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ปัจ

จัยที่ท�ำให้นักการตลาดประสบความส�ำเร็จในการท�ำงาน
ด้านการตลาดมีหลายปัจจัยแต่มีปัจจัยที่ส�ำคัญปัจจัยหนึ่ง
ก็คือ นักการตลาดจะต้องเป็นบุคคลที่ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา ในบทความนี้ เราจะมาพูดเรื่องนี้กัน การพัฒนาตนเอง
ของนักการตลาด มีดังนี้

1. มีอิทธิบาท 4

ในการท�ำงานด้านการตลาด หลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธ
ศาสนา มีมากมาย ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ การด�ำรงชีวิต การท�ำสมาธิ การ
รักษาศีล และหลักธรรมส�ำหรับใช้ในการท�ำงาน ซึ่งหลักธรรมในการ
ท�ำงานที่ส�ำคัญที่นักการตลาดสามารถน�ำเอาไปประยุกต์ใช้ได้ก็คือ
หลักอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา
1.1 ฉันทะ คือ ความรัก ความพอใจ ความชอบ ในสิ่งที่เรา
ต้องการอยากเป็นหรือต้องการประสบความส�ำเร็จ เช่น ถ้าเราต้องการ
เป็นนักการตลาดที่ประสบความส�ำเร็จ เราจะต้องมีความรักในการ
ท�ำงานทางด้านการตลาดเสียก่อน เพราะถ้าเรามีความรักความชอบ
หรือมีพอใจในงานด้านการตลาด เราก็จะท�ำงานทางด้านการตลาด
ได้ดี
1.2 วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม ความขยันขันแข็ง ถ้าเรา
มีความรักอย่างเดียว ความชอบอย่างเดียวหรือมีฉันทะอย่างเดียว
คงไม่พอ นักการตลาดที่ประสบความส�ำเร็จจะต้องมีวิริยะตามมา
เช่น ถ้าเราอยากเป็นนักการตลาดที่ดี เราต้องมีความเพียรพยายาม
มีความขยันขันแข็งในการศึกษา หาความรู้ และขยันในการเรียนรูง้ าน
ด้านการตลาด
1.3 จิตตะ คือ การเอาใจใส่ ใจจดจ่อกับสิง่ ทีเ่ ราอยากประสบความส�ำเร็จ เช่น ถ้าเราอยากเป็นนักการตลาดที่ประสบความส�ำเร็จ
เราต้องมีใจที่จดจ่อ คิดถึงงานด้านการตลาดทุกวัน มีการศึกษา
หาความรูต้ ลอดเวลา เรียนรูว้ า่ ท�ำไมนักการตลาดระดับโลกถึงประสบความส�ำเร็จ เมือ่ มีใจจดจ่อ เราก็จะหาวิธกี ารเพือ่ ไปถึงเป้าหมายทีเ่ รา
ต้องการ
1.4 วิมงั สา คือ รูจ้ กั คิดพิจารณา ใคร่ครวญ วิเคราะห์วา่ ท�ำไม
เราถึงไม่ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานทางด้านการตลาด หรือเกิด
ปั ญ หาอะไรขึ้ น ภายในงานด้ า นการตลาดที่ เ ราได้ ท� ำ เมื่ อ มี ก าร
วิเคราะห์ ใคร่ครวญ พิจารณา เราก็จะเกิดการแก้ไขสิ่งเหล่านี้

ดังนัน้ หากเราต้องการประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานด้าน
การตลาด เราต้องมีหลักอิทธิบาท 4 ในการท�ำงาน ได้แก่ 1.ฉันทะคือ
มีความรัก ความชอบ ในสิ่งนั้น แต่ถ้าต้องการประสบความส�ำเร็จใน
ระดับสูง นักการตลาดคนนั้นจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า
เสียก่อน 2.วิริยะ คือ มีความเพียรพยายาม ความขยันขันแข็งในงาน
ด้านการตลาด 3.จิตตะ คือ จดจ่อกับงานด้านตลาด 4.วิมังสา คือ มี
ความคิดใคร่ครวญ พิจารณา แก้ไขปัญหาสิง่ ต่างๆ ในการท�ำงานด้าน
การตลาด หลักอิทธิบาท 4 ถึงแม้จะเป็นหลักค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ซึ่งมีมา 2560 ปีแล้ว แต่ก็ยังมีความทันสมัย สามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ในการท�ำงานด้านการตลาดได้

