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ปุ่ัจ้จุ้บันั บทเรียนัสอนั Digital Marketing หรือ การต่ล้าด้

ออนัไล้น์ั เปุ่็นัที�นัิยม่กันัม่าก แล้ะนัักการต่ล้าด้ที�ต่้องการเปุ่็นันััก 

การต่ล้าด้มื่ออาชีพ ไม่่ควรล้ะเล้ยที�จ้ะเรียนัร้้ ซึ�งเครื�องมื่อที�จ้ะทำ 

การต่ล้าด้ Digital Marketing แล้ะการต่ล้าด้ออนัไล้นั ์กจ็้ะม่มี่ากม่าย

เช่นั Google Analytics, เครื�องมื่อในัการทำ SEO (SEO Tool), 

เครื�องมื่อสำหรับการสร้างโฆษณา (Advertising Technology 

แล้ะ Affiliate Marketing), Facebook Business Manager, 

LINE Ads, WordPress, YouTube, Canva, Active Campaign, 

Hubspot, Facebook, Instagram, TikTok ฯล้ฯ

เราจ้ะเห็นัได้้ว่า เครื�องม่ือต่่าง ๆ ในัการทำการต่ล้าด้ 

Digital Marketing หรอืการต่ล้าด้ออนัไล้นั ์ม่มี่ากม่าย นักัการต่ล้าด้ 

ม่อือาชีพ ต่อ้งเรียนัร้้ แล้ะศึิกษา ทำความ่เข้าใจ้เพื�อที�จ้ะนัำเอาไปุ่ใช้ 

ปุ่ระโยชนั์ในังานัด้้านัการต่ล้าด้ของต่นัเอง 

สำหรับบทความ่นัี� เราจ้ะม่าแล้กเปุ่ล้ี�ยนัเรียนัร้้กันั  Digital 

Marketing หรือ กิารติ์ลิาด็ออนไลิน์ อย่างง่าย ๆ เริ�ม่จ้าก

Data Marketing คือ การทำการต่ล้าด้โด้ยการวิเคราะห์ 

ต่ีความ่จ้ากข้อม่้ล้ หรือการอ้างอิง โด้ยนัำข้อม้่ล้ม่าต่่อยอด้หรือ 

นัำข้อม่้ล้ม่าใช้ เพื�อเพิ�ม่ความ่ได้้เปุ่รียบในัการแข่งขันั อีกทั�งยัง

ช่วยสร้างปุ่ฏิิสัม่พันัธ์ กับล้้กค้า แล้ะเพิ�ม่คุณค่าของแบรนัด้์ ด้ังนัั�นั 

ขอ้ม่ล้้แล้ะการวเิคราะหข์อ้ม่ล้้จ้งึม่คีวาม่สำคญัี่ ในัการทำการต่ล้าด้ 

ทั�งออนัไล้นั์ แล้ะออฟัไล้นั์ 

Data Marketing ม่ีความ่สำคัญี่ม่าก เพราะจ้ะช่วยให้

นักัการต่ล้าด้เข้าใจ้พฤติ่กรรม่ของล้ก้ค้า จ้ำนัวนัล้ก้ค้า คาด้เด้า แล้ะ 

สาม่ารถวางแผู้นักล้ยุทธ์การต่ล้าด้เพื�อที�จ้ะต่อบโจ้ทย์ล้้กค้าได้้ดี้

ขึ�นั ซึ�งนัำไปุ่ส้่ยอด้ขาย รายได้้ แล้ะการเจ้ริญี่เต่ิบโต่ นัักการต่ล้าด้ 

ม่อือาชพีเม่ื�อม่ขีอ้ม่ล้้แล้ว้ ควรฝ่กึต่ั�งคำถาม่ เช่นั 1. เราต่อ้งการขอ้ม่ล้้ 

อะไรเพื�อนัำเอาไปุ่ใช้งานั ? เช่นั ข้อม่้ล้พื�นัฐ์านั เพศิ อายุ รายได้้ 

พฤต่ิกรรม่ของล้้กค้า ความ่สนัใจ้ ความ่ชอบของล้้กค้า  2. เรามี่

ข้อม่้ล้อะไรบ้างในัต่อนันัี� ? จ้ะทำให้เราไปุ่หาข้อม่้ล้ไม่่ซ�ำกับข้อม่้ล้

ที�เราม่ีม่าแล้้ว เพื�อปุ่้องกันัการทำงานัที�ซ�ำซาก 3. เราต่้องการ

