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iOS 14: การเปล่ียนแปลงและการเปล่ียนแปลง
ของอุตสาหกรรม
Apple ประกาศเปิดตัว iOS 14 และ App Tracking Transparency (ATT) ในเดือนมิถุนายน 2020 
ท่ีการประชุมผู้พัฒนาระดับโลก (WWDC) และเผยแพรใ่ห้ใช้งานครั้งแรกในวันท่ี 16 กันยายน 2020 
นับต้ังแต่ท่ีประกาศครั้งแรกจนถึงวันท่ีเปิดตัวของ iOS 14.5 ในเดือนเมษายน 2021 อุตสาหกรรม 
การตลาดบนมือถือได้รับแรงกระตุ้นอยา่งมากเมื่อต้องทบทวนแนวคิดท่ีใช้กันมาอยา่งยาวนานเรื่อง 
ความเป็นสว่นตัวของผู้ใช้ การหาผู้ใช้ และการโฆษณาบนมือถือโดยท่ัวไปท่ีมีมายาวนานอีกครั้ง 
การเปล่ียนแปลงนี้สง่แรงกระเพื่อมไปท่ัวท้ังระบบนิเวศมือถือ ต้ังแต่ผู้ใช้ไปจนถึงนักการตลาดแอป 
และผู้พัฒนา บริษัทวัดผลและวิเคราะห์ และเครือขา่ยโฆษณา 

ในคู่มือนี้ เราได้รว่มมือกับ TikTok เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและหลักปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดให้นักการตลาดมือถือ 
ผู้พัฒนา และผู้ลงโฆษณาประสบความสำาเร็จได้ใน iOS 14.5+ และในโลกของความเป็นสว่นตัวของ 
ผู้ใช้บนมือถือท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ต้ังแต่การทำาความเข้าใจ SKAdNetwork และ ATT ไปจนถึง
เคล็ดลับเก่ียวกับการได้รับการเลือกรับ คำาแนะนำาในการสร้างสคีมามูลค่า Conversion ข้อมูลเก่ียวกับ 
การแก้ปัญหาการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และการสร้างกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องซึ่งให้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด 
เราทำาให้การประสบความสำาเร็จในโลกหลัง IDFA เป็นเรื่องท่ีง่ายดาย  

บทนำา

“ ความเป็นสว่นตัวคือสทิธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ที ่Apple ความเป็นสว่นตัว 
ยงัเป็นหน่ึงในค่านิยมหลักของเราอกีด้วย อุปกรณ์ของคณุมคีวามสำาคัญ 
กับหลายๆ สว่นในชวิีตของคณุ สิง่ทีค่ณุแบง่ปันจากประสบการณ์เหล่าน้ัน 
และคนทีค่ณุแบง่ปันด้วย ควรจะขึน้อยูกั่บคณุ เราออกแบบผลิตภัณฑ์ของ 
Apple เพื่อปกป้องความเป็นสว่นตัวของคณุ และมอบการควบคมุข้อมูล 
ใหกั้บคณุเรื่องนีไ้ม่ง่ายเสมอไป แต่น่ันคือนวัตกรรมทีเ่ราเชื่อมั่น”

Apple
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Adjust สนับสนุนเฟรมเวิร์กความเป็นสว่นตัวของ Apple อยา่งเต็มท่ีและกำาลังทำางานรว่มกับ Apple, 
ลูกค้าของเรา และเพื่อนรว่มอุตสาหกรรมเพื่อรักษาความเป็นสว่นตัวของผู้ใช้อยา่งสมบูรณ์และเคารพ
การตัดสินใจของผู้คนเก่ียวกับข้อมูลของพวกเขา แต่ถึงอยา่งนั้น SKAdNetwork ก็มาพร้อมกับข้อจำากัด
สำาคัญท่ีเราต้องมีความเข้าใจอยา่งแตกฉาน จึงจะประสบความสำาเร็จในฐานะผู้ลงโฆษณาบน iOS Adjust 
และทุกๆ คนในอุตสาหกรรมมือถือต้องมีความฉับไวเสมอ ให้ความสำาคัญกับความเป็นสว่นตัวของผู้ใช้
เป็นอันดับแรก และสง่มอบโซลูชันท่ีได้ผลให้กับลูกค้า 

ก่อนท่ีจะเปิดตัว iOS 14.5 Apple เคยอนุญาตให้แอปท้ังหมดท่ีดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์ของ Apple 
สามารถเข้าถึงตัวระบุสำาหรับผู้ลงโฆษณา (IDFA) ซึ่งเป็นตัวระบุระดับอุปกรณ์ท่ีไมซ่้ำากันและสามารถ
รีเซ็ตได้ โดยให้ตัวเลือกในการจำากัดการวัดผลโฆษณา แต่ผู้ใช้สว่นใหญไ่มไ่ด้สนใจต้ังค่าการจำากัดดังกล่าว 
IDFA สามารถนำาไปใช้เพื่อวัดผลจำานวนการคลิกและนำาไปเปรียบเทียบกับจำานวนการติดต้ัง 
ซึ่งพาร์ทเนอร์การวัดผลบนมือถือ (MMP) อยา่ง Adjust ในตอนนั้นสามารถระบุแหล่งท่ีมาได้ 

การเปล่ียนแปลงนี้หมายความว่าการระบุแหล่งท่ีมาตามท่ีเข้าใจกันสำาหรับแอปและนักการตลาดแอป
จำานวนมากจะได้รับผลกระทบอยา่งหนัก วิธีจัดการการวัดผลและการหาผู้ใช้ก่อนหน้านี้ไมส่ามารถทำาได้
อยา่งอิสระอีกต่อไป ในปัจจุบันนี้ เรามีสองวิธีในการระบุแหล่งท่ีมาและการวัดผลโฆษณาท่ีสามารถใช้บน 
iOS ได้แก่ เฟรมเวิร์ก ATT ท่ีจัดการการเข้าถึง IDFA หากได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ และ SKAdNetwork 
หากได้รับการยินยอม จะสามารถวัดผลและระบุแหล่งท่ีมาของผู้ใช้ได้เชน่เดียวกับก่อนการเปิดตัว 
iOS 14.5 (เนื่องจากผู้ลงโฆษณาจะสามารถเข้าถึง IDFA ของผู้ใช้ได้)แต่สำาหรับการวัดผลผู้ใช้ท่ียังไมไ่ด้
เลือกรับ การทำางานกับ SKAdNetwork เป็นสิง่สำาคัญ และเราจำาเป็นต้องปรับวิธีคิดและแนวทาง 
ให้ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงในการรวบรวมและประมวลข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้

สำาหรับผู้ใช้ท่ีไมไ่ด้เลือกรับ นักการตลาดสามารถหันไปใช้โซลูชันอยา่ง SKAdNetwork ของ Apple ในการ
ระบุแหล่งท่ีมาของการติดต้ังแอปและการติดต้ังซ้ำา ข้อมูลการระบุแหล่งท่ีมาจาก SKAdNetwork จะได้ 
รับการสง่ต่อจากอุปกรณ์ไปยัง Apple จากนั้นไปยังเครือขา่ยโฆษณา นักพัฒนา และพาร์ทเนอร์ 
การวัดผลบนมือถือ (MMP) เชน่ Adjust

SKAdNetwork และการทำางานของ 
SKAdNetwork ในตอนนี้
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หน่ึง Postback ต่อหน่ึงการติดต้ัง: หลังจากการติดต้ัง Apple จะสง่เพียงหนึ่ง Postback 
ซึ่งหมายความว่าผู้ลงโฆษณาและผู้พัฒนาต้องต้ังค่าอยา่งระมัดระวังและมีชั้นเชิงยิง่ขึ้น 
สิง่สำาคัญคือต้องต้ังค่าให้ถูกต้องจึงจะมองเห็นอีเว้นต์หลังการติดต้ังได้อยา่งสมบูรณ์และ
สามารถเพิม่ประสิทธิภาพแคมเปญได้

