
Ahmad Jarrar ชาวจอร์แดน เตบิโตมาพร้อมกบั Google เขาได้รับแรงบันดาลใจจากบรษิทัและพันธ
กจิของบรษิทั วธิท่ีี Google ช่วยน�าข้อมลูสูทุ่กคนท่ัวโลก ในช่วงทีอ่ายุเพียง 9 ปี Jarrar กท็ราบแล้ว
ว่าเขาน้ันต้องการท�างานร่วมกบั Google ในสกัวนัหน่ึง 

ปัจจบัุน ในฐานะผู้ก่อตัง้และซอีีโอของ Megabit ซึง่เป็นบรษิทัพัฒนาซอฟต์แวร์ของเขาเอง Jarrar  
กยั็งให้เครดติความส�าเรจ็ส่วนใหญ่ของเขาแก่ Google และผลิตภณัฑ์ของบรษิทั แต่เส้นทางสูค่วาม
ส�าเรจ็น้ันไม่ได้โรยด้วยกลีบกหุลาบ

การสร้างความฝันบน Android

Jarrar คือนักเขยีนโค้ดและนักออกแบบมากประสบการณ์ซึง่จบจากวทิยาลัยด้านเทคโนโลยี เขาเคย
ท�างานเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในบรษิทัแห่งหน่ึง แต่สดุท้ายแล้วเขากไ็ม่พอใจกบังานของตน เขา
พบว่าตวัเองน้ันชอบใช้เวลาว่างไปกบัการเรยีนรูร้ายละเอียดเกีย่วกบัโซลูชนัส�าหรบัอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
ของ Google โดยเฉพาะอย่างย่ิง Android และ AdMob โดยหวงัว่าสกัวนัหน่ึงจะเติมเตม็ความฝันคอื
การพัฒนาแอปท่ีให้ผลก�าไรของตัวเองขึน้เพ่ือบริษทัของตวัเองได้ส�าเรจ็ Jarrar จงึตดัสนิใจเติมเตม็
ความต้องการและเริม่ต้นพัฒนาแอปบนอปุกรณ์เคล่ือนท่ีของเขาเอง Jarrar เชือ่มัน่ในพันธกจิของ 
Google ท่ีจะช่วยสนับสนุนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เขาถงึลาออกจากงานและเร่ิมต้นสร้างแอป Android 
โดยหวงัว่า Google จะช่วยท�าความฝันของเขาให้เป็นจรงิ 

หลังลาออกจากงาน เขาต้องเผชญิกบัค�าวจิารณ์จากคนรอบข้าง ผู้คนพากนัสงสยัว่าแอปของเขาจะ
เติบโตจนกลายเป็นธรุกจิท่ีท�าก�าไรได้ซึง่จะช่วยสร้างรายได้ให้เขาอยู่อย่างสบายๆ ได้จรงิหรอื แต่ 
Jarrar ไม่ได้เชือ่มัน่เฉพาะตนเองเท่าน้ัน เขายังเชือ่มัน่ใน Google ด้วย

