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ก�รกำ�เนดิของ App Store เมื�อเดือนกรกฎ�คม ปี 2008 นำ�ไปสูเ่ศรษฐกิจแอปสมยัใหม ่
ก�รตัดสนิใจในตอนนั�น ซ่�งใหแ้ต่ละแอปดำ�เนนิก�รอยูภ่�ยในแอปของตนในแต่ละดีไวส ์
สง่ผลกระทบต่อก�รห�ร�ยได้ และพัฒัน�ก�รของอุตส�หกรรมแอปในระยะเริ�มต้น

ก�รที�จะวัดคว�มสำ�เรจ็ของแคมเปญด�วน์โหลดนั�น นกัก�รตล�ดจะต้องวัดกันที� 
แอคชั�น (ก�รวิวโฆษณ�) ซ่�งกำ�ลังเกิดข่�นในแอปหน่�งแอป แล้วนำ�ไปเปรยีบเทียบ 
กับอีกแอคชั�น ซ่�งก�รติดตั�งของอีกแอปหน่�ง คว�มแนน่อนและก�รทำ�ซำ�ๆนั�นจะชว่ยให้
ได้ขอ้มลู ซ่�งชว่ยให้นกัก�รตล�ดส�ม�รถตัดสนิใจท�งก�รตล�ดได้อย�่งมปีระสทิธภิ�พั 
แต่ก�รสนบัสนุนระบบนเิวศขอ้มูลทั�งหมดนี�เปน็วิธแีก้ปญัห�ที�สร�้งข่�นสำ�หรบัปญัห�
ของภ�ยในแอปตัวเอง โซลชูั�นแรกคือ Unique Device Identifier (UDID) ใชกั้น 
อย�่งแพัรห่ล�ยถ่งป ี2012 จ�กนั�นผูค้นก็หนัม�ใช ้IDFA

Apple อนญุ�ตใหแ้ต่ละดีไวสม์ไีอเดนติไฟเออรซ์่�งตั�งค่�ได้และมีลักษณะเฉพั�ะตัว 
ไอเดนติไฟเออร์นี�ทกุแอปบนมือถือส�ม�รถเข้�ถ่งได้ ตอนนั�นผูใ้ชง้�นส�ม�รถตั�งค่�  
เพัื�อจำ�กัดก�รวัดผลโฆษณ�ได้ แต่ผูใ้ชง้�นสว่นใหญก็่ไมไ่ด้ตั�งค่�นกัก�รตล�ดส�ม�รถ 
ใชไ้อดีนี�ม�วัดผลคลิกและเปรยีบเทียบกับก�รติดตั�งได้ เนื�องจ�กไอดีจะอยูใ่นทั�งสอง
กิจกรรมนั�น และพั�รต์เนอรข์องก�รวัดผลบนมอืถือ (MMP) ก็ส�ม�รถระบุแหล่งที�ม�ได้ 
(Attribute) 

เมื�ออีโคซสิเต็มของมอืถือพัฒัน�ข่�น คว�มรูต่้�งๆ เกี�ยวกับผูใ้ชง้�นในอุตส�หกรรมนี�ก็
เพัิ�มข่�นด้วย ผูใ้ช้ง�น(รวมทั�งบรรด�สม�ชิกสภ�นิติบญัญติั) จำ�นวนม�กเริ�มเปน็หว่ง 
โดยมีเหตผุลสมควร ในเรื�องก�รเข้�ถ่งและจัดก�รข้อมูลของผูใ้ชง้�น ในแง่ของกฎหม�ย
นั�น กฎหม�ยอย�่ง กฎหม�ยคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคลของสหภ�พัยุโรป หรอื GDPR 
และกฎหม�ยคุม้ครองคว�มเป็นสว่นตัวของผู้บรโิภคในรฐัแคลิฟอรเ์นยี หรอื CCPA 
ออกกฎใหม่ๆ  ในเรื�องก�รเค�รพัสิทธใินขอ้มลูรวมทั�งวิธกี�รจัดก�รกับขอ้มลูนั�นๆ 
อุตส�หกรรมแอปเองก็วิวัฒนเ์พัื�อใหทั้นคว�มเปลี�ยนแปลงต่�งๆ เหล่�นี�ด้วย

ข�้มไปป ี2020 เมื�อ Apple ประก�ศในก�รสัมน�ระดับโลกสำ�หรบันกัพัฒัน�โปรแกรม
หรอื WDC ว่�ในเวอร์ชั�นอัพัเดตของ iOS 14 นั�น ก�รที�แอปจะเข�้ถ่ง IDFA ได้  
ผูใ้ช้ง�นต้องแสดงคว�มยนิยอมผ�่นท�งป๊อปอัพัก่อน หม�ยคว�มว่�สำ�หรบัหล�ยแอป
และนกัก�รตล�ดแอปแล้ว attribution ซ่�งเมื�อก่อน พั่�งพั�ใช้วัดผลก�รสร�้งฐ�น 
ผูใ้ช้ง�นใหม ่(user acquisition) ซ่�งเปน็พัื�นฐ�นสำ�คัญของก�รลงทนุใหเ้กิดกำ�ไร 
ตอนนี�ไมส่�ม�รถรบัประกันอะไรได้อีกแล้ว 

และจะทำ�ธุรกิจอย�่งไรใหรุ้ง่ในโลกหลัง iOS 14 เร�จะอธิบ�ยหวัขอ้นี�เพัิ�มเติม 
และยังจะตอบคำ�ถ�มอื�นๆ ในหน�้ถัดไป

ประวัติคว�มเป็นสว่นตัวของแอป

บทนำา
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ปรชัญ�ของ Adjust คืออะไร— และแนวท�งก�รแก้ปญัห�ของเร�

หลังก�รประก�ศเปลี�ยนแปลงเรื�องคว�มเป็นส่วนตัวใน iOS 14 ของ Apple เมื�อเดือนกรกฎ�คม 
ปี 2020  
ท�ง Adjust ก็เดินหน้�ทำ�ง�นเพัื�อให้คว�มเปลี�ยนแปลงนี�ส่งผลกระทบต่อลูกค้�ของเร�ให้น้อยที�สุด 
และเร�ยังพััฒน�โซลูชั�นให้คุณส�ม�รถเดินหน้�ตัดสินใจโดยมีข้อมูลสนับสนุน 
(data-driven decision) 
ในโลกหลัง IDFA ขั�นตอนต่�งๆเหล่�นี�อ�ศัยวิธีคิดและแนวท�งของ Adjust ซ่�งเห็นว่� 
คว�มเป็นส่วนตัวต้องม�ก่อน โดยมีเป้�หม�ยเพัื�อให้แน่ใจว่�ลูกค้�ของเร�จะมีพัลังให ้
ส�ม�รถเติบโตก้�วหน้�ต่อไปได้ 

ด้วยเหตุนี� เร�จ่งพััฒน�วิธีก�รในหล�ยแง่มุมเพัื�อช่วยเพัิ�มพัลังให้คุณส�ม�รถใช้ง�นข้อมูล 
ด้วยคว�มมั�นคงร�บรื�นต่อไป วิธีดังกล่�วได้แก่:

• ก�รสนับสนุนสำ�หรับม�ตรก�ร AppTrackingTransparency (ATT) ทั�งหมด
• attribution privacy models ซ่�งเร�จัดทำ�เอง ยังรวม Extended Privacy 

Measurement และ Probabilistic Attribution ออกแบบม�เพัื�อเชื�อมต่อช่องว่�ง 
ระหว่�งวิธีก�รของ deterministic และ SKAdNetwork

• โซลูชั�น SKAdNetwork ชนิดเบ็ดเสร็จของเร�

กุญแจสำ�คัญของโซลูชั�นนี�คือโซลูชั�น SKAdNetwork ของเร�จะต้องฟรี ไม่มีค่�ใช้จ่�ย 
เร�เป็นบริษัทซ่�งเน้นผลิตภัณฑ์์ และเชื�อว่�ก�รทดสอบ, และค้นคว้�วิจัย รวมทั�งนวัตกรรม 
คือกุญแจสู่คว�มสำ�เร็จ ขณะที�อุตส�หกรรมยังอยู่ในช่วงเริ�มต้นสำ�หรับ SKAdNetwork 
เร�ต้องก�รให้แน่ใจว่�ลูกค้�จะมีเวล�ทดลองกับแคมเปญต่�งๆ เพัื�อดูว่�กลยุทธ์ SKAdNetwork 
ไหนน่�จะเหม�ะสมที�สุดโดยไม่ต้องม�มัวกังวลเรื�องค่�ใช้จ่�ย
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AppTrackingTransparency ของ Apple คือเฟรมเวิรก์ซ่�งยอมใหม้กี�รตั�งเป�้โฆษณ�และมกี�รวัดผลก็ต่อเมื�อ
ได้รบัก�รยินยอมจ�กผูใ้ชง้�นเท่�นั�น วิธทีี�ดีที�สดุวิธเีดียวในก�รลดก�รรบกวนจ�ก iOS 14 คือต้องคงไว้ซ่�ง 
อัตร� opt-in สูงโดยผูใ้ชง้�นบน AppTrackingTransparency ของ Apple — เพัื�อใหน้กัก�รตล�ดรบัรู ้
ก�รระบุแหล่งที�ม� (attribution) แบบ deterministic และดำ�เนนิก�รก�รแบง่สว่นตล�ดและรที�รเ์ก็ต 
ได้ต�มปกติ 

ก�รคงไว้ซ่�งอัตร� opt-in สงูยงัชว่ยเพัิ�มคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัใหแ้อป ทั�งในด้�นอุปสงค์และอุปท�น 
ชว่งที�เร�ยังสนบัสนนุฟเีจอรที์�เกี�ยวข้องกับ iOS 14 อย�่งเต็มที� เร�อย�กแนะนำ�ใหล้กูค้�หนัม�เพัิ�ม opt-in 
ใหม้�กที�สดุต�มแต่โอก�สจะอำ�นวย แมแ้ต่อัตร� opt-in ซ่�งดวู่�นอ้ยก็มคีว�มหม�ยต่อคว�มสำ�เรจ็ของคณุ

นี�คือเหตผุลที�เร�ค้นคว้�วิจัยรอบด้�นเขม้ขน้ และยงัทำ�ง�นใกล้ชดิกับลกูค้�ในหล�ยๆแวดวง เพัื�อห�ท�งพัฒัน� 
วิธทีำ�ง�นที�ดีที�สดุในเรื�องคว�มต่อเนื�องของก�รยินยอมของผูใ้ช้ง�น คณุส�ม�รถดรู�ยละเอียดเกี�ยวกับเรื�องนี� 
ได้ใน คู่มือ ของเร�เกี�ยวกับก�รโฆษณ�บนมอืถือใน iOS 14หรอืโพัสต์ในบล๊อกของเร�เกี�ยวกับ เรื�องที�แนะนำ� 
และไมแ่นะนำ�เกี�ยวกับดีไซน ์opt-in อย�่งไรก็ต�ม สำ�หรบัผูล้งโฆษณ�นั�นเรื�อง ATT ยังมอุีปสรรคอยู่

"ประเภทธุรกิจที�ต้องอ�ศยัก�รลงโฆษณ�เพัื�อให้คนม�ติดตั�งแอป และมปีฏิสมัพัันธ์
ท�งดิจิตอลกับคนที�น�่จะม�เป็นลกูค้� อย�่ง ค้�ปลีก เกมมิ�ง เดินท�งท่องเที�ยว 
ออโตโมทีฟ CPG และอื�นๆ จะได้รบัผลกระทบ [จ�ก iOS 14] อย�่งหนกั แบรนด์ที�ให้
บรกิ�รคอนเทนต์หรอืบรกิ�รฟร ีโดยมีโฆษณ�สนบัสนนุ รวมทั�งโมเดลสมคัรสม�ชกิ
ทั�งฟรีและชำ�ระเงิน ก็จะได้รบัผลกระทบอย�่งหนกัเชน่กัน" 

"ธุรกิจเหล่�นั�นจำ�เป็นต้องเส�ะห�หนท�งใหม่ๆ  เพืั�อห�ผู้ใชง้�นม� opt-in และให้
คว�มมั�นใจแก่ผูใ้ชง้�น โดยอธิบ�ยให้เข�้ใจถ่งคณุค่�ของข้อมูลใดๆ ก็ต�มที�ธุรกิจ
ขอม� ผูใ้ช้ง�นจำ�นวนม�กคุ้นเคยกับก�รใชแ้อปโปรดฟรีๆ ดังนั�นแบรนด์ก็ควรห�
ท�งอธบิ�ยใหผู้ใ้ชง้�นเข้�ใจว่�ก�รเก็บขอ้มลูของผู้ใชง้�นนั�นไมเ่พีัยงแต่จะชว่ย 
คัดกรองโฆษณ�ให้ตรงคว�มต้องก�รของผูใ้ชง้�น โฆษณ�นี�แหละมสีว่นสำ�คัญ 
ที�จะชว่ยใหผู้ใ้ชง้�นมปีระสบก�รณ์กับแอปได้โดยไมต้่องชำ�ระเงิน"

โซลูชั�นของ Adjust สำ�หรบั iOS 145
Convert : ก�รสนบัสนนุ Full AppTrackingTransparency (ATT) ทั�งหมด

https://www.adjust.com/resources/ebooks/ios-14-guide-2/
https://www.adjust.com/blog/opt-in-design-for-apple-app-tracking-transparency-att-ios14/
https://www.adjust.com/blog/opt-in-design-for-apple-app-tracking-transparency-att-ios14/
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Deep linking

