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หาก
ว่ำเรำต้องกำรประสบควำมส�ำเร็จในกำรประกอบอำชีพ

ในด้ำนใดๆ ผมเชื่อว่ำ เรำควรมีคุณสมบัติ มีควำมชอบ 

มีควำมรัก และมีลักษณะที่เหมำะสมกับอำชีพนั้นๆ ด้วย เช่น ใครที่

ท�ำงำนด้ำนบริกำร ก็ต้องเป็นคนที่รักในงำนบริกำร ชอบพูดคุย  

แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย พูดจำอ่อนหวำน  

ใครท่ีต้องกำรท�ำงำนด้ำนงำนประชำสัมพันธ์ ก็ต้องมีควำม

สำมำรถทำงด้ำนกำรสื่อสำร ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรพูด ด้ำนกำรเขียน 

ส�ำหรับอำชีพนักกำรตลำดก็เช่นกัน

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราเหมาะสมกับการเป็นนักการตลาด

มืออาชีพ  

นำย John L. Holland เป็นนักวิชำกำร เข้ำได้คิดค้นทฤษฎี

กำรเลือกอำชีพ เขำกล่ำวเอำไว้ว่ำ คนท่ีมีควำมเหมำะสมในอำชีพ

นักกำรตลำด ควรเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภำพแบบกล้ำคิดกล้ำท�ำ  

(Enterprising) อกีทัง้นกักำรตลำดต้องมภีำวะผู้น�ำ มคีวำมเชือ่มัน่ใน

ตัวเองสูง ชอบชักจูงผู้อื่น กล้ำเสี่ยง ชอบกำรแข่งขัน กล้ำพูดจำ กำร

แสดงควำมคิดเห็น มีควำมคิดริเริ่ม 

นักการตลาดมืออาชีพ เขาเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยอย่างไร

จำกกำรได้อ่ำนหนังสือ และได้ฟังบทสัมภำษณ์ของนักกำร

ตลำดอำชพีหลำยคน กระผมพอสรปุได้ดงันี ้ว่ำ นกักำรตลำดมอือำชพี

แต่ละคน เขำมีลักษณะนิสัยอย่ำงไร

1.  เป็นคนที่ติดตำมข่ำวสำร ติดตำมข้อมูลต่ำงๆ ที่มีควำม

เกี่ยวข้องทำงด้ำนกำรตลำดอยู่ตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะทำงอินเทอร์เน็ต 

โทรทัศน์ วิทยุ เพื่อน�ำข้อมูล ข่ำวสำร เหล่ำนั้นมำใช้ในกำรวิเครำะห์

ในงำนด้ำนทำงกำรตลำดของเขำ เพรำะกำรตดิตำมข่ำวสำร ตดิตำม

ข ้อมูลต ่ำงๆ ทำงด ้ำนกำรตลำดจะท�ำให ้ เป ็นคนที่ทันสมัย 

ทนัเหตกุำรณ์ และสำมำรถคดิอะไรได้ไกลกว่ำ เรว็กว่ำ ดกีว่ำ นกักำร-

ตลำดที่ไม่ได้ติดตำมข่ำวสำร ข้อมูลทำงด้ำนกำรตลำด

2. เป็นคนทีม่คีวำมกระตอืรอืร้น ท�ำงำนอยูเ่สมอ ไม่หยดุนิง่ 

อกีทัง้ต้องมคีวำมสขุ และสนกุกบังำนทีท่�ำ นกักำรตลำดมอือำชพี มกั

จะท�ำงำนทำงด้ำนกำรตลำดได้มำกกว่ำ นำนกว่ำ ดกีว่ำ นกักำรตลำด

มือสมัครเล่น เพรำะนักกำรตลำดมืออำชีพ เขำมีกำรทุ่มเทเวลำ 

ควำมรับผิดชอบ ลงไปในงำนที่เขำท�ำ

3. เป็นคนที่ชอบพบปะ พูดคุย ชอบออกงำนสังคม นักกำร

ตลำดมืออำชีพ เขำจะมีเพื่อนเยอะ เขำจะมีเครือข่ำยเยอะ เพื่อที่จะ

ได้มีโอกำสท�ำงำนร่วมกันในอนำคต ได้ช่วยเหลือกัน ได้พึ่งพำกัน 

อกีทัง้ได้รบัรูข้้อมลูข่ำวสำร ได้รบัค�ำแนะน�ำในกำรแก้ไขปัญหำ อกีทัง้

ยังได้รับควำมรู้ต่ำงๆ เพิ่มเติม จำกนักกำรตลำดมืออำชีพในกลุ่ม

เดียวกัน

4. เป็นคนชอบวำงแผน นักกำรตลำดอำชีพ เขำจะต้องเป็น

นักวำงแผนมืออำชีพ กล่ำวคือ เขำจะต้องมีกำรวำงแผนกำรท�ำงำน

อย่ำงมืออำชีพในแต่ละวัน เขำจะท�ำกำรวำงแผน ไม่ว่ำจะเป็นกำร

วำงแผนกลยุทธ์ วำงแผนงำนทั้งระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว 

อีกทั้งต้องมีกำรปรับเปลี่ยน แผนงำน อยู่ตลอดเวลำ เพรำะงำนทำง

ด้ำนกำรตลำด เป็นงำนทีม่คีวำมเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลำ ไม่หยดุนิง่   

