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M
indset หร่อกรอบุค้วามคิ้ด ม้ความสำาคัญมาก

ต้อ่การ่เปน็ี้นัี้กการ่ต้ลาดหร่อ่การ่เปน็ี้นัี้กธ์รุ่กิจในี้ยุค

ปัจจุบัันี้ เพื่ร่าะ Mindset หร่อกรอบุค้วามคิ้ด เป็นี้ความเช่ิ�อ 

เป็นี้ทศันี้คต้ ิท้�เกดิจากปร่ะสบัการ่ณ์ต่้าง ๆ  ท้�นี้กัการ่ต้ลาดหร่อ่นี้กัธ์รุ่กจิ 

ได้ปร่ะสบัมาแล้ว กลายเป็นี้ความเชิ่�อ ความคิด และทัศนี้คต้ิ 

ซึ�ง Mindset หร่อกรอบุค้วามคิ้ด แบ่ังเป็นี้ 2 ปร่ะเภท 

ใหญ่ ๆ ค่อ

1.Growth Mindset ทางด้านี้การ่ต้ลาด (กร่อบัความคิด

แบับัเจร่ญิเต้บิัโต้ ก้าวหน้ี้า) โดยนี้กัการ่ต้ลาดท้�ม ้Mindset ปร่ะเภทนี้้� 

จะเชิ่�อมั�นี้ในี้ต้นี้เอง ม้ความฉลาด และความสามาร่ถึท้�จะเร่้ยนี้รู่ ้

สิ�งต้่าง ๆ  ท้�ทันี้สมัย ชิอบัความท้าทาย มองสิ�งต้่าง ๆ  ว่าเป็นี้โอกาส

ในี้การ่เร่้ยนี้รู่้ และพื่ัฒนี้า มากกว่าการ่มองว่าเป็นี้อุปสร่ร่ค

2.Fixed Mindset ทางดา้นี้การ่ต้ลาด (กร่อบัความคิดแบับั

ยึดต้ิดหร่่ออนีุ้ร่ักษ์นี้ิยม) โดยนี้ักการ่ต้ลาดท้�ม้ Mindset แบับันี้้�จะ

ม้ความเชิ่�อว่า ต้นี้เอง ไม่ชิอบัพื่ัฒนี้า ไม่ชิอบัการ่เปล้�ยนี้แปลง ไม่

ชิอบังานี้ท้�ท้าทาย เล้�ยงงานี้ท้�ท้าทาย หร่่อเม่�อม้ปัญหายาก ๆ ก็จะ

กลัว ไม่ชิอบัสิ�งใหม่ ๆ

แล้วท่านี้ละ เป็นี้นัี้กการ่ต้ลาดแบับัไหนี้ หร่่อเป็นี้นี้ักธุ์ร่กิจ

ปร่ะเภทไหนี้ 1. Growth Mindset หร่่อ 2. Fixed Mindset ถึ้าท่านี้

เปน็ี้ปร่ะเภทท้� 1. Growth Mindset กข็อแสดงความยนิี้ดด้้วย เพื่ร่าะ

ในี้โลกธ์ุร่กิจยุคปัจจุบัันี้ และโลกธ์ุร่กิจในี้อนี้าคต้ นี้ักการ่ต้ลาด

ปร่ะเภท 1. Growth Mindset จะปร่ะสบัความสำเร่็จในี้เชิิงธ์ุร่กิจ 

และในี้ทางแข่งขันี้มากกว่า 2 .Fixed Mindset 

ส่ำห้รับห้ลักการพัฒนา Growth Mindset ข้องนัก 

การติลาด้ห้ร่อนักธีุรกิจ ม่ด้ังน่�

1. จงคิดบัวก จงพื่ัฒนี้าความเชิ่�อมั�นี้ในี้ต้นี้เองว่า ต้นี้เอง

ทำได้ เพื่่�อทำให้เกิดทัศนี้คต้ิท้�ด้ในี้การ่ทำงานี้ ต้ร่งกันี้ข้ามหากว่า

เร่ามท้ศันี้คต้ใินี้ทางลบัหร่อ่คดิลบั กจ็ะทำใหเ้ร่าไมม้่พื่ลงัใจในี้การ่

สร่้างสร่ร่ค์การ่ทำงานี้ หลายคนี้อาจต้ั�งคำถึามว่า แล้วเร่าจะทำ

อย่างไร่ให้เกิดการ่พื่ัฒนี้า Mindset ท้�ด้ คำต้อบัก็ค่อ จงพื่ัฒนี้า 

Mindset ในี้ทุก ๆ วันี้นี้ั�นี้เอง

2. ร่ะยะทางหม่�นี้ล้� ต้้องเร่ิ�มต้้นี้จากก้าวแร่ก ต้้องทำสิ�ง 

เล็ก ๆ ก่อนี้แล้วค่อยเติ้บัโต้ขึ�นี้เป็นี้ลำดับั บัร่ิษัทใหญ่ ๆ ก็เชิ่นี้กันี้ 

เต้บิัโต้มาจากบัร่ษิทัเลก็ ๆ ดงันี้ั�นี้ นี้กัการ่ต้ลาด นี้กัธ์รุ่กจิ ต้้องใจเย็นี้ 

