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เมือ่มกีารระบาดของไวรัสเป็นปัจจัย 

การสตรมีผ่านสมารต์โฟนก็เขา้สูก่ระแสหลัก 
และกลายเป็นโอกาสครัง้ส าคัญส าหรับการโฆษณาในตลาดขนาด

มหมึานี้ 
 

รายงานใหม่ล่าสดุของ Adjust เรือ่งการสตรมีผ่านสมารต์โฟน ระบุว่า 

นับแต่การระบาดของไวรัสโควดิ-19 เมือ่ปีทีแ่ลว้ 52.5% 
ของผูบ้รโิภคท่ัวโลกใชส้มารต์โฟนเพือ่การสตรมีคอนเทนตว์ดิโีอมากขึน้  
  
เบอรล์นิ วันที ่ 17 กมุภาพันธ ์ ปี 2021 — การสตรมี Over The Top 
(OTT)ก าลังบูมในชว่งของการระบาดท่ัวโลกของไวรัสโควดิ-19 ตามรายงานล่าสดุ ซึง่เพิง่จะเผยแพร่วันนี้ โดย 
Adjust แพลตฟอรม์วเิคราะหก์ารตลาดแอประดับโลก 

ทัง้ยังแสดงใหเ้ห็นว่ารูปแบบการบรโิภคผ่านสมารต์โฟนก าลังเปลีย่นแปลงครัง้ส าคัญ 
ทัง้ยังท าลายมายาคตทิีเ่ชือ่กันว่าการสตรมีสว่นใหญ่จะเกดิระหว่างการเดนิทางไปหรอืกลับจากที่ท างาน 84% 
ของผูบ้รโิภคในประเทศทีเ่ป็นเป้าหมายของการวจัิย บอกว่าในชว่งของการระบาดนัน้ 
เขาใชส้มารต์โฟนเพือ่สตรมีคอนเทนตม์ากกว่าเดมิหรอือย่างนอ้ยก็ไม่ไดล้ดนอ้ยลงเลย  
 

โดยเฉลีย่แลว้ กว่าครึง่ของผูบ้รโิภคทีเ่ราสอบถาม (52.5%) 
บอกว่าสตรมีคอนเทนตว์ดิโีอมากขึน้ตัง้แต่มีการล๊อกดาวน์ มเีพยีง 12% ของผูบ้รโิภคเท่านัน้ทีส่ตรมีนอ้ยลง 
ซึง่หมายความว่าผูบ้รโิภคมากกว่าคนเหล่านัน้สีเ่ท่าตัวก าลังใชส้มารต์โฟนสตรมีคอนเทนตว์ดิโีออยู่ 

งานวจัิยนี้รวบรวมขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูล 8,000 คนจากประเทศสหรัฐอเมรกิา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ตุรกี 
ญีปุ่่ น สงิคโปร ์ เกาหลแีละประเทศจนี รายงานปี 2021 เรือ่งการสตรมีผ่านสมารต์โฟนฉบับนี้ 

ยังพบว่าในประเทศที่ทุกสิง่เชือ่มต่อผ่านสมารต์โฟน 
คนทุกชว่งวัยใชส้มารต์โฟนในการสตรมีชนดิตดิหนบึจนเป็นนสิัย กล่าวโดยรวม 90% ของ user อายุตัง้แต่ 55 
ปีขึน้ไป ในประเทศจนี (89.8%) และตุรกี (88.9%) 
บอกว่าสตรมีผ่านสมารต์โฟนทุกวันหรอือย่างต ่าก็สัปดาหล์ะครัง้. 
 

