
  
                                                                        
 
  คูมือที่เปนแนวคิดที่เขาใจได ปลุกปน และสรางแรงบันดาลใจใหกับคณุในการเปลี่ยนแปลง
วิธีการทํางานของตัวเอง
  มูลคาเพ่ิมของสินคาจะมาจากคุณภาพของสินคา หรือบริการ นอยลง แตจะมาจากสิ่งอ่ืน 
มากขึ้น ส่ิงนั้นคือ ประสบการณ คือ Branding และบางอยางเรียกวา ดีไซน   
  เรามักจะมองวาการดไีซนเปนการตกแตงข้ันสุดทาย แตเราตองเขาใจวา การดีไซนอยาง 
ชาญฉลาด จะเปนตัวผลักดนัยุทธศาตรขององคกรอยางไดผล 
  ดีไซนเปนเรื่องของจิตวิญญาณ เปนตัวผลกัดันและบงบอกถึงองคกร รวมถึงขอเสนอมูลคา
พ้ืนฐานขององคกรดวย ดไีซนไมเก่ียวกับชอบหรือไมชอบ เปนเรื่องของความรูสึก อารมณ และการยึดตดิ 
  ความงามของดีไซน ระบบที่งดงาม 
  ในฐานะที่เราเปนสวนหนึ่งของกระบวนการในการปรับจนิตภาพองคกรใหมเราตองยอมรับ 
ทั้งถอยคําและมโนภาพ และทําใหความงามกลายเปนคณุลักษณะหลกั ไมใชแตในการดีไซนสินคาเทานั้นแต 
ยังรวมถึงการดีไซนกระบวนการดวย เราตองสรางสภาพแวดลอมของระบบในองคกรใหเปนระบบที่งดงาม 
  ลองพิจารณาดูหลักเหตุผลนี้ 

 ระบบหายใจจาํเปนตอการทาํงานอยางมีประสิทธิภาพของรางกาย ใชหรือไม 
 ระบบการจัดองคกร ของหนวยงานเปรียบเทียบไดกับระบบหายใจใชหรือไม 

