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สมมุตวิ า่ วันหนึง่ คุณเหลือบเห็นทองค�ำแท่งโตตกอยูใ่ กล้
เท้าตัวเอง หากเป็นผู้ใหญ่ก็คงตกใจอย่างแน่นอน บางคน
อาจจะรีบเรียกครอบครัวหรือเพื่อนมาดู ขณะที่บางคนยก
โทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูป ไม่ก็หยิบขึ้นมาลองชั่งน�้ำหนัก
ด้วยความตืน่ เต้น ทีเ่ ป็นเช่นนีก้ เ็ พราะคุณรูว้ า่ “ทองค�ำมีคา่ ”
นั่นเอง
แต่ถ้า น� ำทองค� ำ แท่ ง ไปวางไว้ ข ้ า งเด็ก เล็ก หรือสัต ว์
ทองค�ำแท่งจะเป็นได้แค่ก้อนหินสวย ๆ ก้อนหนึ่งเท่านั้น ใน
ตอนแรกเด็กเล็กและสัตว์อาจจะแสดงท่าทีสนใจใคร่รโู้ ดยลอง
สัมผัสหรือเลียเพือ่ ชิมรสชาติ แต่เมือ่ เข้าใจแล้วว่าทองค�ำแท่ง
เป็นสิ่งที่กินไม่ได้และไม่มีอะไรน่าสนใจ พวกเขาก็จะทิ้งมัน
แล้วไปหาของเล่นหรือของกินอย่างอื่นแทน
เด็กเล็กและสัตว์ไม่อาจตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทองค�ำ
ได้ เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าต่อให้เรามี “ของมีค่า” อยู่
ใกล้ตวั แต่ถา้ ไม่รถู้ งึ คุณค่าของมัน เราก็จะหลงคิดว่า “รอบ
ตัวฉันไม่มีของมีค่าเลย”
13
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แม่บา้ นจ�ำนวนมากทีห่ า่ งหายจากการท�ำงานไปนานมัก
จะโอดครวญว่างานทีห่ าได้มแี ต่งานพาร์ตไทม์หรืองานชัว่ คราว
แต่ในขณะเดียวกันก็มแี ม่บา้ นหลายคนทีใ่ ช้ทกั ษะของแม่บา้ น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการถ่ายคลิปท�ำข้าวกล่องเป็นรูป
ตัวการ์ตูน ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการจัดเก็บสิ่งของ หรือให้
ค�ำปรึกษาเกีย่ วกับการอบรมเลีย้ งดูลกู ซึง่ ถือว่าประสบความ
ส�ำเร็จมากกว่าพนักงานบริษัทเสียอีก
แม่บ้านกลุ่มแรกกับแม่บ้านกลุ่มหลังไม่ได้แตกต่างกัน
ตรงระดับของทักษะหรอกค่ะ ฉันคิดว่าสิ่งที่แตกต่างกันคือ
ระดับของ “ความสามารถในการประเมินว่าทักษะของแม่บา้ น
มีคุณค่าอย่างไร และมีคุณค่าส�ำหรับใคร” ต่างหาก