การทำางานกับมูลค่า Conversion: SKAdNetwork มีพื้นท่ีสำาหรับเมตริกปลายน้ำา 6 บิต 
ซึ่งเป็นตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 63 (หรือระหว่าง 000000 และ 111111 ในระบบเลขฐานสอง) 
โดยจับเวลาไว้เบื้องต้นท่ี 24 ชั่วโมง แม้จะเรียกว่ามูลค่า Conversion แต่มูลค่านี้ก็สามารถ
กำาหนดให้กับค่าใดๆ ก็ได้ท่ีสามารถแสดงเป็นระบบเลขฐานสอง และแอปสามารถเลือกได้ว่า
ต้องการรวมอีเว้นต์ใดบ้าง

ตัวจับเวลา: ทุกครั้งท่ีมูลค่า Conversion มีการอัปเดตเป็นโค้ด 6 บิตใหมท่ี่กำาหนดไว้ 
ภายในแอป ตัวจับเวลาก็จะต่อเวลาไปอีก 24 ชั่วโมง เมื่อชว่งเก็บมูลค่า Conversion 
นี้สิ้นสุดลง ระบบจะเริม่ชว่งท่ีสองซึ่งมีระยะเวลา 24 ชั่วโมงสำาหรับการระบุแหล่งท่ีมา 
แนวคิดเบื้องหลังการดำาเนินการนี้คือการทำาให้เวลาในการติดต้ังยุง่เหยิงจนไมส่ามารถ 
เชื่อมโยงตัวกระตุ้นอีเว้นต์ไปยังผู้ใช้แต่ละรายได้

วิธีการกำาหนดกลยุทธ์มูลค่า Conversion เป็นกุญแจสำาคัญไปสูค่วามสำาเร็จใน SKAdNetwork แต่ละ 
เวอร์ติคัลและโมเดลรายได้มาพร้อมกับข้อกำาหนดเก่ียวกับการวัดผลเฉพาะเป็นของตนเอง และ 
แต่ละแอปก็มีบริบทและรายละเอียดแตกต่างกันไป หากต้องการใช้ประโยชน์จากระบบนี้ให้ได้มาก
ท่ีสุด ผู้ลงโฆษณาและนักการตลาดจำาเป็นต้องทำางานอยา่งละเอียดภายในเวลา 24 ชั่วโมงแรก โดยต้อง
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลท้ังหมดท่ีเป็นไปได้ในการแสดงภาพท่ีชัดเจนของพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งจะทำาให้
สามารถระบุการคาดการณ์และการจัดประเภทได้

ข้อจำากัดของ SKAdNetwork
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หนึ่งในคำาถามท่ีสำาคัญท่ีสุดในชว่ง 12 เดือนท่ีผา่นมาคือค่าใช้จ่ายโฆษณาจาก iOS เป็น Android 
มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยสำาคัญหรือไม ่และหากมี การเปล่ียนแปลงนี้มากน้อยเพียงใด 
จากข้อมูลของ Adjust มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นจริง แต่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเล็กกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ 

ชว่งก่อนเปิดตัว iOS 14.5 เราสามารถเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายโฆษณาสำาหรับ iOS ลดลงอยา่งช้าๆ จาก
ประมาณ 41% ของสว่นแบง่ท้ังหมดในเดือนมกราคม 2020 ไปเป็นประมาณ 38% ในเดือนเมษายน 
2021 ตัวเลขนี้ยังคงลดลงเรื่อยๆ ตลอดปี 2021 โดยแตะระดับต่ำาสุดเพียง 30% ระหว่างเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนตุลาคม ก่อนท่ีจะเริม่ดีดกลับขึ้นมากอีกครั้ง ในเดือนเมษายน 2022 สว่นแบง่ค่าใช้จ่ายโฆษณา
ของ iOS คือ 34%

การเปล่ียนแปลงในค่าใช้จ่ายโฆษณา
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เผยแพรแ่ล้ว
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ข้อมูลท่ีแมน่ยำาท่ีสุดในโลกหลัง IDFA เริม่ต้นจากกลยุทธ์การเลือกรับท่ีแข็งแกรง่ เฟรมเวิร์ก ATT ของ 
Apple อนุญาตให้กำาหนดกลุ่มเป้าหมายและวัดผลโฆษณาเมื่อผู้ใช้เลือกรับหรือให้การยินยอมในการ
ติดตาม ยิง่มีผู้ใช้เลือกรับมากเพียงใด คุณก็จะได้รับการเข้าถึงข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพสูงมากเท่านั้น 
ยิง่ไปกว่านั้น ข้อมูลนี้ยังสามารถนำาไปใช้ในการสร้างแนวทางท่ีเป็นกลยุทธ์สำาหรับข้อมูล SKAdNetwork 
ของคุณได้อีกด้วย อัตราการเลือกรับยิง่สูงยิง่ดี แต่เรายังได้พบว่าแม้กระท่ังเปอร์เซ็นท่ีต่ำาของผู้ใช้ 
ท่ีเลือกรับก็มีความสำาคัญในการกำาหนดความสำาเร็จเชน่กัน

ดึงดูดใหผู้ค้นเลือกใช้

อัตราการเลือกรบัตามเวอรติ์คัล

เกม

อีคอมเมริช์

ฟินเทค(Fintech)

อาหารและเครือ่งด่ืม

สขุภาพและการออกกำาลังกาย

เอนเตอรเ์ทนเมน้ท์

ไลฟ์สไตล์

โซเชีย่ล

การท่องเท่ียว 

สิง่พมิพ์

อ่ืนๆ 

เกมแนวไฮเปอรแ์คชวล

ท้ังอุตสาหกรรม

การคาดการณ์เบือ้งต้น

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%0%

อัตราการเลือกรบั ATT ตามเวอรติ์คัล ไตรมาสท่ี 2 ปี 2022
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เมื่อเทียบกับการคาดการณ์แรกเริม่ ซึ่งวางอัตราการเลือกรับท่ีต่ำาถึง 5 % สถานการณ์ดูจะเป็นไปในทาง
ท่ีดีสำาหรับนักการตลาด เรากำาลังเห็นตัวเลขท่ีมากกว่า 30% ยกตัวอยา่งเชน่ เกมมิง่ท่ีมีอัตราเฉล่ียอยูท่ี่ 
31% ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2022 และไฮเปอร์แคชวลท่ีมีอัตราสูงถึง 39% สิง่สำาคัญคือต้องทราบด้วยว่า
จากเวอร์ติคัลท้ังหมดท่ีติดตามโดย Adjust อัตราการเลือกรับได้เพิม่ขึ้นอยา่งมากจากปี 2021 ถึงปี 2022 
ซึ่งเป็นการบง่บอกว่ามีจำานวนผู้ใช้ท่ีเข้าใจในผลประโยชน์ในการเลือกรับมากขึ้น และบง่บอกว่าแบรนด์
และนักการตลาดกำาลังทำางานได้ดีเยี่ยมในด้านของการนำาเสนอผลประโยชน์ดังกล่าวให้กับผู้ใช้

ตัวเลขการเลือกรับท่ีแสดงให้เห็นโดยสตูดิโอท่ีเป็นเจ้าของ AppLovin หลายสตูดิโอยังเป็นการพิสูจน์
ความคิดนี้ เนื่องจากผู้ใช้เกมแนวไฮเปอร์แคชวลโดยธรรมชาติแล้วมีการรับรู้ท่ีมากกว่าถึงคุณค่าของ 
การโฆษณาท่ีมีการกำาหนดให้ตรงต่อประสบการณ์ผู้ใช้ของตน ด้วยตัวเลขท่ีสูงถึง 75% เห็นได้ชัดเจนว่า 
ผู้ใช้จะเลือกรับหากสิง่ท่ีตนกำาลังจะเลือกรับได้รับการนำาเสนอในแง่ดีและเข้าใจได้ 

แอป

Wordscapes

Animal Transform

Blockscapes

Save the Girl!