ในช่วงเริม่ต้น แอปของ Jarrar ประสบความส�าเรจ็บางส่วน แต่กยั็งไม่เพียงพอท่ีจะใช้หาเล้ียงชพีได้ 
แต่เขากยั็งไม่ยอมแพ้ ในปี 2014 เขาได้ก่อตัง้ Megabit ขึน้ และในท่ีสดุความเชือ่มัน่ยืนหยัดของ 
เขากใ็ห้ผลตอบแทน โดยในปัจจบัุน Megabit ได้กลายเป็นบริษทัพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ีประสบความ 
ส�าเรจ็ในระดบันานาชาต ิโดยมแีอปอย่าง Wallpapers for Chat ซึง่มยีอดดาวน์โหลดถงึ 4.2 ล้าน 
ครัง้ในเวลาเพียง 3 เดอืน บริษทัก่อตัง้ขึน้จากแรงบันดาลใจและการทดลอง โดยพัฒนาแอปบน 
อุปกรณ์เคล่ือนท่ีและเกมเฉพาะส�าหรบั Android ไม่ว่าพวกเขาจะฝันถงึแนวคิดแบบใด พวกเขากจ็ะ
เร่ิมต้นสร้างความฝันน้ันให้เป็นจรงิ เขาร่วมมอืกบัพ่ีชาย Amjad Jarrar ซึง่ให้ความช่วยเหลือตลอด
กระบวนการพัฒนา รวมถงึการออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ส�าหรบัแอปท้ังหมด Jarrar พบว่า Android 
ให้เครือ่งมอืท่ีเขาต้องการ ด้วยคุณลักษณะต่างๆ เช่น Google Cloud Messaging (GCM) และ 
Google App Engine และเขากเ็ชือ่มัน่ท่ีจะอาศัยแพลตฟอร์มท่ีสนับสนุนโดย Google

การเข้าถงึผู้ชมท่ัวโลก

เพ่ือรักษาต�าแหน่งในอุตสาหกรรมแอปบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเอาไว้ Megabit จ�าเป็นต้องขยายฐานผู้ใช้ให้
เติบโตขึน้ Megabit ต้องเผชญิกบัความท้าทายในการขยายฐานผู้ใช้ให้ก้าวข้ามจากประเทศท่ีก่อตัง้อย่าง
จอร์แดนออกไปท่ัวโลก ด้วยการพ่ึงพาเฉพาะเคร่ืองมอืของ Google ท�าให้ Megabit สามารถประสบ
ความส�าเรจ็ในระดบัโลกได้ส�าเร็จ 

Megabit สร้างธรุกจิแอปท่ีประสบความส�าเรจ็อย่างย่ิงใหญ่ด้วย 
Google
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เกีย่วกบั Megabit

• www.MegaBitApps.com

เป้าหมาย
• ท�าให้มชีือ่เป็นท่ีรูจ้กัไปท่ัวโลกในอุตสาหกรรมแอป 

บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
• ได้รับผู้ใช้จ�านวนมาก
• มส่ีวนร่วมและรักษาผู้ใช้

กลยุทธ์
• ใช้ Google Analytics เพ่ือตดิตามผู้ใช้ท่ีใช้งานอยู่

และเพ่ิมประสทิธภิาพเพ่ือเพ่ิมการมส่ีวนร่วม
• อาศัยเฉพาะ AdMob ในการสร้างรายได้
• โปรโมตแอปผ่านทาง Google Play
• ใช้ Google Cloud Messaging เพ่ือส่งข้อความ 

Push ไปให้ผู้ใช้ และท�าให้พวกเขากลับมาท่ีแอป 
อยู่เสมอ

ผลลัพธ์
• ได้รับผู้ใช้แอปใหม่กว่า 5 แสนคนใน 1 เดอืน และ 

4.2 ล้านคนใน 3 เดอืน
• มอีตัราการส่งโฆษณา 100% ในแอปนับตัง้แต่เดอืน

กนัยายน 2013
• ได้รับรายได้เพ่ิมข้ึน 5 เท่านับตัง้แต่ไตรมาสท่ี  

3 ของปี 2013

“ผมเช่ือว่าแอปบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีคืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ผมเชือ่
ม่ันในการสร้างแอปท่ีมีคุณภาพให้ผู้ใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการและ
ความจ�าเป็นของพวกเขา”

Ahmad Jarrar 
ผู้ก่อตัง้และซอีีโอของ Megabit

ภาพรวม
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ชือ่บริษทัและผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท้ังหมดอาจเป็นเครือ่งหมายการค้าของบรษิทัท่ีเป็นเจ้าของ

ด้วยความช่วยเหลือของเครือ่งมอืแปลภาษาในคอนโซลนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Google ท�าให้ 
Megabit สามารถแปลภาษาของแอปได้มากกว่า 14 ภาษาอย่างสะดวกรวดเรว็ ตอนน้ีมกีารใช้แอป
ของบรษิทัในเกอืบทุกประเทศท่ัวโลกแล้ว

