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หนังสือ Re-imagine มีแนวคิดเกี่ยวกับ การปรับตัวขององคกรธุรกิจใหเขากับโลก
เศรษฐกจิยคุใหมทีม่คีวามผนัผวน และความหวาดกลวัของธรุกจิ ในอนาคตความแนนอนคอื
ความไมแนนอน (Uncertainty is the only thing to be sure of) บทเรียนจากความลมเหลว
ของธุรกิจที่ผานมาชี้ใหเห็นถึงกลียุคของแรงงานในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้น ความวิตกกังวลกับ
แรงงานลักษณะที่ใชแรงงานทางสมอง (White-Collar) วาจะสามารถปรับตัวไดอยางไรกับ
โลกแหงการทาํลายลางอยางไรระเบยีบ ซึง่แรงงานลกัษณะทีใ่ชสมอง เชน พวกคร ูเจาหนาที่
ในออฟฟศ และเจาหนาทีข่องสถานทีร่าชการทีไ่มไดใชแรงงานทางกายโดยทัว่ไป (White-Collar)
เหลานีจ้ะถกูถายเทไปยงัทีอ่ืน่และหมดสิน้ไปในไมชา นอกจากนีเ้พือ่เปนสิง่กระตุนใหองคกรธรุกจิ
และทกุคนภายในองคกรอืน่ๆ ไดทบทวนความนกึคดิ (Re-imagine) และทาํลายอปุสรรค ความลมเหลว
ทีเ่กดิขึน้ในอดตี สรางจนิตนาการใหมในการประดษิฐ ออกแบบ และคดิคนนวตักรรมใหม ใหเกดิขึน้กบั
องคกรธรุกจิในยคุปจจบุนัและอนาคตตอไป โดยสิง่ทีจ่ะตองทาํและตองปรบัเปลีย่นโดยทนัท ีคอื

1. สรางวฒันธรรมในการปรบัเปลีย่น (โปรดดแูผนภาพที ่ 2)
2. มกีารทาํงานรวมกนัเปนทมีงาน โดยยกเลกิระบบการแบงงานกนัทาํ

(Division of Labor)
3. มกีารทาํงานโดยไมยดึถอืรปูแบบมากเกนิไป
4. มวีฒันธรรมในการยอมรบักนั อะลุมอะลวย ยอมทีจ่ะเปลีย่นแปลง
5. มเีปาหมายทีจ่ะปฏบิตัภิารกจิใหสาํเรจ็รวมกนัโดยมกีารสรางวสิยัทศันรวมกนั

(Shared Vision)

แผนภาพที ่2    การบรหิารการเปลีย่นแปลง
ทีม่า :  www.lachlangroup.com/changemodel.html
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สาํหรบัการรกัษาความอยูรอดของแรงงาน  ความมัน่คงในอาชพีของพนกังานในสาํนกังานตางๆ
ในตลาดเศรษฐกิจใหมหรืออนาคต Tom Peters กลาววาหลักการของเขา (Peters’principles)
อาจชวยใหคนในองคกรตางๆ สามารถตอสูกบัวกิฤตได  ดงันี้

1. ตองสรางพลังบางรูปแบบ  เกิดความกระตือรือรนใหหลงใหลในสิ่งที่ทํา (Passion)
ทาํใหเกดิความตืน่เตนทาทาย (Excitement)

2. ตองมีแรงบันดาลใจที่สําคัญที่สุดในชีวิต (Vitality) และจิตวิญญาณของการเปน
ผูประกอบการ (entrepreneurial spirit)

3. ตองพยายามสรางตราสัญญลักษณ หรือตราสินคาเฉพาะของตนเองขึ้นมา (to the
Brand you thing)

4. สรางคณุคาและบรกิาร (Value and services)
5. สรางความฝน (Dreams) สะสมประสบการณ (Experiences) และแสวงหา

ทางออก/คาํตอบ (Solutions)
6. ตองเปนนักออกแบบ (Designers) ที่มีจิตวิญญาณ (Soul) และวิสัยทัศน (Visions)