Deep linking จะได้รบัผลกระทบอย�่งหนกัจ�ก iOS 14 ขอ้ดีหลักๆของ deep linking คือชว่ยเลือก UX ที�เหม�ะ
สมกว่�ใหผู้ใ้ชง้�น และ iOS 14 ก็ตีที�จุดนี�พัอดี เมื�อผูล้งโฆษณ�จะดำ�เนนิก�รแคมเปญ ก็มกัจะไมรู่ว่้�ผูใ้ชง้�นติดตั�ง
แอปแล้วหรอืยงั ทำ�ให ้deep link เปน็เงื�อนไขที�จำ�เปน็ ถ้�ยงัไมไ่ด้ติดตั�งแอป เปน็ไปได้ว่�เร�จะใช ้deferred deep 
link — ไว้คอยแจ้งเมื�อติดตั�งแอปแล้ว — โดยมเีงื�อนไขว่�ผูใ้ชง้�นต้องใหค้ว�มยนิยอมเมื�อเปดิแอปครั�งแรก 

Deferred deep link จะทำ�ง�นได้ก็ต่อเมื�อมกี�รระบุแหล่งที�ม�ของผูใ้ชง้�นแล้ว ตอนนั�นเอง แอปซ่�งเพัิ�อ 
ด�วนโ์หลดจะรูว่้�ผูใ้ชง้�นน�่จะถกูดีพัลิงค์แล้ว เนื�องจ�กจะต้องได้รบัก�รยนิยอมก่อนจะจับคู่โดยใช้ IDFA 
เปน็ฐ�น, deferred deep link จะใชง้�นได้ดีกว่�เมื�อผ�่น deterministic attribution—เนื�องจ�กคณุส�ม�รถ 
มั�นใจได้ว่�ผูใ้ชง้�นคนนั�นได้ deep link ซ่�งเชื�อถือได้กับจอภ�ยในแอปต�มที�เข�ค�ดไว้เนื�องจ�ก 
deterministic attribution ส�ม�รถจับคู่ได้แนน่อนกว่�

อุปสรรคหลักๆ เรื�อง ATT

 Deterministic Attribution:ถ้� ผูใ้ชย้นิยอมให้มกี�รแชร ์IDFA บนที�ม�ของสื�อซ่�งโฆษณ�ของคณุ 
ไปปร�กฏอยู ่และอยูใ่นแอปของคณุหลังจ�กก�รด�วนโ์หลด IDFA จะปร�กฎบนทั�งสองด้�น และคณุเอง 
ก็ส�ม�รถจับคู่แบบต�ยตัวได้ ตร�บเท่�ที�คณุยงัรนัคลิก (หรอืวิว) ไปตลอดลิงค์ติดต�มของ Adjust

การระบุุแหล่่งท่ี่�มาไมต่ายตัว (imprecise หรอื probabillastic attribution) เร�ส�ม�รถใชข้อ้มลูพัื�นฐ�น
ของดีไวสเ์พัื�อสร�้งก�รสุม่อย�่งมหีลักก�รว่�โฆษณ�ตัวไหนทำ�ง�นกับก�รด�วนโ์หลดตัวไหน แมจ้ะ
แมน่ยำ�นอ้ยกว่� ขอ้มลูระดับนี�ก็พัอสำ�หรบัก�รวิเคร�ะหค์รเีอทีฟ และสร�้งโมเดลวัดประสทิธภิ�พั 
ค่�ใชจ่้�ยสำ�หรบัสื�อ เนื�องจ�กวิธนีี�ไมต่�ยตัว และไมถ่�วร เร�จ่งเชื�อว่�เปน็วิธทีี�น�่จะสอดคล้องกับ
นโยบ�ย และคณุเองก็มที�งเลือกว่�จะใชวิ้ธนีี�หรอืไม่
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ก�รให้ร�งวัลผูใ้ชง้�น (User reward)

เชน่เดียวกับก�รทำ� deep linking ก�รใหร้�งวัลผูใ้ชง้�น หรอื user reward จะทำ�ได้ก้ต่อเมื�อแอปรูแ้หล่งของก�รติดตั�งแล้วเท่�นั�น. 
เชน่เดียวกับข�้งบน แอปต้องส�ม�รถลิงค์ก�รติดตั�งนั�นๆ กับคลิกหรอืก�รวิวเฉพั�ะ ซ่�งจะมรีหสัสำ�หรบัใหร้�งวัลผูใ้ชง้�น 
ถ้�ยังไมไ่ด้รบัคว�มยนิยอม ก็จะจับคู่ได้ย�กข่�น เนื�องจ�กแอปไมอ่�จรูโ้ดยอัตโนมติัว่�ควรจะใชร้หสัใหร้�งวัลตัวไหน 
เมื�อใช ้probabilistic attribution เร�ก็ยงัพัอจับกลุ่มได้ แต่คว�มถกูต้องแมน่ยำ�จะไมถ่่ง 100%

ถ้�ไมไ่ด้รบัคว�มยนิยอมจ�กผูใ้ช้ง�น แอปที�อย�กจะดำ�เนนิก�รโปรแกรมก�รใหร้�งวัล และต้องก�รใหแ้นใ่จว่�ผูใ้ชง้�น 
มสีทิธิ�ได้รบัร�งวัลนั�น มกัจำ�เปน็ต้องขอใหผู้ใ้ชง้�น ใสโ่ค้ดในแอปแทน

Attribution

ปจัจุบนัต�มที�เร�เข้�ใจต�มคู่มือของ Apple นั�น Adjust จะทำ�ง�นได้ก็ต่อเมื�อได้รบัก�รยนิยอม ATT ก่อน attribution 
ห�กไมไ่ด้รบัก�รยนิยอม ก�รคู่จะมคีว�มแมน่ยำ�นอ้ยลงม�ก

แบรนด์ที�ยงัจะทำ� fingerprinting แอปของตนอ�จโดนถอดออกจ�ก App Store 
Adjust จ่งขอนำ�เสนอใหใ้ช ้Probabilistic Attribution Probabilistic attribution ทำ�ง�นโดยใชข้อ้มลูที�รวบรวมม� 
แทนที�จะใชวิ้ธ ีfingerprinting จ่งรบักับนโยบ�ยของ Apple และยังชว่ยปกปอ้งลกูค้�ของเร�อีกด้วย

ก�รยนิยอมจ�กด้�นของโฆษณ� — Facebook / Google / SANs

ชว่งที�กำ�ลังเขยีนเรื�องนี� เครอืข�่ยซ่�งเปน็ self-attribution network ทั�งหมด — ยกเว้น Google — จะขอ 
คว�มยนิยอมในแอปของตนเอง, Google นั�นได้ชี�แจงว่�ไมม่แีผนก�รจะขอคว�มยนิยอมในแอป 
ของ Google เอง — ได้แก่ YouTube และแอปเสริช์ 'Google' สว่น Google display inventory  
ซ่�งมกัจะขอคว�มยนิยอมขณะที�ทำ�ง�นอยูบ่น 3rd party apps มแีนวโนว้ว่�จะขอคว�มยนิยอม

