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ใน
บทความน้ี ผมอยากจะพดูถึงเรือ่งของศกัยภาพในตวัของพวก

เราทุกคน รวมทั้งยังคงเป็นประโยชน์ส�าหรับนักการตลาด 

ยุคใหม่ด้วย เพราะคนเรามีความสามารถ มีศักยภาพด้วยกันทุกคน 

แต่ยังไม่ได้น�าออกมาใช้งานเท่านั้น ซึ่งเราสามารถน�าเอามาใช้ได้  

3 วิธี ดังนี้

1.  จงพัฒนาความคิด และอารมณ์ของตนเอง มีงานวิจัย

เขาเคยวิจัยเกี่ยวกับความคิด โดยระบุว่าความคิด มีผลต่ออารมณ์ 

ความรู้สึก และผลลัพธ์ ถ้า คิดลบ ผลออกมาก็จะเจอแต่ส่ิงลบ 

สิง่ร้ายๆ เข้ามา และส่งผลไปยงัอารมณ์ทีล่บๆด้วย เช่น ถ้าคณุคดิแต่

เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ คุณก็จะได้สิ่งนั้น เนื่องจากคุณมองหาแต่เชื้อโรค

ตลอดเวลา มาหาเรื่องของโรคตลอดเวลา มันจะมาหาคุณจริงๆ แล้ว

คุณจะอยู่อย่างไม่เป็นสุข เพราะคุณคิดไปเอง คุณคิดมากเกินไป 

แต่ถ้าคุณคิดบวกก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆ เข้ามาในชีวิต อารมณ์

ของเราก็จะบวก สบายใจ เพราะมันขึ้นอยู่กับแนวความคิด อารมณ์

เป็นตวัขบัเคลือ่น การกระท�าต่างๆ ของคนเรา จงระวงัเรือ่งของความ

คดิ และอารมณ์ นักการตลาดทีด่ต้ีองฝึกคดิบวก ฝึกให้เป็นคนอารมณ์

ด ีอารมณ์แจ่มใส เพราะการคดิทีเ่ป็นบวก อารมณ์ทีเ่ป็นบวก พดูบวก 

จึงประสบความส�าเร็จ

การคดิบวก การคดิสร้างสรรค์ มคีวามส�าคญั มนษุย์เราสร้าง

ทุกอย่างด้วยความคิดของเรา โต๊ะที่เราใช้ มีใครบางคนมันคิดขึ้นมา

ก่อน ทุกอย่างมันสร้างขึ้นจากความคิด สิ่งที่เกิดขึ้นภายในอดีตหรือ

ในปัจจุบัน เกิดขึ้นจากความคิดของเราทั้งนั้น ถ้าเราต้องการเปลี่ยน

อนาคต เราต้องเปลี่ยนการคิดของเราเสียก่อน เช่นกัน ผลิตภัณฑ์ 

กลยุทธ์การตลาด ต่างๆ ก็เกิดมาจากความคิดของคนเราแทบทั้งสิ้น

2.  จงพัฒนาตนเองให้เป็นคนกระตือรือร้น คนที่มีความ

คึกคัก มีความกระตือรือร้น ท่านคิดว่า คนท�างานแบบนี้ ลูกค้าชอบ

ไหมครับ ลูกน้องเจ้านายชอบไหม ถ้าเจอคนที่มีความคึกคัก ลูกค้า

ชอบครับ ลูกน้องเจ้านายชอบครับ แต่ถ้าเจอคนที่ไม่มีแรง หมด 

ก�าลงัใจ เวลาเข้าไปพบลกูค้า “คณุลกูค้าวนันีเ้รามสีนิค้าใหม่ มาเสนอ

ขาย” (พดูด้วยน�า้เสยีงทีห่มดแรง) “ลกูค้าถามว่าคณุตายไปกีวั่นแล้ว” 

เพราะฟังจากน�้าเสียงที่ไม่มีแรง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำาบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

