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หนังสือ Re-imagine มีแนวคิดเกี่ยวกับ การปรั บ ตั ว ขององค ก รธุ ร กิ จ ให เ ข า กั บ โลก
เศรษฐกิจยุคใหมทมี่ คี วามผันผวน และความหวาดกลัวของธุรกิจ ในอนาคตความแนนอนคือ
ความไมแนนอน (Uncertainty is the only thing to be sure of) บทเรียนจากความลมเหลว
ของธุรกิจที่ผานมาชี้ใหเห็นถึงกลียุคของแรงงานในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้น ความวิตกกังวลกับ
แรงงานลักษณะที่ใชแรงงานทางสมอง (White-Collar) วาจะสามารถปรับตัวไดอยางไรกับ
โลกแหงการทําลายลางอยางไรระเบียบ ซึง่ แรงงานลักษณะทีใ่ ชสมอง เชน พวกครู เจาหนาที่
ในออฟฟศ และเจาหนาทีข่ องสถานทีร่ าชการทีไ่ มไดใชแรงงานทางกายโดยทัว่ ไป (White-Collar)
เหลานีจ้ ะถูกถายเทไปยังทีอ่ นื่ และหมดสิน้ ไปในไมชา นอกจากนีเ้ พือ่ เปนสิง่ กระตุน ใหองคกรธุรกิจ
และทุกคนภายในองคกรอืน่ ๆ ไดทบทวนความนึกคิด (Re-imagine) และทําลายอุปสรรค ความลมเหลว
ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต สรางจินตนาการใหมในการประดิษฐ ออกแบบ และคิดคนนวัตกรรมใหม ใหเกิดขึน้ กับ
องคกรธุรกิจในยุคปจจุบนั และอนาคตตอไป โดยสิง่ ทีจ่ ะตองทําและตองปรับเปลีย่ นโดยทันที คือ
1. สรางวัฒนธรรมในการปรับเปลีย่ น (โปรดดูแผนภาพที่ 2)
2. มีการทํางานรวมกันเปนทีมงาน โดยยกเลิกระบบการแบงงานกันทํา
(Division of Labor)
3. มีการทํางานโดยไมยดึ ถือรูปแบบมากเกินไป
4. มีวฒ
ั นธรรมในการยอมรับกัน อะลุม อะลวย ยอมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
5. มีเปาหมายทีจ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจใหสาํ เร็จรวมกันโดยมีการสรางวิสยั ทัศนรว มกัน
(Shared Vision)

แผนภาพที่ 2 การบริหารการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ า : www.lachlangroup.com/changemodel.html
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สําหรับการรักษาความอยูร อดของแรงงาน ความมัน่ คงในอาชีพของพนักงานในสํานักงานตางๆ
ในตลาดเศรษฐกิจใหมหรืออนาคต Tom Peters กลาววาหลักการของเขา (Peters’principles)
อาจชวยใหคนในองคกรตางๆ สามารถตอสูก บั วิกฤตได ดังนี้

1. ตองสรางพลังบางรูปแบบ เกิดความกระตือรือรนใหหลงใหลในสิ่งที่ทํา (Passion)
ทําใหเกิดความตืน่ เตนทาทาย (Excitement)
2. ต อ งมี แ รงบั น ดาลใจที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในชี วิ ต (Vitality) และจิ ต วิ ญ ญาณของการเป น
ผูป ระกอบการ (entrepreneurial spirit)
3. ตองพยายามสรางตราสัญญลักษณ หรือตราสินคาเฉพาะของตนเองขึ้นมา (to the
Brand you thing)
4. สรางคุณคาและบริการ (Value and services)
5. สร า งความฝ น (Dreams) สะสมประสบการณ (Experiences) และแสวงหา
ทางออก/คําตอบ (Solutions)
6. ตองเปนนักออกแบบ (Designers) ที่มีจิตวิญญาณ (Soul) และวิสัยทัศน (Visions)
สามารถสรางจินตนาการในเรือ่ งทีไ่ มเคยมีใครทํามากอน
7. แสวงหาความรู้ (Educate) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับสูง (Higher-skilled,
higher - paying)
8. ไมจาํ เปนตองใชอาํ นาจ (บุคคล) มาสนับสนุนความคิดของคุณ
9. เริม่ ตนทันที จงลืมและใหอภัยกับสิง่ ตางๆ ในอดีต แลวทําสิง่ ใหมอะไรก็ไดใหเกิดขึน้
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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 แสดงความคิดเห็นวา
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งไมสามารถนํามาใชในสถานการณใดโดยเฉพาะไดจะตองมีการผสมผสาน
ความพอดีของทฤษฎี ดังนัน้ หนังสือธุรกิจ หรือตําราดานธุรกิจยุคเกานัน้ ไมสามารถนํามาใชกบั โลกธุรกิจ
ยุคใหมที่มีความสลับซับซอนยุงเหยิง จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ผูบริหารขององคกรภาคเอกชน
และองคกรภาครัฐ ตองปรับตัวใหทัน เรียนรูเพิ่มพูนทักษะชั้นสูงในเรื่องของการสรางสรรคใหเกิด
แนวความคิดใหมดานบริหารจัดการ ที่สําคัญ คือ การสรางใหเกิดภาวะผูนํา (Leadership)
โดยทุกคนที่เกี่ยวของในโลกใหมตองปรับเปลี่ยนจากผูที่คอยตามคนอื่นๆมาเปนผูนําในการ
เปลีย่ นแปลงเพือ่ อนาคต
(โปรดดูแผนภาพที่ 3)