ข้อม่้ล้อะไรเพิ�ม่เต่ิม่ ? เพื�อกักการหล้งล้ืม่ แล้ะเพื�อให้ได้้รับข้อม่้ล้ที� 

ครบถ้วนั ควรพิจ้ารณาในัการด้้ว่าข้อม่ล้้ส่วนัไหนัที�เราต้่องการเพิ�ม่อีก 

4.พจิ้ารณา แล้ะวิเคราะห์ด้ว่้าข้อม่ล้้ส่วนัไหนัที�ขาด้ความ่น่ัาเชื�อถือ 

ก็ให้ตั่ด้ออกให้คงเหล้ือแต่่ข้อม่้ล้ที�สำคัญี่จ้ริง ๆ เพื�อนัำเอาม่า

วเิคราะห ์ซึ�งต่อ้งอาศิยัการวเิคราะหเ์ปุ่น็ัระบบหรอืการคดิ้อยา่งเปุ่น็ั

ระบบ ด้ังนัั�นั นัักการต่ล้าด้ม่ืออาชีพ ควรต่้องฝ่ึกฝ่นัทักษะด้้านัการ

วิเคราะห์ แล้ะการหาข้อม่้ล้ หรือ Data เพื�อนัำเอาม่าใช้
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ทักิษะสำคัญที่ Data-Driven Marketer ควัรมี เช่น

1. กิารคิด็เชิงระบบ (Systems Thinking) นัักการต่ล้าด้ 

ม่ืออาชีพจ้ะม่องแค่ส่วนัใด้ส่วนัหนัึ�งไม่่ได้้ หรือจ้ะเอาข้อม่้ล้ 

เพียงแค่ส่วนัเด้ียวม่าใช้ก็ไม่่ได้้ นัักการต่ล้าด้อาชีพควรม่ีความ่คิด้

เชงิระบบ ควรฝ่กึคดิ้แบบองคร์วม่ แล้ะม่คีวาม่เชื�อม่โยงกันัระหว่าง

องค์ปุ่ระกอบย่อยอย่างสม่เหตุ่สม่ผู้ล้

2. กิารคิด็เชิงสร้างสรรค์ เปุ่็นักระบวนัการจ้ินัต่นัาการที�

นัักการต่ล้าด้ควรม่ี เพื�อทำให้เกิด้สิ�งใหม่่ ๆ หรือนัำเสนัอสิ�งใหม่่ ๆ 

เข้าส้่ต่ล้าด้ เพื�อความ่เปุ่็นัผู้้้นัำ แล้ะความ่ได้้เปุ่รียบในัการแข่งขันั

3. กิารคิด็เชงิกิลิยทุธ ์(Strategic Thinking) นักัการต่ล้าด้

ต่้องหาวิธีการหรือทางเล้ือกที�ด้ีที�สุด้ แล้ะทำให้บรรลุ้เปุ่้าหม่ายที�

ต่้องการหรือเปุ่้าหม่ายที�วางเอาไว้ 

4. กิารคิด็เชิงออกิแบบ หรือ Design Thinking คือ 

นัักการต่ล้าด้ต้่องมี่กระบวนัการทำความ่เข้าใจ้ปัุ่ญี่หาของล้้กค้า

หรือผู้้้บริการหรือผู้้้บริโภค โด้ยการนัำเสนัอสินัค้าหรือผู้ลิ้ต่ภัณฑ์

หรือบริการ เพื�อนัำเอาไปุ่แก้ไขหรือแก้ปุ่ัญี่หาให้กับล้้กค้า 

5. กิารคิด็เชิงวัิเคราะห์ คือ นัักการต่ล้าด้ต่้องใช้ความ่คิด้ 

ในัการจ้ำแนัก แล้ะการแจ้กแจ้งองค์ปุ่ระกอบต่่าง ๆ ของข้อม่้ล้

หรือสิ�งใด้สิ�งหนัึ�ง เพื�อหาความ่สัม่พันัธ์ในัเชิงเหตุ่ แล้ะผู้ล้ ระหว่าง

องค์ปุ่ระกอบ แล้ะปัุ่จ้จั้ยต่่าง ๆ เพื�อค้นัหาสาเหตุ่ที�แท้จ้ริงของ 

สิ�งที�เกิด้ขึ�นั

6. กิารคิด็เชิงติ์รรกิะ (Logical Thinking) นัักการต่ล้าด้

ต่้องให้ความ่สำคัญี่กับเหตุ่ผู้ล้ที�แท้จ้ริง การคิด้เชิงต่รรกะจึ้งเป็ุ่นั

ความ่คิด้แบบ “การต่ัด้สินัใจ้แบบม่ีเหตุ่ผู้ล้รองรับ” 

