=502

19. Google commissioned Kantar/Quantum Report: Emotional Value of Search 2021, IN, ID, MY, PK, PH, TH, 
VN, n=5006, consumers who have purchased vertical in the past 18 months, 2021.

20. Source: Google commissioned Kantar/Quantum Report: "Emotional Value of Search 2021". P10. Covid 
impact. Base: Those who have purchased from the vertical in the past 18 months, TH n=502

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

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

23. Kantar, Asia Sustainability Foundational Study, 2021.

24. Google commissioned Kantar/Quantum Report: "Emotional Value of Search 2021". B3. Brand 
Consequences and Benefits. Base: Those who have purchased from the vertical in the past 18 months, TH 
n=502

25. Forrester, “The State Of Privacy In Asia Pacific,” 2021.

26. Google/Kantar, Shopper Pulse SEA + JP Core Report: Waves 1+2, Sept. 2021.
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https://www.cpall.co.th/en
https://www.brandbuffet.in.th/2021/11/7-11-local-packaging-idea-from-pattalung/
https://www.brandbuffet.in.th/2021/11/7-11-local-packaging-idea-from-pattalung/


ความ


เหลื่อมล้ำ


ที่ชดัเจน


มากขึ้น

569



แมว้า่วถิชีวีติของทกุคนในปทีี่ผา่นมาจะเปลี่ยน
ไปอยา่งมาก แตส่ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ 
โรคโควดิ-19 กไ็มไ่ดส้ง่ผลกระทบตอ่ทกุคน 
ในลกัษณะเดยีวกนั สถานการณก์ารแพรร่ะบาด 
ทำใหเ้ราเหน็ความเหลื่อมล้ำชดัเจนขึ้นและขยาย 
เปน็วงกวา้งมากยิ่งขึ้น ผู้คนมองหาความชว่ย- 
เหลอืจากโลกอนิเทอรเ์นต็ ไมว่า่จะเปน็ผู้ที่ใช ้
อนิเทอรเ์นต็อยู่แลว้หรอืผู้ใชอ้นิเทอรเ์นต็รายใหม ่
ที่มคีวามตอ้งการพื้นฐานมากขึ้น ผู้บรโิภคตา่งก ็
กำลงัคน้หาวธิเีอาชนะอปุสรรคที่เผชญิอยู่


สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ไดเ้ผยใหเ้หน็ถงึความเหลื่อมล้ำ 
ทางสงัคมที่เกี่ยวกบัฐานะ เชื้อชาต ิและเพศ จนไดร้บัฉายาวา่ 

 แมว้า่ความเหลื่อมล้ำเหลา่นี้อาจมอียู่แลว้ 

กอ่นที่จะมโีรคโควดิ-19 แตส่ถานการณก์ารแพรร่ะบาดกม็บีทบาทสำคญั 
ในการตอกย้ำปญัหาดงักลา่ว และสง่ผลกระทบตอ่กลุ่มคนที่เปราะบางที่สดุ

ในสงัคมมากกวา่กลุ่มอื่น 


“ไวรสัแหง่ความเหลื่อมล้ำ”
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https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621149/bp-the-inequality-virus-250121-en.pdf


ไมใ่ชว่า่ทกุคนจะเขา้ถงึความชว่ยเหลอืที่ตอ้งการไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั 
โลกปจัจบุนัตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยมีากขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายถงึเราตอ้งทำให ้
ผู้ดอ้ยโอกาสในสงัคมสามารถเขา้ถงึความชว่ยเหลอืบนโลกดจิทิลัได ้
ปจัจยัตา่งๆ เชน่ อนิเทอรเ์นต็ที่ไมเ่สถยีร การขาดความรู้ทางเทคนคิ และ 
กำแพงทางดา้นภาษา อาจเปน็อปุสรรคที่ทำใหบ้างคนไมส่ามารถเขา้รว่ม 
เปน็สว่นหนึ่งของชมุชนออนไลนไ์ด ้และยิ่งขยายความเหลื่อมล้ำที่พวกเขา 
เผชญิอยู่ใหม้ากขึ้นไปอกี 




