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iLeadership : ยอนมองวิถีผูนําแบบ Steve Jobs 

                                                                                                                        ดร.ดนัย  เทียนพุฒ 
ทีปรึกษาและนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ 

  Apple Inc. และ Stave Jobs เปนชื่อซึง่ทุกคนรูจกักนัมาโดยตลอด  แตการสูญเสีย Stave 

Jobs ไปเมื่อ 5 ปกอน  ในวนัที ่5 ต.ค.54 ตามประกาศของบริษัท Apple  ทําใหผูเขียนรูสึกอยากเขียนถงึ 

Jobs ในอีกแงมุมหนึ่ง (ในตอนนัน้) 

       จําไดวาผูเขียนรูจักผลิตภัณฑของ Apple คือ เคร่ือง Mac สมัยทํางาน
ที่ ธ.เอเซีย   เพราะระหวางที่จัดทาํแบบฟอรมใบสมัครงานเครื่อง PC ไมสามารถจัดขอมูลให 
   ลงตัวใน 1 หนากระดาษได เจาหนาที่ไดใชเคร่ือง Mac ทาํใหได 
    และรูจักมากยิง่ข้ึนเมื่อจัดพมิพหนงัสือทางธุรกิจและ HR ของผูเขียน ได 
   เห็นประสิทธิภาพของเคร่ือง Mac วายอดเยี่ยมอยางไรจากที่สํานักพิมพ 

แตดวยลักษณะงานของผูเขียนและราคาผลิตภัณฑของ Apple ในขณะ
นั้น เลยไมมีโอกาสไดซื้อมาใช 

  ความโดงดังของ iPod และ iPhone เร่ิมทาํใหผูเขียนสนใจผลิตภัณฑของ Apple 

จนกระทั่งเมื่อคราวที่ไดเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา มีหางสรรพสินคาอยูแหงหนึง่ในเมือง

วอชิงตันดีซ ีไดเดินไปราน App  Store  ดูไปดูมาซื้อ iPhone มา 1 เคร่ือง (ขณะนัน้ iPad รุนแรกเพิ่ง

วางตลาด) 

  iPhone เปนผลิตภัณฑซึ่งรวมทุกส่ิงทกุอยางที่ผูบริโภคหรือผูใชตองการ  ทัง้ในชีวิตสวนตัว

และชีวิตการทาํงาน 

  Jobs บอกวา “จะสรางผลติภัณฑสกัอยางทีส่ามารถใชนิ้วทาํงานแทนสมองได  ถา

ทําไดผลิตภณัฑนั้นจะเปน “A Killer Product” 

  iLeadership วิถีของ Steve Jobs 

  Jay Elliot (2011) กลาวในหนังสือวิถีแหงสตีฟ จอบส (The Steve Jobs Way) วา 

  ......จอบส แปลวิสัยทัศนเขาไปในซอฟทแวร  องคประกอบของฮารดแวรและสวนประกอบ

อ่ืนๆ ทีน่ําแนวคิดไปสูชิวิต 

*Newsweek, Oct 17,2011 
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  ......สตีฟ จอบสคือ นักคิดและผูนําแหลงการปฏิวัติ  เขาเปล่ียนแปลงชีวิตเราทกุๆ วนัและ

โลกรอบๆ ตัวเรา 

  เราตองเชื่อในบางสิ่ง เชน กึ๋น  โชคชะตา ชีวิต กรรม  อะไรก็ตาม   ฯลฯ 
  วิธีการเชนนีไ้มเคยทําใหขาพเจาลมเลิก  แตทําใหขาพเจาทําทุกๆ อยาง 

แตกตางในชีวิต 
       -สตีฟ จอบส 
  

และ Elliot สรุปไวอยางนาสนใจวา  “หลักการของความเปนผูนํา” คือ ส่ิงที่อยูในเอเปล 

(Apple) ทั้งหมด 

 จอบสมีความเปนผูนาํรูปแบบใหมของ “ผูประกอบการในองคกร” ไดสรางองคกรแหง

อนาคต (The Future Organization) 

 iLeadership  สําหรบัเจนใหม (New Generation) ประกอบดวย 4 องคประกอบ

ดวยกนัคือ  1) Product CZAR  2) Talent Rules  3) Team Sports และ  4) A Different View of Selling 
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  จอบสถือไดวาเปน ”ซีซารแหงผลิตภัณฑ (Product CZAR)” 
- Apple, Inc. ทีก่อต้ังจากโรงรถระหวาง Jobs กับ Steve Wozniak โดย