อินเวนทอร(ีInventory)ที�ได้รบัก�รยนิยอมแล้วทั�งหมดจะได้รบัก�รยนืยนัผ�่น Attribution API ต�มปกติ  
 เพัื�อประสทิธภิ�พัสงูสดุของแคมเปญและก�รออติไมซ์
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Attribution Privacy Models คือเทคนิคหลักของ Adjust โซลูชั�นสำ�หรบัก�รเปลี�ยนแปลงของ iOS 14 
แนวท�งเบื�องหลังก�รพัฒัน� conversion model นี�ก็คือต้องก�รใหก้�รเปลี�ยนผ�่นคร�วนี�ร�บรื�นที�สดุ
สำ�หรบัลกูค้�ของเร� ด้วยเหตนุี� ขอ้มลู conversion model ของคุณที�ปร�กฏบนแดชบอรด์ของ Adjust 
จ่งมหีน�้ต�เหมอืน แดชบอร์ดที�คณุคุ้นเคย 

Extended Privacy Measurement คือโมเดลของเร�ซ่�งจะชว่ยปอ้งกันไมใ่หข้อ้มลูของบุคคลที�ไมไ่ด้ 
ยนิยอม (non-consented user) ไมใ่หถ้กูแชรไ์ปห�บุคคลที�ส�ม (third party) เพัื�อใหแ้นใ่จว่� 
จะส�ม�รถรักษ�เกณฑ์์ของคว�มเป็นสว่นตัวสงูสดุ เมื�อมกี�รวัดและก�รวิเคร�ะหเ์กิดข่�น attribution 
privacy model นี� คุณในฐ�นะ first-party จะส�ม�รถเหน็ aggregated attribution ต่อชอ่งท�งได้ 
บนแดชบอร์ดของ Adjust และรับ raw data callback จ�กผูใ้ชง้�นคณุได้

ผลง�น KPIs ทั�งหมดและ aggregated attribution data ยังคงมอียูบ่นแดชบอรด์ Adjust และรวมทั�ง KPI 
service, Cohort, Deliverables, Ad Spend, Fraud Prevention Suite และ Adjust Automate ยังทำ�ง�น 
ต�มปกติ เพัื�อใหม้ั�นใจได้ว่� aggreated data ยังใชง้�นได้เหมอืนเดิม

Compute: Attribution Privacy Models

ATT Opt-in

ยนิยอมใหติ้ดต�ม

ขอ้มลูที�ได้รบัก�รยนิยอม

Attribution privacy model

SKAdNetwork data Attribution privacy model data ATT data

ขอ้มลูที�ไมไ่ด้รบัก�รยนิยอม
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โมเดลใดก็ต�มที�ใช้สำ�หรบัพัย�กรณ์ หรอืก�รว�งแผน — ไมว่่�จะอุตส�หกรรมใด — จะทรงพัลังหรอืแมน่ยำ�หรอืไมน่ั�น 
ข่�นอยูกั่บขอ้มลูที�คณุปอ้นใหโ้มเดลนั�นๆ ถ้�ขอ้มลูที�ปอ้นใหโ้มเดลเปน็ขอ้มลูที�รวบรวมม�เพัยีงไมกี่�ตัว หรอืเปน็ขอ้มลู
ซ่�งถกูทำ�ใหเ้ปน็นริน�ม โมเดลจะไมแ่มน่ยำ�เท่�เมื�อป้อนด้วยขอ้มลูระดับที�ระบุตัวตนของผูใ้ชง้�น

คือเหตผุลที�เร�เนน้คว�มสำ�คัญของกลยุทธ ์opt-in ขอ้มลู deterministic ของคุณนอกจ�กจะชว่ยใหเ้หน็ขอ้มลูเชงิล่ก
ในระดับผูใ้ชง้�นแล้ว data point เหล่�นี�ยงัชว่ยควบคมุโซลชูั�นของโมเดล ไปสูก่�รคำ�นวณประสทิธภิ�พัของผูใ้ช้ง�น
ซ่�งไมไ่ด้มอบก�รยนิยอมด้วย

เพัื�อสร�้งโมเดลนี�ใหเ้ปน็โมเดลที�ทรงพัลังที�สดุ เร�มุง่คว�มสนใจไปที�ก�รวิจัยในสี�เรื�อง ดังนี�
 

• Relative Channel Importance (RCI) —ปกติแล้ว ยิ�งใชเ้งินเพัื�อก�รโฆษณ�ม�กข่�น 
จำ�นวนติดตั�ง(install)ก็ยิ�งเพัิ�ม แต่ชอ่งท�งไหนล่ะที�จะใหตั้วเลขสงูสดุ? RCI จะด ู 
ที�คว�มแปรปรวนภ�ยในข้อมลูของคณุ แผนที�ผลกระทบของก�รตล�ดแต่ละร�ยก�รโดยอ้อม 
ที�มผีลต่อตัวชี�วัดที�สำ�คัญ(เชน่ install) วิธนีี�ทำ�ง�นได้ดีแมค้ณุ 
จะไมม่ขีอ้มลู attribution เลย

• Extrapolation - เริ�มจ�ก 10%ของอัตร�ก�รยนิยอมของผูใ้ชง้�น เร�ส�ม�รถเปรยีบเทียบขอ้มลู ในแต่ละ
เครอืข�่ยซ่�งแชร์ของ attribution ที�มคีว�มใกล้เคียง และค�ดก�รณย์อดติดตั�งทั�งหมดได้

• Smarter measurement - คว�มส�ม�รถในก�รใชป้ระโยชนจ์�กอัลกอรท่่ม 

จ�ก machine learning ในแต่ละเครอืข�่ย ซ่�งแชรข์อง attribution ที�มคีว�มใกล้เคียง และค�ดก�รณย์อด
ติดตั�งทั�งหมดได้

• Behavioral classification - ใชอั้ลกอรท่ิมของ machine learning เพัื�อมองห�รูปแบบอีเวนต์ของผูใ้ชง้�น 
โดยดจู�กหล�ยเครือข�่ย จ�กนั�นเร�จะส�ม�รถนำ�ม�ใชจ้ำ�แนกก�รติดตั�งที�ไมม่ ีattribution ได้

มนัทำ�ง�นอย�่งไร



10Adjust รับัรัองการัเติิบโติผ่า่น iOS 14 อย่า่งไรั

ก�รสนับสนนุ SKAdNetwork คือเส�หลักต้นที�ส�มของโซลชูั�นสำ�หรบั iOS 14 — รวมก�รสนับสนนุ 
SKAdNetwork ทั�งหมดผ�่น  Data Canvas visualization tools  และผลิตภัณฑ์์เดิมของเร� 
Adjust Automate.