ในการเอาชนะความเหลื่อมล้ำดงักลา่ว ผู้คนจะตอ้งสามารถเขา้ถงึโลกออนไลน ์
เพื่อหาความชว่ยเหลอืใหก้บัตวัเองและชมุชนได ้เชน่คน้หาการแปลใหเ้ปน็ภาษา 
ของตนเอง งานในพื้นที่ที่ตอ้งการ สวสัดกิารจากรฐั หรอืแมแ้ตบ่รกิาร 
อนิเทอรเ์นต็ที่ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
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ผู้คนมองวา่ความเหลื่อมล้ำทางสงัคมเหลา่นี้ไมส่ามารถแกไ้ขไดโ้ดยภาครฐั 
และองคก์รการกศุลเพยีงอยา่งเดยีว แตย่งัคาดหวงัใหแ้บรนดเ์ขา้มาชว่ย 
ผลกัดนัใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงที่มคีวามหมายอยา่งชดัเจน27 การแสดงออก 
ถงึจรยิธรรมและความสามารถใหป้ระจกัษช์ดัมากขึ้น28 จะทำใหธ้รุกจิไดร้บั 
สถานะพเิศษที่จะชว่ยยกระดบัความภกัดแีละความเชื่อใจของลกูคา้ดว้ยการ 
ขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม ซึ่งหมายความวา่ผู้บรโิภคจะอา้แขนรบั 
แบรนดท์ี่ไมใ่ชแ่คเ่นน้การยอมรบัความหลากหลายผา่นการทำแคมเปญ

เทา่นั้น แตต่อ้งเปน็แบรนดท์ี่ลงมอืทำอะไรบางอยา่งเพื่อสรา้งความเสมอภาค 
ในสงัคมดว้ย
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การเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็ที่เสถยีร

ในราคาไมแ่พง
เนื่องจากปจัจบุนัเราพึ่งพาโลกออนไลนใ์นการเตมิเตม็ความตอ้งการ

มากขึ้น ผู้คนจงึตอ้งการเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็ที่เสถยีรและราคาเปน็มติร 
และยงัสนใจดว้ยวา่จะมเีทคโนโลยอีะไรใหม่ๆ  ออกมาในอนาคต 


ในประเทศไทยมกีารคน้หาบน 
YouTube เกี่ยวกบั    เนต็ฟร ี    
เพิ่มขึ้นถงึ 35%

+35%

ในปนีี้ เรายงัคงเหน็เทรนดก์ารคน้หาเกี่ยวกบัการทดสอบความเรว็และ 
การเชื่อมตอ่อนิเทอรเ์นต็อยา่งตอ่เนื่อง โดยการคน้หาสงูสดุตอ่คนสำหรบั    
เชค็ความเรว็เนต็    มาจากจงัหวดัตอ่ไปน้

1. ชยันาท

2. อทุยัธาน ี 

3. แมฮ่อ่งสอน 

คำคน้หา

73



ความตอ้งการการสนบัสนนุทางการเงนิ
เนื่องจากประเทศไทยมอีตัราการวา่งงานสงู29 คนไทยจงึคน้หาวธิตีา่งๆ 
ที่จะบรรเทาภาระทางการเงนิ ไมว่า่จะเปน็การหางานในบา้นเกดิ หรอืการรบัเงนิ 
เยยีวยา หรอืเงนิกู้จากภาครฐั ผู้คนตา่งเสาะหาความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 
เพื่อใหผ้า่นพน้ปแีหง่ความไมแ่นน่อนนี้ไปใหไ้ด้

นอกจากนี้ เรายงัพบวา่มกีารคน้หา    
5G    พุ่งสงูถงึ 235% 
ซึ่งเปน็การเตบิโตที่มากกวา่ปทีี่แลว้

+235%
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คนไทยสนใจเรื่องนโยบายการสนบัสนนุทางการเงนิจากภาครฐัมากขึ้น 
โดยพบวา่จาก  
ม ี3 อนัดบัที่เกี่ยวขอ้งกบัหวัขอ้นี้ ไดแ้ก่