สามารถสรางจนิตนาการในเรือ่งทีไ่มเคยมใีครทาํมากอน
7. แสวงหาความรู้ (Educate) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับสูง (Higher-skilled,

higher - paying)
8. ไมจาํเปนตองใชอาํนาจ  (บคุคล)  มาสนบัสนนุความคดิของคณุ
9. เริม่ตนทนัท ีจงลมืและใหอภยักบัสิง่ตางๆ ในอดตี แลวทาํสิง่ใหมอะไรกไ็ดใหเกดิขึน้
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นอกจากนี้ ความสําเร็จจากการนําเสนอแนวความคิดผานหนังสือซึ่งเขาเคยเขียนในอดีต
ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ป (เชน In Search of Excellence ในป 1982, Thriving on Chaos
ในป 1987 และ The Circle of Innovation  ในป 1997 เปนตน) Tom Peters แสดงความคดิเหน็วา
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งไมสามารถนํามาใชในสถานการณใดโดยเฉพาะไดจะตองมีการผสมผสาน
ความพอดขีองทฤษฎ ีดงันัน้หนงัสอืธรุกจิ หรอืตาํราดานธรุกจิยคุเกานัน้ไมสามารถนาํมาใชกบัโลกธรุกจิ
ยุคใหมที่มีความสลับซับซอนยุงเหยิง  จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ผูบริหารขององคกรภาคเอกชน
และองคกรภาครัฐ ตองปรับตัวใหทัน เรียนรูเพิ่มพูนทักษะชั้นสูงในเรื่องของการสรางสรรคใหเกิด
แนวความคิดใหมดานบริหารจัดการ ที่สําคัญ คือ การสรางใหเกิดภาวะผูนํา (Leadership)
โดยทุกคนที่เกี่ยวของในโลกใหมตองปรับเปลี่ยนจากผูที่คอยตามคนอื่นๆมาเปนผูนําในการ
เปลีย่นแปลงเพือ่อนาคต

(โปรดดแูผนภาพที ่3)

แผนภาพที ่3    ภาวะผูนาํ
ทีม่า :  www.bredemeyer.com/architect.htm
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เนื้อหาในหนังสือ Re-imagine! แบงออกเปน 8 สวน แยกรายละเอียดออกเปน 25 บท
ในภาพรวมผูเขียนบรรยายถึงโลกธุรกิจสมัยใหม (New Business) ในบริบทของสิ่งตางๆ ที่เปน
สิ่งใหม อาทิเชน สิ่งแวดลอมและการสรางความคิดใหม เทคโนโลยีใหม การสรางคุณคาใหม
การสรางตราสินคาหรือตราสัญญาลักษณใหม ตลาดธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม แรงงานที่เกิดใหมและ
ทีใ่กลหมดไป เปนตน ผูเขยีนชีใ้หเหน็ความจาํเปนในการปรบัเปลีย่นวธิคีดิ และวธิกีารทาํงาน
เพื่อรับมือกับโลกยุคโลกาภิวัฒนซึ่งเชื่อมโยงกันอยางไรพรหมแดน ดวยความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร เปนโลกที่ผันผวนไรระเบียบแบบแผน องคกรแบบเกา
ใชไมไดแลว ผูบริหารตองปรับเปลี่ยนองคกรไปสู Virtual Organization หรือ องคกรแบบ
เสมือนจริงในลักษณะไมมีตัวตนอยางเปนรูปธรรมที่สามารถจับตองกันได ไมมีสํานักงาน
ทีป่ระกอบดวยโตะ เกาอี ้ไมมลีกัษณะขัน้ตอนการบงัคบับญัชาในแนวดิง่โดยเปลีย่นเปนแบบแบนราบ
เชื่อมโยงกันเปนเครือขายการทํางาน และตองเปนองคกรแหงการเรียนรู (Knowledge-based
Organization)

เนือ้หาอยางละเอยีดในแตละบทนัน้ ผูเรยีบเรยีงไดสรปุประเดน็ทีส่าํคญัและนาสนใจสามารถ
นาํมาปรบัใชไดกบัทกุๆ องคกร มดีงันี้

โลกกบัการทบทวนความคดิใหม

ในการสรางองคกรพันธุใหม ตองมีการทําลายลางระบบการบริหารงานแบบราชการ
โดยผลักดันใหทุกคนในองคกรมีความนึกคิดหรือจินตนาการ กระตุนการสรางสรรคแนวความคิดใหม
กลาทํากลาตัดสินใจ สรางอาชีพและความรับผิดชอบตออาชีพของตนใหประสบความสําเร็จในอาชีพ
นั้นๆ ผลักดันใหทุกคนเกิดความคิดในการเปนเจาของ กิจการ (Entrepreneurial Spirit) ซึ่งหมายถึง
บคุคลทีพ่รอมจะสรางธรุกจิใหม