แผนภาพที่ 3 ภาวะผูน าํ
ทีม่ า : www.bredemeyer.com/architect.htm
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เนื้อหาในหนังสือ Re-imagine! แบงออกเปน 8 สวน แยกรายละเอียดออกเปน 25 บท
ในภาพรวมผูเขียนบรรยายถึงโลกธุรกิจสมัยใหม (New Business) ในบริบทของสิ่งตางๆ ที่เปน
สิ่ ง ใหม อาทิ เ ช น สิ่ ง แวดล อ มและการสร า งความคิ ด ใหม เทคโนโลยี ใ หม การสร า งคุ ณ ค า ใหม
การสรางตราสินคาหรือตราสัญญาลักษณใหม ตลาดธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม แรงงานที่เกิดใหมและ
ทีใ่ กลหมดไป เปนตน ผูเ ขียนชีใ้ หเห็นความจําเปนในการปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ และวิธกี ารทํางาน
เพื่อรับมือกับโลกยุคโลกาภิวัฒนซึ่งเชื่อมโยงกันอยางไรพรหมแดน ดวยความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร เปนโลกที่ผันผวนไรระเบียบแบบแผน องคกรแบบเกา
ใชไมไดแลว ผูบริหารตองปรับเปลี่ยนองคกรไปสู Virtual Organization หรือ องคกรแบบ
เสมือนจริงในลักษณะไมมีตัวตนอยางเปนรูปธรรมที่สามารถจับตองกันได ไมมีสํานักงาน
ทีป่ ระกอบดวยโตะ เกาอี้ ไมมลี กั ษณะขัน้ ตอนการบังคับบัญชาในแนวดิง่ โดยเปลีย่ นเปนแบบแบนราบ
เชื่อมโยงกันเปนเครือขายการทํางาน และตองเปนองคกรแหงการเรียนรู (Knowledge-based
Organization)
เนือ้ หาอยางละเอียดในแตละบทนัน้ ผูเ รียบเรียงไดสรุปประเด็นทีส่ าํ คัญและนาสนใจสามารถ
นํามาปรับใชไดกบั ทุกๆ องคกร มีดงั นี้

โลกกับการทบทวนความคิดใหม
ในการสร า งองค ก รพั น ธุ ใ หม ต อ งมี ก ารทํ า ลายล า งระบบการบริ ห ารงานแบบราชการ
โดยผลักดันใหทุกคนในองคกรมีความนึกคิดหรือจินตนาการ กระตุนการสรางสรรคแนวความคิดใหม
กลาทํากลาตัดสินใจ สรางอาชีพและความรับผิดชอบตออาชีพของตนใหประสบความสําเร็จในอาชีพ
นั้นๆ ผลักดันใหทุกคนเกิดความคิดในการเปนเจาของ กิจการ (Entrepreneurial Spirit) ซึ่งหมายถึง
บุคคลทีพ่ รอมจะสรางธุรกิจใหม
ในยุคศตวรรษที่ 20 ธุรกิจมีการนําเอา การวางแผนกลยุทธ (Strategic planning) มาใชกบั
องคกร และเนนในเรื่องของการบริหารคุณภาพ (เชน TQM) แตในยุคศตวรรษที่ 21 และอนาคต
เศรษฐกิจยุคใหมนั้นเราตองการบางสิ่งที่แตกตางจากของเดิมอยางสิ้นเชิงเพื่อทําใหเกิดสิ่งที่ดีกวา
เราจึงตองพรอมทีจ่ ะเลนเกมสใหมของโลกธุรกิจโดย
z
z
z