Daily Active Users

2.7 ล้าน

276,000

263,000

130,000

อัตราการยนิยอม

30.64%

70.36%

26.71%

74.74%

ผลลัพธ์สำาหรบัเกมยอดนิยมต่างๆ ในปี 2021
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นอกจากนี ้ยงัต้องสงัเกตความแตกต่างตามภูมิภาคหรอืตลาดอีกด้วย เนื่องจากเป็นแหล่งขอ้มลูสำาคัญ
ซึง่จะบอกว่าอะไรท่ีได้ผลหรอืไมไ่ด้ผลสำาหรับแต่ละประเทศ เพื่อนำาไปในการกำาหนดกลยุทธห์รอืเกณฑ์
มาตรฐาน ขอ้มูลของ Adjust แสดงใหเ้หน็ว่าในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2022 อินโดนีเซียมอัีตราการเลือกรบั 
โดยเฉล่ียสงูสุดท่ี 50% ในขณะท่ีเยอรมน ี(ตลาดท่ีคำานึงถึงความปลอดภัยและความเป็นสว่นตัวอยา่งยิง่) 
มอัีตราการเลือกรบัต่ำาท่ีสดุเฉล่ียอยูท่ี่ 17% ขอ้มลูน้ีแสดงใหเ้หน็ถึงความสำาคัญของการส่ือสารถึงคณุค่า 
ของการเลือกรับเมื่อทำางานในตลาดเยอรมนีและภายในสหภาพยุโรปในวงกว้าง แต่ถ้าหากว่าคณุโฆษณา
เกมแนวไฮเปอร์แคชวลในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ คณุอาจจะได้รบัอัตราการยนิยอมท่ีสงู 

อัตราการเลือกรบัตามประเทศ
เรท opt-in ATT ตามประเทศในไตรมาสท่ี 2 ปี 2022

50%
อินโดนเีซยีมอัีตรา 

การเลือกรบั 

โดยเฉลีย่สงูสดุที:่

ฝรัง่เศส

อินเดีย
อินโดนเีซยี

ญีปุ่่น
เมก็ซโิก

โปแลนด์
รสัเซยี

สงิคโปร์

สหรฐัอเมรกิา

เกาหลีใต้ 

UAE/GCC 

ประเทศไทย

สหราชอาณาจักร

ตรุกี 

เวียดนาม

เยอรมนั

บราซลิ
อารเ์ยนตินา

10% 20% 30% 40% 50% 60%0%
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เคล็ดลับ เทคนิค และหลักปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดสำาหรบัการเลือกรบั

เราได้ทำางานกับลูกค้าหลายรายเพื่อชว่ยในการพัฒนากลยุทธ์และขั้นตอนการเลือกรับระดับสูง โดยได้
เน้นไปท่ีความสำาคัญของการปรับให้เหมาะสมสำาหรับการเลือกรับเป็นสว่นหนึ่งของกลยุทธ์ UX โดยรวม 
ตลอดกระบวนการนี้ เราได้ระบุตัวแปรท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตอบสนองของผู้ใช้ต่อป๊อปอัป ATT 

ตำาแหน่ง: ระบุชว่งเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในเส้นทางของผู้ใช้ในการขอให้ผู้ใช้แสดงความต้องการท่ี
จะเลือกรับ การแสดงข้อความแจ้งในระหว่างขั้นตอนการเริม่ต้นใช้งานมักเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 

การสง่ข้อความ: ใช้ประโยคสั้นประมาณ 2-3 ประโยคเพื่อเน้นผลประโยชน์ของการเลือกรับด้วย 
Pre-Permission Prompt และปรับแต่งสตริงท่ีสอง

ขนาด:  ผู้ใช้มักจะตอบสนองต่อ Pre-Permission Prompt แบบเต็มจอเมื่อเทียบกับแบบโมดอล 
เพราะจะให้ความรู้สึกแบบไร้รอยต่อมากกว่า

ตำาแหน่งปุ่ม: ใช้ข้อความเรียบง่ายและวางปุ่มไว้ข้างๆ กัน โดยวางการตอบรับเชิงบวกไว้ทางด้าน
ขวา

1

2

3

4
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Katie Madding ผู้เป็น  
Chief Product Officer ของ Adjust

“ SKAdNetwork ได้นำาเสนอความท้าทายต่ออุตสาหกรรมการตลาด
แอป ที ่Adjust เรามุ่งมั่นทีจ่ะลงทนุกับโซลชูันรุน่ถัดไปทีส่อดคล้อง
กับการพัฒนาทีเ่น้นความเป็นสว่นตัวของตลาด เรายงัคงอยูใ่นระดับ
แนวหน้าของการเปลีย่นแปลงท้ังหมด โดยทำางานอยา่งใกล้ชิดกับ 
Apple พารท์เนอรแ์ละลกูค้าของเราเพื่อทำาใหก้ารจัดการกับความ
ซบัซอ้นเป็นไปอยา่งราบรื่นมากทีส่ดุ และเพื่อมอบแนวทางและ
โซลชูันซึง่ตอบสนองต่อความต้องการของนักการตลาด ผูพ้ัฒนา 
และผูล้งโฆษณา” 
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ก่อนท่ีจะปรับเปล่ียนบัญชีโฆษณา TikTok ของคุณ ให้ตรวจสอบคำาแนะนำาต่อไปนี้ 

ตรวจสอบการต้ังค่าของคณุ
a.  อัปเดตเป็น SDK ท่ีรองรับ SKAN ของ Adjust (Adjust SDK เวอร์ชัน 4.0+) เพื่อให้ Adjust 

เก็บรวบรวมจุดข้อมูลกำาหนดเองจากแอปของคุณและสง่กลับไปท่ี TikTok For Business
b. กำาหนดค่าอีเว้นต์ Conversion ในแดชบอร์ดของ Adjust ให้เสร็จสมบูรณ์
c. สง่อีเว้นต์ท้ังหมดท่ียังไมไ่ด้ระบุแหล่งท่ีมาไปยัง TikTok ผา่นทาง Adjust

คาดหวังถึงการเปลีย่นแปลงในการแสดงโฆษณา 
รับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงของกลยุทธ์การแสดงของแคมเปญท่ีมีอยูข่องคุณ

ทำางานด้วยแคมเปญแอปทีจ่ำากัด 
กำาหนดแผนในการสร้างแคมเปญสูงสุด 11 แคมเปญต่อหนึ่งแอปสำาหรับการเข้าชมบน iOS 14 
และพัฒนาแผนในการติดตามประสิทธิภาพ

การต้ังค่า  บญัชโีฆษณา 
TikTok
1

2

3
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โซลชูัน  ของ Adjust: มูลค่า 
Conversion และการหาผูใ้ช้ 
ทีม่มีูลค่าสงู
หลังจากการวิจัยอยา่งละเอียดเก่ียวกับรายละเอียดทางเทคนิคของข้อจำากัดและการเปล่ียนแปลงของ 
SKAdNetwork หลัง iOS 14.5 ทาง Adjust ได้คิดค้นสี่โมเดลในการใช้ประโยชน์จากมูลค่า Conversion 
สำาหรับความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย ก่อนท่ีจะเลือกการต้ังค่าโมเดลภายในตัวจัดการ
มูลค่า Conversion ของเรา ลูกค้าควรต้ังค่าชว่งเก็บมูลค่า Conversion (CV) เสียก่อน ด้วยชว่งเก็บ CV 
คุณสามารถต้ังชว่งเวลาท่ีกำาหนดหลังจากการติดต้ังแอป หรือการติดต้ังซ้ำา ซึ่ง Adjust อาจจะอัปเดต
มูลค่า Conversion โดยอ้างอิงจากกิจกรรมของผู้ใช้ วิธีนี้ชว่ยให้คุณควบคุมได้ดีขึ้นว่าเมื่อใดท่ีจะได้รับ 
Postback การติดต้ัง SKAdNetwork Adjust ใช้ชว่งเก็บมูลค่า Conversion 24 ชั่วโมงตามค่าเริม่ต้น
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แนะนำาเก่ียวกับโมเดลมลูค่า Conversion 
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กล่าวโดยสรุป รูปแบบค่าระหว่างยอดจำาหนา่ยสินค้าตามจริงเมื่อเทียบกับยอดคลิกชมสินค้าของ  
6 Conversion Events จะเชื่อมโยงกิจกรรมท่ีแตกต่างกัน 6 กิจกรรมกับค่าระหว่างยอดจำาหนา่ยสินค้า
ตามจริงเมื่อเทียบกับยอดคลิกชมสินค้าท่ีเฉพาะเจาะจง ทำาให้มองเห็นได้อยา่งสมบูรณ์ใน KPI หลัก 
หลังการติดต้ังภายในชุดข้อมูล SKAdNetwork ของคุณ ในตัวอยา่งด้านล่างนี้ คุณจะเห็นว่าผู้ใช้ลงชื่อ
สมัครใช้ ดำาเนินการซื้อภายในแอป แล้วทำาตามคู่มือการใช้จนเสร็จสิ้น *บิต* ท่ีสอดคล้องกับการอัปเดต
แต่ละกิจกรรมหลังจากการกระทำาแต่ละครั้งและสง่กลับค่าระหว่างยอดจำาหนา่ยสินค้าตามจริงเมื่อ 
เทียบกับยอดคลิกชมสินค้าท่ีติดตามเหตุการณ์ท้ังหมด 