ถาอยางนั้นเราควรจะใสใจเรือ่งของระบบหายใจใชหรือไม แลวเราควรจะใสใจเรื่องระบบ 
การจัดองคกรดวยหรือไม ทัง้หมดนี้ ใชแนนอน 
  ปญหาสวนใหญที่องคกรประสบ ทั้งในการบริการลูกคา และในการทาํงานใหสําเร็จอยาง 
รวดเร็วเปนผลโดยตรงจากความอัปลักษณของระบบและกระบวนการ และเมื่อเวลาผานไป แมแตระบบที ่
วางไวอยางงดงามก็เร่ิมมีแนวโนมที่จะเพิ่มความซับซอนมากขึ้น ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มันเปลี่ยน 
ไปจนกระทั่งทัง้ระบบกลายเปนความอปัลกัษณ สุดทายเราตองลงเอยดวยการ “รับใชระบบ” มากกวาจะให 
ระบบรับใชเรา 
  ระบบอวนๆ เปนศตัรูหมายเลขหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและความคลองตัว 
  เมื่อนึกถึงระบบ ส่ิงที่เรานึกถึงบอยครั้งที่สุดคือคูมือเลมอวนๆ กระดาษที่มีตัวหนงัสือเล็กจิ๋ว 
เปนพันๆ หนา ปะตดิอยูตามผนังของทุกแผนกในองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือไมก็แฟมอวนๆ ที่
ประมวลขึ้นมาดวยเหตุผลนบัพันๆ อยางวา ทําไมเราถงึตองไมทําส่ิงนี้ หรือควรจะชะลอการทาํส่ิงนั้นออกไป 
  ถึงแมระบบอวนๆ จะเปนศตัรูหมายเลขหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและความคลองตวั แตเรา 
ก็ไมควรหวาดกลัวที่จะรับมือกับประเดน็ที่นาเบื่อหนายของระบบ หากเปาหมายของเราคือการเปลี่ยนแปลง  
หรือการปฏิวัติ เราก็ตองเขาใจความสําคญัเชิงยุทธศาสตรของระบบและกลาเผชิญหนากับมนั วธิีที่ดีที่สุดคือ 
มองผานเลนสที่ช่ือวา ดีไซน หรือพูดอีกอยางคือมองผานเลนสแหง ความสวยงาม 
  เวทีหนึ่งที่สําคญัที่สุดสําหรับดีไซน แตกลับไดรับการนึกถึงนอยที่สุด คือการสรางสรรคระบบ 
ซึ่งเปนสวนสําคัญที่สุดขององคกร  
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  ดีไซน เก่ียวของกับรูปรางหนาตาของสิ่งของ ในขณะที่ระบบเปนเรื่องที่วาส่ิงของชิ้นนั้น 
ทํางานอยางไร ประเด็นทีแ่ทจริงคือ ความคิดเชิงดไีซน และความคดิเชิงระบบ เปนเรื่องเดียวกัน สําหรับดไีซน 
ที่ดีนั้น รูปลักษณและประโยชนใชสอยจะเชื่อมตอสนิทจนไรรอยตอ ช้ินสวนทุกช้ินจะสนับสนุนซึง่กันและกัน 
ราวกับเปนอยางนั้นโดยธรรมชาติอยูแลว ระบบอันยอดเยี่ยมก็เปนเชนเดียวกัน 
  หากคุณเร่ิมพูดถึงความงาม คลั่งไคลเร่ืองความงาม ความงามจะกลายเปนสวนหนึง่ของสิ่ง 
ที่คุณทําทุกวัน เชนเดียวกับความสงางาม ความชัดเจน และความเรียบงาย  
  ระบบที่ทํางานเกินกําลัง 
  ขนาดของศักยภาพที่จะปรบัทั้งองคกรใหเรียบงายนั้น มีปญหา จากการที่ จิม แชมป  
ผูประพันธคัมภีรแหงการรีเอนจิเนียริง (Reengineering the Corporation) รวมกับ ไมเคิล  แฮมเมอร  บรรยาย 
ใหผูบริหารบริษัทแหงหนึ่งฟงเก่ียวกับกระบวนการตรวจสอบ เพ่ือขอรับสินไหมทดแทนของผูเอาประกันชีวิต  
ซึ่งใชเวลาถึงย่ีสิบสามวัน แตเมื่อแชมปลงมือสํารวจอยางละเอยีด เขากลับพบวาเวลาท่ีใชในการทาํงานจริงๆ  
นั้นแคสิบเจด็นาที เวลาที่เหลือเปนเวลาที่เศษกระดาษปลิววอนไปวางตามโตะตางๆ รวมถึงเร่ืองยุงยากที่ไม
จําเปน เชน ตองกรอกแบบฟอรมเพิ่มเติม ตองเซ็นรับรอง เซ็นแลวเซ็นอีกไปเรื่อยๆ   

 คิด (และคดิใหม) เร่ืองความงาม คดิถึงกระบวนการหรอืระบบที่นาเกลียดที่สุดใน 
องคกรของคุณ และถามตัวเองวาฉันจะทาํใหมใหไฉไลกวาเดิมไดอยางไร 

 ลดข้ันตอนในระบบใหเหลือนอยที่สุด พยายามลดระบบในองคกร โดยเริ่มที่ระบบ 
จัดการเอกสาร ขอควรจํา : ลดข้ันตอนและลดคน (ถาจาํเปน) 

 เรียบงายเขาไว ตรวจดูวธิีทาํงานของคุณเพ่ือหาข้ันตอนที่อาจเกิดจากความตั้งใจด ี 
แตเปนบอเกิดของกระบวนการที่อืดอาด เอามันออกไป กล่ันกรองบันทึกตางๆ ใหเหลือหนาเดียว  

