
รายงานลา่สดุจาก Adjust ระบวุา่แอปมอืถอืเตบิโต 31% ในชว่ง
ไตรมาสแรกของปี 2021

รายงาน Mobile App Trends ของ Adjust แสดงการเตบิโตของการตดิตั �งและ Session ในแอป
เกม อคีอมเมริซ์ และฟินเทค

กรงุเทพฯ 27 พฤษภาคม ปี 2021 — Adjust, แพลตฟอรม์วเิคราะหก์ารตลาดแอประดบัโลก ปลอ่ย
รายงานประจําปี วนันี� รายงานเทรนดแ์อปบนมอืถอืระบวุา่แอปบนมอืถอืเตบิโตอยา่งตอ่เนื�องทั�วโลกในปี
2021 หลงัจากไตข่ึ�นมา 50% ในทกุประเภทธรุกจิเมื�อเทยีบกบัปี 2020 การตดิตั �งแอปในไตรมาสแรกของปี
2021 เพิ�มขึ�น 31% เมื�อเทยีบกบัปีที�แลว้ สว่นจํานวน session ในปี 2021 เพิ�มขึ�น 4.5% เมื�อเทยีบกบัที�โต
ขึ�นมา 30% ในปีที�แลว้

รายงานนี�จัดทําขึ�นมาจากแอป 2,000 อนัดบัแรกของ Adjust จากทั �งแอปเกม แอปอคีอมเมริซ์ และแอป
ฟินเทค Mobile App Trend ของ Adjust วเิคราะหเ์ทรนดร์ะยะยาวของการตดิตั �ง, session, ระยะเวลาที�ใช ้
ในแอป การกลบัเขา้มาใชแ้อปและอตัราของ re-attribution จากทั�วโลก ขอ้มลูเชงิลกึชว่ยใหนั้กพัฒนาและ
นักการตลาดสามารถเขา้ใจผูเ้ขา้ชมและสถานะของเศรษฐกจิแอป

"ในปี 2020 เศรษฐกจิแอปมกีารเตบิโตเป็นอยา่งมาก ซึ�งเป็นผลมาจากการที�ผูค้นทั�วโลกตระหนักถงึ
ประโยชนข์องมอืถอืในแงม่มุที�มากขึ�นที�เกดิในชวีติประจําวนั" กลา่วโดย Paul H. Müller ผูร้ว่มกอ่ตั �งและ
CEO ของ Adjust "สําหรับนักการตลาดบนมอืถอืแลว้ โอกาสเขา้ถงึผูใ้ชนั้�นสงูที�สดุในตอนนี�และกต็ามมา
ดว้ยการแขง่ขนัที�สงูที�สดุเชน่กนั ในขณะที�เรากา้วเขา้สูปี่ 2021 และชว่งเริ�มตน้ของ iOS 14 ความสําคญัของ
การสง่เสรมิการตลาดผา่น automation และเขา้ใจถงึพฤตกิรรมที�เกดิขึ�นภายในแอปของผูใ้ชง้านผา่น
เสน้ทางทั �งหมดของพวกเขาถอืเป็นสิ�งสําคญัมากกวา่ที�เคย"

หวัขอ้น่าสนใจอื�นๆ จากรายงานนี�ยงัรวมถงึ:

● แอปฟินเทคเตบิโตดทีี�สดุจากแอปทกุประเภทเมื�อเทยีบปีตอ่ปี การตดิตั �งโต51%ในปี 2020
○ ในปี 2021 การตดิตั �งกย็งัคงโตอยู ่โดยโตขึ�น 12%เมื�อเทยีบกบัคา่เฉลี�ยในปี 2020 ไมต่อ้ง

สงสยัเลยวา่นี�เป็นปัจจัยหนุนที�มาจากการแหใ่ชง้านของบรรดาแอปเทรดดงิ อยา่ง
Robinhood, Acorns และ Gatsby

○ Session ของแอปฟินเทคกโ็ตสะพัดมากเชน่กนัในปี 2020 ซึ�งแสดงถงึการเปลี�ยนผา่นไปสู่
ยคุของการธนาคารแบบดจิทิลัและการชาํระเงนิออนไลนอ์ยา่งแทจ้รงิ จํานวน sessionเพิ�ม
ขึ�น 85%เทยีบกนัปีตอ่ปี และในปี 2021 กโ็ตแลว้ถงึ 35%

● เกมไดแ้ตะเพดานสงูสดุใหมใ่นปี 2020 โดยเฉพาะเกมแนว hyper casual โดยที�การตดิตั �งพุง่ถงึ
43% เมื�อเทยีบกบัเกมที�ไมใ่ชแ่นว hyper casual