ในยคุศตวรรษที ่ 20 ธรุกจิมกีารนาํเอา การวางแผนกลยทุธ (Strategic planning) มาใชกบั
องคกร และเนนในเรื่องของการบริหารคุณภาพ (เชน TQM) แตในยุคศตวรรษที่ 21 และอนาคต
เศรษฐกิจยุคใหมนั้นเราตองการบางสิ่งที่แตกตางจากของเดิมอยางสิ้นเชิงเพื่อทําใหเกิดสิ่งที่ดีกวา
เราจงึตองพรอมทีจ่ะเลนเกมสใหมของโลกธรุกจิโดย

รกัษาความไดเปรยีบในการแขงขนัอยางยัง่ยนื (Sustainable Competitive Advantage)
สรางพืน้ฐานความคดิใหมทีม่คีณุคา จากโอกาสทางธรุกจิใหมทีม่อียางไมจาํกดั
ยดึแบบอยางและปฏบิตัติามกฎของคนทีช่อบการสรางสรรคความคดิใหม ๆ
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กลาทีจ่ะเสีย่งโดยไมกลวัความลมเหลว เพราะความสาํเรจ็และความลมเหลวเปนสิง่ทีคู่กนั
เปนวฎัจกัร (Success –to- failure cycles)
ใชเทคโนโลยขีอมลูขาวสาร (Info tech) ในการขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลง
เริม่ตนกอนคนอืน่ดวยความมัน่คงและสม่าํเสมอ

การทําลายลางความคิดเกาเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได

Kevin Kelly (Change watcher) กลาววา “การทําลายองคกรเปนสิ่งที่ทํางายมากกวา
การเปลี่ยนแปลงองคกร (kill an organization easier than change it)” สิ่งที่จะสามารถทําให
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและสําเร็จลงไดคือ เงื่อนไขที่หลีกเลี่ยงไมได (imperative) และการกําหนด
เงื่อนไขผูกมัดดานเวลาหมายถึง เหมาะสมกับเวลาที่จะตองเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับเวลา
ทีจ่ะตองทาํลาย (it is time to take change, time to destroy)

ในอดีต วิธีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งบริษัทตางๆ ใชกันอาจเปนสาเหตุใหบริษัทตองพบกับ
ความลมเหลว ตวัอยางเชน บรษิทัใหญๆ ทัง้หลายพงัพนิาศจากการทีม่คีวามเชือ่มัน่วาลกูคาถกูตองเสมอ
(The customer is always right) พวกเขาลวนแตฟงลูกคาและตอบสนองทุกอยางที่ลูกคาตองการ
เมือ่บรษิทัสามารถตอบสนองลกูคาไดกจ็ะมผีลใหบรษิทัสามารถมกีาํไรอยางมหาศาล แตความเปนจรงิ
แลวหากเมือ่ใดทีบ่รษิทัไมสามารถตอบสนองลกูคาได   อาจเปนเพราะสาเหตทุีไ่มมกีารพฒันาการบรหิาร
จดัการ เทคโนโลยไีมไดรบัการพฒันาสงผลใหเกดิความลาชาในการบรกิาร ทายสดุจะสงผลใหบรษิทันัน้
พงัพนิาศ  ดงันัน้จงึควรเปลีย่นความคดิแบบเดมินัน้เสยีใหมเพราะลกูคาไมจาํเปนตองถกูเสมอ
(The customer isn’t always right)

การเปลีย่นแปลงทีร่นุแรงของคนทาํงานประเภทนัง่โตะทาํงานและ
ใชสมองกาํลงัจะหมดไป (White Collar Cataclysm)

จากการทาํนายของนกัเศรษฐศาสตร อยางนอยทีส่ดุ 80 % ของงานทีใ่ชแรงงานประเภทนัง่อยู
กบัโตะในทีท่าํงาน (White-collar job) ทีท่าํงานในภาคการผลติทกุวนันี ้จะหายไปหรอืถกูเคลือ่นยาย
สบัเปลีย่นไปจากเดมิภายในระยะเวลา 15 ปนบัจากนี ้ ในอนาคตแรงงานลกัษณะดงักลาวจะหมดไป
อนัเปนผลกระทบมาจากการจดัโครงสรางองคกรแบบแบนราบ (Flat Organization) และองคกรทีไ่มมี
รูปแบบราชการ (Non-bureaucratic Organization)  ระบบอินเตอรเน็ตทําใหโฉมหนาของตลาด
แรงงานเปลี่ยนแปลงดวย มนุษยมิจําตองทํางานในสํานักงานหรือโรงงานอีกตอไป หากสามารถ
ทาํงานในทีห่างไกลจากสาํนกังานหรอืโรงงานได  รวมทัง้นัง่ทาํงานในบานไดดวย
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ระบบการทํางานกําลังแปรเปลี่ยนเปน Teleworking และคนงานกําลังแปรสภาพเปน
Teleworkers ทัง้หมดนีท้าํใหระบบการแบงงานกนัทาํ (Division of Labour) แปรเปลีย่นไปอยางสาํคญั
ความมั่นคงปลอดภัยในการจางงานจะไมมีอีกตอไป ถือวาเปนสิ่งที่ดีที่พวกเราจะเตรียมความพรอม
ทีจ่ะหลดุจากการเปลีย่นแปลงทีร่นุแรงของแรงงานซึง่มนัอาจจะสายเกนิไปหากพวกเราไมทาํตัง้แตวนันี้