Apple เสนอ SKAdNetwork ครั�งแรกในป ี2018 ซ่�งเปน็วิธกี�รใหมใ่นก�รวัดผลแคมเปญ ที�ๆไมม่ขีอ้มลู 
ระดับบุลคล (user level) ด้วย iOS 14, SKAdNetwork framework ได้รบัก�รพัฒัน�และขย�ย ต�มที�  
Apple ต้องก�รลดผลกระทบ จ�กก�รที�นกัพัฒัน�แอปเข�้ถ่ง IDFA ได้นอ้ยลง

SKAdNetwork มีเนื�อที�สำ�หรบัตัวบง่ชี�ปล�ยนำ�ขน�ด 6 บติ ตัวเลขระหว่�ง 
0 ถ่ง 63 (หรือระหว่�ง 000000 และ 111111 ในระบบเลขฐ�นสอง[binary]) มไีทมเ์มอรเ์บื�องต้น 
ที� 24 ชั�วโมง 
'Conversion value' นี�ส�ม�รถมอบหม�ยค่�ใดก็ได้ ที�ต่อไปจะแสดงออกในระบบเลขฐ�นสอง 
ทกุครั�งที�มกี�รอัพัเดต conversion value นี� ในโค้ดหกบติใหมเ่อี�ยมซ่�งกำ�หนดในแอป จะชว่ย 
ขย�ยเวล�ในหน�้ต่�งไทมเ์มอรเ์พัิ�มอีก 24 ชั�วโมง 

เมื�อใดที� conversion value window นี�หมดอ�ยุ ไทมเ์มอร ์24 ชั�วโมงตัวใหมส่ำ�หรบัก�รระบุแหล่งที�ม� 
จะเริ�มนบัถอยหลัง ในชว่งเวล� 24 ชั�วโมงนี� SKAdNetwork จะคืนขอ้มลู attribution ในลักษณะสุม่ 
ก�รที�ต้องจับเวล�แบบสุม่ก็เพัื�อสร�้งคว�มสบัสนคลมุเครอืใหเ้วล�ติดตั�ง, 
ฉะนั�น อีเวนต์เมื�อถกูทริกเกอร์ก็จะไมส่�ม�รถเชื�อมโยงไปห�ผูใ้ชค้นใดคนหน่�งได้ ระบบ SKAdNetwork 
ยงัแชร์ขอ้มลูนี�ในขอ้มลูรวม(aggregate) โดยไมส่�ม�รถเข�้ถ่งขอ้มลูในร�ยละเอียดในระดับผูใ้ชง้�น
ได้(user-level)

Collect: SKAdNetwork

https://help.adjust.com/en/article/data-canvas
https://www.adjust.com/product/mobile-marketing-automation/
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ชว่งนี�ถือได้ว่� Adjust ม ีSKAdNetwork ที�สมบูรณที์�สดุในธุรกิจนี� คณุจ่งส�ม�รถดำ�เนนิง�มแคมเปญได้ 
โดยไมม่สีะดดุ ไมว่่�พั�ร์ตเนอรข์องคณุจะเปน็ใคร คณุส�ม�รถห�อัพัเดตลิสต์ ได้ที�นี�..

เริม่จับเวลาใหม่ 
24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดแอปใหม่

1

2

3

registerAppForAdNetworkAttribution()

ทริกเกอร์อีเวนต์ภายในช่วงเวลา

ไม่มีการทริกเกอร์อีเวนต์ก่อนหมดเวลา

updateConversionValue(...:)

เริม่จับเวลา 24 ชั่วโมง

อัพเดท conversion value

SKAdNetwork Payload

{
" version " : "2.2" ,
" ad-network-id " : "com.example" ,
" campaign-id " : 42,
" transaction-id " : "6aafb7a5-0170-41b5-bbe4-fe71dedf1e28"
" app-id " : 525463029 ,
" attribution-signature " : "MEZCIQDTuQ1Z4Tpy9D3aEKbxLI5JKiKiTumcqZikuY/
AOD2U7QIhAJAaiAv89AoquHXJffcieEQXdWHpcV8ZgbKN0EwV9/sY" ,
" redownload " : true ,
" source-app-id " : 1234567891 ,
" fidelity-type " : 1,
" conversion-value " : 20
}

Ad Network

SKAdNetwork (ต่อ)

https://help.adjust.com/en/article/skadnetwork-partner-integrations
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Conversion value

Adjust จะสนับสนนุสองวิธกี�รเพัื�อเข�้ห� conversion value ได้แก่ โซลชูั�นม�ตรฐ�นซ่�งมอีีเวนต์เปน็พัื�นฐ�น 
(standard event-based solution) และโซลชูั�นขั�นสงูซ่�งมค่ี�เปน็พัื�นฐ�น (advanced value-based solution)

Standard conversion value solution/event-based solution

โซลชูั�นม�ตรฐ�นของ conversion value ของเร�จะชว่ยใหค้ณุระบุมลูค่� conversion ลงในแผนผงัได้ถ่งหกอีเวนต์ (events) 
แต่ละบติของ conversion value จะลงในแผนผงัแล้วโยงกับอีเวนต์ ถ้�บติซ่�งเกี�ยวขอ้งตั�งไว้ที� 1 คือเกิดอีเวนต์ 
ถ้�ตั�งไว้ที� 0 คือไมเ่กิดอีเวนต์

ในตัวอย�่งข้�งล่�ง ผูใ้ชง้�นสมคัรสม�ชกิ, แล้วซื�อของในแอป, จ�กนั�นจบก�รเรยีนครั�งแรก (tutotial) 
บติซ่�งตอบรับกับแต่ละครั�งที�มกี�รอัพัเดตอีเวนต์หลังจ�กแต่ละกิจกรรม จะสง่คืน conversion value 
ไว้ใหติ้ดต�มอีเวนต์ทั�งหมด

"สิ�งที�จะท้�ท�ยนกัก�รตล�ดคือขอ้มลูหลังก�รด�วนโ์หลดที�เลือกได้นั�นมจีำ�นวน
จำ�กัด และจะต้องใชข้อ้มลูนี�คำ�นวณ LTV ภ�ยใน 24/48 ชั�วโมง ก�ร optimization 
ม ีdata point น้อยลงและมีคว�มล่�ช�้ —สง่ผลให้กลยุทธก์�ร optimization ต้อง
เปลี�ยนแปลงชนิดหน้�มอืเปน็หลังมอื และต้องพ่ั�งพั�แนวท�งต�มบริบทม�กกว่�
เดิม 
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Advanced conversion value solution/value based solution

ก�รใชห้กบิตเพัื�อลิงค์หกอีเวนต์อ�จเหม�ะสำ�หรบัหล�ยกรณีก�รใชง้�น แต่ไมพ่ัอสำ�หรบัลกูค้�ของเร�ซ่�งต้องใชง้�น
ท�งธุรกิจ ยกตัวอย�่ง เรื�องที�มคีว�มสำ�คัญยิ�งยวดต่อลกูค้�เกมประเภท mid-core/hardcore คือก�รวัดผลโดยใช้ 
range count ม�นบัก�รซื�อในแอป ลกูค้�ในประเภทธุรกิจดังกล่�วต้องก�รจะเข�้ใจว่�ผูใ้ชง้�นที�ใช้จ่�ยระหว่�ง 
US$10-15 มีกี�คน หรอืมผีูใ้ชง้�นกี�คนที�ซื�อของในแอป 1-5 ครั�ง สว่นลกูค้�เกมประเภทไฮเปอรแ์คชวล ต้องก�ร 
จะวัดว่�มีผูใ้ชง้�นกี�คนที�มองเห็นโฆษณ� (ad impression) 20-30 ครั�ง หรอืทำ�ร�ยได้ US$1-2 จ�กโฆษณ� 
(ad revenue)

