
 

 Re-imagine  คิดใหม !  
 

โดย Tom  Peters 
นักคิดดานธุรกิจผูทรงอิทธิพลแหงยุค  ผูไดรับการยกยองวาเปน 

 ”ปรมาจารยแหงปรมาจารยดานการบริหารจัดการ” 

 
 
สวนที่ 1 :  สรุปประเด็นหลักหรือแนวคิดหลักของหนังสือ 
 
  หนังสือเลมนี้ไดแบงการนําเสนอเปน 8 ตอน  ประกอบดวย 25 บท  ในแตละตอนจะ
กลาวถึงธุรกิจใหม !  กับ สภาพแวดลอมใหม  เทคโนโลยีใหม  มูลคาใหม  ตราสินคาใหม   ตลาดใหม  
งานใหม  คนใหม  และประกาศิตใหม   
  ผูเขียนไดกลาวถึงที่มาของการเขียนหนังสือเลมนี้วา เกิดจากการไมสามารถอดทนที่  จะ
เห็นความลมเหลวการบริหารงานขององคกรธุรกิจและรัฐบาล  จากเหตุการณบริษัท Enron และเหตุการณ
วันที่ 11 กันยายน ค.ศ.2001   
  แนวคิดในหนังสือเลมนี้จะเปนการกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและ
ตลอดเวลา   การเปล่ียนแปลงในอนาคตจะรุนแรงมากขึ้น  ดังนั้น เราจะตองสรางวัฒนธรรมในการทํางาน
รวมกันที่มีลักษณะเปนการทํางานเปนทีม มีลักษณะการทํางานที่ไมมีรูปแบบมากจนเกินไปและจะตอง
เปดรับการเปลี่ยนแปลง   เพ่ือจะไดไมเปนคนตกโลก   
      นอกจากนี้  ในแตละตอนผูเขียนไดมีการเปรียบเทียบถึงความแตกตางของอดีตและปจจุบนั
ในดานตาง ๆ  อาทิเชน  
อดีต       ปจจุบัน 
ชาแตแนนอน   เร็วแตแนนอน 
มีอาวุธปนขนาดใหญกวาใคร   ระบบมีความฉลาดกวาใครในโลก 
อํานาจการยิงสูง   อํานาจขอมูลขาวสารสูง 
” นักบัญชี” เปนใหญ   ” นักปรับปรุง” เปนใหญ 
วัฏจักรจากความสําเร็จสูความลมเหลวใชเวลาเปน
ทศวรรษ 

  วัฏจักรจากความสําเร็จสูความลมเหลวใชเวลา
ไมก่ีเดือน 

เทคโนโลยีสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง   เทคโนโลยีผลักดันการเปลี่ยนแปลง 
สินคา และบริการ   ประสบการณและทางออก 
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อดีต       ปจจุบัน 
ใหรางวัลกับ ” การแขงขัน ”   ใหรางวัลกับ ” ความรวมมือ ” 
จาง พวกชอบแขงขัน   ไลพวกที่ไมยอมพูดออก 
คลอยตามเพื่ออยูรอด   คลอยตามเพื่อแสดงพลัง 
นําจากบนลงลาง   นําจากระดับรากหญา 
ผูนําสูงสุดออกคําส่ัง   ผูนําทีมพัฒนามิตรภาพและความไวใจ 
คนทุกคนสําคัญ   คนคือทุกส่ิงทุกอยาง 
ความวานอนสอนงายคือหัวใจของคุณงามความ
ดี 