เทคโนโลยสีารสนเทศจะเปลีย่นแปลงทกุสิง่ (Info Tech Changes Everything)

อนิเตอรเนท ทาํใหฝนทกุอยางเกดิเปนจรงิได เชน ความฝนของบรษิทัธรุกจิทีจ่ะมลีกูคาจาํนวน
มหาศาล ความฝนที่อยากจะมีการทําธุรกรรมโดยไมสะดุดหรือติดขัด และความฝนที่จะขยายธุรกิจ
ของตนไปสูตลาดแหงใหมทัว่โลก Web is everything! เครอืขายเทคโนโลยสีมยัใหมสามารถควบคมุ
ผูบรหิารไปจนถงึพนกังานขององคกร จากองคกรไปจนถงึลกูคา การคดิคนนวตักรรมใหเกดิกบัองคกร
ธรุกจิ (องคกรอืน่ๆ) จะทาํใหมคีวามไดเปรยีบและไดผลประโยชนในการแขงขนัอยางมาก

Tom Peters ไดสรปุลกัษณะองคกรสมยัใหม ควรจะมรีปูแบบดงันี้

องคกรแบบแบนราบ (Flat) ไมมรีปูแบบของระบบราชการ
บรูณาการอยางเปนระบบมากยิง่ขึน้ (Systemically Integrated) มลีกัษณะเชือ่มโยงอปุสงค
อปุทานแบบหวงโซ (Supply & Demand Chain)
เชือ่มโยงการสือ่สารโดยอนิเตอรเนท
เปนองคกรแหงความรู
ทาํงานไดทกุเวลา และทกุสถานที่
ตอบสนองสิง่ตางๆ ไดอยางทนัททีนัใด
“ลกูคา” เปนจดุศนูยกลาง (Customer-centric)
สนิคาและบรกิารสามารถตอบสนองลกูคาไดรวดเรว็ทนักบัความตองการ
การเปลี่ยนแปลงจากศูนยตนทุน (Cost Center) ไปสูองคกรแหงการใหบริการอยาง
มอือาชพี (The Professional Service Firms / PSFs)

องคกรแหงการใหบริการอยางมืออาชีพ (PSFs) หมายถึง ทําใหเกิดองคกรเสมือนจริง
ทีม่มีลูคาเพิม่ หลกัการในการปฏบิตัทิีจ่ะทาํใหองคกรเปนแบบ PSFs มดีงันี้

1. มโีครงการทีท่าํใหเกดิผลผลติและผลลพัธทีม่มีลูคาเพิม่สงูสดุ
2. ดาํเนนิการแสวงหา “ลกูคา” ในกลุมใหมๆ
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3. คดิคนโครงการทีส่ดุเฉยีบ  (WOW Project)
4. พนกังานทกุคนมพีรสวรรคทีโ่ดดเดน
5. มวีฒันธรรมองคกรทีท่าทาย  และชอบผจญกบัการเสีย่งภยั
6. ระบบการคดิทีม่รีะเบยีบแบบแผนและสามารถสรางมลูคาใหเกดิกาํไรอยางมหาศาล เชน

การพฒันาแผนกตางๆ finance, logistic, IS, HR เปนตน
7. ทุมเทการทาํงานอยางเตม็ความสามารถใหคุมกบัผลตอบแทนทีอ่งคกรจาย
8. มรีะบบการรบัฟงความคดิเหน็ (feedback) จากลกูคา (Outside Clients) ซึง่จะตองผาน

การประเมนิมากกวา 25 %
9. PSF 90% จะสาํเรจ็ไดขึน้อยูทีก่ารยอมรบัของจติใจ หากตองการชนะและอยากใหองคกร

ของตนเองโดดเดนตองเริม่ตนเปลีย่นแปลงทนัท ีเดีย๋วนีเ้ลย !