คำคน้หายอดนยิม 10 อนัดบัแรกในประเทศไทยประจำป ี2021

เราชนะ

คนละครึ่ง

ม.33 เรารกักนั

โครงการบรรเทาภาระคา่ครองชพีใหแ้กป่ระชาชน

โครงการกระตุ้นเศรษฐกจิภายในประเทศ

โครงการสนบัสนนุวงเงนิชว่ยเหลอืผู้ประกนัตนประกนัสงัคมมาตรา 33

+125%
แรงกดดนัทางเศรษฐกจิและการวา่งงาน 
ที่เพิ่มสงูขึ้นบวกกบัขอ้จำกดัในการเดนิทาง 
สง่ผลใหห้ลายคนมองหารายไดใ้นละแวก 
ใกลเ้คยีง โดยพบวา่มกีารคน้หา    
หางานใกลฉ้นั    สงูขึ้นถงึ 125% 
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https://trends.google.co.th/trends/yis/2021/TH/


ความชว่ยเหลอืในการทอ่งโลกดจิทิลั

การคน้หาแสดงใหเ้หน็วา่ผู้บรโิภคเผชญิกบัความยากลำบากขณะเขา้ถงึ 
ขอ้มลูออนไลน ์เนื่องจากพวกเขาไมคุ่้นเคยกบัภาษาตา่งประเทศหรอื 
แพลตฟอรม์ดจิทิลัใหม่ๆ  ยิ่งมผีู้ใชบ้รกิารดจิทิลัเปน็ครั้งแรกมากขึ้น 
กย็ิ่งมผีู้ตอ้งการความชว่ยเหลอืมากขึ้นดว้ย 

นอกจากนี้ การลอ็กดาวนย์งัทำให ้
คนไทยเผชญิกบัภาวะความเครยีด 
ทางการเงนิ โดยพบวา่มกีารคน้หา 
สนิเชื่อเงนิดว่น   เพิ่มขึ้นถงึ 59% 
เนื่องจากผู้คนตอ้งการหาเงนิ

มาใชจ้า่ยในชวีติประจำวนั
 +59%
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คนไทยสนใจที่จะหาวธิไีดร้บัประโยชนส์งูสดุจากโครงการของภาครฐั 
โดยเทรนดก์ารคน้หา 5 ใน 10 ของคำวา่     วธิ ี    ในประเทศไทย 

เกี่ยวขอ้งกบัหวัขอ้ตอ่ไปนี้

วธิยีนืยนัตวัตน เราชนะ

วธิใีชค้นละครึ่ง

วธิลีงทะเบยีน เรารกักนั

วธิรีายงานตวัวา่งงานผา่นเนต็

วธิสีมคัรสนิเชื่อเสรมิพลงัฐานราก

สำหรบักลุ่มประเทศในภมูภิาค 
เอเชยีแปซฟิกิรวมถงึประเทศไทย 
มกีารคน้หาที่แสดงใหเ้หน็ถงึ

ความตอ้งการในการทำความเขา้ใจ
ความหมายของคำที่ไมใ่ชภ่าษาแม่

ของผู้ใช ้การคน้หา   

แปลวา่อะไร    เพิ่มขึ้น ถงึ 24% 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การคน้หา 

คลสัเตอร ์แปลวา่ อะไร 
ที่พุ่งสงูขึ้นอยา่งเหน็ไดช้ดั

+24%
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การสรา้งความเปลี่ยนแปลงที่แทจ้รงิไมใ่ชแ่คก่ารสง่เสรมิความหลากหลาย 
และการไมแ่บง่แยกเทา่นั้น แตย่งัรวมถงึการสรา้งความเสมอภาคดว้ย 
แมว้า่สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 จะสง่ผลกระทบตอ่ชวีติ 
ของทกุคน แตใ่ชว่า่ทกุคนจะไดร้บัผลกระทบในลกัษณะเดยีวกนั และการคน้หา 
ที่เพิ่มมากขึ้นกส็ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความตอ้งการความชว่ยเหลอืในเรื่องดงักลา่ว 
ตอนนี้ หากแบรนดต์อ้งการเขา้ถงึลกูคา้ แบรนดจ์ำเปน็ตอ้งทำมากกวา่แค ่
การสะทอ้นสงัคม โดยจะตอ้งลงมอืทำอะไรบางอยา่งเพื่อเปลี่ยนแปลง 
สงัคมดว้ย