ความคิดริเร่ิมคือหัวใจของคุณงามความดี 

 
ตอนที่ 1  :  ธุรกิจใหม !   สภาพแวดลอมใหม 
 
  ผูเขียนนําเสนอใหเห็นวาโลกมีการเปลี่ยนแปลงในอัตรากาวหนา  ในอดีตชวง ค.ศ.1000 
มนุษยใชเวลาการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน เปนเวลาพัน ๆ ป  แตหลังจาก ค.ศ.1000  การเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นทุก 100 ป  และมีอัตราเรงในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงข้ึน  ในป ค.ศ.2000  การเปล่ียนแปลงจะ
เกิดขึ้นทุก ๆ หนึ่งทศวรรษ   ดังนั้น องคกรจะตองมีการปรับกลยุทธอยูตลอดเวลาและจะตองทําส่ิงที่
แตกตางอยางรุนแรงกวาส่ิงที่เคยทํามาตลอด  ตองจินตนาการโลกใหม  (Re-imagine)  “ดีข้ึน”  “ดีกวา” ไม
เพียงพอแลว   นอกจากนี้ ยังนําเสนอใหเห็นวาส่ิงที่ดีที่สุดทั้งหมดไดผานพนไปแลว  ไมมีความไดเปรยีบ ในการ
แขงขันอยางย่ังยืนอีกตอไป  ใหคิดใหมวาเราจะตองทําและเตรียมปรับตัวอยางไรอยูตลอดเวลา เพ่ือให
ไดเปรียบในการแขงขันอยางตอเนื่อง  และแสดงใหเห็นถึงความจําเปนของ “การทําลาย”  ซึ่งเปนสิ่งที่
หลีกเล่ียงไมไดอีกตอไป  เราจะตองยอมรับการทําลายและถึงเวลาแลวที่ตอง  ” ทุบทิ้งแลวสรางใหม” 
 
ตอนที่ 2  :  ธุรกิจใหม !   เทคโนโลยีใหม 
 
  ผูเขียนนําเสนอใหเห็นวาเทคโนโลยีจะชวยใหคนใชแรงงานนอยลงแตจะตองใชสมองมาก
ข้ึน  พนักงานในองคกร  รวมทั้งผูบริหารจะตองพรอมที่จะปรับตัวเพื่อรองรับการลดลงของพนักงานอยาง
นอย 80%  และภายใน 15 ปขางหนา  ” งาน ”  จะเปลี่ยนรูปแบบไปจากปจจุบันอยางมากจนจําไมได  
โครงสรางองคกรก็จะเปลี่ยนไปเปนลักษณะแบนราบ (Flat Organization)  มิฉะนั้น องคกรจะตองอยูใน
สภาพ D.O.A. (Dead on Arrival)   พนักงานในสํานักงานตางๆ อาจหายไป  หรือเปล่ียนภาระหนาที่ใหม  
และเทคโนโลยีสารสนเทศกําลังจะเปลี่ยนทุกส่ิง  ตองเรียนรูและยอมรับการรื้อปรับกิจการใหมทั้งหมดใหเขา
กับระบบอินเทอรเน็ต  เทคโนโลยีใหมดานอื่นๆ  รวมทั้งการทําธุรกรรมที่ไรพรมแดน   
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ตอนที่ 3  :  ธุรกิจใหม !   มูลคาใหม 
 
  องคกรธุรกิจจะตองปรับเปลี่ยนการใหบริการเปนแบบมืออาชีพ (Professional Service 
Firm Transformation : PSF )  โดยวิธีการที่จะเปน PSF  คือ ยกเลิกคําวา “ปรับปรุง” และยอมรับคําวา  
“เปล่ียนแปลง”  ผูเขียนไดเสนอใหเห็นวา ธุรกิจใหบริการแบบมืออาชีพอาจมีพนักงานมากมายหรืออาจเปน
เพียงพนักงานบัญชีทํางานอิสระเพียงคนเดียวที่ใหบริการการใหคําแนะนําในฐานะผูชวยดานการเงินแกธุรกิจ
ขนาดเล็กในละแวกนั้นหรืออาจใหบริการไปทั่วโลกไดโดยใชอินเตอรเน็ต   หรือหากองคกรมีการนําระบบ
อิเล็คทรอนิคสมาใชในแผนกทรัพยากรบุคคล  กิจกรรมดานนี้จะเชื่อมตอทางเว็บไซต  พนักงานในองคกร
ทุกคนจะสามารถติดตามงานบริหารดานตาง ๆ ของตัวเองได  จะทําใหเหลืออะไรทํานอยลงมาก  แผนก
ทรัพยากรบุคคลก็จะเปลี่ยนเปนศูนยใหคําปรึกษาดานการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหองคกรได“ การทํางาน
เปนทีม และทีมงานที่เปนหน่ึงเดียว ”   จะทําใหสามารถหา “ ทางออก ” ที่เปนเลิศที่จะนําเสนอตอลูกคา
เพ่ือสรางมูลคาใหมข้ึน 
   