วิธีท่ีพัฒนาตัวเองให้กลายเป็น
นักการตลาดมืออาชีพ3



44 TPA news

Marketer คุณก็เป็นได้

September 2019 ●  No. 273

ดังนั้นเวลาที่คุณเดิน เวลาที่คุณยืน 

ต้องยดือกมัน่ใจ และร่างกายก็จะพาเดนิไป

อย่างมั่นใจ ในทุกๆ วัน เราต้องบอกกับ

ตนเองว่าเราท�าได้ ทุกๆ เช้าควรท่ีจะตื่นขึ้น

มา ร้องเพลงที่มันส์ เต้นไปด้วยก็ดี ท�าต้อง

ให้กระตือรือร้น เราต้องบอกว่าตัวเองว่า 

วันนี้ เราต้องยอดเยี่ยม วันนี้เราต้องส�าเร็จ 

วันนี้ท�าต้องท�าได้ เราต้องเคลื่อนไหวตนเอง

ให้ไวขึน้ เพราะเคยมงีานวจิยัว่า การเคลือ่นไหว

ไวกว่าเดิมเล็กน้อยจะท�าให้อารมณ์ของเรา

เกิดความกระตือรือร้นขึ้น 

ในโรงงานของประเทศญี่ปุ่นหลาย

โรงงาน จึงมีเลเซอร์พร้อมเสียงดังเพื่อตรวจ

สอบพนักงาน เวลาที่พนักงานท�างานแล้ว

เดินช้ากว่าปกติหรือเดินตามปกติ เสียงก็จะดังขึ้นตลอดเวลา แต่จะ

หยดุดงั เมือ่พนักงานเดนิเรว็กว่าปกต ิผลลพัธ์คอื ผลผลติหรอืผลงาน

ของโรงงานโดยรวมดีขึ้น เพราะพนักงานเกิดความกระตือรือร้น 

 คุณต้องหาปลาฉลามให้กับชีวิตแล้วท่านจะเกิดความ

กระตือรือร้น ผมเคยได้รับ Forward mail เรื่องหนึ่งน่าสนใจมาก คือ 

คนญี่ปุ่นเขานิยมกินปลา และชอบเน้ือปลาสดๆ แต่ทะเลของญี่ปุ่น

สมัยหนึ่งไม่มีปลาที่ชุกชุม ชาวญี่ปุ่นจึงต้องใช้เรือขนาดใหญ่ไปหา

ปลากลางทะเลลกึ ซึง่ไกลจากฝ่ังเป็นอันมาก การออกทะเลลกึแต่ละ

ครั้งกินเวลาไป 3-4 วัน กว่าจะกลับเข้าฝั่ง ท�าให้ปลาที่หามาได้ไม่สด 

คนญี่ปุ่นจึงไม่ชอบกิน

ต่อมาได้มกีารคดิค้น ตูแ้ช่แขง็ กล่าวคอืเมือ่จบัปลาขึน้มาได้

ก็จะเก็บไว้ในตู้แช่แข็ง แต่ชาวญี่ปุ่นก็ไม่นิยมกินเช่นกันเพราะชาว

ญี่ปุ่นสามารถแยกรสชาติได้ ว่าอะไรคือรสชาติของปลาสด และ

รสชาติของปลาแช่แข็ง

เมื่อเป็นเช่นนี้ บริษัทประมงแห่งหน่ึงจึงเริ่ม ติดตั้งแท็งก์น�้า

ขนาดใหญ่บนเรือ แล้วเอาปลาที่จับได้ใส่ลงไป แต่พอปลาถูกอยู่ใน

พื้นที่ท่ีจ�ากัด และถูกเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาตามคลื่นทะเลอยู่หลายวัน 