จากการสะทอ้นสงัคม

มาสู่การเปลี่ยนแปลง

สงัคม 5

แนวทางการทำการตลาด
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เขา้ถงึกลุ่มเปา้หมายทั่วโลกดว้ยภาษาที่สื่อถงึความเปน็แบรนด ์ชื่อเสยีง 
และความนา่เชื่อถอืของแบรนด ์ซึ่งอาจรวมถงึการมี

 หรอืการใช ้  เพื่อชว่ยใหแ้บรนดโ์ตต้อบ

กบัลกูคา้ไดง้า่ยขึ้นโดยไมค่ำนงึถงึระดบัความเชี่ยวชาญในการอา่นหรอืพมิพ์

ตวัเลอืกคำแปลเนื้อหา

บนเวบ็ไซตข์องคณุ Voice Assistance

อยา่ปลอ่ยใหก้ำแพงภาษามาเปน็อปุสรรค

“ปทีี่แลว้เกดิวกิฤตกิารณร์ะดบัโลก 4 อยา่งที่ถาโถมเขา้มาดว้ยกนั ไดแ้ก ่
โรคโควดิ-19, ความไมม่ั่นคงทางเศรษฐกจิ, ความเหลื่อมล้ำทางการเงนิ/
สขุภาพ และการเหยยีดเชื้อชาต ิซึ่งแบรนดท์ี่แสดงจดุยนืในเรื่องเหลา่นี้ 
จะไดร้บัความเชื่อใจอยา่งลน้หลาม บทบาทใหมข่องแบรนดน์ี้เปน็การเปดิ 
โอกาสใหม่ๆ  ใหก้บันกัการตลาดของแบรนด ์แตข่ณะเดยีวกนักเ็ปน็ความเสี่ยง 
ครั้งใหญด่ว้ยหากไมส่ามารถตอบรบัความตอ้งการของผู้บรโิภคที่เรยีกรอ้ง

ใหแ้บรนดแ์สดงจดุยนืได”้ 

1

ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน

ของผู้บรโิภคเพื่อใหพ้วกเขามสีว่นรว่ม

กบัแบรนด์1

Edelman
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https://translate.google.com/intl/th/about/forbusiness/
https://translate.google.com/intl/th/about/forbusiness/
https://www.youtube.com/c/Modev


Multitask Unified Model (MUM) ของ Google มศีกัยภาพที่จะทำลาย 
กำแพงภาษาโดยการถา่ยโอนขอ้มลูความรู้จากภาษาหนึ่งไปยงัอกีภาษาหนึ่ง 
MUM สามารถคน้ควา้แหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ในภาษาตา่งประเทศและใชข้อ้มลูเชงิลกึ 
เหลา่นั้นเพื่อหาผลลพัธท์ี่เกี่ยวขอ้งมากที่สดุในภาษาที่คณุตอ้งการ


ในป ี2020  เปดิสาขาในเกาหลใีตโ้ดยเนน้การออกแบบ

ที่ไมแ่บง่แยก เชน่ ใชก้ารแปลงคำพดูเปน็ขอ้ความตรงจดุชำระเงนิ 
เมนอูกัษรเบรลล ์และปา้ยดจิทิลัที่ชว่ยใหล้กูคา้ตดิตามออรเ์ดอรไ์ด ้
นอกจากนี้ พนกังานยงัไดร้บัการฝกึอบรมเฉพาะทางและหลกัสตูร

ภาษามอืเกาหลเีบื้องตน้อกีดว้ย 

Starbucks
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https://blog.google/products/search/introducing-mum/
https://stories.starbucks.com/asia/stories/2020/starbucks-opens-store-focused-on-inclusive-design-in-south-korea/