  ดีไซน : สรางประสบการณที่ไมรูลืม 
  ประสบการณเปนพื้นฐานของรูปแบบชีวิตองคกรที่ปรับจินตภาพใหมทุกดาน การสราง
ประสบการณตามแบบทีด่ไีซนมาอยางดี จะเปนจดุเริ่มตนและจุดสดุทายของมูลคาเพ่ิม 
   Harley Davidson ไมไดขายมอเตอรไซค  Harley Davidson มีพนักงานจาํนวนมาก ไมมี
พนักงานคนไหนเชื่อวาพวกเขากําลัง ผลิตมอเตอรไซค ผูบริหารของ Harley  เรียกวา ประสบการณ  ส่ิงที่เรา 
ขายคือ ความสามารถในการทําใหนักบญัชีวัย 43 ป  สวมแจ็กเกตหนังสีดํา แลวข่ีมอเตอรไซคไปตามเมือง 
เล็กๆ และทําใหผูคนสะทานได  

  ดีไซน : เปนอะไรที่มากกวา  
  Starbucks ไมไดขายกาแฟ ผูจัดการเขตของ Starbucks  แนนซี ออรโซลินี ใหสัมภาษณทาง
โทรทัศนวา เราไดนาํเสนอสถานที่ที่สาม ซึง่เช่ือแนวานี่คอืสาเหตุที่ทําใหเราแตกตางจากคนอืน่ สถานที่ที่สาม 
นั้นไมใชที่ทํางานหรือที่บานแตเปนที่ที่ลูกคาหลบมุมมาพักผอน 
 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://image.dek-d.com/9/813688/9485574.jpg&imgrefurl=http://my.dek-d.com/newby/diary/%3Fday%3D2007-08-18&h=300&w=300&sz=41&hl=th&start=207&tbnid=rt2_SXkxUEI55M:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%258C%26start%3D200%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://static.howstuffworks.com/gif/harley-softail-deuce.jpg&imgrefurl=http://auto.howstuffworks.com/harley.htm&h=389&w=400&sz=52&hl=th&start=2&tbnid=VnL9lTnquAMrDM:&tbnh=121&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%2BHarley%2BDavidson%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.gotomanager.com/vaf/ar/34/34491_starbuck-05_H.jpg&imgrefurl=http://www.gotomanager.com/Redirect.aspx%3Fid%3D34491&h=132&w=200&sz=14&hl=th&start=157&tbnid=VNUgyZsuydQn5M:&tbnh=69&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%258C%26start%3D140%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/22/4022/images/Magicbike/008.jpg&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/MAENONGDD/2007/06/15/entry-1&h=300&w=400&sz=57&hl=th&start=4&tbnid=T7a-AUF7AbeweM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594Harley%2BDavidson%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://thai.cri.cn/mmsource/images/2006/02/07/20060207chunjie1.jpg&imgrefurl=http://thai.cri.cn/1/2006/02/07/41%4061706_1.htm&h=249&w=200&sz=12&hl=th&start=193&tbnid=RAJKmTi23kbpaM:&tbnh=111&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%26start%3D180%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.theelusivefish.com/articles/wp-content/uploads/2007/03/starbucks.jpg&imgrefurl=http://www.theelusivefish.com/articles/2007/03/15/starbucks-staff-its-not-because-our-coffees-any-good/&h=275&w=275&sz=16&hl=th&start=378&tbnid=L1cnheqVjRVuUM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3DStarbucks%26start%3D360%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN


 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

3

 
  Starbucks เปลี่ยนกาแฟจาวาธรรมดาๆ ใหกลายเปนวิถีชีวิตแบบ Starbucks วิถีชีวิตที่เรา 
หลายคนไมวาจะรูตัวหรือไมก็ตามกาํลังทํา ไมวาจะหมายถึงการพักดื่มกาแฟ 5 นาทีในสนามบนิแหงหนึ่ง  
หรือนั่งแชอานหนังสือพิมพช่ัวโมงครึ่ง  
  ระบายสีเพิ่มกําไร  
  UPS เปนบริษทัที่ทําธุรกิจขายบริการมืออาชีพ ไดปรับตาํแหนง และปรบัแผนกลยุทธธุรกิจ 