การเพ่ิมประสทิธภิาพแอปเพ่ือการมส่ีวนร่วมของผู้ใช้

เมือ่น�าพาบรษิทัสูร่ะดบัสากลและเชือ่มต่อกบัฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ได้ส�าเรจ็แล้ว Megabit จงึมุง่เน้นท่ี
วธีิมส่ีวนร่วมกบัผู้ใช้เหล่าน้ันและรกัษาพวกเขาไว้อย่างต่อเน่ือง

ในปี 2014 Jarrar ได้เข้าร่วมการประชมุสดุยอด Google Mobile Apps ท่ีซึง่เขาได้เรยีนรูเ้กีย่วกบั
คุณลักษณะจ�านวนมากใน Google Analytics ท่ีจะช่วยเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของผู้ใช้ หลังจาก
พูดคยุกบัทีมโดยตรง Jarrar ตดัสนิใจค้นหาข้อมลูเพ่ิมเติมแล้วลองใช้ Google Analytics

Megabit ต้องประหลาดใจกบัการค้นพบข้อมลูเชงิลึกส�าหรบัอุปกรณ์เคล่ือนท่ีโดยเฉพาะท่ีมคุีณค่า
ท้ังหมด ซึง่พวกเขาได้รบัผ่านการติดต้ัง Google Analytics ไว้ในแอป ด้วยความสามารถในการดู
จ�านวนการดาวน์โหลดท้ังหมด จ�านวนผู้ใช้ท่ีใช้แอปในช่วงเวลาท่ีก�าหนด พฤตกิรรมของผู้ใช้ การ
เปล่ียนจากหน้าจอหน่ึงไปอีกหน้าจอหน่ึง ท่ีทีลู่กค้าเริม่ต้นภายในแอปและท่ีท่ีออกจากแอป รวมท้ังฟีด
ท่ีแสดงสถติแิบบเรียลไทม์เกีย่วกบัผู้ใช้ ท�าให้ Megabit สามารถท�าความเข้าใจวธิเีพ่ิมประสทิธภิาพ
แอปเพ่ือผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ได้ดข้ึีน 

การท่ีผู้คนใช้เวลาไปกบัแอปเพ่ิมมากข้ึนเรือ่ยๆ ในแต่ละวนั ท�าให้ Jarrar มองเห็นความเป็นไปได้ท่ี
ไม่มท่ีีสิน้สดุในการพัฒนาแอปส�าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและสร้างรายได้จากแอปเหล่าน้ัน “ผมเชือ่ว่า
แอปบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีคืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่” Jarrar กล่าว ”ผมเชือ่มัน่ในการสร้างแอปท่ีมี
คุณภาพให้ผู้ใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการและความจ�าเป็นของพวกเขา”

การสร้างรายได้ท่ัวโลกด้วย AdMob

ในช่วงเริม่ต้น Megabit ใช้โมเดลระดบัพรเีมยีมส�าหรบัการจดัจ�าหน่ายแอป น่ันคือแอปท่ีผู้ใช้ต้องจ่าย
เงนิเพ่ือดาวน์โหลด แต่เมือ่พบว่าความส�าเรจ็น้ันมจี�ากดั บรษิทัจงึเปล่ียนไปใช้โมเดลฟรี โดยหันมา
อาศัยการแสดงโฆษณาภายในแอปแทน Megabit ได้รบัผลลัพธ์น่ามหัศจรรย์ โดยได้ผู้ใช้กว่า 5 แสน
คนในแต่ละเดอืน โดยใน 1 นาทีมผู้ีใช้แอปถงึ 4 พันคน ด้วยการอาศัย AdMob เพ่ือสร้างรายได้เพียง
อย่างเดยีว Megabit ใช้ชดุค่าผสมของโฆษณาคัน่ระหว่างหน้าแบบข้อความ แบบรปูภาพ และแบบ
วดิโีอ การใช้ AdMob ส่งผลให้ Megabit ได้รบัอตัราการส่งโฆษณา 100% ในช่วง 1 ปีคร่ึงท่ีผ่านมา 
ซึง่ท�าให้บรษิทัได้รบัรายได้เพ่ิมข้ึน 5 เท่า