อีเว้นต์ Conversion เป็นโมเดลท่ีตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายซึ่งทำาให้เราสามารถนับจำานวนผู้ใช้ท่ีกระตุ้น 
อีเว้นต์หนึ่งๆ ระหว่างชว่งเวลาท่ีมีการติดต้ัง/ติดต้ังซ้ำาของผู้ใช้ โมเดลนี้มอบระดับความโปรง่ใสท่ีสูง
สำาหรับอีเว้นต์ท่ีถูกกระตุ้น ไมว่่าอีเว้นต์ดังกล่าวจะได้รับการแมปในการต้ังค่าอยา่งไรหรือไมว่่าอีเว้นต์ 
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในลำาดับใดก็ตาม 

อเีว้นต์ CONVERSION

15
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รายได้: จุดเน้นของโมเดลรายได้ของเราคือการวัดรายได้ท่ีแอปของคุณสร้างหลังจากการติดต้ัง ขณะท่ี 

อีเว้นต์ Conversion ใช้บิต โมเดลนี้จะใช้ประโยชน์จากมูลค่า Conversion ท้ังหมด 64 ค่าท่ีมีโดยอนุญาต
ให้คุณแมปเง่ือนไขประเภทรายได้กับมูลค่า Conversion สว่นบุคคล ภายในโมเดลนี้ มีประเภทรายได้ท่ีมี
การรองรับอยูส่ี่ประเภท 

• รายได้ท้ังหมด: IAP + รายได้โฆษณา โดยท่ี IAP คือผลรวมของรายได้อีเว้นต์ท้ังหมด (เชน่ เมื่อลูกค้าต้ัง
ค่าอีเว้นต์รายได้มากกว่าหนึ่งรายการ) 

• รายได้โฆษณา: รายได้ท่ีเกิดจากการมีสว่นรว่มกับโฆษณา 
• การซื้อในแอป: ผลรวมของรายได้อีเว้นต์ท้ังหมด 
• รายได้อีเว้นต์: รายได้ท่ีเก่ียวข้องกับอีเว้นต์ใดๆ ก็ตามท่ีได้รับการต้ังค่าให้ติดตามรายได้ 

 

เพื่อควบคุมการติดตามรายได้โฆษณาของคุณได้มากขึ้น คุณสามารถเลือกได้ว่าจะวัดจากแหล่งท่ีมาใด 
Adjust ทำางานรว่มกับพาร์ทเนอร์หลายรายและพร้อมรองรับการผสานระบบกับพาร์ทเนอร์เหล่านั้น ไม่
ว่าจะเป็น AppLovin, IronSource, Facebook และอ่ืนๆ อีกมากมาย

รายได้
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สมมุติว่าคุณต้องการแยกระหว่างสองเส้นทางของผู้ใช้ท่ีทำาให้เกิดรายได้ ในกรณีแรก ผู้ใช้สร้างรายได้
ผา่นทางการซื้อในแอป รายได้โฆษณา หรือท้ังสองอยา่ง ในกรณีท่ีสอง ผู้ใช้สร้างรายได้ผา่นทางอีเว้นต์
เดียวกันแต่ยังทำาอีเว้นต์เพิม่เติม เชน่ ผา่น "ด่านท่ี 1" เมื่อใช้ประโยชน์จากชุดเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้อง คุณจะ
สามารถแมปมูลค่า Conversion ท่ีต่ำากว่ากับชว่งรายได้เท่านั้น และจากนั้นจึงจะแมปมูลค่า Conversion 
ท่ีสูงกว่ากับชว่งรายได้เดียวกันบวกกับอีเว้นต์ท่ีกำาหนดเองคือเมื่อ "ด่านท่ี 1" ได้รับการกระตุ้น 

ความยืดหยุน่ของโมเดลนี้ทำาให้โมเดลนี้เป็นตัวเลือกท่ีสมบูรณ์แบบหากรายได้นับเป็น KPI ท่ีสำาคัญ
สำาหรับแอปของคุณ แต่คุณยังต้องติดตามอีเว้นต์หลังการติดต้ังท่ีสำาคัญอ่ืนๆ เชน่กัน

ตัวอยา่ง

เสน้ทางที ่1

เสน้ทางที ่2

1 2

1 2 3

ด้วยการใช้โมเดลการต้ังค่าขั้นสูงของเรา คุณสามารถแมปอีเว้นต์ รายได้โฆษณา และข้อมูลการซื้อเพื่อรับ
ข้อมูลเชิงลึกท่ีมากกว่าเดิมว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับแอปของคุณหลังจากการติดต้ังอยา่งไร และสามารถใช้
ประโยชน์จากมูลค่า Conversion ท่ีมีท้ังหมด 64 ค่าโดยการสร้างการผสมผสานท่ีปรับแต่งได้แบบขั้นสูง 
และสามารถแมปแต่ละการผสมผสานเง่ือนไขท่ีมีความเฉพาะตัวเหล่านี้ไปท่ีมูลค่า Conversion เดียว   

การต้ังค่าด้วยตนเอง
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ไมว่่าจะเลือกโซลูชันมูลค่า Conversion ในด้านการรายงานของข้อมูล SKAdNetwork แบบใดก็ตาม เรา
จะนำา Postback ของ SKAdNetwork แต่ละรายการมาแปลมูลค่า Conversion กลับเป็นเมตริกท่ีมีความ
หมายและเข้าใจง่ายในแดชบอร์ด ซึ่งจะได้รับการแปลกลับเป็นอีเว้นต์ ลูกค้าสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกท่ี
สามารถนำาไปดำาเนินการได้จากแคมเปญ iOS รวมถึงอีเว้นต์มูลค่า Conversion ท่ีสำาคัญ รายได้ต่อการติด
ต้ัง และอัตรา Conversion โดยไมจ่ำาเป็นต้องต้ังค่าด้วยตนเอง

แล้วคุณจะสามารถวิเคราะห์ได้สำาเร็จว่าชอ่งทางใดท่ีกำาลังขับเคล่ือนการติดต้ังใน iOS ท่ัวท้ังพอร์ตโฟลิโอ 
แอปของคุณ โดยไมต้่องคำานึงถึงกลยุทธ์มูลค่า Conversion ท่ีคุณเลือก 
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Simon Dussart,  
CEO

“ ในขณะทีก่ารหาผูใ้ช้น้ันเป็นเสาหลักในการตลาดบนมือถือมาเสมอ 
การเปลีย่นแปลงทีเ่น้นไปทีค่วามเป็นสว่นตัวของผูใ้ช้หมายความว่า
วิธกีารดำาเนินการแบบเก่าๆ จำาเป็นต้องได้รบัการทบทวนใหม่ท้ังหมด 
และยงัหมายความว่าการรกัษาความคล่องแคล่วและยดืหยุน่ม ี
ความสำาคัญมากกว่าทีเ่คย เราไม่สามารถพึง่พาแต่ระบบอัตโนมัติใน
การเปลีย่นจุดเปอรเ์ซน็ใหเ้ป็นไปตามทีเ่ราต้องการอกีต่อไป เราและ
ทกุๆ คนในอุตสาหกรรมการโฆษณาบนมือถือต้องมคีวามคล่องแคล่ว 
ใหค้วามสำาคัญกับความเป็นสว่นตัวของผูใ้ช้เป็นอันดับแรก และสง่
มอบโซลชูันทีไ่ด้ผลใหกั้บลกูค้าเช่นเดยีวกับทีเ่ราทำากับ iOS 14 และ
กับการเปลีย่นแปลงอ่ืนๆ ทีม่าก่อนหน้าน้ัน”
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โซลชูัน ของ Adjust LTV และ
การวิเคราะหเ์ชิงคาดการณ์
การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ใน iOS มาพร้อมกับความซับซ้อนท่ีมากขึ้นเมื่อทำางานกับข้อมูล 
SKAdNetwork เนื่องจากข้อมูลท่ีได้รับเป็นนิรนามและอ้างอิงมาจากกิจกรรมจาก 24 ชั่วโมงแรกของ
แคมเปญ ตามธรรมชาติแล้วข้อมูลจึงมีจำากัด ซึ่งทำาให้การเพิม่ประสิทธิภาพข้อมูลเชิงลึกให้สูงสุด 
ผา่นทางสคีมามูลค่า Conversion ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้นเป็นขั้นตอนแรกท่ีสำาคัญในขั้นตอนนี้เชน่กัน 
 