Tom Peters ยกตัวอยางบริษัทที่โดดเดน และมีแนวทางการบริหารจัดการองคกรแบบ
การใหบรกิารอยางมอือาชพี ไดแกบรษิทั DELL, IBM, Harley - Davidson แตละบรษิทัมคีวามโดดเดน
ที่ประสบความสําเร็จในดานธุรกิจการใหบริการแกลูกคามาโดยตลอด มีการถายทอดความรูตกทอด
มาหลายรุน มปีระสบการณความเชีย่วชาญอยางสงูทีคู่แขงไมสามารถลอกเลยีนแบบได กลาวโดยสรปุ
คอื องคกรสมยัใหมจะตองมคีวามโดดเดนทางดาน ประสบการณและความเชีย่วชาญทีย่าวนาน
มีทางออกหรือแกไขปญหาใหกับลูกคาไดมีเทคโนโลยีชั้นสูงที่เหนือกวาคูแขง (High-
Technologies) และมกีารสะสมขอมลูตางๆ   ทีเ่ปนประโยชนสามารถถายทอดใหรุนตอๆ ไปได

การแสวงหาประสบการณเปนสิ่งที่ควรกระทํา

การขับเคลื่อนใหองคกรเขาสู วัฏจักรแหงคุณคา หรือหวงโซแหงคุณคา (Value Chain)
หมายถึง การทําใหเกิดสิ่งตางๆ ที่มากขึ้นกวาเดิม โดยมุงเนนและพิจารณาอยางละเอียดออน
ในรายละเอียดนามธรรมของสินคา และบริการ เชน ความสะดวก ความอบอุน ความเปนมิตร
ความไวใจและนาเชือ่ถอื สิง่ตางๆ ทีเ่ปนรายละเอยีดของสนิคา และบรกิาร ซึง่สิง่ตางๆ เหลานีต้องได
มาจากการสะสมประสบการณทีไ่ดรบัจากบทเรยีนในอดตี การศกึษา ทกัษะชัน้สงู และความชาํนาญ
อยางมืออาชีพ อันจะเปนสวนสําคัญ เปนแกนแทของการดําเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจปจจุบัน
และอนาคตทีม่เีงนิมลูคามหาศาลเปนเดมิพนั
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การมีประสบการณมากขึ้น จะทําใหเรามีจินตนาการมากขึ้น ความคิดที่กวางไกล
และออกนอกกรอบ จะชวยเติมความฝนใหเปนจริงยิ่งขึ้น ธุรกิจและโลกสมัยใหมนั้นตองการ
มากกวาการทีค่นเรากระทาํสิง่ตางๆ ใหดแีละสาํเรจ็ แตธรุกจิและโลกสมยัใหมยงัตองการมากกวานัน้
กลาวคอื  “เราตองทาํในสิง่ทีค่นอืน่ๆ คดิวาไมมทีางเปนไปได”

การเพิม่พนูประสบการณกอใหเกดิความฝนทางธรุกจิ

ประสบการณทางดานความคิด เปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวนักธุรกิจและขยายขอบเขตความคิด
ในการดาํเนนิธรุกจิ นกัธรุกจิทีม่ปีระสบการณมากมายจะมคีวามฝน ชอบการสรางสิง่ใหมๆ ขึน้มาจาก
ความฝนเหลานัน้ หรอือาจกลาววา การสรางความฝนคอืการมวีสิยัทศันและจนิตนาการทีอ่งคกรธรุกจิ
และนกัธรุกจิควรจะม ี(การสรางความฝน เชน โอกาสทีจ่ะชวยใหลกูคาไดรบัในสิง่ทีเ่ขาคาดหวงัทีจ่ะได
เปนตน)

การมองหาและสรางประสบการณใหกบัตวัเองโดยเรยีนรูจากประสบการณทีเ่กดิขึน้กบัตวัเอง
ในอดีต และเรียนรูจากประสบการณของบุคคลอื่นๆนํามาวิเคราะหหาหนทางที่ดีที่สุด ที่สามารถจะ
แกไข  Tom Peters  ยกตัวอยางเทคนิคของ Gian Luigi Longinotti-Buitoni, CEO ของ Ferrari
(North America) ทีจ่ะชวยสรางทมีงานใหกลายเปนทมีงานทีม่คีวามฝนและมจีนิตนาการ  ดงันี้

