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บทน�ำ

ผมเรยีนรู้จากเรื่องราวได้มากกว่าการฟังบรรยายเสมอ

และหนังสือเล่มนี้ก็เขียนขึ้นมาเพื่อผู้คนที่เป็นเหมือนกับ

ผม

มีเรื่องราวหนึ่งกล่าวถึงชายชาวอเมริกันซึ่งเลื่อมใสใน

ศาสนาพทุธและดั้นด้นขึ้นเขาไปหาพระอาจารย์แก่พรรษา

เขาตั้งตารอที่จะศกึษาเล่าเรยีนจากพระอาจารย์  ทั้งสอง

นั่งขดัสมาธอิยู่บนพื้นพร้อมกบัชดุน�้าชา

เขารู้สึกประหม่าและอยากท�าให้พระอาจารย์ประทับใจ

กบัความรู้ของตวัเอง

จงึเริ่มพูดถงึทกุสิ่งที่ตวัเองรู้เกี่ยวกบัศาสนาพทุธ

ส่วนพระอาจารย์กเ็ริ่มรนิน�้าชาลงในถ้วยของผู้มาเยอืน

เขาพูดถึงหนังสือทุกเล่มที่เคยอ่านมาและอาจารย์ชื่อดัง

ทกุคนที่เคยเล่าเรยีนด้วย

พระอาจารย์ยงัคงรนิน�้าชาต่อไป

เขาเอ่ยถงึอารามทกุแห่งที่เคยไป  ก่อนจะเริ่มแสดงท่าที

กระวนกระวายเมื่อเหน็ว่าน�้าชาเกอืบเตม็ถ้วยแล้ว
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แต่พระอาจารย์กย็งัคงรนิน�้าชาต่อไป

เขาเริ่มพูดเร็วขึ้นเกี่ยวกับวิธีฝึกสมาธิแบบต่าง ๆ ที่เคย

ลองปฏบิตั ิ พลางจ้องเขมง็อยูท่ี่ถ้วยซึ่งตอนนี้มนี�้าชาปริ่มถงึขอบ

แล้ว

พระอาจารย์ยงัคงรนิน�้าชาต่อจนล้นออกมาจากถ้วย

น�้าเริ่มนองไปทั่วโต๊ะและไหลลงบนพื้น  แต่พระอาจารย์

กย็งัรนิน�้าชาไปเรื่อย ๆ

เขาตะโกนลั่น  “หยดุครบั  หยดุ  พระอาจารย์รนิน�้าชา

ต่อท�าไม  ถ้วยเตม็แล้ว  มนัรบัน�้าชาไม่ได้อกีแล้ว”

พระอาจารย์เอ่ยว่า  “จิตใจของโยมก็เหมือนถ้วยใบนี้  

มันเต็มจนไม่มีที่เหลือพอส�าหรับสิ่งใดแล้ว  โยมต้องท�าจิตใจ 

ให้โล่งก่อนถงึจะรบัสิ่งใหม่ ๆ ได้  เช่นเดยีวกบัถ้วยใบนี้”

นี่คอืปัญหาที่เกดิขึ้นกบัคนส่วนใหญ่

เรากลัวจนตัวแข็งเมื่อคิดว่าต้องปล่อยวางสิ่งที่ตัวเองรู้  

เราได้รับความรู้บางอย่างและยึดติดอยู่กับมัน  ส่งผลให้เรา 

ไม่อาจเรยีนรู้สิ่งใหม่ได้

แอดไล สตเีวนสนั  กล่าวไว้ว่า  “ผูค้นส่วนใหญ่รบัมอืกบั

ทกุปัญหาด้วยการพูดพล่าม”

เพราะเรารู้สกึว่าเราต้องเป็นคนแรกที่น�าเสนอทางออก

เราคดิว่าความรู้คอืจดุแขง็  และความไม่รู้คอืจดุอ่อน

แต่เมื่อคิดเช่นนั้น  เราก็จะท�าได้เพียงน�าเสนอทางออก

เดมิ ๆ ที่มอียู่แล้ว  และไม่ได้เรยีนรู้สิ่งใหม่ ๆ

เราไม่ได้เรยีนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพราะเราไม่เคยตั้งค�าถาม
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เราไม่ตั้งค�าถามเพราะกลวัที่จะพูดว่า  “ฉนัไม่รู้”

เราไม่เคยพูดว่า  “ฉนัไม่รู้”  เราจงึไม่ได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ

ถ้วยของเราเตม็จนล้น

โสกราตสีเคยสนทนากบัเมโนผู้เชื่อว่าทศันะอนัหนกัแน่น

จะท�าให้เขาชนะการโต้เถยีงได้

แล้วโสกราตีสก็กล่าวว่า  “ข้าพเจ้าฉลาดกว่าชายผู้นี้  

เนื่องจากเราทั้งคูด่จูะไม่รูอ้ะไรเกี่ยวกบัสิ่งที่ยิ่งใหญห่รอืมคีณุค่า  

แต่เขาทึกทักเอาเองว่าตัวเองเป็นผู ้รู ้ทั้งที่ความจริงแล้วไม่รู ้ 

อะไรเลย  ในขณะที่ข้าพเจ้าไม่รู ้อะไรเลยและไม่ได้ทึกทักว่า 

ตวัเองรู้  ดงันั้น  ข้าพเจ้าจงึฉลาดกว่าเขา  เพราะข้าพเจ้าไม่ได้

ทกึทกัเอาเองว่าข้าพเจ้ารู้ในสิ่งที่ตวัเองไม่รู้”

เล่าจื๊อ  (บิดาแห่งลัทธิเต๋า)  กล่าวไว้อย่างเรียบง่ายว่า  

“ผูม้ปัีญญารูว่้าตวัเองไม่รูอ้ะไร  คนเขลาไม่รูว่้าตวัเองไม่รูอ้ะไร”

ค�ากล่าวของพวกเขาล้วนเกี่ยวข้องกบัวธิจีดัการปัญหา

สิ่งที่ขดัแย้งกบัแนวคดิเดมิ ๆ คอือนัที่จรงิความรูม้จีดุอ่อน  

และความไม่รู้กม็จีดุแขง็

การใช้ความไม่รู้คู่กับความใคร่รู้อย่างเหมาะสมจะช่วย 

ให้เราค้นพบสิ่งที่ตวัเองไม่รู้

และความรู้  “ใหม่”  นั้นจะช่วยให้เราค้นพบทางออก 

ใหม่ ๆ

ซึ่งเป็นทางออกที่เราไม่มีทางมองเห็นหากยึดติดอยู่กับ

ความรู้เดมิ ๆ
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หนงัสอืเล่มนี้จะพูดถงึการตั้งค�าถาม  เพราะการคดิอย่าง

สร้างสรรค์ตั้งอยู่บนการตั้งค�าถาม

โดยใช้ความไม่รู ้เป็นดั่งคบเพลิงเพื่อค้นหาสิ่งที่คนอื่น 

มองข้ามหรอืมองไม่เหน็

การผนวกความไม่รูเ้ข้ากบัความใคร่รูจ้ะก่อให้เกดิค�าถาม

ที่ไม่เคยมใีครถามมาก่อน

ค�าถามอย่างท�าไมเป๊ปซี่ถึงขายน�้าอัดลมในรัสเซียได้   

ในขณะที่โคคา-โคลาท�าไม่ได้

ไอบเีอม็ก้าวขึ้นเป็นบรษิทัคอมพวิเตอร์ที่ใหญ่ที่สดุในโลก

ระหว่างช่วงภาวะเศรษฐกจิตกต�่าได้อย่างไร

คนวิปลาสและฆาตกรกลายเป็นผู้มีคุณูปการต่อภาษา

องักฤษได้อย่างไร

คณุจะขายเครื่องแก้วให้กบัผูค้นซึ่งมเีครื่องแก้วที่พวกเขา

ต้องการครบแล้วได้อย่างไร

จอร์จ วอชิงตัน  ตายเพราะเพื่อนที่มีความรู้มากเกินไป

ได้อย่างไร

คู่แข่งที่พยายามบดขยี้อูเบอร์กลับท�าให้มันเติบโตขึ้น 

ได้อย่างไร

ผู้เชี่ยวชาญสร้างกฎการตั้งรหัสผ่านที่ไร้ประโยชน์แต่ว่า 

ทกุคนกย็งัคงเชื่อถอืขึ้นมาได้อย่างไร

ดิสนีย์สร้างความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับหนูเลมมิงขึ้นมา 

ได้อย่างไรและเพราะอะไร
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คนที่ฉลาดที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกสูญเงินจ�านวน

หลายพนัล้านดอลลาร์ได้อย่างไรและเพราะอะไร

คุณจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาด้วยการจงใจที่จะไม่มีแบรนด์