สุดท้ายปลาก็ไม่ยอมว่ายน�้า ซึม ขาดชีวิตชีวา แม้จะมีชีวิตอยู่ก็ตาม

แต่บางตวัก ็เหงา ซมึ ไม่ยอมว่ายน�า้ จนตายในทีส่ดุ ถงึแม้ปลาบางตัว

ที่ยังไม่ตาย เมื่อชาวญี่ปุ่นกินก็รู้ และสัมผัสได้ถึงรสชาติว่า ปลาที่ไม่

ได้ว่ายน�้านานหลายวัน ซึม ใกล้ตายรสชาติแตกต่างกับปลาที่มีชีวิต

ชีวา ว่ายน�้าอย่างมีความสุขอย่างไร

คนญีปุ่น่คนหนึง่ จงึคดิไอเดยีขึน้มาได้ว่า เขาจะใส่ปลาฉลาม

เข้าไปในแท็งก์น�า้ขนาดใหญ่ด้วย เขาให้เหตผุลว่า ปลาฉลามอาจกนิ

ปลาไปบางส่วนบ้าง แต่มันท�าให้ปลาส่วนใหญ่มีชีวิตชีวามากขึ้น 

เน่ืองจากต้องว่ายน�้าเพ่ือเอาตัวรอดจากการถูกปลาฉลามกิน ท�าให้

ปลาส่วนใหญ่มีชีวิตชีวา มีความท้าทาย มากขึ้น

ดังนั้น หากท่านมีความรักในงานที่ท่านท�า และท่านหาปลา

ฉลามให้แก่ชีวิตของท่านได้ กล่าวคือท่านได้ท�างานที่ท่านชอบ

หาความท้าทายในการท�างานอยู่เป็นประจ�า ท่านก็จะเกิดความ

กระตือรือร้น ความมีชีวิตชีวา ขึ้นมาในงานที่ท่านท�า แล้วท่านจะ

ท�างานอย่างมีความสนุก และเป็นสุขกับการท�างาน ท่านจะท�างาน

ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ท่านจะสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม จง

ท�างานอย่างมคีวามกระตอืรอืร้น แล้วชวีติในการท�างานของท่านก็จะ

มีความสุขมากยิ่งขึ้น

3.  จงมีความฝัน คนที่มีความฝันจะไม่รู้จักความยากจน

เพราะคุณรวยเท่าความฝัน ในความฝันคุณรวยเท่าไรก็ได้..ใน 

ความฝันคุณจะเป็นอะไรก็ได้..คุณเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้...ในความฝัน

เป็นนักธุรกิจ เป็นมหาเศรษฐี...เป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นนักกีฬา 

มืออาชีพ ในความฝันคุณรวยเท่าความฝัน...อย่าให้ความใฝ่ฝันของ

คุณตายไปขณะที่คุณยังมีลมหายใจอยู่..อย่าให้ความใฝ่ฝันของคุณ

ตายไปขณะทีคุ่ณยังมชีวีติอยู่...จงรกัษา และท�านบุ�ารงุความฝันของคณุ

จงกล้าที่จะฝัน เพราะความฝันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้

ทนัโลก ความฝันสร้างคนให้เป็นคน ความฝันสามารถควบคมุบคุลกิของ

คุณให้ย่ิงใหญ่ และคุณสามารถประสบความส�าเร็จได้ด้วยความฝัน

อย่าหยุดที่จะฝัน

จงหาความฝันให้เจอ จงถามหัวใจคุณเอง อย่าถามหัวใจ 

คนอืน่ จงตามความฝันเป็นของตนเอง ไมใ่ช่ตามความฝันของคนอืน่ 

หลายคนสมัยเข ้ามหาวิทยาลัย ชอบเรียนหนังสือตามคนอื่น 

ตามเพือ่น ตามพ่อแม่ ไม่ได้ตามความคดิ ความฝันของตนเอง ฉะนัน้

จงค้นหาความฝันของตนเองให้เจอ แล้วคุณจะประสบความส�าเร็จ 

ดังนั้น 3 วิธี ข้างต้นคือแนวทางในการพัฒนาตัวเองให้กลาย
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