เนื่องจากผู้บรโิภคแตล่ะคนมรีะดบัความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยดีจิทิลัที่ไมเ่ทา่กนั 
แบรนดแ์ละธรุกจิควรคำนงึถงึผู้บรโิภคทกุคนในภารกจิของการเปลี่ยนแปลง
ไปใชร้ะบบดจิทิลั (Digital Transformation) และการเพิ่มประสทิธภิาพ 
การดำเนนิงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในปจัจบุนัที่มผีู้ใชด้จิทิลัรายใหมเ่พิ่มขึ้น 
อยา่งมาก และผู้ใชร้ายใหมห่ลายรายที่ยงัคงตดิขดักบัการใชง้านพื้นฐาน



ลองวเิคราะหจ์ากขอ้มลู Engagement เพื่อดวูา่ผู้คนใชง้านแพลตฟอรม์

หรอืบรกิารออนไลนข์องคณุอยา่งไร เมื่อวเิคราะหเ์จอจดุที่ทำใหผู้้ใชอ้อกจาก 
เวบ็ไซต ์คณุกส็ามารถนำขอ้มลูตรงนั้นไปเรยีนรู้อยา่งตอ่เนื่อง หรอืแมแ้ต ่
นำไปปรบัปรงุประสบการณก์ารใชเ้วบ็ไซต์


ชว่ยอดุชอ่งวา่งทางเทคนคิ การเงนิ และความบกพรอ่งทางรา่งกาย

Google เปดิตวัโครงการ  ในประเทศไทยเมื่อป ี
2019 เพื่อสอนใหเ้ดก็ๆ รู้จกัพื้นฐานของการเปน็พลเมอืงดจิทิลัและ 
ทำความเขา้ใจความปลอดภยับนโลกดจิทิลัผา่นเกมและหลกัสตูรการเรยีนรู้ 
บนเวบ็ เพื่อใหพ้วกเขาสามารถสำรวจโลกออนไลนไ์ดอ้ยา่งมั่นใจ ในป ี2021 
ไดม้กีารขยบัขยายโครงการเพื่อชว่ยให้ พดูคยุกบับตุรหลานเกี่ยวกบั 
แนวทางปฏบิตัทิี่ดแีละความปลอดภยับนโลกดจิทิลั



ในป ี2021 Grab ไดเ้ริ่มกลยทุธร์ะดบัรากหญา้เพื่อ  
ในประเทศอนิโดนเีซยี โดยสนบัสนนุใหผู้้ขายและผู้ที่ไมม่บีญัชธีนาคารสามารถ 
เขา้ถงึผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิได้

Be Internet Awesome

ผู้ปกครอง

ลดความเหลื่อมล้ำทางการเงนิ

2
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https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa9lDny5NkueQ5MaNPmQUe6b00J5BGrFJ
https://www.thejakartapost.com/life/2021/04/15/grassroot-strategy-to-realize-financial-inclusion-in-indonesia.html


ผู้บรโิภคจะถกูดงึดดูดว้ยแบรนดท์ี่เนน้คำวา่ “เรา” มากกวา่คำวา่ “ฉนั” โดย 
63% ของผู้บรโิภคที่ถกูสำรวจรู้สกึดงึดดูกบั “แบรนดท์ี่มุ่งเนน้การสรา้งโลก 
ที่ดขีึ้น” แตก่ลบัมแีค ่37% ที่ชอบ “แบรนดท์ี่มุ่งเนน้การทำใหฉ้นัเปน็คน 
ที่ดขีึ้น”30 และในการสำรวจเดยีวกนัยงัพบวา่ 86% ของผู้ตอบแบบสำรวจ 
คาดหวงัใหแ้บรนดล์งมอืทำอะไรบางอยา่งนอกเหนอืจากเรื่องผลติภณัฑ์

