
แอปมอืถอืในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกเตบิโตพุง่แตะระดบัสงู
สดุในปี 2020  ยงัโตตอ่เนื�องในครึ�งปีแรกของปี 2021

จํานวนการตดิตั �งแอปฟินเทคพุง่สงู 100% ในปี 2020 ในไทย

ประเทศไทย 18 สงิหาคม 2021 — Adjust แพลตฟอรม์วเิคราะหก์ารตลาดบนมอืถอื เปิดเผยรายงานฉบบั
ปฐมฤกษ์ในหวัขอ้ รายงานเทรนดแ์อปบนมอืถอืในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกประจาํ ปี 2021 ซึ�งเจาะลกึ
แนวโนม้พฤตกิรรมผูใ้ชแ้อปบนมอืถอืในเอเชยีแปซฟิิกในฐานะภมูภิาคผูนํ้าตลาดโลกที�มอีตัราการเตบิโตมาก
ที�สดุ รายงานฉบบันี�แสดงใหเ้ห็นการที�ตลาดแอปบนมอืถอืกําลงัเตบิโตอยา่งรวดเร็ว เนื�องจากผูค้นในภมูภิาค
เอเชยีแปซฟิิกนยิมใชแ้อปบนมอืถอืเพื�อใชง้านในชวีติประจําวนั รวมทั �งความบนัเทงิ

การตดิตั �งของทกุประเภทธรุกจิในภมูภิาคเอเชยี ในปี 2020 เพิ�มขึ�น 31% เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี
กอ่น และยงัเตบิโตอยา่งตอ่เนื�องโดยในปี 2021 เพิ�มขึ�น 4% โดยมกีารใชง้านอยา่งตอ่เนื�องเพิ�มขึ�น 54%
เมื�อเทยีบกบัปีกอ่นหนา้ โดยสว่นใหญเ่ป็นผลจากการที�คนหนัมาใชง้านมอืถอืในชว่งลอ๊กดาวน ์สง่ผลใหก้าร
เตบิโตของเซสชั�นจนถงึตอนนี� ไมส่ดใสเทา่ของปี 2020

“ชว่งครึ�งแรกของปี 2021 เซสชั�นของทั �งภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกเพิ�มขึ�นเพยีง 1% ทวา่การเตบิโตกค็อ่ยๆ
สะสมแรงเหวี�ยงแลว้โตสงูสดุเมื�อเทยีบกบั ไตรมาสที� 1 ของปี 2020” เอพรลิ เทยส์นั รองประธานประจํา
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละอนิเดยีกลา่ว “แสดงใหเ้ห็นวา่อตุสาหกรรมแอปรักษาผูใ้ชง้านซึ�งได ้
จากชว่งลอ๊กดาวนท์ี�ผา่นมาไวไ้ด ้โดยยงัมผีูใ้ชง้านใหม่ๆ  ทะยอยเขา้มา”
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ในปี 2020 การตดิต ั�งและเซสช ั�นเพิ�มขึ�นอยา่งมากมายในทกุประเทศ — และยงัคงเตบิโตอยา่งตอ่
เนื�องในปี 2021
ขอ้มลูนั�นมาจาก 910 อนัดบัแรกๆ ของแอปในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ซึ�งจัดทําโดย Adjust โดยรวบรวม
ขอ้มลูจากอนิเดยี อนิโดนเีซยี ญี�ปุ่ น มาเลเซยี เมยีนมา ฟิลปิปีนส ์สงิคโปร ์เกาหลใีต ้ไตห้วนั ประเทศ
ไทยและเวยีดนาม ปรากฎวา่

● ปีนี� สงิคโปรแ์ละเวยีดนามมอีตัราการตดิตั �งที�ดงีามน่าชื�นชม ชว่งครึ�งแรกของปี 2021 อยูท่ี� 49%
และ 43% ตามลําดบั ในไทย มกีารเตบิโตเป็นอนัดบัสามในเอเชยี มกีารเตบิโตของการตดิตั �งอยูท่ี�
18% ในปีนี� และ 24% ในปี 2020