 

การคาดการณ์มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน (LTV) เป็นเรื่องท่ีซับซ้อนเพราะว่า: 

• เราได้รับเฉพาะ Postback ของ SKAdNetwork โดยใช้สคีมาท่ีต้องกำาหนดโดยแอปบนมือถือ และไม่
สามารถเชื่อมโยงกับผู้ใช้รายใดรายหนึ่งได้

• เราไมส่ามารถวัดรายได้หรือเมตริกพร็อกซีได้โดยตรง และต้องใช้ค่า SKadNetwork 0-63
• เราไมไ่ด้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์

โซลูชันท่ี Adjust ใช้ AI หรือ Machine Learning ในการวิเคราะห์เทรนด์ในระดับต่างๆ ท่ีชว่ยคาดการณ์
พฤติกรรมในอนาคตของผู้ใช้ ด้วยวิธีนี้ ข้อมูลในอดีตของผู้ใช้ และรูปแบบท่ีเรียนรู้จากผู้ใช้รายอ่ืนท่ี
คล้ายคลึงกัน เราจะสามารถชว่ยคาดการณ์มูลค่าของผู้ใช้รายนั้นได้ในวันท่ี 30 จากข้อมูลท่ีให้ในวันท่ี 1 
เมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ ่(ท่ีรวบรวมโดย SDK ของเรา) ซึ่งป้อนลงในอัลกอริทึม Machine Learning เรา
สามารถคาดการณ์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้เห็นภาพผลลัพธ์ในระยะยาวสำาหรับผู้ใช้ท่ีไมไ่ด้เลือกให้
ข้อมูล

โมเดลคาดการณ์ของ Adjust นั้นสร้างขึ้นสำาหรับแต่ละแอปโดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าโมเดลแต่ละ
โมเดลจะเรียนรู้และฝึกจากข้อมูล (SDK) จริงของแต่ละแอปเท่านั้น เมื่อใช้โมเดลคาดการณ์รว่มกับการ
วิเคราะห์ตามกลุ่มและข้อมูล SKAdNetwork ท่ีรวบรวมไว้ นักการตลาดจะสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกท่ีมี
ความหมายมากท่ีสุดและตัดสินใจได้โดยต้ังอยูบ่นพื้นฐานของข้อมูล ท้ังยังมีทรัพยากรพอท่ีจะทำา 
ความเข้าใจมูลค่าในอนาคตของแคมเปญต้ังแต่เนิน่ๆ ในชว่งต้นของเวลาเผยแพร ่(ข้ามระยะเวลารอ 
ของ SKAdNetwork ไป) และเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีอาจพลาดไป
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คำาแนะนำา ของ Adjust: 
การแมปมูลค่า Conversion
เมื่อทำาการต้ังค่าการแมปมูลค่า Conversion สำาหรับแอป คำาถามแรกท่ีนักการตลาดควรถามคือผู้ใช้ 
ของตนจะมีแนวโน้มท่ีจะเริม่ก่อให้เกิดรายได้ใน 24 ชั่วโมงแรกหรือไม ่
 

1. สำาหรบัผูใ้ช้ทีส่รา้งการซื้อในแอปหรอืสรา้งรายได้โฆษณาภายในช่วงเวลานี ้ 
การต้ังค่าการแมปอยา่งตรงไปตรงมาพร้อมกำาหนดชว่งรายได้ให้กับมูลค่า Conversion ท่ีมีอยู ่
64 ค่า (หรือสว่นยอ่ยของค่าเหล่านี้) ถือว่าสมเหตุสมผล การกระจายชว่งรายได้เหล่านี้จะขึ้นอยูกั่บ
โครงสร้างการกำาหนดราคา IAP เฉพาะของแต่ละแอปและชว่งท่ีเป็นไปได้ของรายได้โฆษณาท่ี 

อาจเกิดขึ้นภายในชว่งเวลา 24 ชั่วโมงแรก ชว่งเหล่านี้ควรสอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้ต่างๆ ท่ีเป็นกลุ่ม
เป้าหมาย เมื่อใช้การแมปประเภทนี้ คุณจะสามารถประเมินความสำาเร็จของแคมเปญโดย 
การกระจายมูลค่า Conversion ใน Postback ท่ีเกิดขึ้นของ SKAdNetwork ตัวอยา่งเวอร์ติคัลท่ีดี 
ท่ีแสดงให้เห็นว่าโมเดลประเภทนี้สมเหตุสมผลก็คือไฮเปอร์แคชวลเกมมิง่ 
 
เมื่อใช้แนวทางนี้ นักการตลาดจะได้รับรายได้ Day Zero (d0) จากผู้ใช้แต่ละรายจาก 
SKAdNetwork ซึ่งคุณอาจใช้เพื่อประเมินอัตรา revenue per user แบบ dX/d0 ด้วยเฟรมเวิร์ก 
ATT ได้ วิธีนี้ชว่ยให้คุณสามารถนำารายได้ d0 มาคูณกับอัตรานี้ และประเมิน Lifetime Value 
ของแคมเปญ SKAdNetwork โดยการรวมผลลัพธ์ท้ังหมดจาก Postback ของ SKAdNetwork ได้   
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2. สำาหรบัเวอรติ์คัลอยา่งอคีอมเมิรซ์ การจัดสง่อาหาร และสขุภาพและการออกกำาลังกาย ซึง่เป็น
เวอรติ์คัลทีก่ารสรา้งรายได้ภายใน 24 ชั่วโมงแรกมคีวามเป็นไปได้น้อยหรือเป็นเวอร์ติคัลท่ี 

รายได้ท่ีเกิดขึ้นไมใ่ชตั่วบง่ชี้พฤติกรรมในแอปแบบระยะยาว การมองท่ี KPI อ่ืนมีความสำาคัญมาก 
อีเว้นต์อยา่ง "ดูรายชื่อ" และ "เพิม่รายละเอียดการติดต่อ" สามารถชว่ยให้นักการตลาดเห็นภาพ
ว่าผู้ใช้จะกระทำาหรือประพฤติอยา่งไรในเส้นทางของตนเมื่อเวลาผา่นไป ในท่ีนี้ การได้รับความ
โปรง่ใสว่าการผสมผสานอีเว้นต์ท่ีเกิดขึ้นเป็นการผสมผสานแบบใดนั้นมีคุณค่ามากกว่า โดยไม่
คำานึงลำาดับของการผสมผสานท่ีเกิดขึ้นและยังเป็นประโยชน์ต่อการแมปอีเว้นต์กับแต่ละบิตแทน
มูลค่า Conversion โดยสามารถนำาบิตท่ีมีอยู ่6 บิตไปใช้ประโยชน์ได้ในสถานการณ์สว่นใหญเ่พื่อ
ให้ครอบคลุมอีเว้นต์สำาคัญท่ีสามารถเกิดขึ้นใน 24 ชั่วโมงแรกท่ีเป็นตัวบง่ชี้พฤติกรรมผู้ใช้ในระยะ
ยาว ด้วยวิธีนี้ คุณไมจ่ำาเป็นต้องคิดถึงลำาดับในการแมปอีเว้นต์เหล่านี้เหมือนกับท่ีคุณทำากับมูลค่า 
Conversion อีกต่อไป (ซึ่งจะเพิม่ขึ้นเท่านั้น ไมส่ามารถลดลงได้) เพราะเรากำาลังใช้บิตเป็น Flag 
ไบนารีสำาหรับแต่ละอีเว้นต์ ไมจ่ำาเป็นท่ีจะต้องรู้รายละเอียดของเส้นทางของผู้ใช้ท่ัวไปด้วยซ้ำา 
เนื่องจากการผสมผสานการแมปบิตแบบใดๆ ก็ตามจะให้ความโปรง่ใสแบบเดียวกัน  
 