รักษาความไดเปรียบในการแขงขันอยางยัง่ ยืน (Sustainable Competitive Advantage)
สรางพืน้ ฐานความคิดใหมทมี่ คี ณ
ุ คา จากโอกาสทางธุรกิจใหมทมี่ อี ยางไมจาํ กัด
ยึดแบบอยางและปฏิบตั ติ ามกฎของคนทีช่ อบการสรางสรรคความคิดใหม ๆ

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Knowledge
Center

8
z

z
z

กลาทีจ่ ะเสีย่ งโดยไมกลัวความลมเหลว เพราะความสําเร็จและความลมเหลวเปนสิง่ ทีค่ กู นั
เปนวัฎจักร (Success –to- failure cycles)
ใชเทคโนโลยีขอ มูลขาวสาร (Info tech) ในการขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลง
เริม่ ตนกอนคนอืน่ ดวยความมัน่ คงและสม่าํ เสมอ

การทําลายลางความคิดเกาเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได
Kevin Kelly (Change watcher) กลาววา “การทําลายองคกรเปนสิ่งที่ทํางายมากกวา
การเปลี่ยนแปลงองคกร (kill an organization easier than change it)” สิ่งที่จะสามารถทําให
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและสําเร็จลงไดคือ เงื่อนไขที่หลีกเลี่ยงไมได (imperative) และการกําหนด
เงื่อนไขผูกมัดดานเวลาหมายถึง เหมาะสมกับเวลาที่จะตองเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับเวลา
ทีจ่ ะตองทําลาย (it is time to take change, time to destroy)
ในอดีต วิธีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งบริษัทตางๆ ใชกันอาจเปนสาเหตุใหบริษัทตองพบกับ
ความลมเหลว ตัวอยางเชน บริษทั ใหญๆทัง้ หลายพังพินาศจากการทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ วาลูกคาถูกตองเสมอ
(The customer is always right) พวกเขาลวนแตฟงลูกคาและตอบสนองทุกอยางที่ลูกคาตองการ
เมือ่ บริษทั สามารถตอบสนองลูกคาไดกจ็ ะมีผลใหบริษทั สามารถมีกาํ ไรอยางมหาศาล แตความเปนจริง
แลวหากเมือ่ ใดทีบ่ ริษทั ไมสามารถตอบสนองลูกคาได อาจเปนเพราะสาเหตุทไี่ มมกี ารพัฒนาการบริหาร
จัดการ เทคโนโลยีไมไดรบั การพัฒนาสงผลใหเกิดความลาชาในการบริการ ทายสุดจะสงผลใหบริษทั นัน้
พังพินาศ ดังนัน้ จึงควรเปลีย่ นความคิดแบบเดิมนัน้ เสียใหมเพราะลูกคาไมจาํ เปนตองถูกเสมอ
(The customer isn’t always right)

การเปลีย่ นแปลงทีร่ นุ แรงของคนทํางานประเภทนัง่ โตะทํางานและ
ใชสมองกําลังจะหมดไป (White Collar Cataclysm)
จากการทํานายของนักเศรษฐศาสตร อยางนอยทีส่ ดุ 80 % ของงานทีใ่ ชแรงงานประเภทนัง่ อยู
กับโตะในทีท่ าํ งาน (White-collar job) ทีท่ าํ งานในภาคการผลิตทุกวันนี้ จะหายไปหรือถูกเคลือ่ นยาย
สับเปลีย่ นไปจากเดิมภายในระยะเวลา 15 ปนบั จากนี้ ในอนาคตแรงงานลักษณะดังกลาวจะหมดไป
อันเปนผลกระทบมาจากการจัดโครงสรางองคกรแบบแบนราบ (Flat Organization) และองคกรทีไ่ มมี
รูปแบบราชการ (Non-bureaucratic Organization) ระบบอินเตอรเน็ตทําใหโฉมหนาของตลาด
แรงงานเปลี่ยนแปลงดวย มนุษยมิจําตองทํางานในสํานักงานหรือโรงงานอีกตอไป หากสามารถ
ทํางานในทีห่ า งไกลจากสํานักงานหรือโรงงานได รวมทัง้ นัง่ ทํางานในบานไดดว ย
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ระบบการทํ า งานกํ า ลั ง แปรเปลี่ ย นเป น Teleworking และคนงานกํ า ลั ง แปรสภาพเป น
Teleworkers ทัง้ หมดนีท้ าํ ใหระบบการแบงงานกันทํา (Division of Labour) แปรเปลีย่ นไปอยางสําคัญ
ความมั่นคงปลอดภัยในการจางงานจะไมมีอีกตอไป ถือวาเปนสิ่งที่ดีที่พวกเราจะเตรียมความพรอม
ทีจ่ ะหลุดจากการเปลีย่ นแปลงทีร่ นุ แรงของแรงงานซึง่ มันอาจจะสายเกินไปหากพวกเราไมทาํ ตัง้ แตวนั นี้