ในี้การ่ท้�จะร่อคอยความสำเร่็จท้�จะเกิดขึ�นี้ในี้อนี้าคต้

3. จงสร่้างท้มงานี้ ไม่ม้ใคร่ทำงานี้ท้�ยิ�งใหญ่ได้ด้วยต้นี้เอง 

ทั�งน้ี้� ต้้องม้ผู้อ่�นี้คอยช่ิวยเหล่อ ยิ�งต้้องการ่ขยายธุ์ร่กิจให้ม้ความ 

ยิ�งใหญ่ หร่่อต้้องการ่ให้องค์กร่เต้ิบัโต้ขึ�นี้ ยิ�งต้้องใชิ้คนี้เป็นี้จำนี้วนี้

ท้�มากขึ�นี้ ดังนี้ั�นี้ เร่าต้้องม้การ่พื่ัฒนี้า Mindset ของท้มงานี้ด้วย

4. จงสร่้างเคร่่อข่ายร่่วมกันี้ในี้การ่ทำงานี้ เม่�อบัร่ิษัทหร่่อ

องค์กร่เติ้บัโต้ขึ�นี้ นี้อกจากเร่่�องทม้งานี้ของเร่าแล้ว เร่ายังต้อ้งพื่ึ�งพื่า

องค์กร่อ่�นี้ หร่่อบัร่ิษัทอ่�นี้คอยชิ่วยด้วย ซึ�งการ่ทำงานี้เป็นี้เคร่่อข่าย

ร่่วมกันี้จะทำให้ได้ร่วดเร่็วขึ�นี้ สะดวกขึ�นี้ 

5. คิดถึึง พืู่ดถึึง เป้าหมายบั่อย ๆ การ่ต้ั�งเป้าหมายเป็นี้สิ�ง

ต้้องม้ในี้การ่ทำธ์ุร่กิจหร่่อทางด้านี้การ่ต้ลาด เพื่ร่าะการ่ต้ั�ง 

เป้าหมาย จะทำให้เร่าเกดิทศิทางในี้การ่ทำงานี้ การ่คดิถึงึ การ่พื่ดูถึงึ 
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อาจารย์ประจ�าบัณฑิิตวิทยาลัย ม.พัิษณุโลก

www.drsuthichai.com

Mindset

สำำ�หรัับนัักก�รัตล�ด



TPA
news

50 TPA news

Marketer คุณเป็นได้

June 2022 | No. 306 |

เป้าหมายบ่ัอย ๆ จะทำให้เร่าเกิดการ่จดจ่อท้�เป้าหมายในี้การ่

ทำงานี้ ซึ�งเป็นี้การ่ต้อกย�ำ ทำให้เร่าเกิดความมุ่งมั�นี้ ไม่ย่อท้อ 

ในี้การ่ทำงานี้ 

ตัวอ่ย่างขีอ่งนัก้ธุุรัก้ิจ นัก้ก้ารัตลาด้ที่่�ม่่ Mindset ที่่�ปัรัะสบ

ความ่สำเรั็จ เชิ่น 

โดนี้ัลด์ ทร่ัมป์ หร่่อ ด้ท้. อภิมหาเศร่ษฐ้วัย 69 ปี ผู้ปร่ะกาศ

ต้นี้ชิิงต้ำแหนี้่งปร่ะธ์านี้าธ์ิบัด้ของสหร่ัฐอเมร่ิกา เขาอยู่ในี้วงการ่

อสงัหาร่มิทร่พัื่ย์ เขาใชิช้ิว้ติ้ท้�คุม้คา่มาก มอ้ยูห่ลายคร่ั�งท้�ธ์รุ่กจิของ

เขาปร่ะสบัปัญหาถึึงขั�นี้ล้มละลาย แต้่เขาก็สามาร่ถึพื่ลิกฟัื�นี้ธ์ุร่กิจ

ของเขาขึ�นี้มาใหม่ได้ ม้คนี้วิเคร่าะห์ว่า ทำไมเขาจึงปร่ะสบัความ

สำเร่็จอย่างยิ�งใหญ่ ความจร่ิงม้หลายเหตุ้ผล แต่้ม้เหตุ้ผลหนึี้�งท้�

สำคัญก็ค่อ เขาเป็นี้คนี้ม้ Mindset แบับัอภิมหาเศร่ษฐ้นี้ั�นี้เอง

 หร่่อบัุคคลเหล่านี้้�ก็เช่ินี้กันี้ ม้ Mindset ท้�ปร่ะสบัความ

สำเร่็จ เชิ่นี้ สต้้ฟั จอบัส์ และบัิล เกต้ส์ ไม่ได้เร่้ยนี้จบัมหาวิทยาลัย 

แต้่ลาออกในี้ขณะท้�กำลังเร้่ยนี้มหาวิทยาลัยอยู่ เพื่ร่าะทั�งคู่รู่้ว่า

ต้นี้เองชิอบัอะไร่, ไทเกอร่์ วูดส์ รู่้ว่าต้นี้ชิอบัเล่นี้ก้ฬาปร่ะเภทกอล์ฟั 

มาต้ั�งแต้่อายุ 2 ขวบั อ้กทั�งหยุดการ่เร่้ยนี้มหาวิทยาลัยขณะเร่้ยนี้ 

ปที้� 2 เพื่่�อออกไปเล่นี้กอล์ฟัเป็นี้อาชิพ้ื่, มาร์่ค ซคัเคอร์่เบิัร่ก์ ผูก้อ่ต้ั�ง 