เมื่อทำางานโดยใช้แนวทางนี้ คุณสามารถใช้หลักการเดียวกันนี้เก่ียวกับการใช้ข้อมูล ATT เพื่อ
ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง Lifetime Value ของผู้ใช้กับอีเว้นต์ท่ีเกิดขึ้นในแอปในวันแรก
ได้ แนวทางนี้อาจประสบความสำาเร็จได้อยา่งมากและจะใช้ได้ผลอยา่งแนน่อนสำาหรับการเพิม่
ประสิทธิภาพให้กับแคมเปญเบื้องต้น  
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3. สำาหรบัวิธกีารคาดการณ์ LTV ของแคมเปญ SKAdNetwork ทีม่คีวามซบัซอ้นยิง่ขึน้ หรือ
การประมาณความเป็นไปได้ของอีเว้นต์บางอีเว้นต์ท่ีดำาเนินนอกชว่งเก็บ Postback ของ 
SKAdNetwork หรือการกำาหนด Day X Retention ยังมีตัวเลือกท่ีสามท่ีเหมาะกับทุกเวอร์ติคัลของ
แอปและทุกโมเดลการหารายได้ แนวทางนี้ใช้ Machine Learning เพื่อให้ได้มาซึ่งการคาดการณ์ 
LTV ท่ีสร้างขึ้นเป็นพิเศษสำาหรับแต่ละแอป แนวทางดังกล่าวมีวิธีการทำางานครา่วๆ ดังนี้ 

• วัดพฤติกรรมผู้ใช้ d0 ตามเฟรมเวิร์ก ATT
• ฝึกฝนอัลกอริทึม Machine Learning ท่ีสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อคาดการณ์ LTV dX หรือ 

การรักษาฐานผู้ใช้ dX หรืออีเว้นต์ท่ีกระทำาโดยผู้ใช้ใน dX ตามเฟรมเวิร์ก ATT
• จากนั้นจะมีการสร้างการแมปของ LTV ท่ีคาดการณ์ไว้สำาหรับกลุ่มผู้ใช้และมูลค่า Conversion 

64 ค่าท่ีสอดคล้องกัน
• และการแมปดังกล่าวจะได้รับการนำาไปใช้ในแคมเปญ SKAdNetwork และมูลค่า Conversion 

จะได้รับการอัปเดตตามการเรียนรู้ของอัลกอริทึม
• Postback ของ SKAdNetwork สำาหรับแคมเปญจะให้การกระจายมูลค่า Conversion ท่ีทำา

หน้าท่ีเป็นตัวบง่ชี้ LTV ของแคมเปญท่ีคาดว่าจะได้รับ
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หลักปฏิบติัทีด่ทีีส่ดุ  และ 
คำาแนะนำาสำาหรบั TikTok
การต้ังค่าบญัชท่ีีเหมาะสมท่ีสุดสำาหรบั iOS  

* หมายเหตุ: ผลกระทบและการแก้ปัญหาขึ้นอยูกั่บนโยบายและการปรับใช้ของ Apple ดังนั้น ต้องมีการ
พิจารณาข้อเสนอแนะอยา่งครอบคลุมและเปิดเผยเพียงบางสว่นในท่ีนี้ โปรดปรึกษาตัวแทนประจำา
ภูมิภาคของคุณสำาหรับข้อมูลท่ีอัปเดตแล้ว

ผลิ
ตภั

ณ
ฑ์

 

บัญชีผู้ลงโฆษณา

ผล
กร

ะท
บ นักการตลาดควรสร้างแคมเปญสำาหรับ iOS 14.5 ขึ้นไปโดยเฉพาะ เมื่อใช้วัตถุประสงค์เป็น "การติดต้ังแอป" 

และ/หรือ "ยอดขายแค็ตตาล็อก" สำาหรับการหาผู้ใช้แอป:
• ไมม่ีความจำาเป็นต้องบัญชีโฆษณาแยกขึ้นมาโดยเฉพาะสำาหรับแคมเปญของแอป iOS 14.5 ขึ้นไป
• จำานวนบัญชีโฆษณาท่ีสามารถใช้กับแคมเปญของแอป iOS 14.5 ขึ้นไปได้นั้นไมม่ีขีดจำากัด

คำา
แน

ะน
ำา

• ใช้บัญชีตัวจัดการโฆษณาบน TikTok : ข้อมูลต่างๆ จากบัญชีของคุณจะชว่ยสง่เสริม  
ประสิทธิภาพของแคมเปญสำาหรับ iOS 14.5 ขึ้นไป

• ใช้บัญชีเดียวกันสำาหรับแคมเปญบน iOS และแอนดรอยด์ของคุณ: ข้อมูลต่างๆ จากแคมเปญบนแอนดร
อยด์จะชว่ยสง่เสริมประสิทธิภาพของแคมเปญสำาหรับ iOS 14.5 ขึ้นไป

• เพิม่ประสิทธิภาพในการจัดการบัญชี: เราขอแนะนำาอยา่งยิง่ให้ใช้บัญชีโฆษณาเพียงบัญชีเดียว (หรือสูงสุด 
2-3 บัญชี)  
สำาหรับแคมเปญ iOS 14.5 ขึ้นไป จำานวน 11 แคมเปญ

• แบง่ปันข้อจำากัดในด้านของจำานวนแคมเปญต่อแอปกับเอเจนซีหรือตัวแทนจำาหนา่ยของคุณ กำาหนด
จำานวนแคมเปญท่ีคุณต้องการจัดสรรเพื่อการใช้งานกับการเก็บรักษาของเอเจนซีสำาหรับการจัดการ
ภายในองค์กร
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หลักปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดสำาหรบัวัตถุประสงค์ของ
แคมเปญ
• จัดกลุ่มประเทศ และรวมกลุ่มผู้ใช้ท่ีคล้ายกันและมีความสนใจท่ีคุณมีการเสนอราคาหรือประสิทธิภาพ

ท่ีคล้ายคลึงกันเมื่อวัดโดย ARPU
• ทดสอบและเพิม่ประสิทธิภาพงานโฆษณาโดยการใช้การรายงาน SKAN ระดับโฆษณาและใช้

ประโยชน์จาก Automated Creative Optimization (ACO) ของ TikTok เพื่อสร้างการผสมผสาน 
ท่ีดีท่ีสุด

• ลบหรือหยุดแคมเปญท่ีมีประสิทธิภาพต่ำาชั่วคราวเพื่อเพิม่เนื้อท่ีให้แคมเปญ iOS 14
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แนวทางท่ีดีท่ีสุดสำาหรบักลุ่มโฆษณา

ผลิตภัณฑ์ ผลกระทบ คำาแนะนำา

กลุ่มโฆษณาหลายกลุ่มของ 
แคมเปญเฉพาะ

• ตัวจัดการโฆษณาของ TikTok เปิดให้คุณต้ังค่า
กลุ่มโฆษณาได้ 2 รูปแบบต่อแคมเปญเฉพาะ 
1 แคมเปญ

• การรายงานตามแบบจำาลองในระดับกลุ่ม
โฆษณาสำาหรับท้ังการติดต้ังและอีเว้นต์ SKAN 
ในแอปสำาหรับแคมเปญกลุ่มโฆษณาหลายกลุ่ม

นำากลยุทธ์การเสนอราคา
แบบ "ค่าใช้จ่ายต่ำาสุด" มาใช้ 
เมื่อใช้แคมเปญกลุ่มโฆษณา
หลายรายการ

การเพิม่ประสิทธิภาพโฆษณาเพื่อ 
การติดต้ังแอปสำาหรับการคลิกหรือ
การติดต้ัง

การค้นหาแอป การเพิม่ประสิทธิภาพ
สำาหรับการคลิกหรือการติดต้ัง (DSA)

• การเข้าชมบน iOS 14.5+.5 ไมอ่าจเกิดขึ้นจาก
แคมเปญเพื่อการติดต้ังแอปบน iOS ท่ีมีอยู่
เดิม ซึ่งเพิม่ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการคลิก
หรือการติดต้ังได้

