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ปัจ
จัยที่ท�าให้นักการตลาดประสบความส�าเร็จในการท�างาน

ด้านการตลาดมีหลายปัจจัยแต่มีปัจจัยที่ส�าคัญปัจจัยหนึ่ง

ก็คือ นักการตลาดจะต้องเป็นบุคคลที่ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่

ตลอดเวลา ในบทความนี้ เราจะมาพูดเรื่องนี้กัน การพัฒนาตนเอง

ของนักการตลาด มีดังนี้

1.	มีอิทธิบาท	4	

ในการท�างานด้านการตลาด หลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธ

ศาสนา มีมากมาย ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ การด�ารงชีวิต การท�าสมาธิ การ

รักษาศีล และหลักธรรมส�าหรับใช้ในการท�างาน ซึ่งหลักธรรมในการ

ท�างานที่ส�าคัญที่นักการตลาดสามารถน�าเอาไปประยุกต์ใช้ได้ก็คือ 

หลักอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 

1.1	ฉันทะ คือ ความรัก ความพอใจ ความชอบ ในสิ่งที่เรา

ต้องการอยากเป็นหรอืต้องการประสบความส�าเรจ็ เช่น ถ้าเราต้องการ

เป็นนักการตลาดที่ประสบความส�าเร็จ เราจะต้องมีความรักในการ

ท�างานทางด้านการตลาดเสยีก่อน  เพราะถ้าเรามคีวามรกัความชอบ

หรือมีพอใจในงานด้านการตลาด เราก็จะท�างานทางด้านการตลาด

ได้ดี

1.2	วิริยะ	คือ ความเพียรพยายาม ความขยันขันแข็ง ถ้าเรา

มีความรักอย่างเดียว ความชอบอย่างเดียวหรือมีฉันทะอย่างเดียว 

คงไม่พอ นักการตลาดที่ประสบความส�าเร็จจะต้องมีวิริยะตามมา  

เช่น ถ้าเราอยากเป็นนักการตลาดที่ดี  เราต้องมีความเพียรพยายาม 

มคีวามขยนัขนัแขง็ในการศกึษา หาความรู ้และขยันในการเรยีนรูง้าน

ด้านการตลาด  

1.3	จติตะ คอื การเอาใจใส่ ใจจดจ่อกบัสิง่ทีเ่ราอยากประสบ-

ความส�าเร็จ เช่น ถ้าเราอยากเป็นนักการตลาดที่ประสบความส�าเร็จ 

เราต้องมีใจที่จดจ่อ คิดถึงงานด้านการตลาดทุกวัน มีการศึกษา

หาความรูต้ลอดเวลา เรยีนรูว่้าท�าไมนักการตลาดระดบัโลกถึงประสบ-

ความส�าเรจ็ เมือ่มใีจจดจ่อ เรากจ็ะหาวธิกีารเพือ่ไปถงึเป้าหมายทีเ่รา

ต้องการ 

1.4	วมิงัสา คอื รูจ้กัคดิพจิารณา ใคร่ครวญ วเิคราะห์ว่าท�าไม 

เราถงึไม่ประสบความส�าเรจ็ในการท�างานทางด้านการตลาด หรอืเกดิ

ปัญหาอะไรขึ้นภายในงานด้านการตลาดที่เราได้ท�า เมื่อมีการ

วิเคราะห์ ใคร่ครวญ พิจารณา เราก็จะเกิดการแก้ไขสิ่งเหล่านี้  

ดังนัน้ หากเราต้องการประสบความส�าเรจ็ในการท�างานด้าน

การตลาด เราต้องมีหลักอิทธิบาท 4 ในการท�างาน ได้แก่ 1.ฉันทะคือ 

มีความรัก ความชอบ ในสิ่งนั้น แต่ถ้าต้องการประสบความส�าเร็จใน

ระดับสูง  นักการตลาดคนนั้นจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า

เสียก่อน 2.วิริยะ คือ มีความเพียรพยายาม ความขยันขันแข็งในงาน

ด้านการตลาด 3.จิตตะ คือ จดจ่อกับงานด้านตลาด  4.วิมังสา คือ มี

ความคดิใคร่ครวญ พจิารณา แก้ไขปัญหาสิง่ต่างๆ ในการท�างานด้าน

การตลาด หลกัอทิธบิาท 4 ถงึแม้จะเป็นหลกัค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

ซึ่งมีมา 2560 ปีแล้ว แต่ก็ยังมีความทันสมัย สามารถน�ามาประยุกต์

ใช้ในการท�างานด้านการตลาดได้ 

2.	ความสำาเร็จเริ่มต้นที่ความกล้า	

คนทีป่ระสบความส�าเรจ็ในด้านการตลาด เขามกัเริม่ต้นจาก

ความกล้าก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งความกล้าในที่นี้มีหลายประการที่