หรอืธรุกจิ31 ซึ่งชี้ใหเ้หน็วา่ผู้คนมองหาแบรนดท์ี่ทำเพื่อโลกและสงัคมมากขึ้น

แสดงจดุยนืใหช้ดัเจนขึ้น2
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Honda บรษิทัผลติรถยนตข์องญี่ปุ่นกำลงัสรา้ง
ที่ออกแบบมาเพื่อชว่ยเหลอืคนตาบอดหรอืผู้บกพรอ่งทางการมองเหน็ 
ซึ่งนบัเปน็สายการผลติที่แตกตา่งจากปกต ิแตก่ส็อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์
ของบรษิทัที่ตอ้งการนำความสขุมาใหผู้้คนโดยการขยายโอกาสในชวีติ 
เพิ่มความคลอ่งตวั และปรบัปรงุชวีติประจำวนัของผู้คน 

ระบบนำทางในรองเทา้


ยนืหยดัเพื่อสิ่งอื่นที่ยิ่งใหญก่วา่ผลกำไร

ถงึเวลาแลว้ที่แบรนดจ์ะตอ้งนยิามความสำเรจ็ทางธรุกจิเสยีใหม่

และสรา้งเศรษฐกจิที่ไมแ่บง่แยกและยั่งยนืมากขึ้น แบรนดต์อ้งแสดงออก

และลงมอืทำใหเ้กนิขอบเขตทางธรุกจิเดมิๆ สำหรบัทั้งผู้บรโิภค 
และพนกังาน 


1
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https://global.honda/newsroom/news/2021/c210611beng.html


ผู้บรโิภคมแีนวโนม้ที่จะซื้อสนิคา้จากแบรนดม์ากขึ้น 4.5 เทา่หากแบรนดน์ั้น 
ตอ่สู้เพื่อสทิธมินษุยชน และมแีนวโนม้มากขึ้น 3.5 เทา่หากแบรนดน์ั้น 
มุ่งมั่นที่จะขจดัความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกจิ32  ในฐานะนกัการตลาด เราม ี
บทบาทสำคญัในการขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มคีวามหมายอยา่งแทจ้รงิ 
ซึ่งเริ่มตน้ดว้ยทมีที่เราสรา้งและเรื่องราวที่เราบอกเลา่ หาแรงบนัดาลใจได ้
จากเคลด็ลบัเกี่ยวกบัแนวทางการทำการตลาดแบบไมแ่บง่แยก


ทำกลยทุธก์ารตลาดแบบไมแ่บง่แยกและใหป้ระโยชนแ์กท่ั้งผู้คน

และผลประกอบการของคณุ 

ผู้บรโิภคมแีนวโนม้ที่จะซื้อสนิคา้จากแบรนดม์ากขึ้น 
4.5 เทา่ หากแบรนดน์ั้นตอ่สู้เพื่อสทิธมินษุยชน

4.5x

2
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https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/future-of-marketing/management-and-culture/diversity-and-inclusion/


บรษิทัโทรคมนาคมดจิทิลัในสงิคโปร ์  ไดเ้ปดิตวัแพก็เกจ 
อนิเทอรเ์นต็ซึ่งใหล้กูคา้สามารถเลอืกครอบครวัของตวัเองได ้โดยรวมถงึ 
ครอบครวัที่ตา่งไปจากขนบทั่วไป เชน่ LGBTQ+, พอ่แมเ่ลี้ยงเดี่ยว 
และครอบครวัที่หยา่รา้ง



ในเดอืนเมษายน 2021 บรษิทั  ในประเทศญี่ปุ่นไดป้ระกาศวา่จะเลกิใช ้
คำวา่ “whitening” (ทำใหผ้วิขาว) “lightening” (ทำใหผ้วิสวา่งใส) และ 
“bihaku” (beautiful white - ขาวสวย) ในการทำการตลาดใหก้บัผลติภณัฑ์

Circles.Life

Kao

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.



27, 28, 30, 31, 32. Edelman, Trust Barometer Special Report, 2021.

29. Asian Development Bank, Basic Statistics, 2021.
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https://www.circles.life/sg/familyplan/
https://japantoday.com/category/features/lifestyle/japanese-beauty-brand-drops-the-word-'whitening'-from-its-products