ได้อย่างไร

ความคิดของเราก็เหมือนถ้วยชาของชายผู้เลื่อมใสใน

ศาสนาพทุธคนนั้น

หากไม่ท�าให้ถ้วยว่างเปล่าเสยีก่อน  เราจะไม่สามารถใส่

สิ่งใหม่ ๆ ลงไปได้

และความไม่รู้ก็คือเครื่องมือในการท�าให้ถ้วยว่างเปล่า

เพื่อเตมิความรู้ใหม่เข้าไป

ความไม่รู ้ที่ผนวกเข้ากับความใคร่รู ้คือจุดก�าเนิดของ

ความรู้ใหม่ทั้งปวง

เมื่อน�ามาใช้อย่างเหมาะสม  ความไม่รู ้จึงกลายเป็น 

อาวธุลบัของเรา

SAMPLE



สิ่งที่คุณไม่รู้
ว่าตัวเองไม่รู้

ส่วนที่ 1
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ค�ำตอบคือค�ำถำม

ในปี 1942 อังกฤษก�ำลังจะพ่ำยแพ้ในยุทธนำวีแห่ง

แอตแลนติก  ซึ่งหมำยควำมว่ำพวกเขำจะกลำยเป็นผู้แพ้ใน

สงครำมโลก

สถำนกำรณ์นี้ท�ำให้พวกเขำต้องใช้ควำมคิดอย่ำงเต็มที่

และพร้อมที่จะลองท�ำทกุอย่ำงเพื่อเอำชนะ

หนึ่งในควำมพยำยำมนั้นคอืกำรจ�ำลองกำรท�ำสงครำม

คนที่เข้ำร่วมโครงกำรนี้ได้เพรำะไม่ได้รับผิดชอบเรื่อง

ส�ำคญั ๆ มเีพยีงทหำรเรอืที่เกษยีณอำยแุล้ว 1 คนกบัทหำรเรอื

หญิงอำยุน้อย 8 คน  ซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่ำหน่วย

พัฒนำยุทธวิธีป้องกันพื้นที่เวสเทิร์น แอพโพรเชส  (Western 

Approaches Tactical Unit  หรอื  WATU)

แน่นอนว่ำบรรดำทหำรเรือหญิงไม่รู ้อะไรเลยเกี่ยวกับ

สงครำมปรำบเรอืด�ำน�้ำ

ซึ่งหมำยควำมว่ำพวกเธอมคี�ำถำมมำกมำย

และกำรตั้งค�ำถำมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี  นี่เป็นควำมจริง

ส�ำหรบัทกุปัญหำ

ค�ำถำม : บรเิวณใดของขบวนเรอืที่ตกเป็นเป้ำกำรโจมตี

ค�ำตอบ : บรเิวณกลำงขบวนมกัถกูโจมตใีนช่วงกลำงคนื

ค�ำถำม : ขบวนเรอืมขีนำดเท่ำไหร่

ค�ำตอบ : รำว 20 ตำรำงกโิลเมตร
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ค�ำถำม : ตอร์ปิโดมพีสิยักำรยงิไกลแค่ไหน

ค�ำตอบ : รำว 3 กโิลเมตร

ข้อสรปุ  เรอือตู้องโจมตจีำกในขบวนเรอื  เพรำะตอร์ปิโด

ไม่สำมำรถเข้ำถงึบรเิวณกลำงขบวนจำกด้ำนนอกได้

ค�ำถำม : ขบวนเรอืเคลื่อนที่ด้วยควำมเรว็เท่ำไหร่

ค�ำตอบ : รำว 10 นอต

ค�ำถำม : เรอือูเคลื่อนที่ด้วยควำมเรว็เท่ำไหร่

ค�ำตอบ : 16 นอตเมื่ออยู่เหนือน�้ำและ 6 นอตเมื่ออยู่ 

ใต้น�้ำ

ข้อสรุป  เรืออูต้องโจมตีขณะอยู่เหนือน�้ำเพรำะถ้ำอยู่ 

ใต้น�้ำจะแล่นช้ำเกนิไป

ค�ำถำม : เรืออูต้องใช้เวลำเท่ำไหร่ในกำรบรรจุตอร์ปิโด

ใหม่

ค�ำตอบ : ประมำณครึ่งชั่วโมง

ค�ำถำม : พวกเขำบรรจุตอร์ปิโดใหม่ขณะอยู่เหนือน�้ำ 

ใช่หรอืไม่

ค�ำตอบ : ไม่ใช่  พวกเขำบรรจขุณะอยู่ใต้น�้ำ

ข้อสรุป  หลังโจมตีเสร็จ  เรืออูจะด�ำลงไปใต้น�้ำและถูก

ขบวนเรอืทิ้งห่ำง
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จำกนั้นเรอือูกจ็ะขึ้นสู่ผวิน�้ำเพื่อตำมขบวนเรอืให้ทนั