• Deferred deep link จะไมส่ามารถใช้งาน
ได้กับแคมเปญสำาหรับ iOS 14.5 ขึ้นไปโดย
เฉพาะ

• ปุ่ม toggle แบบใหมใ่นตัวจัดการโฆษณาจะ
ระบุถึงความประสงค์ของคุณในการสร้าง
แคมเปญเพื่อการติดต้ังแอปสำาหรับการเข้า
ชมบน iOS 14.5 ขึ้นไป

• คาดว่าจะมีความผันผวนในค่าใช้จ่ายและ
ประสิทธิภาพ

สร้างแคมเปญสำาหรับ iOS 
14.5 ขึ้นไปโดยเฉพาะเพื่อ
ให้เกิดการเข้าชมบน 
iOS 14.5+.5 แคมเปญ
สำาหรับ iOS 14.5 ขึ้นไป
จะมีขีดจำากัดใหมเ่ป็น 11 
แคมเปญใช้กลุ่มโฆษณาได้ 
2 กลุ่มแอป

การเพิม่ประสิทธิภาพโฆษณาเพื่อ
การติดต้ังแอปสำาหรับอีเว้นต์ในแอป

• การเข้าชมบน iOS 14.5+.5 ไมอ่าจเกิดขึ้น
จากแคมเปญแอปบน iOS ได้ ไมว่่าจะเป็น
แคมเปญใหมห่รือท่ีมีอยูเ่ดิม

• ในตอนนี้ การออปติไมซ์อีเว้นต์บนแอป (AEO) 
รองรับแคมเปญสำาหรับ iOS 14 โดยเฉพาะ 
โดยมีการออปติไมซ์กับอีเว้นต์ต่างๆ เชน่ 
การซื้อ การลงทะเบียน เพิม่ลงในตะกร้า 
การสมัครใช้บริการ และการผา่นระดับ
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โซลูชันการออปติไมซอี์เว้นต์บนแอป 

ผลิตภัณฑ์ ความพรอ้มใช้งานของกลยุทธ์การ
เสนอราคา อเีว้นต์ทีร่องรบั ความพรอ้มใช้งาน

AEO สำาหรับ
แคมเปญ
เฉพาะ

ติดต้ังด้วย
อีเว้นต์ใน
แอป

ค่าใช้จ่ายสูงสุด • การซื้อ
• การลงทะเบียน
• เพิม่ใสร่ถเข็น
• Subscription
• การเพิม่เลเวล

ฟีเจอร์ AEO จะ
พร้อมให้ใช้งานโดย
อัตโนมัติเมื่อบรรลุ
เกณฑ์ดังต่อไปนี้

• Postback ของ
อีเว้นต์ท่ีไมไ่ด้
รับการระบุ
แหล่งท่ีมาหรือ
ระบุแหล่งท่ีมา
แล้วอยา่งน้อย 
1 รายการใน
ชว่ง 7 วันท่ีผา่น
มาท่ีระดับ ID 
แอป

อีเว้นต์ 
in-app

ค่าใช้จ่ายท่ีต่ำาท่ีสุด • การซื้อ
• การลงทะเบียน
• เพิม่ใสร่ถเข็น
• Subscription
• การเพิม่เลเวล
• ดูเนื้อหา
• ชำาระเงิน
• เริม่ทดลองใช้
• ค้นหา
• ล็อคอิน
• การขอสินเชื่อ
• เข้ารว่มกลุ่ม
• ทำาตามคู่มือการใช้จน

เสร็จสิ้น
• เพิม่ข้อมูลการชำาระเงิน

• ทำาใหตั้วเองคุ้นชินกับการทำางานและเกณฑ์ของ AEO สำาหรบัแคมเปญเฉพาะก่อนใช้งาน
• จัดสรร 11 แคมเปญเฉพาะระหว่าง MAI และ AEO อยา่งชาญฉลาดเพื่อป้องกันโควตาแคมเปญไมเ่พยีงพอ 

เมื่อจำาเป็นต้องใช้ AEO
• เน่ืองจากผลกระทบของ ATT ความล่าช้าของข้อมลู Postback ภายใต้แคมเปญเฉพาะอาจมอียูเ่ป็นจำานวนมาก 

โปรดรอหลังจากท่ีเปิดตัวแคมเปญ แต่โปรดติดต่อตัวแทนของคณุหากคณุยงัไมไ่ด้รบั Conversion อีเว้นต์ใดๆเลย
หลังจากผา่นไปสามวันนับต้ังแต่การเปิดตัว

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าแคมเปญของคณุได้รบัการติดต้ังมากกว่า 120 ครั้งต่อวันเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ความเป็น
ส่วนตัวเพื่อท่ีจะได้รบั Postback สำาหรบัอีเว้นต์ในแอปสำาหรบัทกุการติดต้ัง ใช้เมตรกิระงับความเป็นส่วนตัวของ 
SKAN สำาหรบัแคมเปญ AEO ของคณุเพื่อตรวจสอบเปอรเ์ซน็ของการติดต้ังท่ีโพสต์โดยมมีลูค่า Conversion 
เป็นศนูย์

• เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการต้ังค่าการเสนอราคา ใหใ้ช้ข้อมลูจาก MAI สำาหรบัแคมเปญเฉพาะเป็นข้อมลูอ้างอิงเมื่อ
เริม่ AEO สำาหรบัแคมเปญเฉพาะ

คำาแนะนำาของ TIKTOK:
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หน้าโปรไฟล์แอป

ผลิตภัณฑ์ เกีย่วกับ ประโยชน์

หน้าโปรไฟล์แอปสำาหรับการติดต้ัง หน้าโปรไฟล์แอปเป็นหน้าท่ีโหลดเร็ว
และระบบมีให้อยูแ่ล้ว ซึ่งจะรวบรวม
ข้อมูลแอปท่ีได้รับการโปรโมต เชน่ ชื่อ
แอป ไอคอน การจัดอันดับ รูปภาพ
การโปรโมต และคำาอธิบายจาก
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์แอปของ
บุคคลท่ีสามโดยอัตโนมัติ นอกจาก
นี้ยังชว่ยให้คุณสามารถแก้ไของค์
ประกอบท่ีเฉพาะเจาะจงบางอยา่งได้
อีกด้วย เพื่อให้บริบทเพิม่เติมในการ
แสดงข้อมูลแอปของตนบนหน้านี้ 

หน้าโปรไฟล์แอปออกแบบมาเพื่อให้ 
ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ท่ีเต็มอ่ิมพร้อม
ข้อมูลแอปท่ีเก่ียวข้อง และชว่ยให้คุณ
สามารถขับเคล่ือน conversion ได้มาก
ขึ้นสำาหรับแคมเปญแอปบน iOS 14.5 
ขึ้นไป

หน้าโปรไฟล์แอปจะเก่ียวข้องในการ
เพิม่ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการ
ติดต้ัง และใช้งานได้กับกลยุทธ์การ
เสนอราคาแบบ "ค่าใช้จ่ายต่ำาสุด" 
และ "ค่าใช้จ่ายสูงสุด" หน้าโปรไฟล์
แอปสามารถชว่ยคุณในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการแสดงแคมเปญ
สำาหรับ iOS 14.5 ขึ้นไปได้ เนื่องจาก
มีการใช้ประโยชน์จากสัญญาณใน
สถานท่ี
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เกณฑ์ความเป็นส่วนตัวของ SKAN

คำาแนะนำาของ TIKTOK:

• สำาหรับแคมเปญท่ีเพิม่ประสิทธิภาพสำาหรับการติดต้ัง: เกณฑ์นี้สง่ผลต่อการรายงานอีเว้นต์ในแอป 
เนื่องจากแอปจะไมส่ามารถติดตามอีเว้นต์ในแอปสำาหรับผู้ใช้ท้ังหมดท่ีได้รับมาจากแคมเปญ ไมม่ีผลก
ระทบกับประสิทธิภาพของการเพิม่ประสิทธิภาพการติดต้ังและการวัดผลการติดต้ัง SKAN