Facebook ร่่วมกับัเพื่่�อนี้พื่ัฒนี้า Faecbook ต้ั�งแต้่ต้อนี้เร่้ยนี้อยู่ท้�

มหาวิทยาลัยฮาวาร์่ด หลังจากนี้ั�นี้กห็ยดุการ่เร่ย้นี้แล้วเป็นี้ผูบ้ัริ่หาร่

ของ Faecbook อย่างเต้็มต้ัว 

ผู้พื่ันี้แซนี้เดอร่์ส แห่ง ไก่ทอด KFC ค้นี้หาต้ัวต้นี้เจอต้อนี้

อายุ 65 ปี หลังจากทำงานี้มากมายหลากหลายอาชิ้พื่ เชิ่นี้ ทำงานี้

ในี้ฟัาร่์ม คนี้ขับัร่ถึบัร่ร่ทุก พื่นี้ักงานี้ขายปร่ะกันี้ พื่นี้ักงานี้ดับัเพื่ลิง 

ทหาร่ แต่้ทักษะด้านี้การ่ทำอาหาร่เป็นี้สิ�งท้�เขาทำอย่างต่้อเน่ี้�อง

ต้ลอดชิ้วิต้ เขาจึงต้ัดสินี้ใจทำสูต้ร่ไก่ทอดท้�อร่่อยท้�สุดในี้โลกเม่�อ

ต้อนี้อายุ 65 ปี

วอลท์ ดิสนี้้ย์ เขาต้้องการ่ให้ผู้คนี้เกิดความสุข โดยเฉพื่าะ

เด็ก ๆ ด้วยหัวใจของการ่เป็นี้ผู้ให้ เขาจึงสร่้างสวนี้สนีุ้กดิสนี้้ย์ขึ�นี้ 

แต่้ก็ไม่ใชิ่เร่่�องง่าย ๆ เน่ี้�องจากเขาต้้องขอกู้หร่่อขอการ่สนี้ับัสนีุ้นี้

ทางด้านี้การ่เงินี้จากสถึาบัันี้ต้่าง ๆ ซึ�งเขาก็ถึูกปฏิิเสธ์ถึึง 302 คร่ั�ง 

แต้่เขาก็ไม่ยอมแพื่้ จนี้ความฝ่ันี้ของเขาเป็นี้ความจร่ิงขึ�นี้มาได้ 

ก็เนี้่�องจากจิต้ใจท้�เป็นี้ผู้ให้ โดยต้้องการ่มอบัความสุขให้แก่เด็ก ๆ 

ทั�วโลก

ในอด้่ติ “ใครั ๆ ก้็บอ่ก้ว่านก้เที่่านั�นที่่�บินได้้” แต้่ด้วยฝ่ีม่อ

ของ 2 พื่้�นี้้องต้ร่ะกูลไร่ค์เคร่่�องบัินี้ลำาแร่กจึงถึูกสร่้างขึ�นี้

ในอด้ต่ิ “ใครั ๆ  ก้บ็อ่ก้ว่า ม่นุษยไ์ม่ส่าม่ารัถวิ�งได้้รัะยะที่าง 

1 ไม่ล์น้อ่ยก้ว่า 4 นาที่่” และแล้วโร่เจอร่์แบันี้นี้ิสเต้อร่์ก็เป็นี้มนีุ้ษย์

คนี้แร่กท้�วิ�งได้ ในี้เวลาต้่อมาก็ม้คนี้อ้ก 10 คนี้ 100 คนี้ 1,000 คนี้ 

10,000 คนี้ 100,000 คนี้วิ�งได้

 ดั�งนี้ั�นี้ ท่านี้ก็สามาร่ถึพื่ัฒนี้า Mindset ให้ปร่ะสบัความ

สำเร่็จเชิ่นี้เด้ยวกับับัุคคลท้�ปร่ะสบัความสำเร่็จข้างต้้นี้ท้�กร่ะผมได้

กล่าวถึงึ จงเชิ่�อมั�นี้วา่ต้นี้เอง สามาร่ถึปร่ะสบัความสำเร่จ็ได ้จงเชิ่�อ

มั�นี้ว่าเร่าสามาร่ถึเป็นี้นัี้กการ่ต้ลาด หร่่อเป็นี้นัี้กธุ์ร่กิจท้�ด้ ท้�เก่งได้ 

เพราะค้นเราทีุ่กค้นสามารถพัฒนาได้ เร่ยนรู้ได้ และการ

ฝึกฝนได้นั�นเอง