○ session สําหรับเกม non-hyper casual นั�นเพิ�มขึ�น 27% ในปีตอ่ปี 2020 ในขณะที�
session ของเกม hyper casual นั�นเพิ�มขึ�นถงึ 36%

○ สว่นปี 2021 จนถงึตอนนี� session ของแกมแนวไฮเปอรแ์คชวลตกลง 21% หากไมนั่บ
ขอ้มลูจากการ "ล็อกดาวนร์อบแรก" ครั�งใหญ ่เทยีบกนัปีตอ่ปีแลว้ session เกอืบจะเทา่กนั
และยงัคงโตขึ�นเรื�อยๆ โดยในเดอืนกมุภาพันธนั์�นมผีลงานดกีวา่เดอืนมกราคมถงึ 47%
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● สว่นการตดิต ั�งของอคีอมเมริช์นั�นคอ่นขา้งโตนอ้ย เพยีงแค่ 6% ในปี 2020 แตผ่ลงานนั�นยงั
คงเสน้คงวาตลอดทั �งปี

○ อยา่งไรกต็ามในสว่นของ session โตถงึ 44% แสดงใหเ้ห็นถงึกระแสของการมสีว่นรว่มจาก
บรรดานักชอ้ปบนมอืถอื

○ ปี 2021 นั�นเรยีกไดว้า่ทั �งการตดิตั �งแล ะsession ออกตวักนัไดร้อ้นแรงเพิ�มขึ�น 11% และ
14% ตามลําดบั เมื�อเทยีบกบัคา่เฉลี�ยในปี 2020

○ ชว่งหลายสปัดาหม์ตีวัเลขสงูสดุของ session ในกลุม่ธรุกจินี�คอื ชว่งปลายเดอืนกมุภาพันธ์
และตน้เดอืนมนีาคม ปี 2021 คอืสงูขึ�น 23% เมื�อเทยีบกบัปีที�แลว้

เมื�อระบบนเิวศของมอืถอืมาถงึจดุที�มกีารแขง่ขนักนัอยา่งดเุดอืดมากกวา่ครั �งไหน จากการมาของ iOS 14 แอ
ปที�สรา้งมาเพื�อขบัเคลื�อนขอ้มลูและกลยทุธท์ี�เนน้ UX จะถกูยกเป็นเรื�องสําคญัในอนัดบัตน้ๆ ดว้ยขอ้มลูเชงิ
ลกึที�บอกถงึพฤตกิรรมของผูใ้ชง้านภายในแอป ชว่งเวลาและเหตผุลที�พวกเขากลบัมา นักการตลาดบนมอืถอื
จะสามารถสรา้งกลยทุธท์ี�ครอบคลมุ ผสมผสานแคมเปญที�มคีวามเฉพาะตวัสงูลงไปไดแ้ละสื�อสารเพื�อสรา้ง
ความมั�นใจในแบรนด์

สําหรับการคน้หาเพิ�มเตมิ สามารถดาวนโ์หลดรายงานฉบบัเต็มไดท้ี�นี�

###

วธิกีาร
รายงานเทรนดแ์อปบนมอืถอื ปี 2021 มาจากการผสมผสานขอ้มลูของแอป 2,000 อนัดบัแรกกบัเซต็ขอ้มลู
ทั �งหมดของแอปที�ตดิตามโดย Adjust ขอ้มลูดงักลา่วมาจากแหลง่ขอ้มลู 2 แหลง่: คอืมาจากรายชื�อของ
45 ประเทศ อกีแหลง่มาจากประมาณ 250 แอปตามมาตรฐาน ISO 3166-1 ระหวา่งวนัที� 1 มกราคม ปี 2019
ถงึ 14 มนีาคม ปี 2021

เกี�ยวกบั Adjust
Adjust คอืแพลตฟอรม์วเิคราะหก์ารตลาดแอประดบัโลก เชี�ยวชาญมุง่มั�นในการรักษามาตรฐานสงูสดุในดา้น
ประสทิธภิาพและความเป็นสว่นตวั โซลชูั�นตา่งๆ ของ Adjust ยงัรวมไปถงึการระบแุหลง่ที�มา การวดัผล การ
ป้องกนัการทจุรติและความปลอดภยัทางไซเบอร ์และเครื�องมอืดา้น automation ภารกจิของบรษัิทคอื
ทําใหก้ารตลาดบนสมารต์โฟนเป็นเรื�องงา่ยขึ�น ฉลาดขึ�นและปลอดภยักวา่เดมิ สําหรับแอปกวา่ 50,000 ซึ�ง
ทํางานกบั Adjust ในขณะนี�
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