ตอนที่ 4  :  ธุรกิจใหม !  ตราสินคาใหม     
 
  ผูเขียนไดนําเสนอใหเห็นถึงการสรางตราสินคาใหม โดยมีคําวา “ประสบการณ” เปนคํา
สําคัญที่ทําใหเกิดตราสินคาใหม  เปนอะไรที่ทําใหเกิดอะไรที่มากกวาตามสินคานั้น ๆ  เชน Club  Med 
ไมไดขายบริการสถานที่พักผอนเทานั้น  แตเปนอะไรที่มากกวารีสอรต “ประสบการณ” จะทําใหเกิดการ
ประดิษฐ “ตัวตน” ข้ึนมาใหม  ซึ่งจําเปนจะตองใชจินตนาการในการสรางตลาดในฝนขึ้นมาไมเพียงแต
ตองการใหลูกคาพึงพอใจเทานั้น แตองคกรจะตองทําใหลูกคาจําไดอยางไมลืมเลือน  พบแตความประหลาด
ใจและช่ืนใจ  สมัครเปนสมาชิกสโมสร และพูดวา  “ฉันอยากไปที่นั่นอีก”  นอกจากนี้ องคกรจะตองให
ความสําคัญกับ  “การออกแบบ“  ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญในการสรางสรรคนวัตกรรมและการแกไขปญหา  
 
ตอนที่ 5 :  ธุรกิจใหม !  ตลาดใหม 
 
  ในโลกยุคใหมนี้จะตองใหความสําคัญไปยัง “ผูหญิง”  เพราะเปนผูอยูเบื้องหลังในการ
ผลักดันการซื้อของผูบริโภคสวนใหญ  และเปน “ โอกาส “ ระยะยาว   นอกจากนี้ ยังตองใหความสําคัญ 
“กลุมผูสูงอายุ” เนื่องจากประชากรกลุมผูสูงอายุกําลังเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และมีกําลังซื้อสูงดวย 
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ตอนที่ 6  :  ธุรกิจใหม !   งานใหม 
 
  ในยุคใหมนี้องคกรจะตองมุงเนนการบริหารจัดการ   ” ตัวงาน ”  กอนที่จะใหความ 
สําคัญกับ ”โครงสรางองคกร”   ”แรงจูงใจ”  หรือ ”กลยุทธการตลาด” ฯลฯ  โดยจะตองสราง ”ตัวงาน”       ให
นาสนใจอยางอัศจรรย ! โดยการสรางภารกิจซึ่งมีเปาหมายและวัตถุประสงคที่กระตุน  และดึงดูด 
ใหเกิดการกระทําอะไรที่แตกตางออกไป  และการทํางานใหสําเร็จไมเก่ียวกับอํานาจหรือตําแหนง   แตเก่ียวกับ
ความปรารถนา  จินตนาการ  และความวิริยะอุตสาหะในการทํางานนั้นใหสําเร็จอยางโดดเดน    องคกรจะตองหา
ผูที่สรางแบบอยางของวิธีการทํางานใหมๆที่นาตื่นเตนใหพบ  และแสดงใหเห็นวาวิธีการใหม ๆ  ทีน่าตืน่เตนนัน้
สามารถทําได  
 
ตอนที่ 7  :  ธุรกิจใหม !   คนใหม 
 
  ”คน” เปนปจจัยสําคัญที่สุดในการทํางาน  โดยในยุคนี้มุงเนนที่  ”ความสามารถ”  องคกร
จะตองสรางทัศนคติในการทํางาน ” ทําไดอยูแลว”  ใหเกิดขึ้น  และองคกรตองดึงดูดและรักษาคนที่มี
ความสามารถโดดเดนและฉลาดไวใหได  รวมทั้งจะตองเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความสามารถอยาง
เต็มที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จสูง    
 