เทคโนโลยีสารสนเทศจะเปลีย่ นแปลงทุกสิง่ (Info Tech Changes Everything)
อินเตอรเนท ทําใหฝน ทุกอยางเกิดเปนจริงได เชน ความฝนของบริษทั ธุรกิจทีจ่ ะมีลกู คาจํานวน
มหาศาล ความฝนที่อยากจะมีการทําธุรกรรมโดยไมสะดุดหรือติดขัด และความฝนที่จะขยายธุรกิจ
ของตนไปสูต ลาดแหงใหมทวั่ โลก Web is everything! เครือขายเทคโนโลยีสมัยใหมสามารถควบคุม
ผูบ ริหารไปจนถึงพนักงานขององคกร จากองคกรไปจนถึงลูกคา การคิดคนนวัตกรรมใหเกิดกับองคกร
ธุรกิจ (องคกรอืน่ ๆ) จะทําใหมคี วามไดเปรียบและไดผลประโยชนในการแขงขันอยางมาก

Tom Peters ไดสรุปลักษณะองคกรสมัยใหม ควรจะมีรปู แบบดังนี้
z
z

z
z
z
z
z
z
z

องคกรแบบแบนราบ (Flat) ไมมรี ปู แบบของระบบราชการ
บูรณาการอยางเปนระบบมากยิง่ ขึน้ (Systemically Integrated) มีลกั ษณะเชือ่ มโยงอุปสงค
อุปทานแบบหวงโซ (Supply & Demand Chain)
เชือ่ มโยงการสือ่ สารโดยอินเตอรเนท
เปนองคกรแหงความรู
ทํางานไดทกุ เวลา และทุกสถานที่
ตอบสนองสิง่ ตางๆ ไดอยางทันทีทนั ใด
“ลูกคา” เปนจุดศูนยกลาง (Customer-centric)
สินคาและบริการสามารถตอบสนองลูกคาไดรวดเร็วทันกับความตองการ
การเปลี่ยนแปลงจากศูนยตนทุน (Cost Center) ไปสูองคกรแหงการใหบริการอยาง
มืออาชีพ (The Professional Service Firms / PSFs)

องคกรแหงการใหบริการอยางมืออาชีพ (PSFs) หมายถึง ทําใหเกิดองคกรเสมือนจริง
ทีม่ มี ลู คาเพิม่ หลักการในการปฏิบตั ทิ จี่ ะทําใหองคกรเปนแบบ PSFs มีดงั นี้
1. มีโครงการทีท่ าํ ใหเกิดผลผลิตและผลลัพธทมี่ มี ลู คาเพิม่ สูงสุด
2. ดําเนินการแสวงหา “ลูกคา” ในกลุม ใหมๆ
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คิดคนโครงการทีส่ ดุ เฉียบ (WOW Project)
พนักงานทุกคนมีพรสวรรคทโี่ ดดเดน
มีวฒ
ั นธรรมองคกรทีท่ า ทาย และชอบผจญกับการเสีย่ งภัย
ระบบการคิดทีม่ รี ะเบียบแบบแผนและสามารถสรางมูลคาใหเกิดกําไรอยางมหาศาล เชน
การพัฒนาแผนกตางๆ finance, logistic, IS, HR เปนตน
7. ทุม เทการทํางานอยางเต็มความสามารถใหคมุ กับผลตอบแทนทีอ่ งคกรจาย
8. มีระบบการรับฟงความคิดเห็น (feedback) จากลูกคา (Outside Clients) ซึง่ จะตองผาน
การประเมินมากกวา 25 %
9. PSF 90% จะสําเร็จไดขนึ้ อยูท กี่ ารยอมรับของจิตใจ หากตองการชนะและอยากใหองคกร
ของตนเองโดดเดนตองเริม่ ตนเปลีย่ นแปลงทันที เดีย๋ วนีเ้ ลย !