ดย 

ือเคยเปนเจาของ  

ของบริษัท โดยตั้งเปาไววาจะเปนเลิศดานลอจิสติกสและซับฟลายเชน นอกจากนี้ UPS ยังตองการขาย 
ปรากฏการณ ที่เรียกวา สีน้ําตาล UPS กําลังทํางานเพื่อใหพนจากภาพลักษณ รถบรรทุกสีน้ําตาล ที่ขับโ
ผูชายนุงกางเกงขาส้ันสนี้ําตาล แคมเปญของบริษัทคือ สีน้ําตาลทําอะไรใหคุณไดบาง  
  บริษัท Coca – Cola เปนเจาของ สีแดง บริษัท Kodak เปนเจาของ หร
สีเหลือง เชนเดียวกับบรษิัท UPS ตั้งเปาหมายจะเปนเจาของสีน้ําตาล ดวยการรณรงคทางการตลาด  

เปล่ียนทัศนคติจากหนามือเปนหลังมือ  
Nike เปนมากกวาอุปกรณกีฬาประโยชนสูง ลองคิดถึงสัญญาแหงการมีชีวิตที่มีประโยชนสูง                  

บาง Nike ไมไดข
าง

ั้งไมใชขับงายๆ เลย แตใครจะสนละเพราะฉันคือรถปอรเชของฉัน   
ทุก

ายรองเทา แตขายประสบการณของการไดใช Nike ความรูสึกของการเปนผูชนะ และ Nike  
อัดความหมายทั้งหมดไวในคําสามคํา Just do it มันเปนเรื่องของการเปนหนึ่งเดียว และการเสนออะไรบางอย
ที่ไมซ้ําใครใหกับตลาดของคุณ  
  Porsche บางคร

Google  เซิรชเอ็นจินที่ชินตา อยางที่นักวจิารณคนหนึ่งกลาวไว กูเกิลเหมือนพระเจาเขาไป ท ี
จุดสูงสดุของดีไซน สรางแบรนดจากหัวใจ 
เรายังคงมองแบรนดวาเปนภาพลักษณภายนอกขององคกร หรือของสินคา หรือของบริการ 

ูวา

ารกิจของคุณคืออะไร คุณอยากจะบอกอะไรใหคนอื่นรู และจะแนใจได

ลึกซึ้งของ 

าร ียเปน

การสรางแบรนดนั้นพุงเขาไปที่หัวใจขององคกร การสรางแบรนดอยางมีประสิทธิภาพนั้น เราตองเรียนร
เปนเรื่องของภายในมากกวาภายนอก 
  ทุกวันนี้ คณุคอืใคร ภ
อยางไรวา ส่ิงที่คุณใหกับโลกนั้นไมเหมือนใคร แบรนดจะตองนาํเสนอตัวเอง องคกรตองนําเสนอตัวเอง และ
ฝายบริหารตองนําเสนอตัวเอง มันเปนเรือ่งที่วาคุณตองการจะไมเหมือนใครในวนิาทีนี้หรือไม 
  การสรางแบรนดเปนเรื่องของความหมาย ไมใชการตลาด เปนเรื่องของตรรกะ
บริษัท ไมใชแคโลโกวิลิศมาหราตัวใหม ถาไมแตกตางแลวจะทําไปทําไม   
  แบรนดที่ย่ิงใหญจะตราตรึงในอารมณ อารมณจะเปนตวัผลักดันก ตัดสนิใจของเราเส
สวนใหญ แบรนดจะยื่นมือออกมาโดยใชประสบการณอันทรงพลังเพ่ือเช่ือมตอกับผูบรโิภค และจุดที่มีการ 
ติดตอทางอารมณจุดนี้เองจะเปนตัวผลักดันสินคา แบรนดที่ย่ิงใหญคือเร่ืองที่ไมเคยเลาไดจบ แบรนดคือเร่ือง
อุปมาที่เช่ือมตอกับบางอยางที่ลึกซึ้ง ไดแก ความนิยมในนิยายปรัมปรา เร่ืองราวที่สรางบริบททางอารมณที่คน
อยางเราจําเปนตองมีเพ่ือทราบวา ตัวเองจะยืนอยูตรงจดุไหนในประสบการณที่ใหญกวานั้น  
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ความเปนผูนําของแบรนด การแสดงที่เลียนแบบไดงาย 