เพัื�อสนบัสนนุนี�, เร�จ่งห�วิธกี�รตั�งค่� conversion value ที�ยดืหยุน่กว่�  
นั�นคือ advanced schema ที�ชว่ยสนบัสนนุก�รนบัหรอื value range เมื�อใชวิ้ธกี�รนี� ผูล้งโฆษณ�จะส�ม�รถศก่ษ�
พัฤติกรรมของผูใ้ชง้�นในร�ยละเอียดได้ม�กกว่� ผูล้งโฆษณ�ส�ม�รถนบัจำ�นวน session events, IAP revenue หรือ 
ad revenue (หรือเหล่�นี�รวมกันในหล�กรูปแบบ) และลิงค์ bucket เหล่�นี�กับ conversion value

Schema นี�ชว่ยใหล้กูค้�มคีว�มยดืหยุน่ในก�รกำ�หนดมลูค่�ได้อย�่งที�ตนต้องก�ร ดังนี�

• Single event mapping:ชว่ยใหล้กูค้�ส�ม�รถทำ�แผนผงั อย�่งอีเวนต์ add-to-cart ให้เปน็ค่� 
conversion value 6; เมื�อมกี�รสง่ค่�กลับ ลกูค้�ก็จะรูว่้�ผูใ้ชง้�น  
ใสส่นิค้�ลงตะกร�้แล้ว

• Multiple events mapping: ลูกค้�ส�ม�รถทำ�แผนผงัของอีเวนต์ต่�งๆ กับค่�ต่�งๆ ได้ ยกตัวอย�่ง 
คณุส�ม�รถทำ�แผนผงั ‘ระดับที�หน่�งสำ�เร็จแล้ว (complete level one) ’และ ‘ซื�อ in-app 
purchase(IAP)’ 
 ใหเ้ปน็ค่� conversion value 20

• Single event ranges mapping: เปิดท�งเลือกใหท้ำ�แผนผงัก�รแผข่ย�ยของอีเวนต์ 
ไปสูค่่�ที�แตกต่�งกัน ยกตัวอย�่ง คณุส�ม�รถทำ�แผนผงัก�รใชจ่้�ย US$10 ถ่ง 15 ของก�รซื�อใน
แอป ให้เปน็ค่� conversion value 15; คณุส�ม�รถทำ�แผนผงัผูใ้ชง้�น 1-5 IAP ให้เปน็ค่� 
conversion value 25; คณุส�ม�รถทำ�แผนผงัผูใ้ชง้�นซ่�งเหน็โฆษณ� 20 ถ่ง 30 ครั�ง 
 ใหเ้ปน็ค่� conversion value 3.

• Multiple events range mapping: คุณส�ม�รถทำ�แผนผงัโดยผนวกรวมทกุสิ�งได้ยกตัวอย�่ง 
คณุส�ม�รถทำ�แผนผงั 'add-to-cart' และ 'ใชจ่้�ย US$101 ถ่ง 200 บน IAP'ให้เปน็ค่� conversion 
value 63; หรอืทำ�แผนผงั 'ระดับที�หน่�งสำ�เรจ็แล้ว' และ 'ใชจ่้�ย US$21-50 บน IAP'  
ใหเ้ปน็ค่� conversion value ที� 29
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Conversion value เดินเครื�องก็ต่อเมื�อเงื�อนไขต่�งๆ สำ�หรบัค่�เฉพั�ะมคีรบถ้วน 
ถ้� multiple conversion values จับกลุ่มกับ device state ค่�สงูสดุจ�ก schema จะจัดใหม้คีว�มสำ�คัญสงูสดุ

เมื�อต้องก�รใช้ schema ระบุค่� bucket หรอื action ที�แตกต่�งกัน จำ�ไว้ว่� 
 SKAdNetwork conversion value ส�ม�รถอัพัเดทก็ต่อเมื�อแอปอยูใ่นเบื�องหน�้ (foreground) ด้วยเหตุนี� เพัื�อให้
มั�นใจว่�ก�รรวมของแอคชั�น (action) จะเกิดข่�นเมื�อผูใ้ช้ง�นกำ�ลัง active ใน session — อย�่พั่�งพั�สิ�งที�ยงัไม ่
ทรกิเกอร์(trigger) ถ้�ผูใ้ชง้�นเปลี�ยนออกจ�กแอปขณะที�จะทำ�แอคชั�นนั�นสำ�เรจ็

เชน่เดียวกัน เมื�อทำ�แผนผงัติดต�มก�รเดินท�งของผูใ้ช้ง�น จำ�ไว้ว่� conversion value อ�จถูกแก้ไขเพัิ�มค่�ข่�น 
ดังนั�นอย�่เพัิ�งใหค่้�อีเวนต์ 'add-to-cart' ที� 55 เมื�อ 'complete purchase' มีค่�ที� 22
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วิธดีีที�สดุในก�รทำ�ง�นกับ iOS 14  
เมื�อต้องคำ�นง่ถ่งกลยุทธใ์นก�รห�ร�ยได้
ก�รห�ร�ยได้จ�กโฆษณ�(Ad monetization)

เจ้�ของแอปนับแสนๆ แอปห�ร�ยได้จ�กก�รโฆษณ� ก�รทำ�ธุรกิจรว่มกันโดยใช้เครอืข�่ยซ่�งแสดงโฆษณ�ไว้ในแอป
ของตน ทุกครั�งที�มคีนเหน็โฆษณ� เจ้�ของแอปก็จะได้สว่นแบง่จ�กร�ยได้นั�นๆ

โฆษณ�มี 2 ประเภท ดังนี�
• Contextual
• Targeted

โฆษณ�แบบ contextual เป็นโฆษณ�ที�ไมไ่ด้กำ�หนดเป�้หม�ย หม�ยคว�มว่�ไมไ่ด้เจ�ะจงเล็งไปที�ผูใ้ชง้�นคนใด 
อัตร�ค่�โฆษณ�แบบนี�จะถกูกว่�โฆษณ�แบบ targeted เนื�องจ�กมคีว�มเจ�ะจงนอ้ยกว่� —และมกัจะไมค่่อยได้ยอด 
convert

สว่นโฆษณ�แบบ targeted ตั�งเป�้เจ�ะจงที�ผูใ้ชง้�นกลุ่มเฉพั�ะโดยเล็งผ�่น IDFA ของผูใ้ชง้�น โฆษณ�แบบนี� 
ร�ค�แพังกว่�แบบ contextual และมกัได้ยอด convert ดีกว่� ในอีโคซสิเต็มมคีนเลือกใชม้�กกว่�

เมื�อม ีiOS 14 ผูใ้ชง้�นที�ไมไ่ด้ opt-in ก็จะไมโ่ดนยงิด้วยโฆษณ�แบบ targeted หม�ยคว�มว่�เจ้�ของแอปจะมรี�ยได้
จ�กโฆษณ�ต่อชิ�นนอ้ยลง ด้วยเหตนุี� เจ้�ของแอปบ�งร�ยจ่งเตือนผูใ้ชง้�นว่� ถ้� opt-out แล้วอ�จจะเจอโฆษณ�
ม�กกว่�เดิม —จะได้ชดเชยกับร�ยได้โดยรวมที�ห�ยไป คือเปน็ก�รเอ�ปรมิ�ณม�ชดเชยคณุภ�พั

"นักพัฒัน�แอปซ่�งพั่�งพั�ร�ยได้จ�กโฆษณ� ควรรบีใช้กลยุทธฉ์บัพัลันโดยเรว็ 
ถ้�อย�กใหอั้ตร� opt-in สูง เนื�องจ�ก CPM และร�ยได้กำ�ลังเดือดร้อนจ�ก D1 
หลังจ�ก ATT"
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ในเซต็อัพัของ SKAdNetwork เงื�อนไข "adrevenue" หรือร�ยได้จ�กโฆษณ� ในโซลชูั�นขั�นสงู
ของเร�นั�น ชว่ยใหน้กัพัฒัน�แอปส�ม�รถติดต�มก�รเหน็โฆษณ� (ad impression) และเหน็
ร�ยได้จ�กโฆษณ� (ad revenue) ด้วย

ในตัวอย�่งด้�นล่�งตัว conversion value ‘1’ จะถกูสง่กลับถ้�ผูใ้ชง้�นสร�้งร�ยได้ระหว่�ง 
0.20-1.00 ดอลล�ร์ (หรอืสกลุเงินในร�ยง�นแอป) ในร�ยได้

ส�ม�รถกำ�หนด Ad revenue หรือ Ad impression buckets ได้ม�กถ่ง 63 แบบ แนะนำ�ใหใ้ช้
วินโดว์ conversion 24 ชั�วโมง ก�รผสมผส�น ad revenue บนอุปกรณ ์ 
 (เชน่ MAX, Mopub และอื�นๆ) คือคว�มน�่เชื�อที�จะเกิดม�กข่�นสำ�หรบัก�รจัดก�ร 
conversion value เมื�อเทียบกับโซลชูั�น s2s next day

SKAdNetwork เพัื�อก�รห�ร�ยได้จ�กโฆษณ�

"adrevenue": {

  "revenue_min": 0.20,
  "revenue_max": 1.00
}
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ก�รซื�อภ�ยในแอป (In-app purchases)

ในกรณขีองร�ยได้จรงินั�น iOS 14 ไมน่�่สง่ผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที�ผูใ้ชง้�นจะใชซ้ื�อภ�ยในแอป ก�รซื�อภ�ยในแอป 
ยงัมีค่�ใชจ่้�ยเท่�เดิม ผูใ้ชง้�นส�ม�รถจ่�ยเงินซื�อสนิค้�ภ�ยในแอปอย�่งเหรยีญทอง หรอืชวิีตสำ�รอง อย�่งไรก็ต�ม 
ก�รที�ยงัข�ด deterministic attribution สำ�หรบั ผูใ้ชง้�นที� opted-out นั�นอ�จเปน็อุปสรรคไมใ่หเ้จ้�ของแอป 
รูจ้ำ�นวนร�ยได้ที�แมน่ยำ�ถกูต้องที�ได้จ�กแต่ละแคมเปญ 

คณุส�ม�รถติดต�มพัฤติกรรมก�รซื�อ 
ภ�ยในแอปด้วย SKAdNetwork ไมว่่�จะใชโ้ซลชูั�นม�ตรฐ�นหรอืขั�นสงู ทั�งนี�ข่�นกับว่�คณุต้องก�ร 
คว�มแมน่ยำ�ระดับไหน 

ถ้�คุณต้องก�รติดต�มอีเวนต์ In-App Purchase(IAP) หกอีเวนต์หรอืนอ้ยกว่� โซลชูั�นม�ตรฐ�นส�ม�รถ 
ลิงค์แต่ละอีเวนต์ได้ง่�ยๆ, จ�กจุดที�คณุส�ม�รถติดต�ม conversion เหล่�นี�ได้

เชน่เดียวกับข�้งบน ถ้�คณุต้องก�รขอ้มลูเชงิล่กซ่�งลงร�ยละเอียดม�กกว่�นั�น คณุส�ม�รถใชเ้งื�อนไข 
"purchase" ในโซลูชั�นขั�นสงูของเร�ได้ เงื�อนไข "purchase" ชว่ยใหค้ณุติดต�ม 
อีเวนต์ก�รซื�อทั�งหมดและก�รนบัร�ยได้ที�ม�จ�กก�รซื�อทั�งหมด

ในตัวอย�่งด้�นล่�งนี� conversion value จะดำ�เนนิก�รถ้�ผูใ้ชง้�นทำ� 
ก�รซื�อข�ยอย�่งน้อย 3 ร�ยก�รในร�ยจ่�ยที�นอ้ยกว่� 20 ดอลล่�ร ์(หรอืสกลุเงินในร�ยง�นแอป)

Purchase buckets จะทำ�ใหส้�ม�รถวัดร�ยได้ IAP โดยรวม (หรอืจำ�นวนของก�รซื�อข�ย) หรอืวัดร�ยได้
สะสมสำ�หรับอีเว้นต์เฉพั�ะที�มกี�รปรับแต่ง Purchase buckets ส�ม�รถนำ�ไปใสร่วมกับตัวกระตุ้นไหนก็ได้
เชน่ อีเว้นต์ flags หรอืตัวนบัสำ�หรบัก�รวัดผลที�มคีว�มซบัซอ้นม�กข่�น

SKAdNetwork for in-app purchases

"purchases": {
  "count_min": 3,
  "revenue_max": 20.0
}

สำ�หรับประเภทธุรกิจเกมมิ�ง อีคอมเมิร์ส ดีลิเวอร์รี หรือก�รจองตั�วเพัื�อเดินท�ง 
ท่องเที�ยว KPI ซ่�งมักใช้กันคือ Average Order Value (AOV) ซ่�งวัดจำ�นวนเงินที�ผู้ใช้ง�น
จ่�ยเงินซื�อในแอป ถ้�คุณกำ�ลังเพัิ�มประสิทธิภ�พัผ่�น AOV เร�แนะนำ�ให้ใช้เงื�อนไข 
“purchases” เหล่�นี�
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สำ�หรบัแอปซ่�งห�ร�ยได้ผ�่นก�รสมัครสม�ชกิ อุปสรรคจ�ก iOS 14 คือคว�มถกูต้องแมน่ยำ�ของ SKAdNetwork 
จะคล�ดเคลื�อนเมื�อพัน้กรอบเวล� 24 ชั�วโมงไปแล้ว แต่กรอบเวล�นั�นส�ม�รถขย�ยได้โดยใช้บติซ่�งชว่ยให ้ 
ชว่งของ conversion window น�นข่�น — นั�นคือกระตุ้นให้มกี�รอัพัเดต conversion value เป็นระยะๆ จนกว่� 
จะได้เวล�ม�เพัิ�มอีก 24 ชั�วโมง — ทั�งนี�ผูใ้ชง้�นจะต้อง log in ทกุวัน เพัื�อให ้conversion value trigger 
ดำ�เนินก�รกับแอปในเบื�องหน�้ (foreground) 