  ผูเขียนไดนําเสนอความคิด ” คุณคือจุดขาย”  เพ่ือสรางความแตกตางท่ีหลากหลาย 
ในการนําไปสูชัยชนะของธุรกิจ   โดยนําเสนอทัศนคติ 10 ประการของการสรางจุดขาย  โดยจะตอง
จินตนาการและคิดแบบผูประกอบการ  เปนผูสนใจเรื่องตาง ๆ เสมอ  นําการตลาดมาใช   สรางความ
เช่ียวชาญใหเกิดความสามารถที่เปนเลิศ  ตองรับมือและยืนหยัดกับการไมแนนอนท่ีเกิดขึ้นได  ยอมรับ
ขอผิดพลาดหรือความลมเหลวที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข  สรางเครือขายในการทํางาน  เรียนรูและนํา
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใช  และเรียนรู พัฒนาทักษะใหม ๆ ใหมีการเริ่มตนใหมเสมอ ๆ ”  
 
  นอกจากนี้ ยังไดนําเสนอวิธีการดึงดูดคนที่มีความสามารถใหอยูในองคกรเพ่ือสรางสรรค
องคกรใหประสบความสําเร็จ  25 ประการ  โดยจะตองใหความสําคัญและเห็นคุณคาของคนเปนลําดับแรก  
ตองปรับเปลี่ยนและจินตนาการการจัดการใหม ๆ  ใหรางวัลแกความสามารถของคนโดยจะตองสรางมาตร
วัดใหเห็นถึงความความสามารถที่โดดเดน  สรางโอกาสการเปนผูนําใหกับทุกคน  สรรหาความหลากหลาย
ซึ่งจะนํามาซึ่งความคิดสรางสรรค    เปดโอกาสใหผูหญิงไดแสดงความสามารถและการเปนผูนํา รวมทั้ง
จะตองปฏิรูปโรงเรียนและระบบการเรียนการสอนใหทันสมัย  เนนการสอนเพื่อการคนควาและเรียนรูเพ่ือให
ไดคนที่มีความสามารถมาสรางสรรคงานใหองคกรประสบความสําเร็จ 
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ตอนที่ 8  :  ธุรกิจใหม !  ประกาศิตใหม   
 
  การทําธุรกิจในโลกปจจุบันจะตองลืมความสําเร็จในอดีตและตองคิดถึงวิธีการทําธุรกิจใหม 
ๆ ที่แปลกแหวกแนว  สรางสรรคนวัตกรรมใหมเกิดขึ้นเพื่อนําไปสูความเปนเลิศ  โดยชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่ทํา
ใหเกิดการสรางนวัตกรรม  คือ ความรําคาญ  ความไมพอใจที่เห็นอะไรที่ไมเขาทาที่เกิดข้ึนรอบ ๆ ตัวได  
ซึ่งจะตองผสมผสานความแนวแนและความกลาเส่ียง  จึงจะนําไปสูนวัตกรรมที่ทําใหเกิดการสรางมูลคาเพ่ิม
ใหแกองคกรได 
  ” ภาวะผูนํา ”  เปนสิ่งสําคัญในการนําองคกรไปสูความเปนเลิศ  ตอนที่ 8 ซึ่งเปนตอน
สุดทายของหนังสือเลมนี้ จึงไดนําเสนอแนวคิดของ ” ภาวะผูนํา”  50 ประการ  เชน ผูนํามักไมใชคนที่
ทํางานเกงที่สุด  ผูนําเปนผูสรางโอกาสและสรางคน  ผูนํารูวาเมื่อไหรควรรอ เมื่อไหรควรจะไป  ผูนํามอง
โลกในแงดี  สามารถสื่อใหเห็นภาพที่ยิ่งใหญและเปนนักเลานิทานที่ยอดเยี่ยม  เปนแบบอยางที่ดีดาน
ความสัมพันธ  รับทั้งผิดและชอบ  ฯลฯ  ซึ่ง ” ภาวะผูนํา”  ดังกลาวเปนการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู
ความสําเร็จขององคกร   
 
 
สวนที่ 2 :  วิจารณประเด็นหรือแนวคิดหนังสือ 
  หนังสือเลมนี้นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในโลกปจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ตลอดเวลา  ซึ่งผูคนหรือองคกรใด ๆ ไม
วาภาครัฐหรือภาคเอกชนไมอาจหลีกหนีได   ผูจัดทําขอนําเสนอการวิจารณหนังสือเลมนี้ โดยแบงออกเปน 
2 ประเด็นหลัก  ดังนี้ 