● ถงึแมจ้ะมกีารเตบิโตของการตดิตั �งอยา่งสมํ�าเสมอ แตเ่ซสชั�นกลบัชะลอตวัลง โตอยูท่ี� 2% สําหรับ
ครึ�งปีแรก

รายงานฉบบันี�ยงัเจาะลกึการเตบิโตของสามประเภทธรุกจิในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกในปี 2020 ไดแ้ก ่เกม
(ทั �งแนวไฮเปอรแ์คชวลและไมใ่ชแ่นวไฮเปอรแ์คชวล) ฟินเทค และอคีอมเมริซ์ และการเตบิโตของแอป
เหลา่นี�ที�ตอ่เนื�องมาในปี 2021  เกมแนวไฮเปอรแ์คชวลเป็นประเภทธรุกจิซึ�งเตบิโตโดดเดน่ที�สดุ การตดิตั �ง
ในปี 2020 เพิ�ม 66% เทยีบกบัปีกอ่นหนา้ และปี 2021 กเ็พิ�มอกี 49% ฟินเทคมาเป็นอนัดบัสอง (36% และ
18%) ตามดว้ยอคีอมเมริส์ (27% และ 8%)และเกมที�ไมใ่ชแ่นวไฮเปอรแ์คชวล (23% และ 4%)

นอกจากนั�น รายงานนี�ยงัมกีารนําขอ้มลูมาเปรยีบเทยีบเป็นประเทศๆ และประเภทธรุกจิอกีดว้ย ไดแ้ก่

เกมเตบิโตนา่ดใูนภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก
● สําหรับเกมโดยรวมนั�น

○ เวยีดนามเป็นตลาดซึ�งมาเป็นอนัดบัหนึ�งในปี 2020 โดยมกีารตดิตั �งเพิ�มขึ�นจากปีที�แลว้
37% ตามมาตดิๆ ดว้ยอนิโดนเีซยี (34%) และอนิเดยี (33%)

● และสําหรับเกมแนวไฮเปอรแ์คชวลนั�น
○ การตดิตั �งในสงิคโปรใ์นปี 2020 เพิ�มจากปีกอ่นหนา้ (112%) ตามดว้ยอนิโดนเีซยี (101%)

และประเทศไทย (74%)
○ อยา่งไรกต็าม สําหรับปีนี�อนิโดนเีซยี (64%) อนิเดยี (61%) และประเทศไทย (54%)คอืสาม

ประเทศที�มกีารเตบิโตของการตดิตั �งสงูสดุ
○ ตลาดทกุประเภทยงัเตบิโตตอ่ไปในปี 2021 ที�โดดเดน่กค็อืประเทศไทยและสงิคโปร ์อยูท่ี�

22% และ 21% ตามลําดบั



● ปี 2020 น ั�นแอปฟินเทคไปไดส้วย เนื�องจากผูค้นตา่งหนัไปใชม้อืถอืเพื�อธรุกรรมกบั
ธนาคารและการชําระเงนิ และแนวโนม้นี�ยงัดาํเนนิตอ่ไปในปี 2021

○ ประเทศไทยและเวยีดนามยงันําโดง่ในเรื�องของการตดิตั �งแอปฟินเทค คอืเพิ�มขึ�นอยา่ง
มหาศาลถงึ 100% และ 97% ตามลําดบั ตามดว้ยสงิคโปรท์ี� 72%

○ จนถงึเวลานี�ในปี 2021 การตดิตั �งแอปกําลงัเฟื�องฟใูนตลาด ประเทศซึ�งเตบิโตอยา่งโดด
เดน่คอือนิโดนเีซยี (89%) สงิคโปร ์(70%) และเกาหลใีต ้ (60%).