SA

บางคนแม้จะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยชัน้ แนวหน้าและ
เข้าท�ำงานในบริษัทชั้นน�ำมานานกว่า 10 ปี แต่กลับคิดว่า
“ฉันไม่มีความสามารถโดดเด่นที่ตลาดต้องการ ถ้าออกจาก
องค์กรนี้ก็คงไปไม่รอด” นอกจากนี้ ในบรรดาคนเหล่านั้น
บางคนก็พยายามเจียดเวลาว่างจากการท�ำงานไปเรียน สอบ
เอาวุฒิต่าง ๆ หรือเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อ “เพิ่มพูน
ความสามารถที่ตลาดต้องการ”
แต่การท�ำเช่นนั้นไม่ต่างอะไรกับเด็กเล็กและสัตว์ที่
ตระเวนหา “ของมีค่าบางอย่าง” โดยมองข้ามทองค�ำแท่งที่
อยู่ใกล้ตัวไป
14
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ไม่วา่ คุณจะท�ำงานด้านไหนก็ตาม หากท�ำงานมานาน
นับ 10 ปี ค�ำพูดที่ว่า “ฉันไม่มีคุณค่าที่ขายได้เลย” ย่อม
เป็นไปไม่ได้ ถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นละก็ สิ่งที่คุณขาดไปไม่ใช่
“คุณค่าที่ขายได้” แต่เป็น “ความสามารถในการตระหนัก
ถึงคุณค่า” ต่างหาก ตราบใดที่คุณยังไม่อาจตระหนักถึง
คุณค่าของสิ่งที่มีคุณค่าได้ ไม่ว่าคุณจะมีทองค�ำมากแค่ไหน
ความกังวลก็จะไม่มีทางเลือนหายไปค่ะ
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“ความสามารถในการตระหนักถึงคุณค่า” ท�ำให้คนเรา
ด�ำเนินชีวิตไปใน 2 ทิศทาง กล่าวคือ ในขณะที่บางคนมี
ผลการเรียนดี มีประวัติการท�ำงานที่ยอดเยี่ยม มีคุณสมบัติ
ที่หายาก และมีความรู้เฉพาะทาง ทว่าไม่อาจหลุดพ้นจาก
ความกังวลได้ บางคนที่มีความรู้ความสามารถไม่มากกลับ
มั่นใจว่า “เดี๋ยวก็มีหนทาง” หรือ “เดี๋ยวก็ผ่านมันไปได้”
และอยู่รอดในสังคมได้ ความแตกต่างของคนสองกลุ่มนี้คือ
ระดับของ “ความสามารถในการประเมินสิ่งที่ขายได้” หรือ
ก็คือ “ความสามารถในการตระหนักถึงคุณค่า” นั่นเอง
ในหนังสือเล่มนีฉ้ นั จะขอเรียกความสามารถดังกล่าวว่า
“เซนส์การตลาด” ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่คงจะไม่ค้นุ เคยกับ
ค�ำนีแ้ ละไม่เข้าใจความหมาย เมือ่ ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
ก็คงเจอแต่เรื่องที่เกี่ยวกับตลาดการเงิน ซึ่งชวนให้เข้าใจผิด
ว่ามันคือไหวพริบทางธุรกิจที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักธุรกิจเท่านั้น
15
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แต่ “เซนส์การตลาด” ทีฉ่ นั จะแนะน�ำคือความสามารถ
ที่เกี่ยวพันกับวิธีการท�ำงานและวิธีการด�ำเนินชีวิตของผู้คน
อย่างลึกซึง้ ซึง่ รวมถึงคนทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นแวดวงการเงินและธุรกิจ
ด้วย เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ นักวิชาการ แพทย์
แม่บ้าน ศิลปิน และวิศวกร
ตอนนีค้ นจ�ำนวนมากก�ำลังค้นหาค�ำตอบของค�ำถามทีว่ า่
“ความสามารถที่สังคมต่อจากนี้ต้องการเป็นความสามารถ
แบบไหน” ค�ำตอบของฉันคือ “เซนส์การตลาด” ดังนั้น
ฉันจึงคิดมาหลายปีแล้วว่าอยากเขียนหนังสือเกี่ยวกับความ
สามารถนี้ค่ะ

M

จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือ

SA

• อธิบายว่าเซนส์การตลาดคืออะไร
• อธิบายว่าท�ำไมเซนส์การตลาดจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ
• อธิบายวิธเี พิม่ เซนส์การตลาดอย่างเป็นรูปธรรม

การมีหรือไม่มีเซนส์การตลาดจะท�ำให้เรามองสิ่งของ
คน และสภาพแวดล้อมเดียวกันด้วยมุมมองทีแ่ ตกต่างกันค่ะ
โดยบางคนอาจจะมองว่ามันเป็น “สิง่ ทีไ่ ม่มอี ะไรโดดเด่นเลย”
ขณะทีบ่ างคนมองว่าเป็น “สิง่ ทีส่ งั คมต่อจากนีต้ ้องการอย่าง
มาก = สิ่งที่ขายได้” หรืออย่างคนที่ไม่กังวลกับการลาออก
16
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จากบริษทั และพนักงานบริษทั ทีป่ ระสบความส�ำเร็จหลังจาก
ผันตัวมาท�ำงานในสายงานที่ต่างจากเดิมลิบลับก็เหมือนกัน
พวกเขาไม่ได้มีความสามารถที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร แต่มี
“ความสามารถในการตระหนักถึงคุณค่าที่ขายได้” ซึ่งอยู่
ใกล้ตัวต่างหาก
จากนีไ้ ปเซนส์การตลาดจะยิง่ ส�ำคัญมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ค่ะ
ดังนั้น ในบทที่ 2 “สังคมที่แปรสภาพเป็นตลาด” ฉันจะ
อธิบายที่มาของการที่สังคมแปรสภาพเป็นตลาดให้เข้าใจได้
ง่าย ๆ บทที่ 4 ฉันจะอธิบายเกีย่ วกับ “คุณค่า” ทีเ่ ป็นกุญแจ
ในการท� ำ ความเข้ า ใจเรื่ อ งเซนส์ ก ารตลาดโดยละเอี ย ด
พร้อมทั้งบอกความแตกต่างระหว่างเซนส์การตลาดกับการ
ตลาด ส่วนบทที่ 5 ฉันจะแนะน�ำวิธีเพิ่มเซนส์การตลาด
ส�ำหรับคนทั่วไป 5 วิธี
ฉันอยากให้คนจ�ำนวนมากได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือ
เล่มนี้และมีเซนส์การตลาดติดตัวค่ะ นอกจากนี้ ในฐานะ
ผูเ้ ขียน ฉันหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าทุกคนจะสามารถเผชิญหน้ากับ
อนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยความยินดี อีกทั้ง
กระตือรือร้นและมีความมั่นใจยิ่งกว่าเดิมค่ะ
ชิกิริน
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บทน�ำ