กำรตอบค�ำถำมเหล่ำนี้ท�ำให้ทหำรเรอืผูเ้กษยีณอำยตุ้องคดิ

แบบผู้บญัชำกำรเรอือู  ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่มคีนท�ำเช่นนี้

พวกเขำตระหนกัว่ำเรอืพฆิำตยงัพอมเีวลำระหว่ำงที่เรอือู

บรรจุตอร์ปิโดใหม่  แทนที่จะแตกตื่นเมื่อเรือล�ำแรกในขบวน

ระเบดิ

เรือพิฆำตสำมำรถปล่อยให้ขบวนเรือเคลื่อนที่กันต่อไป

แล้วค่อยค้นหำเรอือูที่ก�ำลงับรรจตุอร์ปิโดอยู่ใต้น�้ำ

เนื่องจำกเรืออูเคลื่อนที่ได้ช้ำกว่ำเมื่ออยู่ใต้น�้ำ  และ 

เรือพิฆำตก็สำมำรถใช้เครื่องค้นหำวัตถุใต้น�้ำที่เรียกว่ำแอสดิก  

(ASDIC)  เพื่อระบตุ�ำแหน่งของเรอือูได้

แต่พวกเขำต้องพิสูจน์ให้นำยพลที่รับผิดชอบเรื่องนี้เห็น

เสียก่อนว่ำยุทธวิธีดังกล่ำวใช้ได้ผล  พวกเขำจึงจ�ำลองกำรท�ำ

สงครำม

พลเรอืเอกเซอร์แมกซ์ ฮอร์ตนั  เป็นอดตีลูกเรอืด�ำน�้ำ

เขำสวมบทเป็นกปัตนัของเรอือูในสงครำมจ�ำลองครั้งนี้

เขำโจมตขีบวนเรอื 5 ครั้ง  แต่ศตัรูที่มองไม่เหน็กจ็มเรอื

ของเขำได้ทั้ง 5 ครั้งด้วยยทุธวธิใีหม่นี้

นำยพลอยำกรู้ว่ำศัตรูคนนี้ซึ่งเขำยังไม่เคยเห็นหน้ำเลย

เป็นใคร

ปรำกฏว่ำศตัรูของเขำคอืเจเนต็ โอเคลล์  ทหำรเรอืหญงิ

วยั 18 ปีซึ่งเป็นผู้ช่วยคดิค้นยทุธวธิดีงักล่ำว
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นำยพลเริ่มรู้สึกเชื่อมั่น  แล้วยุทธวิธีนี้ก็ถูกน�ำมำใช้จม 

เรอือูในมหำสมทุรแอตแลนตกิ

หน่วย  WATU  มีสมำชิกเพิ่มขึ้น  โดยประกอบด้วย 

ทหำรเรือชำย 8 คน  ทหำรเรือหญิง 36 คน  และยังมีทหำร 

ชั้นประทวนจ�ำนวนหนึ่ง

ในช่วงสงครำมพวกเขำฝึกทหำรเรือ 5’000 คนเพื่อท�ำ

สงครำมปรำบเรอืด�ำน�้ำ

เมื่อยุทธนำวีแห่งแอตแลนติกสิ้นสุดลง  ผลปรำกฏว่ำ 

พวกเขำท�ำลำยเรอือูได้ถงึ 75 เปอร์เซน็ต์

พวกเขำพบว่ำคุณค่ำของกำรตั้งค�ำถำมใหม่ ๆ ก็คือ 

กำรค้นพบค�ำตอบใหม่ ๆ

ซึ่งคงไม่มีทำงเกิดขึ้นได้ถ้ำไม่มีกำรฝึกฝนทหำรเรือหญิง

เหล่ำนี้

กำรตั้งค�ำถำมที่ไม่เคยมใีครถำมมำก่อนไม่ใช่เรื่องโง่เขลำ  

แต่สำมำรถน�ำไปสู่ชัยชนะในยุทธนำวีแห่งแอตแลนติกได้เลย 

ทเีดยีว SAMPLE



23

พลังของตลำดเฉพำะกลุ่ม

หนึ่งในสินค้ำที่คุณสำมำรถซื้อได้จำกกู๊ปซึ่งเป็นแบรนด ์

ของกวนิเนธ็ พลัโทรว์  คอืเทยีนหอมที่ตดิฉลำกว่ำ  “กลิ่นเหมอืน

ช่องคลอดของฉนั”  ซึ่งมรีำคำเพยีง 75 ดอลลำร์

แน่นอนว่ำในสื่อออนไลน์เต็มไปด้วยกำรเย้ยหยันและ 

กำรล้อเลยีน

แต่หลงัจำกวำงขำยเพยีงไม่กี่วนัมนักห็มดเกลี้ยง

ถ้ำคุณซื้อไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจ  เพรำะเว็บไซต์ของเธอ 