  าม คาํมัน่สัญญาวาดวยแบรนด 
 

การแบรนดวาดวยศกัดิ์ศรีและเสรีภาพของอเมริกาในชวงเศรษฐกิจ

นะนักแสดง และภาวะผูนําในฐานะนกัเลาเร่ือง แตในความ 

  

การสรางแบรนด การทุมสุดหัวใจ ทาํหนาที่สองทาง คุณตองใสความรักความเขาใจลงไป 
 

สรางสรรคประสบการณใหม ใหแกลูกคาของคุณ 
และเ ารณ 

เห็นว อย 

   

การสรางแบรนดและความเปนผูนาํ ตัวตดิกันเหมือนแฝดสย
เปนตาํนานทีม่ีชีวิต มีลมหายใจ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เปนสิ่งที่เราสนใจ มนัตองการความทุมเท ชนิดที่ผูนํา
ที่มีแรงบันดาลใจเทานัน้ที่จะทําใหเกิดได 
  แฟรงกลิน  รูสเวลต ผูจดั
ตกต่าํครั้งใหญ กลาววา “ประธานาธิบดจีําเปนตองเปนนักแสดงหมายเลขหนึ่งของชาต”ิ จริงๆ แลวภาวะผูนาํ 
ทั้งมวลคือ การแสดงที่เรียกวา การสื่อสารคํามั่นสญัญาวาดวยแบรนด โดยแสดงใหเห็นความเชื่อมัน่อยางแรง
กลา เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่ย่ิงใหญ ซึ่งอาจหมายถึงประชาธิปไตย สันตภิาพ ความรุงเรือง ในทุกกรณีผูนํา
จะตองทําตัวและแมแตปรากฏตัวใหสมบทบาท  
  ดังนั้น เราจึงมองภาวะผูนําในฐา
เปนผูนาํที่แทจริง หมายถึง การเปนผูนําของแบรนดที่เปยมไปดวยแรงบันดาลใจ การเปนผูนําเปนเรื่องของ 
ความรัก เปนคําพูดที่เปนรปูธรรมสุดยอดที่สุด ภาวะผูนําเปนเรื่องของ มหาตมะ คานธี, อัลเบอรต ไอนสไตน
ซีซาร  ซาเวซ ฯลฯ 
  ใน
ในความเปนแบรนดของคุณ เพราะกฎของเกมนี้คือ คุณตองทําใหลูกคาของคุณทุมเทรักคุณอยางหัวปกหัวปา
   

ปลี่ยนสิง่ที่คุณจะใหกบัลูกคา ใหกลายเปนประสบก

คนพบวา ทําไมการดีไซนจึงเปนปจจัยสําคัญอันดับหนึ่ง  
ที่เปนตัวตัดสนิวา สินคาหรือบริการนั้นจะเดนหรือไมเดน 

เรียนรูวา เราตางเปนดีไซเนอรที่หัวใจกันทั้งน้ัน 

า ทําไมการสรางแบรนดจึงไมใชสิง่ที่มากหรือน
ไปกวาหัวใจขององคกร : งานของคุณคอือะไร 
 อยูตรงนี้ทําไม และไมเหมอืนคนอื่นตรงไหน 
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