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เมือ
่ มีการระบาดของไวรัสเป็ นปั จจัย
่ ระแสหลัก
การสตรีมผ่านสมาร์ตโฟนก็เข ้าสูก
และกลายเป็ นโอกาสครัง้ สาคัญสาหรับการโฆษณาในตลาดขนาด
มหึมานี้
รายงานใหม่ล่าสุดของ
Adjust
เรือ
่ งการสตรีมผ่านสมาร์ตโฟน
นับแต่การระบาดของไวรัสโควิด -19
เมือ
่ ปี ทแ
ี่ ล ้ว
ของผู ้บริโภคทั่วโลกใช ้สมาร์ตโฟนเพือ
่ การสตรีมคอนเทนต์วด
ิ โี อมากขึน
้

ระบุว่า
52.5%

เบอร์ลน
ิ
วันที่
17
กุมภาพันธ์
ปี
2021
—
การสตรีม
Over
The
Top
(OTT)กาลังบูมในช่วงของการระบาดทั่วโลกของไวรัสโควิด-19 ตามรายงานล่าสุด ซึง่ เพิง่ จะเผยแพร่วันนี้ โดย
Adjust
แพลตฟอร์มวิเคราะห์การตลาดแอประดับโลก
ทัง้ ยังแสดงให ้เห็นว่ารูปแบบการบริโภคผ่านสมาร์ตโฟนกาลังเปลีย
่ นแปลงครัง้ สาคัญ
่ กันว่าการสตรีมส่วนใหญ่จะเกิดระหว่างการเดินทางไปหรือกลับจากที่ทางาน 84%
ทัง้ ยังทาลายมายาคติทเี่ ชือ
ของผู ้บริโภคในประเทศทีเ่ ป็ นเป้ าหมายของการวิจั ย
บอกว่าในช่วงของการระบาดนัน
้
เขาใช ้สมาร์ตโฟนเพือ
่ สตรีมคอนเทนต์มากกว่าเดิมหรืออย่างน ้อยก็ไม่ได ้ลดน ้อยลงเลย
โดยเฉลีย
่ แล ้ว
กว่าครึง่ ของผู ้บริโภคทีเ่ ราสอบถาม
(52.5%)
บอกว่าสตรีมคอนเทนต์วด
ิ โี อมากขึน
้ ตัง้ แต่มีการล๊อกดาวน์ มีเพียง 12% ของผู ้บริโภคเท่านัน
้ ทีส
่ ตรีมน ้อยลง
ซึง่ หมายความว่าผู ้บริโภคมากกว่าคนเหล่านัน
้ สีเ่ ท่าตัวกาลังใช ้สมาร์ตโฟนสตรีมคอนเทนต์วด
ิ โี ออยู่
งานวิจัยนี้รวบรวมข ้อมูลจากผู ้ให ้ข ้อมูล 8,000 คนจากประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ตุรกี
ญีป
่ น
ุ่
สิงคโปร์
เกาหลีและประเทศจีน
รายงานปี
2021
เรือ
่ งการสตรีมผ่านสมาร์ตโฟนฉบับนี้
่
่
ยังพบว่าในประเทศที่ทุกสิงเชือมต่อผ่านสมาร์ตโฟน
คนทุกช่วงวัยใช ้สมาร์ตโฟนในการสตรีมชนิดติดหนึบจนเป็ นนิสัย กล่าวโดยรวม 90% ของ user อายุตงั ้ แต่ 55
ปี ขน
ึ้ ไป
ในประเทศจีน
(89.8%)
และตุรกี
(88.9%)
บอกว่าสตรีมผ่านสมาร์ตโฟนทุกวันหรืออย่างต่าก็สัปดาห์ละครัง้ .
“ความเปลีย
่ นแปลงชนิดหน ้ามือเป็ นหลังมือของกิจวัตรการสตรีมผ่านสมาร์ตโฟนซึง่ เกิดขึน
้ ทั่วโลกแ
ละเกิดในทุกช่วงวัย
สร ้างโอกาสอันมหาศาลในเรือ
่ งการโฆษณา
และบทบาทใหม่ๆ
ของการวิเคราะห์กจ
ิ กรรมในสมาร์ตโฟน” คือคากล่าวของ นายพอล เอช. มุลเลอร์, ผู ้ร่วมก่อตัง้ และ
CTO
ของ
Adjust.
“เมือ
่ เราเข ้าใจเหตุผลและเวลาทีผ
่ ู ้บริโภคเลือกจะสตรีม
และรู ้ว่าช่องทางกับแคมเปญไหนทีส
่ ง่ ผลกระทบทางการตลาดสูงสุด
เราก็จะมีศักยภาพชนิดที่ไร ้ขีดจากัด ในการสร ้างฐาน user ซึง่ ภักดีพร ้อมด ้วยมูลค่าตลอดชีพสูง.”
หัวข ้อน่าสนใจอืน
่ ๆ