Tom Peters ยกตัวอยางบริษัทที่โดดเดน และมีแนวทางการบริหารจัดการองคกรแบบ
การใหบริการอยางมืออาชีพ ไดแกบริษทั DELL, IBM, Harley - Davidson แตละบริษทั มีความโดดเดน
ที่ประสบความสําเร็จในดานธุรกิจการใหบริการแกลูกคามาโดยตลอด มีการถายทอดความรูตกทอด
มาหลายรุน มีประสบการณความเชีย่ วชาญอยางสูงทีค่ แู ขงไมสามารถลอกเลียนแบบได กลาวโดยสรุป
คือ องคกรสมัยใหมจะตองมีความโดดเดนทางดาน ประสบการณและความเชีย่ วชาญทีย่ าวนาน
มี ท างออกหรื อ แก ไ ขป ญ หาให กั บ ลู ก ค า ได มี เ ทคโนโลยี ชั้ น สู ง ที่ เ หนื อ กว า คู แ ข ง (HighTechnologies) และมีการสะสมขอมูลตางๆ ทีเ่ ปนประโยชนสามารถถายทอดใหรนุ ตอๆ ไปได

การแสวงหาประสบการณเปนสิ่งที่ควรกระทํา
การขับเคลื่อนใหองคกรเขาสู วัฏจักรแหงคุณคา หรือหวงโซแหงคุณคา (Value Chain)
หมายถึง การทําใหเกิดสิ่งตางๆ ที่มากขึ้นกวาเดิม โดยมุงเนนและพิจารณาอยางละเอียดออน
ในรายละเอียดนามธรรมของสินคา และบริการ เชน ความสะดวก ความอบอุน ความเปนมิตร
ความไวใจและนาเชือ่ ถือ สิง่ ตางๆ ทีเ่ ปนรายละเอียดของสินคา และบริการ ซึง่ สิง่ ตางๆ เหลานีต้ อ งได
มาจากการสะสมประสบการณทไี่ ดรบั จากบทเรียนในอดีต การศึกษา ทักษะชัน้ สูง และความชํานาญ
อยางมืออาชีพ อันจะเปนสวนสําคัญ เปนแกนแทของการดําเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจปจจุบัน
และอนาคตทีม่ เี งินมูลคามหาศาลเปนเดิมพัน
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การมีประสบการณมากขึ้น จะทําใหเรามีจินตนาการมากขึ้น ความคิดที่กวางไกล
และออกนอกกรอบ จะชวยเติมความฝนใหเปนจริงยิ่งขึ้น ธุรกิจและโลกสมัยใหมนั้นตองการ
มากกวาการทีค่ นเรากระทําสิง่ ตางๆ ใหดแี ละสําเร็จ แตธรุ กิจและโลกสมัยใหมยงั ตองการมากกวานัน้
กลาวคือ “เราตองทําในสิง่ ทีค่ นอืน่ ๆ คิดวาไมมที างเปนไปได”

