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หาก

ว่าเราต้องการประสบความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพ
ในด้านใดๆ ผมเชื่อว่า เราควรมีคุณสมบัติ มีความชอบ
มีความรัก และมีลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพนั้นๆ ด้วย เช่น ใครที่
ท�ำงานด้านบริการ ก็ต้องเป็นคนที่รักในงานบริการ ชอบพูดคุย
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย พูดจาอ่อนหวาน
ใครที่ต้องการท�ำงานด้านงานประชาสัมพันธ์ ก็ต้องมีความ
สามารถทางด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นด้านการพูด ด้านการเขียน
ส�ำหรับอาชีพนักการตลาดก็เช่นกัน
เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราเหมาะสมกับการเป็นนักการตลาด
มืออาชีพ
นาย John L. Holland เป็นนักวิชาการ เข้าได้คิดค้นทฤษฎี
การเลือกอาชีพ เขากล่าวเอาไว้ว่า คนที่มีความเหมาะสมในอาชีพ
นักการตลาด ควรเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าท�ำ
(Enterprising) อีกทัง้ นักการตลาดต้องมีภาวะผูน้ ำ� มีความเชือ่ มัน่ ใน
ตัวเองสูง ชอบชักจูงผู้อื่น กล้าเสี่ยง ชอบการแข่งขัน กล้าพูดจา การ
แสดงความคิดเห็น มีความคิดริเริ่ม
นักการตลาดมืออาชีพ เขาเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยอย่างไร
จากการได้อ่านหนังสือ และได้ฟังบทสัมภาษณ์ของนักการ
ตลาดอาชีพหลายคน กระผมพอสรุปได้ดงั นี้ ว่า นักการตลาดมืออาชีพ

ใช่หรือไม่
แต่ละคน เขามีลักษณะนิสัยอย่างไร
1. เป็นคนที่ติดตามข่าวสาร ติดตามข้อมูลต่างๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องทางด้านการตลาดอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะทางอินเทอร์เน็ต
โทรทัศน์ วิทยุ เพื่อน�ำข้อมูล ข่าวสาร เหล่านั้นมาใช้ในการวิเคราะห์
ในงานด้านทางการตลาดของเขา เพราะการติดตามข่าวสาร ติดตาม
ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ทางด้ า นการตลาดจะท� ำ ให้ เ ป็ น คนที่ ทั น สมั ย
ทันเหตุการณ์ และสามารถคิดอะไรได้ไกลกว่า เร็วกว่า ดีกว่า นักการตลาดที่ไม่ได้ติดตามข่าวสาร ข้อมูลทางด้านการตลาด
2. เป็นคนทีม่ คี วามกระตือรือร้น ท�ำงานอยูเ่ สมอ ไม่หยุดนิง่
อีกทัง้ ต้องมีความสุข และสนุกกับงานทีท่ ำ� นักการตลาดมืออาชีพ มัก
จะท�ำงานทางด้านการตลาดได้มากกว่า นานกว่า ดีกว่า นักการตลาด
มือสมัครเล่น เพราะนักการตลาดมืออาชีพ เขามีการทุ่มเทเวลา
ความรับผิดชอบ ลงไปในงานที่เขาท�ำ
3. เป็นคนที่ชอบพบปะ พูดคุย ชอบออกงานสังคม นักการ
ตลาดมืออาชีพ เขาจะมีเพื่อนเยอะ เขาจะมีเครือข่ายเยอะ เพื่อที่จะ
ได้มีโอกาสท�ำงานร่วมกันในอนาคต ได้ช่วยเหลือกัน ได้พึ่งพากัน
อีกทัง้ ได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสาร ได้รบั ค�ำแนะน�ำในการแก้ไขปัญหา อีกทัง้
ยังได้รับความรู้ต่างๆ เพิ่มเติม จากนักการตลาดมืออาชีพในกลุ่ม
เดียวกัน
4. เป็นคนชอบวางแผน นักการตลาดอาชีพ เขาจะต้องเป็น
นักวางแผนมืออาชีพ กล่าวคือ เขาจะต้องมีการวางแผนการท�ำงาน
อย่างมืออาชีพในแต่ละวัน เขาจะท�ำการวางแผน ไม่ว่าจะเป็นการ
วางแผนกลยุทธ์ วางแผนงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
อีกทั้งต้องมีการปรับเปลี่ยน แผนงาน อยู่ตลอดเวลา เพราะงานทาง
ด้านการตลาด เป็นงานทีม่ คี วามเคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา ไม่หยุดนิง่