“ความเปลีย่นแปลงชนดิหนา้มอืเป็นหลังมอืของกจิวัตรการสตรมีผ่านสมารต์โฟนซึง่เกดิขึน้ท่ัวโลกแ
ละเกดิในทุกชว่งวัย สรา้งโอกาสอันมหาศาลในเรือ่งการโฆษณา และบทบาทใหม่ๆ 
ของการวเิคราะหก์จิกรรมในสมารต์โฟน” คอืค ากล่าวของ นายพอล เอช. มุลเลอร,์ ผูร้่วมกอ่ตัง้และ 
CTO ของ Adjust. “เมือ่เราเขา้ใจเหตุผลและเวลาทีผู่บ้รโิภคเลอืกจะสตรมี 
และรูว่้าชอ่งทางกับแคมเปญไหนทีส่ง่ผลกระทบทางการตลาดสงูสดุ 
เราก็จะมศัีกยภาพชนดิที่ไรข้ดีจ ากัด ในการสรา้งฐาน user ซึง่ภักดพีรอ้มดว้ยมูลค่าตลอดชพีสงู.” 

 

หัวขอ้น่าสนใจอืน่ๆ จากรายงานนี้ไดแ้ก่ 
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• ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใชส้มารต์โฟนสตรมีคอนเทนตอ์ย่างนอ้ยวันละครัง้ User ในประเทศจนี (93.8%) 
และตุรก ี (91.9%) สตรมีบ่อยทีส่ดุ คอืตัง้แต่วันละครัง้หรอือย่างนอ้ยสัปดาหล์ะครัง้ 
เทยีบกับสหรัฐอเมรกิา 69.4%, ญีปุ่่ น 57.2% และสหราชอาณาจกร 45.7%  
 
 

• User ทุกชว่งวัยและทุกพืน้ที่ใชเ้วลาอย่างนอ้ยหนึง่ชั่วโมงต่อการสตรมีแต่ละครัง้ 

พสิจูน์ใหเ้ห็นว่าผูช้มไม่ไดแ้ค่แวะแทะเล็มคอนเทนตช์ ิน้สัน้ๆ เล็กๆ 
แต่ดูต่อเนื่องกันหลายตอนและดูหนังเป็นเรือ่งๆ  

o มลิเลนเนียลซึง่เป็นกลุ่มใหญ่ทีส่ดุทีส่ตรมีผ่านสมารต์โฟน 
ยังดูคอนเทนตเ์ป็นเวลานานกว่ากลุ่มอืน่ๆ ดว้ย ระยะเวลาโดยเฉลีย่คอืเกนิ 90 นาทเีล็กนอ้ย 
(94.2) ตามมาตดิๆ ดว้ยเจ็นซ ีคือต ่ากว่า 90 นาทเีล็กนอ้ย (87.6) 

o  .แม ้ user อายุอย่างนอ้ย 55 ปีจะรัง้ทา้ยในขอ้มูลชดุนี้ แต่ระยะเวลาเฉลีย่ 65 
นาทต่ีอครัง้สือ่ว่าคนกลุ่มนี้ก าลังอุ่นเครือ่ง คอืพรอ้มจะตามกลุ่มอืน่ๆ มาตดิๆ 
 
 

•   

   ผูบ้รโิภคใชจ่้ายเงนิไม่นอ้ยกับสตรมีมิง่และบรกิารความบันเทงิชนดิออนดมีานดอ์ืน่ๆ 

เกาหลนี าลิว่ทีเ่ดอืนละ $42.68 เทยีบกับสหรัฐอเมรกิาที่ $33.58 และสหราชอาณาจักรที ่$34.82 

 

ทวีผี่านสตรมีมิง่ยังปลดล๊อกโอกาสส าคัญเกีย่วกับการใชง้านจอทีส่องอกีดว้ย  
 

งานวจัิยของ Adjust ยังใหค้วามกระจ่างเกีย่วกับความแพร่หลายของการใชง้านจอทีส่อง 
ซึง่ก าลังเกดิขึน้ท่ัวไป พรอ้มกับการบูมของทวีผี่านสตรมีมิง่ (CTV) โดยเฉลีย่แลว้ มากกว่าสามในสี ่ (76%) 
ของผูต้อบบอกว่าใชส้มารต์โฟนไปดว้ยระหว่างดูทวี ี
พฤตกิรรมการดูแบบนี้ชัดเจนขึน้ในสงิคโ์ปรแ์ละประเทศจนี (85% ทัง้สองประเทศ) สหรัฐอเมรกิาตามมาตดิๆ 
(83%) 
 