ด้วยเหตนุี� แอปสมัครสม�ชกิอ�จจะอย�กลองใช ้'trial start' เมื�อ SKAdNetwork สง่สญัญ�ณ  
ใหเ้พัิ�มประสทิธภิ�พั ซ่�งจะชว่ยเพัิ�มคว�มถกูต้องเชื�อถือได้ใน window ซ่�งคณุส�ม�รถมองเหน็ได้

โซลชูั�น SKAdNetwork ม�ตรฐ�นของเร�ชว่ยใหค้ณุส�ม�รถทำ�แผนผงัจับกลุ่ม conversion event 
กับ subscription event ซ่�งคณุติดต�มอยูแ่ล้วบนแดชบอรด์ของ Adjust 

สำ�หรบัแอปสตรีมมิ�งวิดีโอ หรอืแอปออกเดต ปฏิสมัพันัธข์องผูใ้ชง้�นคือหน่�งในตัวชี�วัดที�สำ�คัญที�สดุ  
เร�จ่งแนะนำ�ใหล้กูค้�ใชเ้งื�อนไข "session" ในโซลูชั�นขั�นสงู

เงื�อนไข "session" ชว่ยให้คณุติดต�มจำ�นวนของ session ทั�งหมดที�มกี�รเข�้ session ในตัวอย�่งข�้งล่�ง 
conversion value ของ "3" จะสง่ค่�กลับ ถ้�ผูใ้ช้ง�นลงทะเบยีนระหว่�ง 5 และ 10 session

ก�รสมคัรสม�ชิก (Subscriptions)

SKAdNetwork สำ�หรับก�รสมคัรสม�ชิก

• count_min (defaults to 1) – ยอดรวมของ 
of sessionsที�ติดต�มนี�ไมค่วรจะน้�อยกว่�จำ�นวนที�ระบุไว้

•  count_max (defaults to unlimited) -ยอดรวมของ session 
ที�ติดต�มนี�ไมค่วรจะเกินยอดที�ระบุไว้

"sessions": {
  "count_min": 5,
  "count_max": 10,
}
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เร�เข้�ใจว่� parameter ต่�งๆ ของ iOS 14 มกี�รพัฒัน�ก�รอย�่งต่อเนื�อง เร�มุง่มั�นทำ�ง�นหนกั  
เพัื�อเก�ะติดสถ�นก�รณกั์บพั�รต์เนอรข์องเร�ในอุตส�หกรรมนี�  และกับลกูค้� เร�จ่งยงัคงเปน็ MMP ร�ยแรก 
ที�จะรูห้�กมีคว�มเปลี�ยนแปลงใดๆ เกิดข่�น และด้วยประสบก�รณ ์เร�มคีว�มคล่องตัวพัอที�จะรองรับ 
privacy-parameters ที�อ�จเพัิ�มข่�นม�

วิธกี�รของเร� คือใหม้ั�นใจว่�เร�ยงัจะรบัใชล้กูค้�ในเรื�องของ iOS 14 เพัื�อเพัิ�มพัลังใหน้กัก�รตล�ด 
ส�ม�รถตัดสนิใจโดยมขีอ้มลูรองรบัสนบัสนนุด้วยคว�มมั�นใจ 

ปรชัญ�นี�มุง่เนน้ที�ก�รนำ�ขอ้มลูในระดับผูใ้ช(้user-level data) ไปใชง้�นได้อย�่งมพีัลัง โดยที�ยงั 
รกัษ�คว�มเปน็สว่นตัวของผูใ้ช้ง�นไว้ด้วย ด้วยโซลชูั�นของเร� เร�ส�ม�รถชว่ยใหข้อ้มลูซ่�งถกูต้องแมน่ยำ�  
ซ่�งจำ�เปน็ต้องใชป้ระกอบก�รตัดสนิใจท�งธุรกิจที�ช�ญฉล�ด และใหแ้นใ่จว่�ฐ�นผูใ้ชง้�นของคณุเติบโต 
อย�่งต่อเนื�อง 

ถ้�คุณต้องก�รห�ข้อมลูเพัิ�มเติมเกี�ยวกับ Adjust’s iOS 14 solutions กรุณ�บอกทีม Adjust ของคณุ, คนที�จะ
ส�ม�รถใหค้ำ�แนะนำ�ที�เหม�ะกับคณุได้ขอเดโมจะได้เหน็ก�รทำ�ง�นจรงิจ�กโซลชูั�นของ Adjust คณุยงัส�ม�รถ 
ลองดูiOS14 resource center เพัื�อเห็นภ�พัรวมของเร�สำ�หรบัคู่มอืและขอ้มลูเกี�ยวกับ iOS 14 

บทสรุป

https://www.adjust.com/request-a-demo/see-adjust/
https://www.adjust.com/product/ios-14/
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เกี่่�ยวกัี่บ ADJUST
Adjust คือแพัลตฟอรม์วิเคร�ะหก์�รตล�ดแอประดับโลก เชี�ยวช�ญมุง่มั�นในก�รรกัษ�ม�ตรฐ�น
สงูสดุในด้�นประสทิธิภ�พัและคว�มเปน็สว่นตัว โซลูชั�นต่�งๆ ของ Adjust ยงัรวมไปถ่งก�รระบุ
แหล่งที�ม�(attribution) ก�รวัดผล(measurement) ก�รป้องกันก�รฉอ้โกง(fraud prevention)
และคว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์ และเครื�องมอืด้�น automation ภ�รกิจของบรษัิทคือทำ�ให ้
ก�รตล�ดบนสม�รต์โฟนเปน็เรื�องง่�ยข่�น ฉล�ดข่�นและปลอดภัยกว่�เดิม ม�กกว่� 50,000 แอป 
ซ่�งทำ�ง�นกับ Adjust ในขณะนี� 

อย�กรูไ้หมว่�เร�ส�ม�รถชว่ยอะไรคุณได้บ�้ง? ติดต่อเร�ได้เลยทันที เพัื�อเรยีนรูว่้�เร�ส�ม�รถ 
ชว่ยเหลือคว�มต้องก�รของคณุได้อย�่งไร

www.adjust.com adjust.com @adjustcom

https://www.adjust.com
https://www.adjust.com/company/contact-us/
https://www.adjust.com
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/
https://twitter.com/adjustcom
https://twitter.com/adjustcom