1. นาํเอาความฝน (ความตองการ) ของลกูคามาทาํใหเกดิมลูคาเพิม่ (Value Added)
2. กลาลงทนุกบัสิง่ทีค่ดิวาจะเปนประโยชนกบัลกูคา
3. อยาทาํอะไรผานไปเฉยๆ หรอืรกัษาความสาํเรจ็ทีไ่ดมาไวเพยีงระยะเวลาสัน้ จะตองสราง

คณุคาใหเกดิกบัตราสนิคาในระยะยาว
4. มหีลกัการบรหิารการจงูใจดานอารมณ  การกระตุนดานจติวทิยาจะสามารถสรางผลกระทบ

ทีด่ตีอการทาํงานของทมีงาน
5. กาํหนดโครงสรางการเงนิขององคกรใหสามารถตอสูกบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้
6. เชีย่วชาญดานบรหิารความเสีย่งการเงนิ (การไมกลาเสีย่ง คอื การทีไ่มมคีวามฝน) สรางให

องคกรมอีาํนาจในการควบคมุราคาหรอืกาํหนดราคาเองได
7. สรางใหองคกรมอีาํนาจในการควบคมุราคาหรอืกาํหนดราคาเองได
8. พยายามเลอืกสรรคนทีม่จีนิตนาการและความฝนมาเปนผูนาํ (นอกเหนอืจากความสามารถ

ดานอืน่ๆ)
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9. สมาชิกในทีมงานควรมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประสบการณในอดีต
ทีแ่ตกตางกนั นาํมาสรางใหเกดิจดุแขง็ทีม่คีวามสมดลุ

10. สมาชกิในทมีงานทาํงานดวยความรูสกึทีจ่รงิใจ ไมปดกัน้ความรูสกึทีแ่ทจรงิระหวางกนั
11. สรางใหเกิดการยอมรับในความฝนโดยมีการยอมรับขอตกลงกันในระยะยาว แมวา

ความฝนจะใชการพสิจูนใหเปนจรงิในระยะเวลาทีย่าวนานกต็าม

หวัใจของตราสนิคา หรอืตราสญัญลกัษณ คอืการกาํหนดมลูคาสงูสดุ

การสรางตราสนิคา/ตราสญัญาลกัษณ (Branding) เปนสิง่ทีส่าํคญัของสนิคาและการบรกิาร
สรางและกําหนดใหเกิดแรงบันดาลใจกับตราสินคา ทําใหเกิดความประทับใจ ความซื่อสัตยและ
การรกัษาสญัญากบัลกูคา ซึง่เปนกลยทุธทางการตลาดของบรษิทัธรุกจิ การสรางตราสนิคาทีป่ระสบ
ความสาํเรจ็จะเชือ่มโยงเรือ่งราวของประสบการณอนัยาวนานทีไ่มมวีนัสิน้สดุ เปนสิง่ทีส่ือ่ความหมาย
ขององคกรเปนสิ่งที่สื่อเหตุผลของการดําเนินการของบริษัท หัวใจของตราสินคาจะตอบคําถามวา
คณุคอืใคร และทาํไมคณุถงึอยูทีน่ี ่คณุมอีะไรทีโ่ดดเดนกวาคนอืน่ และคณุสามารถสรางความแตกตาง
อยางสิน้เชงิกบับรษิทัอืน่ๆ   ไดอยางไร

ทาํผลงานใหเปนทีป่ระจกัษดวยโครงการสดุเฉยีบ (The WOW Project)

โครงการ คือ งานที่มีจุดเริ่มตนและจุดสุดทาย WOW Project คือ งานที่มีเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่ดลใจคุณ ชวนใหคุณหลงใหล และดลใจบุคคลอื่นๆ ทําใหบุคคลอื่นมองเห็น
ความแตกตาง WOW Project ไมเพยีงแตจะกระตุนใหมุงสูความสาํเรจ็ แตจะใหชือ่เสยีงและเปาหมาย
ที่คุมคาแกตัวคุณและสมาชิกในทีมงาน เปลี่ยนแปลงตัวคุณตั้งแตบัดนี้ ฝกสรางจินตนาการ
มีความทะเยอทะยานที่อยากทํางาน อยากกาวหนาในอาชีพ สรางความกลาที่จะทํางานที่คนอื่นๆ
ไมกลาทํา โดยลงมือทําโดยทันทีอยากังวลหรือหวาดกลัววาจะทําไมสําเร็จ หรือคิดวาเปนสิ่งที่เปนไป
ไมได เริม่ทาํโครงการของคณุใหเกดิผลงานทีส่รางความประหลาดใจแกผูอืน่