ทางเลอืกอันดับแรกของคนทีใ่ชง้านจอทีส่องคอืแอปโซเชยีล ที่ 65.4% โดยเฉลี่ย ตามดว้ยแอปธนาคาร 
(54.9%) และแอปเกม (44.9%) คนทีใ่ชง้านจอทีส่องในประเทศแถบเอเชยี-
แปซฟิิกมักหวิและสั่งอาหารเดลเิวอร ีประเทศจนีหวิมากกว่าประเทศอืน่ (65.2%) เกาหล ี(36.6%) และสงิคโปร ์
(48.2%)  
 

ผูล้งโฆษณาสามารถใชป้ระโยชน์จากเทรนดก์ารใชง้านจอทีส่องนี้ได ้ โดยใส ่ call-to-action 
ลงในโฆษณาของตน เชน่ใหด้าวน์โหลดแอปสมารต์โฟนผ่านทางควิอารโ์คด้ 
สิง่นี้มศัีกยภาพในการสรา้งประสบการณ์ทีทั่ง้ใหม่และมปีฏสิัมพันธกั์บแบรนด ์โดยขา้มสองดไีวสพ์รอ้มกัน 
 

อยากรูเ้รือ่งดีๆ  ลกึๆ แบบนี้เพิม่เตมิ ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มฟร ีไดท้ีน่ี่ .  
 

# # # 
 

วธิกีาร 
รายงานสตรมีมิง่มอืถอืปี 2021 น ามาจากการวจัิยผูบ้รโิภคทีจั่ดท าโดย Censuswide ในนามของ Adjust 
จากการส ารวจท่ัวโลกของผูบ้รโิภคสตรมีมิง่ทวี ีวดิโีอทัง้หมด 8,000 คนทีม่อีายุ 16 ปีขึน้ไป  

งานวจัิยนี้ใชตั้วอย่างทีเ่ป็นตัวแทนในระดับประเทศของผูบ้รโิภคทวี ี / วดิโีอสตรมีมิง่ 1,000 
รายในแต่ละประเทศต่อไปนี้: อังกฤษ เยอรมนี ตุรก ีญีปุ่่ น สงิคโปร ์เกาหล ีและจนี ระหว่างวันที ่6 พฤศจกิายน 
2020 ถงึ 10 พฤศจกิายน 2020 และสหรัฐอเมรกิาระหว่าง 23 กันยายนและ 29 กันยายน 2020 
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เกีย่วกับ Adjust 
Adjust คอืแพลตฟอรม์วเิคราะหก์ารตลาดแอประดับโลก 
เชีย่วชาญมุ่งม่ันในการรักษามาตรฐานสงูสดุในดา้นประสทิธภิาพและความเป็นสว่นตัว โซลูชั่นต่างๆ ของ 
Adjust ยังรวมไปถงึการระบุแหล่งทีม่า การวัดผล การป้องกันการฉอ้โกงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
และเครือ่งมอืดา้น automation ภารกจิของบรษัิทคอืท าใหก้ารตลาดบนสมารต์โฟนเป็นเรือ่งง่ายขึน้ 
ฉลาดขึน้และปลอดภัยกว่าเดมิ ส าหรับแอปกว่า 50,000 ซึง่ท างานกับ Adjust ในขณะนี้ 
 

ชอ่งทางตดิต่อส าหรับสือ่ 
โจชัว แกรนด ี 

ผุจั้ดการดา้นการสือ่สาร สหรัฐอเมรกิา  
pr@adjust.com  
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