ด้วยการเตบิโตและรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้น้ี Jarrar รูส้กึยินดอีย่างย่ิงกบัความส�าเร็จท่ี Megabit ได้รับด้วย 
AdMob เขากล่าวว่า “ที ่Megabit เราใส่ใจในเรือ่งคุณภาพ และเราเชือ่ว่า Google AdMob จะ
ตอบแทนคุณด้วยคุณภาพท่ีม ีหากคณุสร้างแอปท่ีด ีคุณกจ็ะมรีายได้ท่ีด ีเงนิท่ีคุณได้รับในวนัน้ีน้ัน
เป็นเพียงขัน้ต�า่ ซึง่จะเริม่เพ่ิมข้ึนไปเรือ่ยๆ นับจากน้ี”

การเตบิโตร่วมกบั Google

เมือ่ถาม Jarrar ว่าเขาคิดอย่างไรเกีย่วกบัการเตบิโตของบรษิทั และ Megabit มองว่า Google จะมี
ส่วนร่วมในความส�าเรจ็ในอนาคตหรือไม่ เขาตอบว่า “ผมไม่ได้คิดว่า Google เป็นผู้ให้บรกิารท่ีเพียง 
[ให้เครือ่งมอืแก่ผม] แต่ Google น้ันเป็นพาร์ทเนอร์ ซึง่น�าเสนอโอกาสในการปรบัปรุงพัฒนาให้
หลายต่อหลายคน ผู้ให้บรกิารรายอ่ืนๆ สนใจแค่การสร้างรายได้ แต่ด้วย Google จะมโีซลูชนัใหม่ๆ 
อยู่เสมอ และพวกเขากใ็ห้ความส�าคัญกบัการปรับปรงุคุณภาพชวีติของผู้คนอย่างแท้จรงิ”

AdMob คือแพลตฟอร์มการโฆษณาบนอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีชัน้น�าซึง่ได้รับความเชือ่ถอืจากแอป 
มากกว่า 650,000 รายการท่ัวโลก นับต้ังแต่ปี 
2006 AdMob ได้ช่วยเหลือนักพัฒนาซอฟต์แวร์
ในการสร้างธรุกจิแอปท่ีประสบความส�าเรจ็ด้วย
รปูแบบโฆษณาท่ีหลากหลาย สือ่กลางโฆษณา 
และอัตราการส่งโฆษณาระดบัชัน้น�าของวงการ 
ด้วย Google Analytics ท่ีสร้างไว้ภายใน 
AdMob โดยตรง นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถ
วดัประสทิธภิาพแอปและแบ่งกลุ่มผู้ใช้เพ่ือสร้าง
รายได้ได้อย่างชาญฉลาด

ส�าหรบัข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดไปท่ี 
http://www.google.com/admob

เกีย่วกบั AdMob

ด้วยการอาศัย AdMob เพ่ือสร้างราย
ได้เพียงอย่างเดยีว Megabit ได้รบั
ผลลัพธ์น่ามหัศจรรย์ โดยได้ผู้ใช้กว่า 
5 แสนคนในแต่ละเดอืน โดยใน  
1 นาทีมผู้ีใช้แอปถงึ 4 พันคน  
ท่ีจริงแล้ว การใช้ AdMob ส่งผลให้ 
Megabit ได้รบัอัตราการส่งโฆษณา 
100% ในช่วง 1 ปีคร่ึงท่ีผ่านมา ซึง่
ท�าให้บรษิทัได้รบัรายได้เพ่ิมขึน้ 
5 เท่า