การทาํสิง่ตางๆ ใหสาํเรจ็ไมไดขึน้อยูกบั อาํนาจ หรอืตาํแหนงหนาทีก่ารงานเพยีงดาน
เดียว แตเกี่ยวกับความหลงใหล จินตนาการ และวิริยะอุตสาหะ พยายามยืนกรานที่จะทํา
ถึงแมคุณจะเปนคนไมมีอํานาจและตําแหนง คุณจําเปนจะตองนําเอาสิ่งที่เปนตัวตนของ
คณุเองออกมาเพือ่ทีจ่ะสรางความมุงมัน่ในการทาํงาน
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โดยสิง่ทีค่วรจะทาํ คอื คนหาเพือ่นทีจ่ะชวยสนบัสนนุการทาํงานของคณุ หาวธิกีารทีเ่หมาะสม
กบัความคดิของคณุและเริม่ทาํงานทีเ่กดิจากความคดิของตวัเองจนกระทัง่เกดิอาํนาจและพลงัความคดิ
ทีจ่ะครอบงาํบคุคลอืน่ทีม่อีาํนาจใหยอมรบั และหนักลบัมามองความสามารถของคณุ เหนอืกวาอืน่ใด
คณุจะตองเริม่ทาํบางสิง่บางอยาง และจงทาํทนัที

ภารกจิของผูบรหิาร คอืการแสวงหา และเลอืกใชบคุคลทีเ่หมาะสม
ในการทาํงาน สาธติ และถายทอดความรูใหพวกเขา

เปาหมายของผูบริหารจะตองเปนการแสวงหา “ผูกลา” หมายถึง ผูที่สามารถสราง
แบบอยางของวิธีการทํางานใหมๆ ที่นาสนใจ นาตื่นเตน พยายามมอบหมายให “ผูกลา”
ทาํงานใหมากและหลากหลายโดยการมอบอาํนาจใหทาํ มอบภาวะผูนาํใหคอยแนะนาํ สงเสรมิ
ใหภาวะผูนาํนัน้มอียูอยางตอเนือ่ง สรางวธิกีารสาธติ และถายทอดแบบบนลงลาง (Top-Down)

“ความหมายของการทบทวนความคิดหรือสรางจินตนาการใหมก็ คือ การพยายาม
มองหาหนทางใหมที่จะเพิ่มพูนคุณคาของตนเอง ขับเคลื่อนความคิดสรางสรรคออกมา ตองทํา
การเปลี่ยนแปลงตนเองใหเปนเสมือนนักธุรกิจ และเลิกทําใหตัวเองเปนทาสที่ทํางาน
ในหองเลก็ๆ ตองคดิและทาํเสมอืนตวัเองเปน CEO ของกจิการของตนเอง”

พรสวรรคทีผู่บรหิารหรอืผูนาํพงึจะตองมี

ความคิดสรางสรรค ทุนของความรอบรู แรงผลักดันในการเปนเจาของกิจการ เกิดขึ้น
ในยคุปจจบุนั องคกรธรุกจิทีใ่หความสาํคญัเรือ่ง ความสามารถพเิศษ หรอืพรสวรรค (Talent) จะทาํให
องคกรธุรกิจนั้นทําสิ่งตางๆ ไดผลสําเร็จที่ดีกวา การที่จะทําใหเกิดการนําเอาพรสวรรคมาทํางาน
องคกรจะตองเสนอโอกาสที่จะใหพวกเขาทํางานไดอยางดีเลิศเปนหนาที่ของผูบริหาร
การเปลี่ยนแปลงหรือผูนํา ที่จะกระตุนใหทุกคนนําเอาพรสวรรคของตนเองออกมาใช
ในการทํางานสรางสรรคผลงานที่ดีเลิศใหเกิดขึ้น เพื่อทําใหกลายเปนองคกรที่เรียกวา
Talent - magnet Organizations
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ผูนาํทีจ่ะสามารถนาํองคกรมุงไปสูความเปนเลศิในยคุของการแขงขนัทีร่นุแรงภายใต้
สภาะผนัผวนและไรระเบยีบของโลกนัน้ Tom Peters ไดแนะนาํคณุสมบตัขิองผูนาํทีม่คีวามสามารถ
พรสวรรค ความเชีย่วชาญ และจนิตนาการทีก่วางไกล ทีจ่ะนาํพาองคกรธรุกจิของตนไปสูความดเีลศิ
ไดสาํเรจ็ในยคุทีม่กีารทาํลายลางและการแขงขนัทีร่นุแรง กลาวคอื