5. เป็นคนที่ชอบใช้ความคิด นักการตลาดมืออาชีพ เขาจะ
เป็ น นั ก คิ ด โดยเฉพาะ เขาจะเป็ น นั ก คิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ เขาจะ
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สร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ขึ้นมาเสมอ เราจะมีความคิดที่แตกต่างจาก
นักการตลาดมือสมัครเล่น อีกทัง้ ความคิดของเขาสามารถน�ำเอาไป
ใช้ในงานหรือน�ำเอามาปฏิบตั ไิ ด้ ไม่ใช่คดิ ขึน้ มาลอยๆ อีกทัง้ นักการ
ตลาดอาชีพ จะต้องเป็นนักคิดวิเคราะห์ กล่าวคือต้องสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทางด้านการตลาด ทัง้ ตลาดของเรา และทัง้ การ
ตลาดของคู่แข่ง อีกทั้งสามารถหาทางออกหรือหาทางแก้ไข หากว่า
ฝ่ายของตนเองเสียเปรียบ แต่จะท�ำอย่างไรให้เป็นฝ่ายได้เปรียบหรือ
ชนะในการแข่งขันได้
6. เป็นคนทีช่ อบมีความฝัน มีแรงบันดาลใจ เป็นคนทีม่ พี ลัง
มี เ ป้ า หมาย นั ก การตลาดมื อ อาชี พ เขามั ก เป็ น คนที่ มี ค วาม
ทะเยอทะยาน รู้ว่าตนเองมีความต้องการที่จะเป็นอะไร รู้ว่าตนเอง
จะต้องท�ำงานอย่างไร เพื่อที่จะให้การตลาดประสบความส�ำเร็จ
7. เป็นคนที่รู้จักลูกค้า นักการตลาดมืออาชีพ เขาจะรู้ว่า
ลูกค้าของเขามีความต้องการอะไร และจะท�ำอย่างไร จะใช้เครือ่ งมือ
ทางการตลาดอะไร ในการสนองความต้องการทางการตลาดของ
ลูกค้าได้
8. เป็ น คนที่ รู ้ จั ก การสื่ อ สาร เขาจะสามารถสื่ อ สารให้
ผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าใจ สิง่ ทีเ่ ขาต้องการจะท�ำในด้านการตลาด และ
สามารถชักจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูงเชื่อตามสิ่งที่เขาคิดได้ ทั้งนี้ จะ
รวมไปถึง เขาจะรูว้ ธิ กี ารสือ่ สารอย่างไร เพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
อีกด้วย
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9. เป็นคนทีม่ คี วามสามารถในการเลือกตลาดได้ดี มองภาพรวมทางการตลาดได้ดี รู้ว่าลูกค้าของตนอยู่ในพื้นที่ใด เขามีความ
สามารถในการเลือกพื้นที่ เลือกกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เขาไม่ใช่
นักสุม่ หรือนักเสีย่ งโชค โดยไม่รจู้ กั การหาข้อมูลมาวิเคราะห์ แล้วเลือก
ตลาดตามใจชอบ
10. เป็นคนทีม่ คี วามอดทน และรูจ้ กั จังหวะในการท�ำการตลาด
การท� ำ งานทางด้ า นการตลาด ในบางสถานการณ์ ที่ ไ ม่ มี ค วาม
เหมาะสม เราก็ควรที่จะรู้จักอดทน ไม่ท�ำหรือไม่ใช้เครื่องมือนั้นๆ เช่น
สินค้าบางตัว มีความทันสมัยสูง แต่ในสถานการณ์ทางการตลาดใน
ขณะนั้น กลุ่มลูกค้ายังไม่มีความพร้อม เราก็ไม่ควรน�ำเอาใช้หรือบาง
สถานการณ์ เช่น เราออกแคมเปญมาแต่ยังไม่เห็นผลคือ เราออกมา
ใช้เพียงแค่ 3 เดือน แล้วยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดี เราก็ต้องมีความอดทน
เพราะแคมเปญนี้อาจจะเห็นผลลัพธ์ในทางที่ดีระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป
เป็นต้น
ฉะนั้น หากว่าคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิต และมีลักษณะนิสัย รวมถึง
มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น คุณมีโอกาสประสบความส�ำเร็จทางด้าน
การตลาด และคุณสามารถเป็นนักการตลาดมืออาชีพได้อย่างแน่นอน
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