2. ความสำ�เร็จเริ่มต้นที่ความกล้า

คนทีป่ ระสบความส�ำเร็จในด้านการตลาด เขามักเริม่ ต้นจาก
ความกล้าก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งความกล้าในที่นี้มีหลายประการที่
คนประสบความส�ำเร็จในด้านการตลาดจะต้องกล้าเริ่มต้น ดังนี้
2.1 Idea กล้าคิด คนที่ประสบความส�ำเร็จในด้านการตลาด
ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่กล้าคิด และคนที่ประสบความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่
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
“จินตนาการส�ำคัญกว่าความรู”้ คนปกติธรรมดาในยุคปัจจุบนั ได้เรียน
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หนั ง สื อ กั น เกื อ บทุ ก คน แต่ ก็ ไ ม่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในชี วิ ต
ไม่ว่าการท�ำงาน หน้าที่ สาเหตุหนึ่งเกิดจาก การขาดจินตนาการ
คนปกติธรรมดา มักจะท�ำอะไรเหมือนคนอื่นๆ ไม่กล้าที่จะลอง
จินตนาการ ไม่กล้าทีจ่ ะคิดสร้างสรรค์สงิ่ แปลกๆ ใหม่ๆ ขึน้ มาในชีวติ
นักการตลาดที่ต้องการประสบความส�ำเร็จก็เช่นกัน ท่านจ�ำเป็น
จะต้องพัฒนาตนเองเรื่องของจินตนาการ
2.3 Action กล้าลงมือท�ำ เมื่อมีความคิดแล้ว มีจินตนาการ
แล้ว แต่ขาดซึง่ การลงมือท�ำ สิง่ ต่างๆ ทีค่ ดิ ทีจ่ นิ ตนาการก็ไม่สามารถ
เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ ดังนั้นจงกล้าที่จะลงมือท�ำ ลงมือปฏิบัติ
สิ่งต่างๆ จึงจะเกิดขึ้น เหมือนดังที่เราคิด และเราจินตนาการ
2.4 Develop กล้าพัฒนา เมื่อลงมือท�ำไปแล้ว แน่นอนว่าจะ
ต้องเกิดการผิดพลาด บกพร่องในสิ่งที่เราท�ำ บุคคลที่ประสบความ
ส� ำ เร็ จ ในด้ า นการตลาดมั ก กล้ า ที่ จ ะพั ฒ นา กล้ า เปลี่ ย นแปลง
แผนต่างๆ ที่คิดไว้ ที่จินตนาการไว้ เพื่อให้การท�ำงานทางด้านการ
ตลาดนั้นเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2.5 Control กล้าที่จะควบคุม คนที่ประสบความส�ำเร็จทาง
ด้านการตลาดส่วนมากแล้ว มักจะเป็นคนทีค่ วบคุมอารมณ์ ควบคุม
ตนเอง อยู่เสมอ เขาจะเป็นคนที่มีวินัยในการท�ำสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะ
วินัยในการท�ำงาน เช่น นักการตลาดที่ประสบความส�ำเร็จเขาจะ
จัดสรรเวลาในการท�ำงานอย่างเป็นระบบ แล้วเขาก็จะลงมือเขียน
ตามแผนการที่เขาวางไว้ โดยที่ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
2.6 Change กล้าเปลี่ยนแปลง คนเราโดยมากมักไม่ชอบ
การเปลี่ยนแปลง แต่คนเราจะเจริญก้าวหน้าก็ด้วยเพราะการ
เปลี่ยนแปลง หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการประสบความส�ำเร็จทาง
ด้านการท�ำงานด้านการตลาด ท่านต้องกล้าทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตนเอง
แล้วท่านจะประสบความส�ำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด เปลี่ยนแปลงวิธีการท�ำงาน
หากว่าท่านมีความกล้าตามข้อความข้างต้น กระผมเชื่อว่า
ท่านจะประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานด้านการตลาดอย่างแน่นอน
จงเดินทางเข้าไปหาความส�ำเร็จ แทนการที่จะนั่งรอความส�ำเร็จมา
หาท่าน หากว่าท่านต้องการไปเทีย่ วภูเขาทีส่ วยงามสักลูก ขอให้ทา่ น
จงเริ่มต้นออกเดินทาง แทนที่ท่านจะนั่งรอ นอนรอ ให้ภูเขาลูกนั้น
เคลื่อนตัวมาหาท่าน จงกล้าที่จะเริ่มต้นแล้วท่านจะประสบความ
ส�ำเร็จอย่างแน่นอน