จากรายงานนี้ได ้แก่
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•

ผู ้บริโภคส่วนใหญ่ใช ้สมาร์ตโฟนสตรีมคอนเทนต์อย่างน ้อยวันละครัง้ User ในประเทศจีน (93.8%)
และตุรกี
(91.9%)
สตรีมบ่อยทีส
่ ด
ุ
คือตัง้ แต่วันละครัง้ หรืออย่างน ้อยสัปดาห์ละครัง้
เทียบกับสหรัฐอเมริกา
69.4%,
ญีป
่ น
ุ่
57.2%
และสหราชอาณาจกร
45.7%

•

User
ทุกช่วงวัยและทุกพืน
้ ที่ใช ้เวลาอย่างน ้อยหนึง่ ชั่วโมงต่อการสตรีมแต่ละครัง้
ิ้ สัน
้ ๆ
พิสจ
ู น์ให ้เห็นว่าผู ้ชมไม่ได ้แค่แวะแทะเล็มคอนเทนต์ชน
เล็กๆ
แต่ดูต่อเนื่องกันหลายตอนและดูหนังเป็ นเรือ
่ งๆ
o มิลเลนเนียลซึง่ เป็ นกลุ่มใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ทีส
่ ตรีมผ่านสมาร์ตโฟน
ยังดูคอนเทนต์เป็ นเวลานานกว่ากลุ่มอืน
่ ๆ ด ้วย ระยะเวลาโดยเฉลีย
่ คือเกิน 90 นาทีเล็กน ้อย
(94.2) ตามมาติดๆ ด ้วยเจ็นซี คือต่ากว่า 90 นาทีเล็กน ้อย (87.6)
o .แม ้ user อายุอย่างน ้อย 55 ปี จะรัง้ ท ้ายในข ้อมูลชุดนี้ แต่ระยะเวลาเฉลีย
่
65
่ ว่าคนกลุ่มนี้กาลังอุ่นเครือ
นาทีต่อครัง้ สือ
่ ง
คือพร ้อมจะตามกลุ่มอืน
่ ๆ
มาติดๆ

•

ผู ้บริโภคใช ้จ่ายเงินไม่น ้อยกับสตรีมมิง่ และบริการความบันเทิงชนิดออนดีมานด์อน
ื่ ๆ
เกาหลีนาลิว่ ทีเ่ ดือนละ $42.68 เทียบกับสหรัฐอเมริกาที่ $33.58 และสหราชอาณาจักรที่ $34.82