SA
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เซนส์การตลาด
คือความสามารถอย่างหนึ่ง

“จงบอกชื่อคู่แข่งของ ANA (ออลนิปปอนแอร์เวย์)
ทั้งหมดออกมา” หากถูกบอกเช่นนี้ คุณจะตอบอย่างไรคะ

PL
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คนส่วนใหญ่คงจะนึกถึงบริษัทสายการบินขนาดใหญ่
ที่มีเส้นทางการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่าง
เจแปนแอร์ไลน์ สิงคโปร์แอร์ไลน์ และอเมริกันแอร์ไลน์เป็น
อย่างแรก ต่อด้วยบริษัทสายการบินราคาประหยัดที่เรียกกัน
ว่า LCC (Low-cost Carrier) แต่ความจริงแล้วคูแ่ ข่งของ ANA
ไม่ได้มีแต่บริษัทสายการบินเท่านั้นค่ะ

SA
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คิดพิจารณาคู่แข่งของ ANA
ตามหลักเหตุผล

ในบทที่ 3 ของหนังสือเรื่อง “จิบุง โนะ อาตามะ เดะ
คังงาเอโย (คิดด้วยสมองของตัวเองกันเถอะ)” ทีฉ่ นั เขียนขึน้
ฉันได้แนะน�ำวิธคี ดิ พิจารณาตามหลักเหตุผล โดยให้แยกย่อย
ข้อมูลแล้วคิดพิจารณาเป็นส่วน ๆ เพือ่ ให้ได้คำ� ตอบทีค่ รบถ้วน
สมบูรณ์ หากใช้วิธีนี้แยกย่อยธุรกิจของ ANA เป็นส่วน ๆ
คนส่วนใหญ่ก็คงจะแยกเป็นเส้นทางในประเทศกับเส้นทาง
ระหว่างประเทศตามแผนภาพที่ 1 ในหน้าถัดไป แต่นี่ยัง
ไม่ใช่ธุรกิจทั้งหมดของ ANA ค่ะ
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แผนภาพที่ 1 การแยกย่อยธุรกิจของ ANA ตามหลักเหตุผล
ขั้นตอนที่ ①
AIRLINE

เส้นทางในประเทศ

AIRLINE

เส้นทางระหว่างประเทศ

E

AIRLINE
บริษัทสายการบิ
น

PL

แผนภาพที่ 2 การแยกย่อยธุรกิจของ ANA ตามหลักเหตุผล
ขั้นตอนที่ ②
AIRLINE

เส้นทางในประเทศ

AIRLINE

เที่ยวบินโดยสาร

M

AIRLINE

บริษัทสายการบิน

เส้นทางระหว่างประเทศ

เที่ยวบินขนส่งสินค้า

SA

แผนภาพที่ 3 การแยกย่อยธุรกิจของ ANA ตามหลักเหตุผล
ขั้นตอนที่ ③
AIRLINE
AIRLINE
AIRLINE

HOTEL

CARD

เที่ยวบินโดยสาร

ธุรกิHOTEL
จการบิCนARD
HOTEL

บริษัทสายการบิน

เส้นทางในประเทศ

CARD

เส้นทางระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขนส่งสินค้า

ธุรกิจอื่น ๆ (เช่น โรงแรม
บัตรเครดิต และการบ�ำรุงซ่อมแซม)
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บริษทั สายการบินขนาดใหญ่ไม่ได้ขนส่งผูค้ นอย่างเดียว
แต่ยังขนส่งสิ่งของด้วย ดังนั้น ในแผนภาพที่ 2 จึงเริ่มต้น
จากเทีย่ วบินโดยสารและเทีย่ วบินขนส่งสินค้า จากนัน้ จึงค่อย
แยกย่อยเที่ยวบินโดยสารเป็นเส้นทางในประเทศและเส้นทาง
ระหว่างประเทศ
เท่านี้ก็ครอบคลุมธุรกิจทั้งหมดของ ANA แล้วใช่
หรือเปล่า หากลองพิจารณาแผนภาพที่ 2 ดูดี ๆ คุณจะพบ
ว่า “ANA ด�ำเนินธุรกิจทีน่ อกเหนือจากธุรกิจการบินอย่างเช่น
โรงแรมด้วย!”
ด้ ว ยเหตุ นี้ ภาพรวมธุ ร กิ จ ของ ANA จึ ง ตรงกั บ
แผนภาพที่ 3 โดยเริม่ ต้นจากการแยกธุรกิจการบินและธุรกิจ
อืน่ ๆ ออกจากกัน ต่อด้วยแยกย่อยธุรกิจการบินเป็นเทีย่ วบิน
โดยสารและเที่ยวบินขนส่งสินค้า จากนั้นก็แยกย่อยเที่ยวบิน
โดยสารเป็นเส้นทางในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ

เมื่อแยกย่อยธุรกิจของ ANA ตามนี้พร้อมกับคิด
พิจารณาไปทีละส่วน เราก็จะมองเห็นภาพคู่แข่งของ ANA
ได้อย่างชัดเจนและหลากหลายกว่าตอนที่คิดแค่คร่าว ๆ ว่า
“คู่แข่งของ ANA คือใคร”
ถ้าเป็นธุรกิจขนส่งสินค้า เรือและรถบรรทุกก็จะกลาย
เป็นคูแ่ ข่ง ส่วนธุรกิจโรงแรมก็ตอ้ งแข่งขันกับทีพ่ กั ต่าง ๆ เมือ่
คิดได้วา่ ANA มีธรุ กิจอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากสายการบินด้วย
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แค่คุณตรวจสอบในเว็บไซต์ของ ANA ก็จะรู้ว่า ANA ท�ำ
ธุรกิจอะไรบ้าง และสามารถบอกชื่อคู่แข่งของ ANA ใน
แต่ละด้านออกมาได้อย่างง่ายดาย การแยกย่อยข้อมูลแล้ว
คิดพิจารณาตามหลักเหตุผลจะช่วยให้คิดได้อย่างลื่นไหลค่ะ
แน่นอนว่าเราสามารถแยกย่อยข้อมูลในแผนภาพที่ 3
ได้อีก ตัวอย่างเช่น เราสามารถแยกย่อยเส้นทางในประเทศ
ตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางของผู้โดยสารได้ดังนี้
จุดมุ่งหมายในการเดินทางของผู้โดยสารในประเทศ

SA
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ธุรกิจ
ท่องเที่ยว
กลับบ้านเกิดในช่วงเทศกาลหรือโอกาสส�ำคัญ
ท�ำงาน
สัมภาษณ์งานหรือสอบเข้า
อื่น ๆ

เมื่อดูข้อมูลนี้พร้อมกับพิจารณาคู่แข่งไปด้วย คุณจะ
พบว่า “กว่าครึง่ ของผูโ้ ดยสารทีม่ จี ดุ มุง่ หมายเรือ่ งธุรกิจมักจะ
ใช้เส้นทางยอดนิยม เช่น โตเกียว-โอซาก้า และโตเกียวฟุกุโอกะ ถ้าอย่างนั้นรถไฟชินคันเซ็นที่แล่นในเส้นทางเหล่านี้
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ก็ถือเป็นคู่แข่งเหมือนกัน!” ปี 2006 ตอนที่สนามบินโกเบ
เปิดตัว บริษทั รถไฟ JR ได้เพิม่ จ�ำนวนรถไฟชินคันเซ็นขบวน
โนโซมิที่เข้าจอดสถานีชินโกเบให้มากขึ้น นั่นก็เพราะคู่แข่งที่
ร้ายกาจที่สุดของรถไฟชินคันเซ็นคือสายการบินในประเทศ
นั่นเอง
นอกจากนี้ ถ้าค�ำนึงถึงเรือ่ งทีว่ า่ “นักศึกษาทีเ่ ดินทาง
ไปสัมภาษณ์งานมักจะไม่ขนึ้ เครือ่ งบิน แต่นยิ มขึน้ รถบัสด่วน
ที่มีราคาถูกมากกว่า” คุณก็จะตระหนักว่า “รถบัสด่วนก็ถือ
เป็นคูแ่ ข่งเหมือนกัน!” รถบัสทีว่ งิ่ ทางไกลส่วนใหญ่จะวิง่ ตอน
กลางคืน ท�ำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางในระหว่างทีน่ อนหลับ
ดังนั้น ระยะเวลาในการเดินทางจึงไม่เป็นอุปสรรคส�ำหรับ
นักศึกษาเลย
การแยกย่ อ ยธุ ร กิ จ ของ ANA เป็ น ส่ ว น ๆ และ
คิดพิจารณาตามหลักเหตุผลเช่นนีจ้ ะช่วยให้เข้าใจว่านอกจาก
บริษทั สายการบินแล้ว ธุรกิจต่าง ๆ อย่างเช่นรถไฟชินคันเซ็น
รถบัสด่วน บริษทั ขนส่ง และโรงแรมก็ถอื เป็นคูแ่ ข่งของ ANA
เช่นกันค่ะ
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