ผูนาํจะตองเปนคนทีส่รางโอกาสใหกบัผูอืน่รวมทัง้ตนเอง
ผูนาํจะตองแนะนาํใหผูตามฝกใชความคดิ คดิเองใหเปน
ผูนาํจะตองเปนนกัพฒันาความนกึคดิ และสรางสรรคจนิตนาการ
ผูนาํจะตองมวีสิยัทศันไกลกวาคนอืน่
ผูนาํจะตองเขาใจกลไกในการแสวงหากาํไร (ไมทาํใหเกดิการขาดทนุ)
ผูนาํจะตองรูจกัการปรบัตวั และรบัมอืกบัสถานการณตางๆ
ผูนาํจะตองลงมอืทาํ (ทาํทนัท)ี มากกวาพดู
ผูนาํจะตองทาํซ้าํอกีครัง้ หากยงัไมดทีีส่ดุ
ผูนาํจะตองรูเวลาทีเ่หมาะสม และสามารถอดทนรอกบัทกุสิง่ได
ผูนาํจะตองเคยทาํผดิพลาดมากอน และสามารถนาํความผดิพลาดมาเปนบทเรยีน
ใหระมดัระวงั
ผูนําจะตองมีความพิเศษตางจากคนอื่น เชน พรสวรรค ความสามารถเฉพาะตัว
(ฝกฝนได) มคีวามเพอฝนจนิตนาการในสิง่ทีค่นอืน่ไมเคยคดิ
ผูนาํจะตองมคีวามถนดัในการสรางมนษุยสมัพนัธทีด่ี

ฯลฯ
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สุดทายสิ่งที่สําคัญที่สุดของหนังสือ Re-imagine ซึ่งผูเขียนไดนําเสนอความคิดโดยสรุปเปน
รูปแบบเปรียบเทียบความแตกตางสองดานคือ อดีตกับปจจุบัน ของสังคมเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
ดั้งเดิม (Old Economy Socialists) และสังคมเศรษฐกิจยุคใหมแบบตลาดเสรีประชาธิปไตย
(New Economy Free market Democrats) ใหเหน็ถงึความแตกตาง ดงันี้

1. วางแผน วางแผน และกว็างแผน
2. บอกใหทาํ (Telling what to do)
3. เนนการทาํงานในหนาทีต่ามสายงานตางๆ
4. ยดึเจานายในแนวดิง่เปนหลกั
5. ยึดกฎระเบยีบ
6. รบัคาํสัง่ รบังานไปทาํ
7. บรหิารการจดัการ

8. ปฏบิตัเิองทกุอยาง
9. ทาํงานทลีะอยาง
10. คดัเลอืกคนทาํงาน

1. ลงมอืทาํทนัที
2. กระตุนใหทาํ (Telling story)
3. ภารกจิเปนตวัตัง้แลวจงึกาํหนดคน
4. ทาํงานรวมกนัเปนทมีในแนวราบ
5. สรางความสมัพนัธ
6. การทาํงานเปนทมีและรบัคาํสัง่
7. พฒันาคนใหทาํงานเตม็ศกัยภาพ

โดยการมอบอาํนาจใหไปปฏบิตังิาน
8. กระจายการปฏบิตังิาน
9. ทาํหลายเรือ่งพรอมกนั
10. สรางเครอืขายการทาํงาน

อดตี (WAS) ปจจบุนั (IS)
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ฉบบัตอไปเอกสารหมายเลข 003 จะเปนการนาํเสนอองคความรูเกีย่วกบั
เรือ่ง “Capital Charge” หรอื คาธรรมเนยีมในการถอืครองสนิทรพัยของหนวยงาน
ภาครัฐ ซึ่งเปนเครื่องมือบริหารการเงินชนิดหนึ่งที่สามารถนํามาใชกับหนวยงาน
ภาครฐั เพือ่ใหการบรหิารสนิทรพัยขององคกรมปีระสทิธภิาพมากขึน้

นอกจากนีย้งัจะไดนาํเสนอถงึ ขอด ีและขอเสยีในการนาํ Capital Charge มาใช
ควบคูกับระบบงบประมาณ รวมถึงกรณีตัวอยางการใช Capital Charge ในตางประเทศ
เชน  ประเทศแคนาดา  ออสเตรเลยี  เปนตน

ฉบับตอไป
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