3. มีเป้าหมายในชีวิต

เป้าหมายมีความส�ำคัญมากต่อการด�ำรงชีวิตของบุคคลที่
ต้องการประสบความส�ำเร็จไม่เว้นแม้บคุ คลทีต่ อ้ งการประสบความ
ส�ำเร็จทางด้านการตลาด คนที่มีเป้าหมายเปรียบเสมือนเรือที่มีหาง
เสือ เมื่อลอยอยู่กลางทะเลแต่เรือสามารถลอย และเคลื่อนไปอีกฝั่ง
หนึ่งได้ หากเรือนั้นมีการก�ำหนดทิศทาง ก�ำหนดเป้าหมาย แต่หาก
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เรือล�ำใดไม่มีการก�ำหนดทิศทาง ก�ำหนดเป้าหมายแล้ว เรือล�ำนั้นก็จะ
ลอยอยู่กลางทะเล ไม่สามารถไปถึงฝั่งได้

4. รู้จักบริหารเวลา

คนทีป่ ระสบความส�ำเร็จในด้านการตลาด มักสร้างความสมดุล
ให้เกิดขึ้นกับชีวิต ดังนั้น เขาจึงเป็นคนที่รู้จักบริหารเวลา เขาจะมีการ
จัดสรรเวลา และท�ำงานอย่างเป็นระบบ เขาจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่
ไม่เป็นประโยชน์ แต่เขาจะรู้จักพัฒนาตนเอง ปรับปรุงตนเอง แก้ไข
ตนเองเสมอ

5. เต็มที่กับทุกเรื่อง

คนที่ประสบความส�ำเร็จในด้านการตลาด เขามักเป็นคนที่มี
สมาธิจดจ่อ เมื่อเขาท�ำงาน เขาจะท�ำงานนั้นด้วยจิตใจที่ จดจ่อ เขาจะ
มีความตัง้ ใจสูงกับงานทีเ่ ขาท�ำ และเขาจะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
เมื่อก�ำหนดส่งงาน เขาก็จะท�ำเสร็จตรงตามก�ำหนดเวลาดังกล่าว

6. ทำ�ทุกอย่างที่มีโอกาส

คนที่ประสบความส�ำเร็จในด้านการตลาดเขามักจะท�ำงาน
ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำ ถึงแม้งานนั้นจะยากเย็นแสนเข็ญ และ
เป็นสิง่ ใหม่สำ� หรับเขา แต่เขาคิดว่านีค่ อื โอกาสในการทีจ่ ะได้เรียนรู้ อีก
ทั้งได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากงานที่เขาได้รับมอบหมายแทนที่จะ
พร�่ำบ่น แต่ตรงกันข้ามเขาจะท�ำด้วยความเต็มใจ

7. กล้าที่จะล้มเหลว

คนทีป่ ระสบความส�ำเร็จในด้านการตลาด เขามักเป็นคนทีก่ ล้า
ทีจ่ ะล้มเหลว เพราะเขารูด้ วี า่ คนทีป่ ระสบความส�ำเร็จมากมายในอดีต
เป็นบุคคลทีล่ ม้ เหลวในการท�ำสิง่ ต่างๆ แต่พวกเขาเหล่านัน้ ไม่เคยยอม
ที่จะล้มเลิกต่างหาก จงกล้าที่จะล้มเหลว แล้วท่านจะเป็นอีกผู้หนึ่งที่
ประสบความส�ำเร็จ ยิง่ ท่านล้มเหลวมาก ท่านก็ยงิ่ มีโอกาสทีจ่ ะได้เรียน
รู้งานมากขึ้น อีกทั้งยังท�ำให้ท่านเดินทางเข้าใกล้ความส�ำเร็จยิ่งขึ้นอีก
ท้ายนี้อยากฝากแง่คิดส�ำหรับนักการตลาดที่ต้องการพัฒนา
ตนเองทุกคน เป็น ค�ำคม ของสตีฟ จ๊อบส์ ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่
ผลงานของเขายังคงเป็นประโยชน์ต่อโลกอีกมากมาย “ถ้าคุณใช้ชีวิต
ในแต่ละวันเหมือนมันเป็นวันสุดท้ายของคุณแล้วล่ะก็ วันหนึ่งคุณจะ
พบว่าสิ่งที่ท�ำไปนั้นถูกต้อง” TPA
news