คนประสบความส�าเร็จในด้านการตลาดจะต้องกล้าเริ่มต้น ดังนี้

2.1	Idea	กล้าคิด คนที่ประสบความส�าเร็จในด้านการตลาด

ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่กล้าคิด และคนที่ประสบความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่

ในการตลาด มักจะคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่น เขาเหล่านั้นจะกล้า 

คิดต่าง คิดแปลก จากคนทั่วไป เช่น 

สตีฟ จอบส์ ได้ก่อตั้งบริษัท apple  และมีความกล้าในการ

เสนอไอเดียต่างๆ จนก่อให้เกิดสินค้าตระกูล I ขึ้น เช่น ipod iphone 

ipad iMac iMat iBoard  เป็นต้น

2.2	Imagine	กล้าจินตนาการ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวไว้ว่า 

“จนิตนาการส�าคญักว่าความรู”้ คนปกตธิรรมดาในยคุปัจจบัุนได้เรยีน

นกัการตลาด กบั การพฒันาตนเอง
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หนังสือกันเกือบทุกคน แต ่ก็ไม ่ประสบความส�าเร็จในชีวิต 

ไม่ว่าการท�างาน หน้าท่ี สาเหตุหน่ึงเกิดจาก การขาดจินตนาการ 

คนปกติธรรมดา มักจะท�าอะไรเหมือนคนอื่นๆ ไม่กล้าที่จะลอง

จนิตนาการ ไม่กล้าท่ีจะคดิสร้างสรรค์สิง่แปลกๆ ใหม่ๆ ขึน้มาในชวีติ 

นักการตลาดท่ีต้องการประสบความส�าเร็จก็เช่นกัน ท่านจ�าเป็น 

จะต้องพัฒนาตนเองเรื่องของจินตนาการ

2.3	Action	กล้าลงมือท�า เมื่อมีความคิดแล้ว มีจินตนาการ

แล้ว แต่ขาดซึง่การลงมือท�า ส่ิงต่างๆ ท่ีคดิ ท่ีจนิตนาการก็ไม่สามารถ

เป็นรูปเป็นร่างข้ึนมาได้ ดังนั้นจงกล้าที่จะลงมือท�า ลงมือปฏิบัต ิ

สิ่งต่างๆ จึงจะเกิดขึ้น เหมือนดังที่เราคิด และเราจินตนาการ 

2.4	Develop	กล้าพัฒนา เมื่อลงมือท�าไปแล้ว แน่นอนว่าจะ

ต้องเกิดการผิดพลาด บกพร่องในสิ่งที่เราท�า บุคคลที่ประสบความ

ส�าเร็จในด้านการตลาดมักกล้าที่จะพัฒนา กล้าเปลี่ยนแปลง 

แผนต่างๆ ที่คิดไว้ ที่จินตนาการไว้ เพื่อให้การท�างานทางด้านการ

ตลาดนั้นเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

2.5	Control	กล้าที่จะควบคุม คนที่ประสบความส�าเร็จทาง

ด้านการตลาดส่วนมากแล้ว มกัจะเป็นคนทีค่วบคมุอารมณ์ ควบคุม

ตนเอง อยู่เสมอ เขาจะเป็นคนที่มีวินัยในการท�าสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะ

วินัยในการท�างาน เช่น นักการตลาดที่ประสบความส�าเร็จเขาจะ

จัดสรรเวลาในการท�างานอย่างเป็นระบบ แล้วเขาก็จะลงมือเขียน

ตามแผนการที่เขาวางไว้ โดยที่ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 

2.6	 Change	 กล้าเปล่ียนแปลง คนเราโดยมากมักไม่ชอบ

การเปลี่ยนแปลง แต่คนเราจะเจริญก้าวหน้าก็ด้วยเพราะการ

เปลี่ยนแปลง หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการประสบความส�าเร็จทาง

ด้านการท�างานด้านการตลาด ท่านต้องกล้าท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง 

