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ยุค
ปัจจุบัน เทคโนโลยีมีควำมทันสมัย ท�ำให้เกิดนวัตกรรม

ใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ แปลกๆ ตลอดเวลำเฉพำะในโลกของ

อนิเทอร์เน็ต ซึง่โลกของอนิเทอร์เนต็มกีำรเชือ่มโยงข้อมลูข่ำวสำร กำร

ค้ำขำย กำรเมือง ตลำดหุ้น ควำมรู้ กำรศึกษำ กำรกีฬำ ฯลฯ  ไปทั่ว

ทุกมุมโลก

ดังนั้น นักกำรตลำดดิจิทัลจึงเกิดขึ้นมำอย่ำงรวดเร็ว แล้ว

นักกำรตลำดยุคดิจิทัลต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไรบ้ำง นักกำรตลำด 

ยุคดิจิทัลควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.  ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลำ และรักกำรเรียนรู้ ในโลกยุค

นี้ เป็นโลกแห่งกำรเปลี่ยนแปลง มีควำมรู้ และสินค้ำแปลกๆ ใหม่ๆ 

เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำ ฉะนั้น นักกำรตลำดยุคดิจิทัล ต้องเป็นนักอ่ำน

มำก นกัฟังมำก นกัอบรมสมัมนำ อยูต่ลอดเวลำ จงึจะสำมำรถตดิตำม

ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรใหม่ๆ อย่ำงท่วงทันที

เช่น ในยุคนี้มีกำรพูดถึงค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษใหม่ๆ ในโลก

ของอินเทอร์เน็ต ซึ่งนักกำรตลำดจะต้องรู้ และท�ำควำมเข้ำใจถึงจะ

สำมำรถสือ่สำรไปยังลกูค้ำได้หรอืท�ำงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เช่น 

ค�ำว่ำ Reach, Awareness, Impression, Content Marketing, 

Engagement, Conversion, Viral, Digital Marketing, SEO, SEM 

ฯลฯ ค�ำศัพท์เหล่ำนี้ เป็นค�ำศัพท์ที่นักกำรตลำดยุคดิจิทัล ควรรู้ และ

ท�ำควำมเข้ำใจ ถ้ำหำกว่ำท่ำนยังไม่รู ้ก็ควรหำข้อมลู และท�ำกำรศกึษำ

เพื่อน�ำเอำไปใช้ในกำรท�ำงำนต่อไป

นักกำรตลำดยุคดิจิทัล
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2. ต้องมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ชอบสิ่งใหม่ๆ ชอบกำร

เปลี่ยนแปลง เพรำะโลกยุคน้ี อะไรๆ ก็รวดเร็วไปหมด โดยเฉพำะ

เทคโนโลยี ไม่ว่ำ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรือเครื่อง

มือต่ำงๆ ที่ใช้ผ่ำนอินเทอร์เน็ต มีกำรพัฒนำอย่ำงไม่หยุดนิ่ง หำกว่ำ

ท่ำนต้องกำรจะเป็นนักกำรตลำดยุคดิจิทัล ท่ำนต้องเป็นคนชอบ 

เรียนรู้ ชอบทดลอง เมื่อมีนวัตกรรมใหม่ๆ ในโลกของอินเทอร์เน็ต 

โดยเล่นผ่ำนหรือเชื่อมโยงผ่ำนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ ท่ำนต้องรีบ

ทดลองใช้ เคร่ืองมือท่ีใช้ผ่ำนอินเทอร์เน็ตบำงเครื่องมือ ใช้ได้เพียง

แค่ 1-2 เดือน ก็ไม่นิยมใช้แล้ว แต่มีของใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลำ 

ฉะน้ัน นักกำรตลำดยุคดิจิทัล ต้องกล้ำใช้กล้ำที่จะทดลอง เพื่อน�ำ

เอำไปใช้ในกำรท�ำกำรตลำด ไม่ว่ำจะเป็น Youtube, Facebook, 

Twitter, Line, Instagram, แอพ และเกมต่ำงๆ เป็นต้น

3.  ต้องเป็นนักจับกระแสทำงกำรตลำดได้ เครื่องมือที่ใช้

ในโลกอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook, Twitter, Line, Instagram,  