ทีวผ
ี ่านสตรีมมิง่ ยังปลดล๊อกโอกาสสาคัญเกีย
่ วกับการใช ้งานจอทีส
่ องอีกด ้วย
งานวิจัยของ
Adjust
ยังให ้ความกระจ่างเกีย
่ วกับความแพร่หลายของการใช ้งานจอทีส
่ อง
ซึง่ กาลังเกิดขึน
้ ทั่วไป พร ้อมกับการบูมของทีวผ
ี ่านสตรีมมิง่ (CTV) โดยเฉลีย
่ แล ้ว มากกว่าสามในสี่ (76%)
ของผู ้ตอบบอกว่าใช ้สมาร์ตโฟนไปด ้วยระหว่างดูทวี ี
พฤติกรรมการดูแบบนี้ชัดเจนขึน
้ ในสิงค์โปร์และประเทศจีน (85% ทัง้ สองประเทศ) สหรัฐอเมริกาตามมาติดๆ
(83%)
ทางเลือกอันดับแรกของคนทีใ่ ช ้งานจอทีส
่ องคือแอปโซเชียล ที่ 65.4% โดยเฉลี่ย ตามด ้วยแอปธนาคาร
(54.9%)
และแอปเกม
(44.9%)
คนทีใ่ ช ้งานจอทีส
่ องในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกมักหิวและสั่งอาหารเดลิเวอรี ประเทศจีนหิวมากกว่าประเทศอืน
่ (65.2%) เกาหลี (36.6%) และสิงคโปร์
(48.2%)
ผู ้ลงโฆษณาสามารถใช ้ประโยชน์จากเทรนด์การใช ้งานจอทีส
่ องนี้ได ้
โดยใส่
call-to-action
ลงในโฆษณาของตน
เช่นให ้ดาวน์โหลดแอปสมาร์ตโฟนผ่านทางคิวอาร์โค ้ด
สิง่ นี้มศ
ี ักยภาพในการสร ้างประสบการณ์ทท
ี่ งั ้ ใหม่และมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ โดยข ้ามสองดีไวส์พร ้อมกัน
อยากรู ้เรือ
่ งดีๆ ลึกๆ แบบนี้เพิม
่ เติม ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มฟรี ได ้ทีน
่ ี่ .
###
วิธก
ี าร
รายงานสตรีมมิง่ มือถือปี 2021 นามาจากการวิจัยผู ้บริโภคทีจ
่ ัดทาโดย Censuswide ในนามของ Adjust
จากการสารวจทั่วโลกของผู ้บริโภคสตรีมมิง่ ทีวี วิดโี อทัง้ หมด 8,000 คนทีม
่ อ
ี ายุ 16 ปี ขน
ึ้ ไป
งานวิจัยนี้ใช ้ตัวอย่างทีเ่ ป็ นตัวแทนในระดับประเทศของผู ้บริโภคทีวี
/
วิดโี อสตรีมมิง่
1,000
รายในแต่ละประเทศต่อไปนี้: อังกฤษ เยอรมนี ตุรกี ญีป
่ น
ุ่ สิงคโปร์ เกาหลี และจีน ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน
2020 ถึง 10 พฤศจิกายน 2020 และสหรัฐอเมริการะหว่าง 23 กันยายนและ 29 กันยายน 2020
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เกีย
่ วกับ Adjust
Adjust
คือแพลตฟอร์มวิเคราะห์การตลาดแอประดับโลก
่ วชาญมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานสูงสุดในด ้านประสิทธิภาพและความเป็ นส่วนตัว โซลูชั่นต่างๆ ของ
เชีย
Adjust ยังรวมไปถึงการระบุแหล่งทีม
่ า การวัดผล การป้ องกันการฉ ้อโกงและความปลอดภัยทางไซเบอร์
และเครือ
่ งมือด ้าน
automation
ภารกิจของบริษัทคือทาให ้การตลาดบนสมาร์ตโฟนเป็ นเรือ
่ งง่ายขึน
้
ฉลาดขึน
้ และปลอดภัยกว่าเดิม สาหรับแอปกว่า 50,000 ซึง่ ทางานกับ Adjust ในขณะนี้
่
ช่องทางติดต่อสาหรับสือ
โจชัว แกรนดี
่ สาร สหรัฐอเมริกา
ผุ ้จัดการด ้านการสือ
pr@adjust.com

3