แล้วท่านจะประสบความส�าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง

ความคิด เปลี่ยนแปลงวิธีการท�างาน 

หากว่าท่านมีความกล้าตามข้อความข้างต้น กระผมเชื่อว่า 

ท่านจะประสบความส�าเรจ็ในการท�างานด้านการตลาดอย่างแน่นอน 

จงเดินทางเข้าไปหาความส�าเร็จ แทนการที่จะนั่งรอความส�าเร็จมา

หาท่าน หากว่าท่านต้องการไปเทีย่วภเูขาทีส่วยงามสกัลกู ขอให้ท่าน

จงเริ่มต้นออกเดินทาง แทนท่ีท่านจะน่ังรอ นอนรอ ให้ภูเขาลูกนั้น 

เคล่ือนตัวมาหาท่าน จงกล้าที่จะเริ่มต้นแล้วท่านจะประสบความ

ส�าเร็จอย่างแน่นอน

3.	มีเป้าหมายในชีวิต	

เป้าหมายมีความส�าคัญมากต่อการด�ารงชีวิตของบุคคลที่

ต้องการประสบความส�าเรจ็ไม่เว้นแม้บคุคลทีต้่องการประสบความ

ส�าเร็จทางด้านการตลาด คนที่มีเป้าหมายเปรียบเสมือนเรือที่มีหาง

เสือ เมื่อลอยอยู่กลางทะเลแต่เรือสามารถลอย และเคลื่อนไปอีกฝั่ง

หนึ่งได้ หากเรือนั้นมีการก�าหนดทิศทาง ก�าหนดเป้าหมาย แต่หาก

เรือล�าใดไม่มีการก�าหนดทิศทาง ก�าหนดเป้าหมายแล้ว เรือล�านั้นก็จะ

ลอยอยู่กลางทะเล ไม่สามารถไปถึงฝั่งได้ 

4.	รู้จักบริหารเวลา	

คนทีป่ระสบความส�าเรจ็ในด้านการตลาด มกัสร้างความสมดลุ

ให้เกิดขึ้นกับชีวิต ดังนั้น เขาจึงเป็นคนที่รู้จักบริหารเวลา เขาจะมีการ

จัดสรรเวลา และท�างานอย่างเป็นระบบ เขาจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่

ไม่เป็นประโยชน์ แต่เขาจะรู้จักพัฒนาตนเอง ปรับปรุงตนเอง แก้ไข

ตนเองเสมอ 

5.	เต็มที่กับทุกเรื่อง	

คนที่ประสบความส�าเร็จในด้านการตลาด เขามักเป็นคนที่มี

สมาธิจดจ่อ เมื่อเขาท�างาน เขาจะท�างานนั้นด้วยจิตใจที่ จดจ่อ เขาจะ

มคีวามต้ังใจสูงกับงานทีเ่ขาท�า และเขาจะมคีวามรบัผิดชอบต่อหน้าที่ 

เมื่อก�าหนดส่งงาน เขาก็จะท�าเสร็จตรงตามก�าหนดเวลาดังกล่าว 

6.	ทำาทุกอย่างที่มีโอกาส	

คนที่ประสบความส�าเร็จในด้านการตลาดเขามักจะท�างาน

ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ท�า ถึงแม้งานนั้นจะยากเย็นแสนเข็ญ และ

เป็นสิง่ใหม่ส�าหรบัเขา แต่เขาคิดว่านีคื่อโอกาสในการทีจ่ะได้เรยีนรู ้อกี

ทั้งได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากงานที่เขาได้รับมอบหมายแทนที่จะ

พร�่าบ่น แต่ตรงกันข้ามเขาจะท�าด้วยความเต็มใจ 

7.	กล้าที่จะล้มเหลว	

คนทีป่ระสบความส�าเรจ็ในด้านการตลาด เขามกัเป็นคนทีก่ล้า

ทีจ่ะล้มเหลว เพราะเขารูดี้ว่า คนทีป่ระสบความส�าเรจ็มากมายในอดตี 

เป็นบคุคลทีล้่มเหลวในการท�าสิง่ต่างๆ แต่พวกเขาเหล่านัน้ไม่เคยยอม

ที่จะล้มเลิกต่างหาก จงกล้าที่จะล้มเหลว แล้วท่านจะเป็นอีกผู้หนึ่งที่

ประสบความส�าเรจ็ ย่ิงท่านล้มเหลวมาก ท่านก็ย่ิงมโีอกาสทีจ่ะได้เรยีน

รู้งานมากขึ้น อีกทั้งยังท�าให้ท่านเดินทางเข้าใกล้ความส�าเร็จยิ่งขึ้นอีก

ท้ายนี้อยากฝากแง่คิดส�าหรับนักการตลาดที่ต้องการพัฒนา

ตนเองทุกคน เป็น ค�าคม ของสตีฟ จ๊อบส์ ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว แต ่

ผลงานของเขายังคงเป็นประโยชน์ต่อโลกอีกมากมาย “ถ้าคุณใช้ชีวิต

ในแต่ละวันเหมือนมันเป็นวันสุดท้ายของคุณแล้วล่ะก็ วันหนึ่งคุณจะ

พบว่าสิ่งที่ท�าไปนั้นถูกต้อง” TPA
news