การเพิม่ พูนประสบการณกอ ใหเกิดความฝนทางธุรกิจ
ประสบการณทางดานความคิด เปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวนักธุรกิจและขยายขอบเขตความคิด
ในการดําเนินธุรกิจ นักธุรกิจทีม่ ปี ระสบการณมากมายจะมีความฝน ชอบการสรางสิง่ ใหมๆขึน้ มาจาก
ความฝนเหลานัน้ หรืออาจกลาววา การสรางความฝนคือการมีวสิ ยั ทัศนและจินตนาการทีอ่ งคกรธุรกิจ
และนักธุรกิจควรจะมี (การสรางความฝน เชน โอกาสทีจ่ ะชวยใหลกู คาไดรบั ในสิง่ ทีเ่ ขาคาดหวังทีจ่ ะได
เปนตน)
การมองหาและสรางประสบการณใหกบั ตัวเองโดยเรียนรูจ ากประสบการณทเี่ กิดขึน้ กับตัวเอง
ในอดีต และเรียนรูจากประสบการณของบุคคลอื่นๆนํามาวิเคราะหหาหนทางที่ดีที่สุด ที่สามารถจะ
แกไข Tom Peters ยกตัวอยางเทคนิคของ Gian Luigi Longinotti-Buitoni, CEO ของ Ferrari
(North America) ทีจ่ ะชวยสรางทีมงานใหกลายเปนทีมงานทีม่ คี วามฝนและมีจนิ ตนาการ ดังนี้
1. นําเอาความฝน (ความตองการ) ของลูกคามาทําใหเกิดมูลคาเพิม่ (Value Added)
2. กลาลงทุนกับสิง่ ทีค่ ดิ วาจะเปนประโยชนกบั ลูกคา
3. อยาทําอะไรผานไปเฉยๆ หรือรักษาความสําเร็จทีไ่ ดมาไวเพียงระยะเวลาสัน้ จะตองสราง
คุณคาใหเกิดกับตราสินคาในระยะยาว
4. มีหลักการบริหารการจูงใจดานอารมณ การกระตุน ดานจิตวิทยาจะสามารถสรางผลกระทบ
ทีด่ ตี อ การทํางานของทีมงาน
5. กําหนดโครงสรางการเงินขององคกรใหสามารถตอสูก บั ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
6. เชีย่ วชาญดานบริหารความเสีย่ งการเงิน (การไมกลาเสีย่ ง คือ การทีไ่ มมคี วามฝน) สรางให
องคกรมีอาํ นาจในการควบคุมราคาหรือกําหนดราคาเองได
7. สรางใหองคกรมีอาํ นาจในการควบคุมราคาหรือกําหนดราคาเองได
8. พยายามเลือกสรรคนทีม่ จี นิ ตนาการและความฝนมาเปนผูน าํ (นอกเหนือจากความสามารถ
ดานอืน่ ๆ)
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9. สมาชิกในทีมงานควรมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประสบการณในอดีต
ทีแ่ ตกตางกัน นํามาสรางใหเกิดจุดแข็งทีม่ คี วามสมดุล
10. สมาชิกในทีมงานทํางานดวยความรูส กึ ทีจ่ ริงใจ ไมปด กัน้ ความรูส กึ ทีแ่ ทจริงระหวางกัน
11. สรางใหเกิดการยอมรับในความฝนโดยมีการยอมรับขอตกลงกันในระยะยาว แมวา
ความฝนจะใชการพิสจู นใหเปนจริงในระยะเวลาทีย่ าวนานก็ตาม

หัวใจของตราสินคา หรือตราสัญญลักษณ คือการกําหนดมูลคาสูงสุด
การสรางตราสินคา/ตราสัญญาลักษณ (Branding) เปนสิง่ ทีส่ าํ คัญของสินคาและการบริการ
สรางและกําหนดใหเกิดแรงบันดาลใจกับตราสินคา ทําใหเกิดความประทับใจ ความซื่อสัตยและ
การรักษาสัญญากับลูกคา ซึง่ เปนกลยุทธทางการตลาดของบริษทั ธุรกิจ การสรางตราสินคาทีป่ ระสบ
ความสําเร็จจะเชือ่ มโยงเรือ่ งราวของประสบการณอนั ยาวนานทีไ่ มมวี นั สิน้ สุด เปนสิง่ ทีส่ อื่ ความหมาย
ขององคกรเปนสิ่งที่สื่อเหตุผลของการดําเนินการของบริษัท หัวใจของตราสินคาจะตอบคําถามวา
คุณคือใคร และทําไมคุณถึงอยูท นี่ ี่ คุณมีอะไรทีโ่ ดดเดนกวาคนอืน่ และคุณสามารถสรางความแตกตาง
อยางสิน้ เชิงกับบริษทั อืน่ ๆ ไดอยางไร