• สำาหรับแคมเปญท่ีเพิม่ประสิทธิภาพสำาหรับอีเว้นต์ในแอป: เกณฑ์นี้สง่ผลต่อท้ังการเพิม่ประสิทธิภาพ
และการรายงานสำาหรับอีเว้นต์ในแอป เนื่องจากระบบของเรารับข้อมูลท่ีจำากัดสำาหรับวัตถุประสงค์ใน
การเพิม่ประสิทธิภาพการทำางานของแคมเปญ AEO ผลกระทบดังกล่าวจะสูงขึ้นสำาหรับแอปท่ีอยูไ่กล
จากเป้าหมายท่ีต้องการ ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวคือการติดต้ัง 120 ครั้งต่อวัน

TikTok ขอแนะนำา: เป้าหมายประจำาวันท่ี 120 การติดต้ังขึ้นไปต่อแคมเปญ iOS 14.5+ เพื่อดวู่า
แคมเปญของคณุไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวหรอืไม ่ใหใ้ช้เมตรกิ Conversion ว่างใหม ่
"การติดต้ังแอป (การระงับความเป็นส่วนตัวของ SKAN)" สิ่งนีจ้ะแสดงใหเ้หน็ว่าแคมเปญของคณุม ี
Postback อีเว้นต์ท่ีจำากัดเน่ืองจากประสิทธิภาพของแคมเปญหรอืเน่ืองจากเกณฑ์ความเป็น 
ส่วนตัว

แมว่้า SKAN VTA จะเปิดใช้งานตามค่าเริม่ต้น (ดผูา่นการระบุแหล่งท่ีมา) ขอแนะนำาใหน้ำา 
Conversion เหล่านีไ้ปใช้กับวิธกีารวัดผลของคณุ เน่ืองจากผูใ้ช้มกัจะดโูฆษณาและต่อมา 
จะทำาการ Conversion โดยท่ีไมไ่ด้คลิก
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วิสยัทัศน์  ของ Adjust
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การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการอัปเดตความเป็นสว่นตัวของ Apple และการเปิดตัว iOS 14.5+ เป็นสิง่
ท่ีทำาให้เกิดความโกลาหลเป็นอยา่งมากสำาหรับอุตสาหกรรมการตลาดบนมือถือ แต่การเปล่ียนแปลง
เหล่านี้ไมไ่ด้รุนแรงสำาหรับการหาผู้ใช้หรือการระบุแหล่งท่ีมาอยา่งท่ีหลายคนคาดการณ์ไว้ ในฐานะ
ผู้นำาในอุตสาหกรรมนี้ เราเข้าใจว่า iOS และ Apple รวมท้ังลูกค้าและพาร์ทเนอร์ท้ังหมดของเรากำาลัง
เปล่ียนแปลงและพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง และเข้าใจว่าอุตสาหกรรมจะเน้นไปท่ีความเป็นสว่นตัวมากขึ้น
เรื่อยๆ เราเปิดรับมาตรการเหล่านี้และทำางานอยา่งหนักเพื่อให้คงอยูใ่นระดับแนวหน้าของการพัฒนาต่อ
ไปเพื่อรับประกันว่าเราจะนำาเสนอผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และคำาแนะนำาท่ีดีท่ีสุดแก่ทุกคนท่ีรว่มงานกับ 
เราเสมอ 

ท่ีงาน WWDC ในเดือนมิถุนายน Apple ได้ประกาศการอัปเดตหลายอยา่งเนื่องจากการเปิดตัวกับ 
SKAdNetwork 4.0 ซึ่งมุง่ปรับปรุงประสิทธิภาพโฆษณาบนแอปและเว็บไปพร้อมกับรักษาความเป็นสว่น
ตัวของผู้ใช้ ต้ังแต่การเปล่ียนแปลงชว่งเก็บ Postback ไปจนถึงตัวระบุแหล่งท่ีมาตามลำาดับชั้นและมูลค่า 
Conversion เรารู้สึกต่ืนเต้นท่ีได้สำารวจโอกาสท่ีการอัปเดตเหล่านี้จะนำามาและยังคงนำาเสนอโซลูชัน 
การวัดผลรุน่ถัดไป

จากการประกาศของ iOS 14 จนถึงปัจจุบัน แนวทางของเราคือการตรวจสอบให้แนใ่จว่าเราจะตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าและสง่เสริมให้นักการตลาดทำาการตัดสินใจท่ีขับเคล่ือนด้วยข้อมูลอยา่งมั่นใจ
มาเสมอ คำานิยามของ "การวัดผล" อาจจะพัฒนาขึ้น แต่คุณค่าท่ีเราสง่มอบก็พัฒนาขึ้นเชน่กัน ในขณะท่ี
เราทำาสิง่ท่ีกล่าวไป เรายังคงยืนหยัดอยา่งเต็มใจกับ Apple ในการสง่เสริมหลักการความเป็นสว่นตัวและ
ความโปรง่ใสของผู้ใช้ หลักปรัชญานี้เน้นไปท่ีการเปิดรับยุคใหมข่องการตลาดบนมือถือท่ีเน้นความเป็น
สว่นตัวและการสร้างโซลูชันชั้นนำาของอุตสาหกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ ด้านของระบบนิเวศแอป 
ซึ่งเติบโตอยา่งต่อเนื่อง 
 
 

หลักฐานอยูใ่นข้อมูล อัตราการเลือกรับโดยรวมเพิม่ขึ้นอยา่งต่อเนื่องและนักการตลาดสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูล SKAdNetwork เพื่อกำาหนดกลยุทธ์ท่ีให้ผลลัพธ์ท่ีดี ในขณะท่ีตลาดเติบโตขึ้น ไม่
เพียงแต่ว่าเราจะเห็นการรวมมากยิง่ขึ้น แต่ความต้องการชุดเทคโนโลยีท่ีครบวงจรมากขึ้นท่ีชว่ยให้มีการ
เติบโตบนมือถือท่ีเป็นอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะเพิม่ขึ้นเชน่กัน Adjust นำาเสนอโซลูชันแก่
ลูกค้าของเราท่ีสง่เสริมการใช้ข้อมูลท่ีมีอยา่งชาญฉลาด ทำางานรว่มกับ Apple และให้ความสำาคัญ 
กับความเป็นสว่นตัวของข้อมูลเป็นอันดับแรกเสมอ 



Adjust คือแพลตฟอร์มวิเคราะห์การตลาดแอปบนมือถือ ท่ีได้รับความไว้วางใจจากนักการตลาดท่ีเน้น
การวิเคราะห์และวัดผลเพื่อการเติบโตของตลาดท่ัวโลก ด้วยโซลูชั่นสำาหรับการวัดผล เพิม่ประสิทธิภาพ
แคมเปญ และปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งาน Adjust ขับเคล่ือนแอปนับพันด้วยระบบอัจฉริยะและระบบ
อัตโนมัติในตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนอยา่งเข้าเป้าและฉับไวจากทีมชว่ยเหลือลูกค้าท่ัวโลก 

Adjust เป็นบริษัทในเครือของ AppLovin (Nasdaq: APP) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การตลาดชั้นนำาท่ี
ให้บริการชุดโซลูชันแบบผสานรวมระบบท่ีทรงพลังแก่ผู้พัฒนา เพื่อแก้ปัญหาการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ เชน่ 
การหาผู้ใช้ใหม ่การสร้างรายได้ และการวัดผล 

เรียนรู้เพิม่เติมเก่ียวกับ Adjust ได้ท่ี: 
www.adjust.com/th

TikTok for Business มีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นท่ีให้แบรนด์และนักการตลาดต่างๆ ได้เป็นนักเล่าเรื่องสุด
สร้างสรรค์และมีสว่นรว่มกับชุมชน TikTok อยา่งมีความหมาย Suite สำาหรับโซลูชันด้านการโฆษณาของเรา
ท่ีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ครอบคลุมทุก Touchpoint ทางการตลาด ซึ่งชว่ยให้ผู้ลงโฆษณาทุกขนาดสามารถเปิด
รับโอกาสในโลกแหง่ความเป็นจริงและขับเคล่ือนผลลัพธ์ทางธุรกิจได้

www.tiktok.com/business

เกี่ ยวกั บ ADJUST

เกี่ ยวกั บ TIKTOK FOR BUSINESS

adjust.com @adjustcom

http://www.adjust.com/th
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http://twitter.com/adjustcom