○ ความยาวของเซสชั�นในเกาหลใีตแ้ละญี�ปุ่ นมอีตัราเตบิโตที�เปรี�ยงปรา้งที� 123% และ 104%
เมื�อเทยีบกบัปีกอ่นหนา้ และยงัโตตอ่เนื�องมาสูปี่ 2021 โดยเกาหลเีตบิโตที� 110% ญี�ปุ่ นที�
43%

○ ทวา่สงิคโปรแ์ละเวยีดนามนั�นนับวา่โดดเดน่ตวัจรงิในดา้นความยาวของเซสชั�นในปี 2021
ดว้ยตวัเลขน่าตื�นตาที� 188% และ 136% ตามลําดบั

รายงานนี�ยงัระบอุกีดว้ยวา่ เวลาที�ผูใ้ชง้านใชเ้มื�ออยูใ่นแอป เซสชั�นทั �งหมดตอ่วนั และความยาวของเซส
ชั�นเอง เพิ�มขึ�นทั �งหมด ทั �งหมดยนืยนัไดด้ว้ยมอีตัรา retention ตอ่เนื�องตลอดทั �งปี แมม้ผีลกระทบจากการ
ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ในชว่งไตรมาสที� 4 คา่เฉลี�ยของวนัที� 30 อยูท่ี� 5.68%

กบัการมาของ iOS14.5+ มนียิามใหมเ่รื�องวธิกีารหาผูใ้ชง้านรายใหม ่และแอนดรอยด ์12 กกํ็าลงัตามมาในไม่
ชา้ การเกบ็รวบรวม data point ในรายละเอยีดเกี�ยวกบัพฤตกิรรมของผูใ้ชง้านและรปูแบบตา่งๆ ของ in-app
จงึกลายเป็นเรื�องสําคญัยิ�งยวด โดยนักพัฒนาแอปและนักการตลาดสามารถนําขอ้มลูเหลา่นี�สามารถทดสอบ
A/B เพื�อทําความเขา้ใจถงึความคาดหวงัของผูใ้ชง้าน รวมทั �งวธิกีารเพิ�มประสทิธภิาพอยา่งเต็มพกิดัเพื�อให ้
ตอบโจทยเ์รื�องประสบการณใ์นแอปของผูใ้ชง้าน

สําหรับการคน้หาเพิ�มเตมิ สามารถดาวนโ์หลดรายงานฉบบัเต็มไดท้ี�นี�
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###

วธิกีาร
รายงานเทรนดข์องแอปบนมอืถอืในภมูภิาค APAC ปี 2021 ดงึเอาขอ้มลูตา่งๆ จาก 910 แอปชั �นนําใน APAC
ซึ�งจัดทําโดย Adjust ขอ้มลูเหลา่นี� มาจากประเทศอนิเดยี อนิโดนเีซยี ญี�ปุ่ น มาเลเซยี เมยีนมา ฟิลลปีินส์
สงิคโปร ์เกาหลใีต ้ไตห้วนั ไทยและเวยีดนาม ตั �งแตว่นัที� 1 มกราคม ปี 2019 ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม ปี
2021 รายงานนี�ไดศ้กึษาประเภทธรุกจิสามประเภท คอื ฟินเทค เกมมิ�ง (แนวไฮเปอรแ์คชวลและที�ไมใ่ชแ่นว
ไฮเปอรแ์คชวล) และอคีอมเมริส์

เกี�ยวกบั Adjust

Adjust คอืแพลตฟอรม์วเิคราะหก์ารตลาดแอปบนมอืถอื ที�ไดรั้บความไวว้างใจจากนักการตลาดที�เนน้การ
วเิคราะหแ์ละวดัผลเพื�อการเตบิโตของตลาดทั�วโลก ดว้ยโซลชูั�นสําหรับการวดัผล เพิ�มประสทิธภิาพ
แคมเปญ และปกป้องขอ้มลูของผูใ้ชง้าน Adjust ขบัเคลื�อนแอปนับพันดว้ยระบบอจัฉรยิะและระบบอตัโนมตัิ
ในตวั ซึ�งไดรั้บการสนับสนุนอยา่งเขา้เป้าและฉับไวจากทมีชว่ยเหลอืลกูคา้ทั�วโลก

ในปี 2021 Adjust ถกูซื�อกจิการโดย AppLovin บรษัิทซอฟตแ์วรก์ารตลาดชั �นนํา ซึ�งใหบ้รกิารเหลา่นัก
พัฒนา ดว้ยชดุโซลชูั�นบรูณาการชนดิเปี�ยมพลงั เพื�อการเตบิโตของแอปบนมอืถอืของพวกเขา ดขูอ้มลู
เพิ�มเตมิเกี�ยวกบั Adjust ไดท้ี� www.adjust.com/th.
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