ยงัมไีข่โยนขีำยด้วย

ไข่โยนีที่ว่ำนี้ท�ำมำจำกหยกและจ�ำหน่ำยในรำคำเพียง  

60 ดอลลำร์

เมื่อผลติภณัฑ์ดงักล่ำววำงขำย  บรรดำหนงัสอืพมิพ์และ

รำยกำรโทรทศัน์กพ็ำกนัล้อเลยีนเธออกีครั้ง

แต่ถ้ำคณุไม่สนใจไข่โยน ี เธอยงัมชีดุอบไอน�้ำช่องคลอด

สิ่งที่คุณต้องท�ำมีเพียงนั่งอบไอน�้ำด้วยสมุนไพรจิงจูฉ่ำย

และเพลดิเพลนิไปกบัคณุประโยชน์ของมนั

สื่อต่ำง ๆ พำกนัดูแคลนและไม่ยอมรบัผลติภณัฑ์ของเธอ

เช่นเคย

พัลโทรว์ให้สัมภำษณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเธอทั้งใน

นติยสำรและรำยกำรทอล์กโชว์ทั่วโลก
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สิ่งที่น่ำสนใจคือกู๊ปแทบไม่ได้ท�ำโฆษณำเลย  แต่มัน 

กลับกลำยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและได้รับกำรพูดถึง 

มำกที่สดุในโลก

เวบ็ไซต์นี้มผีูเ้ข้ำชมถงึ 2.4 ล้ำนคนต่อเดอืน  ทั้งยงัมผีูฟั้ง

พอดแคสต์ถึง 600’000 คนต่อสัปดำห์  และมีรำยกำรใน 

เนต็ฟลกิซ์ด้วย

ทกุครั้งที่ต้องกำรควำมสนใจจำกสื่อ  พลัโทรว์กแ็ค่พดูถงึ

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช่องคลอดอีกครั้ง  แล้วสื่อก็จะประโคมข่ำว

เรื่องนี้

เธอได้พื้นที่สื่อซึ่งคิดเป็นมูลค่ำหลำยร้อยล้ำนดอลลำร์ 

ไปแบบฟร ีๆ

หนังสือพิมพ์เดอะ นิวยอร์ก ไทมส์  กล่ำวว่ำ  “ยิ่งกู๊ป 

ท�ำเรื่องประหลำด ๆ มำกเท่ำไหร่  คนอ่ำนก็ยิ่งชอบใจมำกขึ้น

เท่ำนั้น  ทุกครั้งที่มีเรื่องแย่ ๆ เกี่ยวกับพัลโทรว์หรือบริษัท 

ของเธอ  คนกย็ิ่งแห่เข้ำไปดูเวบ็ไซต์ของเธอมำกขึ้น”

ในกำรบรรยำยครั้งหนึ่งพัลโทรว์เคยบอกนักศึกษำ 

ฮำร์วำร์ดว่ำ  “สิ่งที่ฉันท�ำคือกำรกระตุ้นให้สังคมเกิดปฏิกิริยำ

ตอบสนองอย่ำงรนุแรง  จำกนั้นกก็อบโกยเงนิจำกพวกเขำ”

แม้จะถูกโจมตีอย่ำงหนัก  แต่ตอนนี้กู ๊ปมีมูลค่ำรำว  

250 ล้ำนดอลลำร์แล้ว

บทเรียนของเรื่องนี้คือพัลโทรว์เลือกกลุ่มเป้ำหมำยที่ 

ตรงกนัข้ำมกบัสื่อมวลชน  โดยกลุ่มเป้ำหมำยของเธอคอืผู้หญงิ
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ที่มองว่ำตัวเองมั่นใจ  มีควำมเป็นปัจเจก  และเฉลียวฉลำด   