ทําผลงานใหเปนทีป่ ระจักษดว ยโครงการสุดเฉียบ (The WOW Project)
โครงการ คือ งานที่มีจุดเริ่มตนและจุดสุดทาย WOW Project คือ งานที่มีเปาหมายและ
วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ด ลใจคุ ณ ชวนให คุ ณ หลงใหล และดลใจบุ ค คลอื่ น ๆ ทํ า ให บุ ค คลอื่ น มองเห็ น
ความแตกตาง WOW Project ไมเพียงแตจะกระตุน ใหมงุ สูค วามสําเร็จ แตจะใหชอื่ เสียงและเปาหมาย
ที่ คุ ม ค า แก ตั ว คุ ณ และสมาชิ ก ในที ม งาน เปลี่ ย นแปลงตั ว คุ ณ ตั้ ง แต บั ด นี้ ฝ ก สร า งจิ น ตนาการ
มีความทะเยอทะยานที่อยากทํางาน อยากกาวหนาในอาชีพ สรางความกลาที่จะทํางานที่คนอื่นๆ
ไมกลาทํา โดยลงมือทําโดยทันทีอยากังวลหรือหวาดกลัววาจะทําไมสําเร็จ หรือคิดวาเปนสิ่งที่เปนไป
ไมได เริม่ ทําโครงการของคุณใหเกิดผลงานทีส่ รางความประหลาดใจแกผอู นื่
การทําสิง่ ตางๆ ใหสาํ เร็จไมไดขนึ้ อยูก บั อํานาจ หรือตําแหนงหนาทีก่ ารงานเพียงดาน
เดียว แตเกี่ยวกับความหลงใหล จินตนาการ และวิริยะอุตสาหะ พยายามยืนกรานที่จะทํา
ถึงแมคุณจะเปนคนไมมีอํานาจและตําแหนง คุณจําเปนจะตองนําเอาสิ่งที่เปนตัวตนของ
คุณเองออกมาเพือ่ ทีจ่ ะสรางความมุง มัน่ ในการทํางาน
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โดยสิง่ ทีค่ วรจะทํา คือ คนหาเพือ่ นทีจ่ ะชวยสนับสนุนการทํางานของคุณ หาวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
กับความคิดของคุณและเริม่ ทํางานทีเ่ กิดจากความคิดของตัวเองจนกระทัง่ เกิดอํานาจและพลังความคิด
ทีจ่ ะครอบงําบุคคลอืน่ ทีม่ อี าํ นาจใหยอมรับ และหันกลับมามองความสามารถของคุณ เหนือกวาอืน่ ใด
คุณจะตองเริม่ ทําบางสิง่ บางอยาง และจงทําทันที

ภารกิจของผูบ ริหาร คือการแสวงหา และเลือกใชบคุ คลทีเ่ หมาะสม
ในการทํางาน สาธิต และถายทอดความรูใ หพวกเขา
เปาหมายของผูบริหารจะตองเปนการแสวงหา “ผูกลา” หมายถึง ผูที่สามารถสราง
แบบอยางของวิธีการทํางานใหมๆ ที่นาสนใจ นาตื่นเตน พยายามมอบหมายให “ผูกลา”
ทํางานใหมากและหลากหลายโดยการมอบอํานาจใหทาํ มอบภาวะผูน าํ ใหคอยแนะนํา สงเสริม
ใหภาวะผูน าํ นัน้ มีอยูอ ยางตอเนือ่ ง สรางวิธกี ารสาธิต และถายทอดแบบบนลงลาง (Top-Down)
“ความหมายของการทบทวนความคิ ด หรื อ สร า งจิ น ตนาการใหม ก็ คื อ การพยายาม
มองหาหนทางใหมที่จะเพิ่มพูนคุณคาของตนเอง ขับเคลื่อนความคิดสรางสรรคออกมา ตองทํา
การเปลี่ยนแปลงตนเองใหเปนเสมือนนักธุรกิจ และเลิกทําใหตัวเองเปนทาสที่ทํางาน
ในหองเล็กๆ ตองคิดและทําเสมือนตัวเองเปน CEO ของกิจการของตนเอง”

พรสวรรคทผี่ บู ริหารหรือผูน าํ พึงจะตองมี
ความคิ ด สร า งสรรค ทุ น ของความรอบรู แรงผลั ก ดั น ในการเป น เจ า ของกิ จ การ เกิ ด ขึ้ น
ในยุคปจจุบนั องคกรธุรกิจทีใ่ หความสําคัญเรือ่ ง ความสามารถพิเศษ หรือพรสวรรค (Talent) จะทําให
องคกรธุรกิจนั้นทําสิ่งตางๆ ไดผลสําเร็จที่ดีกวา การที่จะทําใหเกิดการนําเอาพรสวรรคมาทํางาน
องค ก รจะต อ งเสนอโอกาสที่ จ ะให พ วกเขาทํ า งานได อ ย า งดี เ ลิ ศ เป น หน า ที่ ข องผู บ ริ ห าร
การเปลี่ ย นแปลงหรื อ ผู นํ า ที่ จ ะกระตุ น ให ทุ ก คนนํ า เอาพรสวรรค ข องตนเองออกมาใช
ในการทํางานสรางสรรคผลงานที่ดีเลิศใหเกิดขึ้น เพื่อทําใหกลายเปนองคกรที่เรียกวา
Talent - magnet Organizations
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ผูน าํ ทีจ่ ะสามารถนําองคกรมุง ไปสูค วามเปนเลิศในยุคของการแขงขันทีร่ นุ แรงภายใต้
สภาะผันผวนและไรระเบียบของโลกนัน้ Tom Peters ไดแนะนําคุณสมบัตขิ องผูน าํ ทีม่ คี วามสามารถ
พรสวรรค ความเชีย่ วชาญ และจินตนาการทีก่ วางไกล ทีจ่ ะนําพาองคกรธุรกิจของตนไปสูค วามดีเลิศ
ไดสาํ เร็จในยุคทีม่ กี ารทําลายลางและการแขงขันทีร่ นุ แรง กลาวคือ
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