7. กิารคิด็เชิงปีระยุกิต์ิ์ คือ นัักการต่ล้าด้ต่้องนัำบางสิ�ง

ม่าปุ่ระยุกต่์ใช้หรือทำปุ่ระโยชน์ั โด้ยการปุ่รับใช้อย่างเหม่าะสม่

กับสถานัการณ์ ซึ�งอาจ้

ต่อ้งอาศิยั แนัวความ่คดิ้ 

ทฤษฎี หลั้กการ แล้ะ

ปุ่ระสบการณข์องต่นัเอง 

8. กิารคิด็เชิงมโนทัศน์ (conceptual thinking) คือ 

นัักการต่ล้าด้ต่้องม่ีกระบวนัการในัการใช้ความ่สาม่ารถของสม่อง 

(สต่ิปุ่ัญี่ญี่า) เพื�อจ้ัด้การจ้ำแนัก จ้ัด้หม่วด้หม่้่ แล้ะเชื�อม่โยงข้อม่้ล้

ทั�งหม่ด้อย่างเปุ่็นัระบบ เปุ่็นัความ่ที�รวบยอด้

9. กิารคิด็เชิงเปีรียบเทียบ คือ นัักการต่ล้าด้ต่้องม่ี

กระบวนัการในัการคิด้แบบเปุ่รียบเทียบ ของสองสิ�งหรือหล้ายสิ�ง 

ว่าม่ีความ่ต่่างกันัอย่างไร เช่นั ข้อด้ี ข้อเสีย ข้อเด้่นั ข้อด้้อย ฯล้ฯ 

(ล้ักษณะที�แต่กต่่างกันัของสิ�งสองสิ�งหรือหล้ายสิ�งว่าม่ีความ่ 

แต่กต่่างกันัอย่างไร)

10. กิารคิด็เชิงอนาคติ์ คือ นัักการต่ล้าด้ต้่องมี่ความ่

สาม่ารถในัการคาด้เด้า แนัวโนั้ม่ พยากรณ์สิ�งต่่าง ๆ ที�จ้ะเกิด้ขึ�นั

ในัอนัาคต่ โด้ยอาศิัย ข้อม่้ล้ หล้ักการ เหตุ่ผู้ล้ ข้อเท็จ้จ้ริง เพื�อให้

เกิด้ความ่แม่่นัยำม่ากที�สุด้

11. กิารคดิ็เชงิบรูณีากิาร คอื นักัการต่ล้าด้ต้่องมี่การม่อง

การต่ล้าด้แบบองค์ปุ่ระกอบรวม่ หรือควบถ้วนั โด้ยม่องแกนักล้าง

หรือปุ่ัญี่หาที�แท้จ้ริงก่อนั จ้ากนัั�นัให้หาปุ่ัจ้จ้ัยที�เกี�ยวข้องทั�งหม่ด้ 

12. กิารคิด็เชิงสังเคราะห์ คือ นัักการต่ล้าด้ต่้องม่ีการคิด้ 

ที�นัำองค์ปุ่ระกอบของสิ�งของ หรือแนัวคิด้ หรือหล้ักวิชาการที� 

แต่กต่่าง หล้ากหล้าย หรือม่ีอย้่อย่างกระจ้ัด้กระจ้ายม่ารวม่ เพื�อ

ปุ่ระม่วล้แล้้วคิด้สังเคราะห์ออกม่า

สรุปุ่ การคิด้ม่ีความ่สำคัญี่เปุ่็นัอย่างม่ากของนัักการต่ล้าด้ 

เพราะการคดิ้ชว่ยใหน้ักัการต่ล้าด้ม่องเหน็ัภาพรวม่ ม่องเหน็ัปุ่ญัี่หา 

ม่องเห็นัสิ�งต่่าง ๆ เพื�อที�จ้ะนัำเอาม่าใช้ในังานัของต่นัเอง ซึ�งความ่

คิด้ม่ีหล้ากหล้าย นัักการต่ล้าด้ที�ดี้ ไม่่ควรม่ีความ่คิด้เพียงด้้านัใด้

ด้้านัหนัึ�งหรือเชิงใด้เชิงหนัึ�ง แต่่ความ่ม่ีความ่คิด้ที�หล้ากหล้าย จ้ะ

ทำใหเ้กดิ้ความ่สำเรจ็้ม่ากกวา่ นักัการต่ล้าด้ที�ม่คีวาม่คดิ้เพยีงด้า้นั

เด้ียว หรือเพียงแค่เชิงเด้ียว   