พูดง่ำย ๆ กค็อืผู้หญงิที่มเีงนิ

ทกุครั้งที่สื่อมวลชนพำกนัประโคมข่ำวด้วยควำมไม่พอใจ   

นั่นกห็มำยควำมว่ำเธอกระตุ้นให้เกดิกำรโฆษณำได้อกีครั้ง

อันที่จริงกู ๊ปไม่ได้ท�ำเงินจำกกลุ ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ 

ช่องคลอด

แต่มนัท�ำให้บรษิทัได้รบัควำมสนใจอย่ำงล้นหลำม

กลุม่ผลติภณัฑ์เกี่ยวกบัช่องคลอดคอืกำรโฆษณำที่เปรยีบ

เหมือนกลยุทธ์รำคำล่อใจในแวดวงกำรค้ำปลีก  ซึ่งก็คือกำรใช้

ผลติภณัฑ์หนึ่งดงึผู้คนให้เข้ำมำในร้ำนและซื้อผลติภณัฑ์อื่น ๆ

ต่ำงหูรำคำ 3’900 ดอลลำร์  กำงเกงรำคำ 790 ดอลลำร์  

ชดุจั๊มป์สทูรำคำ 1’395 ดอลลำร์  รองเท้ำบูต๊รำคำ 860 ดอลลำร์  

เสื้อยืดรำคำ 145 ดอลลำร์  ก�ำไลข้อมือรำคำ 4’775 ดอลลำร์  

และรองเท้ำรำคำ 650 ดอลลำร์

สินค้ำเหล่ำนี้ต่ำงหำกที่ท�ำเงินให้กู๊ป  แต่มันไม่สำมำรถ

ดงึดูดควำมสนใจของผู้คนได้

พัลโทรว์เคยพยำยำมขำยสเปรย์ไล่แวมไพร์ในรำคำ  

27 ดอลลำร์  ถุงรวมหินอัญมณีบ�ำบัดรำคำ 85 ดอลลำร์   

หรือแม้แต่อุปกรณ์ช่วยตัวเองเคลือบทองค�ำ 24 กะรัตรำคำ 

15’000 ดอลลำร์  แต่ไม่มอีะไรที่ก่อให้เกดิกำรโฆษณำแบบฟร ีๆ 

ได้ดเีท่ำผลติภณัฑ์กลุ่มช่องคลอด
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เพรำะสนิค้ำเหล่ำนี้ไม่ได้กระตุน้ให้เกดิปฏกิริยิำตอบสนอง

อันรุนแรง  ซึ่งช่วยให้กู๊ปกลำยเป็นประเด็นที่ผู้คนถกเถียงกัน

อย่ำงเผด็ร้อน

นั่นคอืบทเรยีนที่แท้จรงิของเรื่องนี้

ตลำดเฉพำะกลุ่มมเีงนิจ�ำนวนมหำศำลให้เรำตกัตวง

ผมจ�ำได้ว่ำตอนที่ซำทชิเป็นหนึ่งในบริษัทโฆษณำที่ใหญ่

ที่สุดในอังกฤษ  บริษัทมีส่วนแบ่งตลำดเพียง 2 เปอร์เซ็นต์   

พูดง่ำย ๆ ว่ำคนที่ต้องกำรใช้บริกำรซำทชิมีเพียงแค่ 1 คน   

ส่วนอกี 49 คนไม่ต้องกำร

นั่นท�ำให้เรำสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรแบ่งตลำดเป็น 

สองขั้วได้

เมื่อรู้จกัตลำดเฉพำะกลุ่มของตวัเองแล้ว  คณุกส็ำมำรถ

เมนิผู้คนที่เหลอืได้อย่ำงเปิดเผย

เช่นเดียวกับซำทชิ  สิ่งที่คุณต้องกำรไม่ใช่ผู้คนจ�ำนวน 

100 เปอร์เซน็ต์ที่รู้สกึว่ำคณุธรรมดำและพอใช้ได้

สิ่งที่คุณต้องกำรคือผู ้คนเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ที่รักคุณ 

จรงิ ๆ  แม้ผู้คนอกี 98 เปอร์เซน็ต์จะเกลยีดคณุกต็ำม

พัลโทรว์สร้ำงธุรกิจมูลค่ำ 250 ล้ำนดอลลำร์ขึ้นมำ 

โดยแทบไม่ต้องพึ่งโฆษณำเลย  ด้วยกำรจดจ่ออยู่กับตลำด

เฉพำะกลุ่มของตวัเอง

และท�ำให้ผู้คนที่แตกต่ำงจำกตลำดของเธอตกตะลึงจน

กลำยเป็นประเดน็ร้อน
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