1. ประเด็นเน้ือหาสาระของหนังสือ   
     ตามที่ไดกลาวโดยสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของหนังสือเลมนี้ในสวนที่ 1 ไปแลวนั้น หากจะวิเคราะหถึง
เนื้อหาที่ผูเขียนหนังสือเลมนี้ไดนําเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน  ผูจัดทํามีความคิดเห็นวา
ส่ิงที่ผูเขียนนําเสนอนั้นเปนไปตามธรรมชาติตามหลักไตรลักษณในพระพุทธศาสนา คือ อนิจจัง  ทุกขัง  อนตัตา  
ทุกส่ิงในโลกเกิดขึ้น  ตั้งอยูและดับไป  การเปล่ียนแปลงจึงเปนธรรมชาติเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยูอยางสม่ําเสมอ  
หากองคกรจะอยูรอดและแขงขันไดนั้นจําเปนตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ  เปรียบได
กับการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งสอนใหใชสติและฝกสมาธิเพ่ือใหเกิดปญญา   
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  ส่ิงสําคัญอีกส่ิงหนึ่งที่ตองใชประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนองคกรใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมในโลกใบนี้เพ่ือใหองคกรอยูรอดและแขงขันได   คือขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเช่ือถือได   
จําเปนตองมีการสังเคราะหและวิเคราะหขอมูลขาวสารที่มีเพ่ือนํามาใชประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ใหองคกรอยูรอดได   หากเปรียบเทียบกับหลักกาลามสูตรของพระพุทธศาสนาที่สอนใหรูจักใชปญญา
พิจารณาสิ่งตาง ๆ กอนจะเชื่อถือและนํามาปฏิบัติ  10 ประการ  ไดแก 
  (1)  อยาเช่ือแบบฟงตามกันมา   
  (2)  อยาเช่ือแบบยึดถือตามกันมา   
  (3)  อยาเช่ือในคําลํ่าลือ    
  (4)  อยาเช่ือแบบอางตํารา 
  (5)  อยาเช่ือแบบคิดเอาเอง คาดแบบตรรกะ 
  (6)  อยาเช่ือเพราะวามันมีเหตุผลไดตรองมาแลว   
  (7)  อยาเช่ือเพราะวามันเขากับทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับมานานแลว 
  (8)  อยาเช่ือแบบที่วานาจะเปนไปได 
  (9)  อยาเช่ือเพราะทานผูนี้เปนสมณะ เปนครู 
  (10)  จงเช่ือตอเมื่อไดรู ไดเขาใจดวยตนเองวามันมีคุณคาหรือมีโทษอยางไร  สามารถ
นํามาปฏิบัติแลวไมมีอันตรายใด ๆ เกิดขึ้นจึงนํามาปฏิบัติ 
   

2. ประเด็นรูปแบบการนําเสนอของหนังสือ 
         รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาสาระของหนังสือเลมนี้ไดนําเสนอใหสอดคลองกับแนวคิด
หลักของหนังสือคือ  “การบริหารการเปลี่ยนแปลง”  กลาวคือ รูปแบบการนําเสนอเปนการเปลี่ยนแปลงการ
นําเสนอแตกตางไปจากหนังสือวิชาการธุรกิจทั่วไป  มีการจัดแบงหนาเปนสวน ๆ ใชสีและสัญลักษณ
ประกอบเพื่อนําเสนอแนวความคิดของผูเขียน  การนําเสนอตัวอยาง  หรือการยกประโยคคําพูดเดน ๆ ของ
ผูบริหารที่มีช่ือเสียง หรือแมกระทั่งการการนําเกร็ดความรูอ่ืน ๆ (Tips ) มานําเสนอทําใหผูอานไมรูสึกวาเปน
การอานตําราวิชาการธุรกิจเหมือนการอานตําราเลมอื่น ๆ ใหเห็นและเขาใจ “การบริหารการเปลี่ยนแปลง”  
ดียิ่งข้ึน 
 
  
  