z

z

ผูน าํ จะตองเปนคนทีส่ รางโอกาสใหกบั ผูอ นื่ รวมทัง้ ตนเอง
ผูน าํ จะตองแนะนําใหผตู ามฝกใชความคิด คิดเองใหเปน
ผูน าํ จะตองเปนนักพัฒนาความนึกคิด และสรางสรรคจนิ ตนาการ
ผูน าํ จะตองมีวสิ ยั ทัศนไกลกวาคนอืน่
ผูน าํ จะตองเขาใจกลไกในการแสวงหากําไร (ไมทาํ ใหเกิดการขาดทุน)
ผูน าํ จะตองรูจ กั การปรับตัว และรับมือกับสถานการณตา งๆ
ผูน าํ จะตองลงมือทํา (ทําทันที) มากกวาพูด
ผูน าํ จะตองทําซ้าํ อีกครัง้ หากยังไมดที สี่ ดุ
ผูน าํ จะตองรูเ วลาทีเ่ หมาะสม และสามารถอดทนรอกับทุกสิง่ ได
ผูน าํ จะตองเคยทําผิดพลาดมากอน และสามารถนําความผิดพลาดมาเปนบทเรียน
ใหระมัดระวัง
ผูนําจะตองมีความพิเศษตางจากคนอื่น เชน พรสวรรค ความสามารถเฉพาะตัว
(ฝกฝนได) มีความเพอฝนจินตนาการในสิง่ ทีค่ นอืน่ ไมเคยคิด
ผูน าํ จะตองมีความถนัดในการสรางมนุษยสมั พันธทดี่ ี
ฯลฯ
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สุดทายสิ่งที่สําคัญที่สุดของหนังสือ Re-imagine ซึ่งผูเขียนไดนําเสนอความคิดโดยสรุปเปน
รูปแบบเปรียบเทียบความแตกตางสองดานคือ อดีตกับปจจุบัน ของสังคมเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
ดั้งเดิม (Old Economy Socialists) และสังคมเศรษฐกิจยุคใหมแบบตลาดเสรีประชาธิปไตย
(New Economy Free market Democrats) ใหเห็นถึงความแตกตาง ดังนี้

อดีต (WAS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปจจุบนั (IS)

วางแผน วางแผน และก็วางแผน
บอกใหทาํ (Telling what to do)
เนนการทํางานในหนาทีต่ ามสายงานตางๆ
ยึดเจานายในแนวดิง่ เปนหลัก
ยึดกฎระเบียบ
รับคําสัง่ รับงานไปทํา
บริหารการจัดการ

8. ปฏิบตั เิ องทุกอยาง
9. ทํางานทีละอยาง
10. คัดเลือกคนทํางาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลงมือทําทันที
กระตุน ใหทาํ (Telling story)
ภารกิจเปนตัวตัง้ แลวจึงกําหนดคน
ทํางานรวมกันเปนทีมในแนวราบ
สรางความสัมพันธ
การทํางานเปนทีมและรับคําสัง่
พัฒนาคนใหทาํ งานเต็มศักยภาพ
โดยการมอบอํานาจใหไปปฏิบตั งิ าน
8. กระจายการปฏิบตั งิ าน
9. ทําหลายเรือ่ งพรอมกัน
10. สรางเครือขายการทํางาน
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ฉบับตอไป

เอกสารหมายเลข 003 พบกับ

 
ฉบับตอไปเอกสารหมายเลข 003 จะเปนการนําเสนอองคความรูเ กีย่ วกับ
เรือ่ ง “Capital Charge” หรือ คาธรรมเนียมในการถือครองสินทรัพยของหนวยงาน
ภาครัฐ ซึ่งเปนเครื่องมือบริหารการเงินชนิดหนึ่งที่สามารถนํามาใชกับหนวยงาน
ภาครัฐ เพือ่ ใหการบริหารสินทรัพยขององคกรมีประสิทธิภาพมากขึน้
นอกจากนีย้ งั จะไดนาํ เสนอถึง ขอดี และขอเสียในการนํา Capital Charge มาใช
ควบคูกับระบบงบประมาณ รวมถึงกรณีตัวอยางการใช Capital Charge ในตางประเทศ
เชน ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย เปนตน
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