แอพ และเกมต่ำงๆ ควำมนิยมที่มีอำจจะมีไม่เท่ำกัน บำงยุค 

บำงสมัย คนนิยมเล่น Hi5 แต่เดี๋ยวนี้คนกลับนิยมเล่น Facebook 

ส่วน Hi5 แทบไม่มีคนรู ้จักในยุคปัจจุบัน ดังน้ัน นักกำรตลำด 

ยคุดจิทิลั จะต้องจบักระแสให้ได้ว่ำ ปัจจบุนัลกูค้ำ ใช้เครือ่งมอือะไร

หรอืชอบเล่นอะไร เพือ่ทีเ่รำจะสำมำรถตดิต่อส่ือสำร และขำยสนิค้ำ

บริกำรกับลูกค้ำของเรำได้

4.  ต้องวิเครำะห์พฤติกรรมของลูกค้ำ และวิเครำะห์ควำม

ต้องกำรของลูกค้ำได้ เช่น ต้องรู้ว่ำลูกค้ำของเรำเป็นผู้ชำยหรือผู้หญิง 

อำยุเท่ำไร สถำนที่อยู่อำศัย ชอบอะไร สนใจอะไร 

ซึ่งในยุคปัจจุบันเรำสำมำรถใช้เครื่องมือต่ำงๆ ช่วยในกำร

วิเครำะห์ เช่นใน Facebook มีเครื่องมือช่วยวิเครำะห์ว่ำ เรำสำมำรถที่

จะโฆษณำใน Facebook กับกลุ่มผู้ชำยหรือผู้หญิง มีอำยุเท่ำไร สนใจ

เก่ียวกับอะไร อยู่จังหวัดอะไร เรำสำมำรถก�ำหนดเป้ำหมำยในกำร

โฆษณำ Facebook ได้

5. ต้องเป็นนักสื่อสำรท่ีดี ต้องสำมำรถให้ควำมรู ้ที่เป็น

ประโยชน์ ต้องสำมำรถน�ำเสนอสนิค้ำ บรกิำร ผลติภณัฑ์ ทีท่�ำให้ดแูล้ว

น่ำสนใจ อีกทั้งต้องมีกำรน�ำเสนอบ่อยๆ ซ�้ำๆ เพื่อก่อให้เกิดกำรจดจ�ำ

ได้ โลกยคุดจิทิลั บรษิทัเลก็ๆ มงีบประมำณน้อย แต่สำมำรถสร้ำงควำม

จดจ�ำได้ดีกว่ำ บริษัทใหญ่ๆ ที่มีงบประมำณมำกๆ ปัจจัยหนึ่งก็คือ 

นกักำรตลำดยคุดจิทิลัของบรษิทัเลก็ๆ ทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็ มกัจะเป็น

นักสื่อสำรที่ดี สร้ำงควำมแปลกใหม่ สร้ำงควำมสนใจให้แก่กลุ่ม 

เป้ำหมำยได้ดีกว่ำ นักกำรตลำดยุคดิจิทัลของบริษัทใหญ่ๆ พูดง่ำยๆ 

ว่ำ บริษัทเล็กๆ มี Content ที่ดีกว่ำ ดึงดูดใจกลุ่มลูกค้ำมำกกว่ำนั้นเอง

6.  ต้องเป็นนักหำข้อมูล และสำมำรถน�ำเอำข้อมูลมำใช้ให้

เป็นประโยชน์ได้ นักกำรตลำดยุคดิจิทัลจะต้องรู้ว่ำ จะหำข้อมูลเกี่ยว

กับลูกค้ำหรอืข้อมลูทีเ่รำต้องกำรได้จำกแหล่งไหน และสำมำรถน�ำเอำ

ข้อมูลมำใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เช่น นักกำรตลำดยุคดิจิทัลบำงคนที่

เก่งในกำรหำข้อมูล เขำสำมำรถหำข้อมูลจำก เว็บไซต์ถึง 10 เว็บไซต์

ได้ในเวลำเดยีวกนั โดยหำผ่ำนคอมพวิเตอร์หรอืเครือ่งมอืสือ่สำรต่ำงๆ 

ถึง 10 เครื่อง โดยเว็บไซต์เหล่ำนั้น เขำหำผ่ำน Google+ เพรำะ 

Google+ สำมำรถท�ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลให้ด้วย

7.  ต้องสำมำรถเขียนภำษำอังกฤษได้ ถ้ำหำกว่ำต้องกำรจะ

ขำยสินค้ำ บริกำร ผลิตภัณฑ์ ไปทั่วโลก นักกำรตลำดยุคดิจิทัล ต้องใช้

ภำษำองักฤษเป็นตวัสือ่สำรให้คนหรอืลกูค้ำทัว่โลกได้รูจ้กัสนิค้ำ บรกิำร 

ผลิตภัณฑ์ของเรำ เพรำะถ้ำเรำเขียนภำษำไทยลงไปในโฆษณำใน

อนิเทอร์เนต็ คนไทยเท่ำนัน้หรอืคนอ่ำนภำษำไทยซึง่มจี�ำนวนน้อยมำก

เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่สำมำรถอ่ำนภำษำอังกฤษออก ฉะนั้น  

นักกำรตลำดยุคดิจิทัล จ�ำเป็นจะต้องเขียนภำษำอังกฤษหรือพูด 

ภำษำอังกฤษได้ หำกต้องกำรสื่อสำรลงใน Youtube 

ดังนั้น หำกว่ำท่ำนมีคุณสมบัติข้ำงต้น กระผมเชื่อว่ำท่ำนจะ

เป็นนักกำรตลำดดิจิทัลที่เก่ง และเป็นนักกำรตลำดดิจิทัลที่ประสบ

ควำมส�ำเร็จอย่ำงแน่นอน          TPA
news