5. เป็นคนที่ชอบใช้ควำมคิด นักกำรตลำดมืออำชีพ เขำจะ

เป็นนักคิด โดยเฉพำะ เขำจะเป็นนักคิดเชิงสร้ำงสรรค์ เขำจะ

ใช่หรือไม่
คุณเป็นนักการตลาดมืออาชีพ
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สร้ำงสรรค์อะไรใหม่ๆ ขึ้นมำเสมอ เรำจะมีควำมคิดที่แตกต่ำงจำก

นกักำรตลำดมอืสมคัรเล่น อกีทัง้ควำมคดิของเขำสำมำรถน�ำเอำไป

ใช้ในงำนหรอืน�ำเอำมำปฏบิตัไิด้ ไม่ใช่คดิขึน้มำลอยๆ อกีทัง้ นกักำร

ตลำดอำชีพ จะต้องเป็นนักคิดวิเครำะห์ กล่ำวคือต้องสำมำรถ

วเิครำะห์ สงัเครำะห์ ทำงด้ำนกำรตลำด ทัง้ตลำดของเรำ และทัง้กำร

ตลำดของคู่แข่ง อีกทั้งสำมำรถหำทำงออกหรือหำทำงแก้ไข หำกว่ำ

ฝ่ำยของตนเองเสยีเปรียบ แต่จะท�ำอย่ำงไรให้เป็นฝ่ำยได้เปรยีบหรอื

ชนะในกำรแข่งขันได้

6.  เป็นคนทีช่อบมคีวำมฝัน มแีรงบนัดำลใจ เป็นคนทีม่พีลงั 

มีเป้ำหมำย นักกำรตลำดมืออำชีพ เขำมักเป็นคนที่มีควำม

ทะเยอทะยำน รู้ว่ำตนเองมีควำมต้องกำรท่ีจะเป็นอะไร รู้ว่ำตนเอง

จะต้องท�ำงำนอย่ำงไร เพื่อที่จะให้กำรตลำดประสบควำมส�ำเร็จ 

7. เป็นคนที่รู้จักลูกค้ำ นักกำรตลำดมืออำชีพ เขำจะรู้ว่ำ 

ลกูค้ำของเขำมคีวำมต้องกำรอะไร และจะท�ำอย่ำงไร จะใช้เครือ่งมอื

ทำงกำรตลำดอะไร ในกำรสนองควำมต้องกำรทำงกำรตลำดของ

ลูกค้ำได้ 

8.  เป็นคนท่ีรู ้จักกำรสื่อสำร เขำจะสำมำรถสื่อสำรให้ 

ผูบ้รหิำรระดบัสงูเข้ำใจ สิง่ทีเ่ขำต้องกำรจะท�ำในด้ำนกำรตลำด และ

สำมำรถชักจูงใจให้ผู้บริหำรระดับสูงเชื่อตำมสิ่งที่เขำคิดได้ ทั้งนี้ จะ

รวมไปถงึ เขำจะรู้วธีิกำรสือ่สำรอย่ำงไร เพือ่ให้เข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำย

อีกด้วย 

9. เป็นคนทีม่คีวำมสำมำรถในกำรเลือกตลำดได้ดี มองภำพ-

รวมทำงกำรตลำดได้ดี รู้ว่ำลูกค้ำของตนอยู่ในพื้นที่ใด เขำมีควำม

สำมำรถในกำรเลือกพื้นที่ เลือกกลุ่มเป้ำหมำยได้เป็นอย่ำงดี เขำไม่ใช่

นกัสุม่หรอืนกัเสีย่งโชค โดยไม่รูจ้กักำรหำข้อมลูมำวเิครำะห์ แล้วเลอืก

ตลำดตำมใจชอบ

10.  เป็นคนทีม่คีวำมอดทน และรูจ้กัจงัหวะในกำรท�ำกำรตลำด 

กำรท�ำงำนทำงด้ำนกำรตลำด ในบำงสถำนกำรณ์ที่ไม่มีควำม 

เหมำะสม เรำก็ควรที่จะรู้จักอดทน ไม่ท�ำหรือไม่ใช้เครื่องมือนั้นๆ เช่น 

สินค้ำบำงตัว มีควำมทันสมัยสูง แต่ในสถำนกำรณ์ทำงกำรตลำดใน

ขณะนั้น กลุ่มลูกค้ำยังไม่มีควำมพร้อม เรำก็ไม่ควรน�ำเอำใช้หรือบำง

สถำนกำรณ์ เช่น เรำออกแคมเปญมำแต่ยังไม่เห็นผลคือ เรำออกมำ

ใช้เพียงแค่ 3 เดือน แล้วยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดี เรำก็ต้องมีควำมอดทน 

เพรำะแคมเปญนี้อำจจะเห็นผลลัพธ์ในทำงที่ดีระยะเวลำ 1 ปีขึ้นไป 

เป็นต้น

ฉะนั้น หำกว่ำคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิต และมีลักษณะนิสัย รวมถึง

มีคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้น คุณมีโอกำสประสบควำมส�ำเร็จทำงด้ำน

กำรตลำด และคุณสำมำรถเป็นนกักำรตลำดมอือำชพีได้อย่ำงแน่นอน
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