วางขายเคร่ือง Apple II เมื่อป 1977 และในภายหลังเขาถูกปลดใหออกจาก
บริษัทของเขาเอง 

อีก 10 ปตอมา  เมื่อจอบสเขามาบริหาร Next และ Pixar ไดปฏิวัติซอฟทแวร
ระบบปฏิบัติการ Mac OS X (OS 10) และสตูดิโอสรางภาพยนตรแอนิเมชั่นโดยเฉพาะเร่ือง Toy Story 

จอบสกลับมาเปน CEO ที ่Apple อีกคร้ังในป 1997 จนถึงป 2011 (สิงหาคม 2011 และ
ไดลาออกเพราะปญหาสุขภาพ) 

“ทุกๆ โอกาสเร่ิมตนดวยความตองการทีย่งัไมมีใครพบ” 
“ตัวของสตีฟไดกลายเปนผลิตภัณฑใหมเพื่อเพิ่มการกระตุนนวัตกรรม” 
“วิธีการของเขามีผลกระทบกับทุกๆ ส่ิงจากบรรจุภัณฑ  จนกระทั่งถึงประสบการณของ

ลูกคา” 

   
  ดังนั้น Apple ใหมคือ มาตรฐานใหมในการปฏิบัติการขององคกร 

 

   กฎของคนเกงพิเศษ 

เมื่อคร้ังที่จอบส พัฒนาแมคอินทอรทข้ึนมา เขาบอกวาแมคอินทอรทกาํลังจะ
เปล่ียนโลก  จอบสเชื่อดังนัน้เขาจึงเลือกคนเขามารวมทมีงานจากคนแบบมีความ
เชื่อเชนเขาดวย 

   ความทาทายที่สมบูรณแบบของมนุษย คือ การอุทศิตนตอรายละเอียดและความ
รวมมือในคุณภาพและความเรียบงาย  โดยมีกฎดังนี ้

1. กําหนดการสําหรับการถอนผลิตภัณฑออกจากตลาด 3-4 ผลิตภัณฑตอป 
2. มองหาความพิเศษเฉพาะอยางสม่ําเสมอ ไมยอมรับส่ิงที่เปนทัว่ๆ ไป 
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3. ปฏิเสธคําพูดลอยๆ และส่ิงที่ไมสมบูรณ เพียงพอ 
4. หยุดเปนระยะๆ เพื่อการเฉลิมฉลอง 
5. ปลอยใหมีความคิดดีที่สุดมากกวาจะควบคุมการประชุมตามโครงสรางองคกร 
6. สรางทีท่ํางานใหกระตุนความเราใจ  รวมถงึการเปนสถานสําหรับปฏิสัมพันธทาง

สังคม 
7. จัดใหมีการประชุมทบทวนผลิตภัณฑทุกสัปดาห 

ทีมกีฬา 

จอบสมองทมีเปนด่ังทีมกฬีา 
“เรียนรูเพื่อยอมรับการตัดสินใจที่ผิดพลาดและกาวไปขางหนา” 
“ศิลปะของการสรางพนัธะในคนคือ การหนีคูแขงไปขางหนา” 

และผูนําควรเปนเหมือน หวัหนาโจรสลัด 
คุณคาของทีมเล็กๆ คือ การเปนทมีที่มุงผลิตภัณฑ  ซึง่มอีงคประกอบสําคัญแบบทีจ่อบส 

สรางข้ึนดังนี ้
- เปนองคกรที่ผลักดันผลิตภัณฑ 
- กําหนดรูปแบบวัฒนธรรมของทีม 
- สรางสวนประกอบของทีม 
- การรักษาจังหวะเวลาที่สมดุล 
- การฟนกลับ 
- การพัฒนาผลิตภัณฑแบบองครวม 
จอบสบอกไววา ถาเราเปนโจรสลัดไดทําไมจึงตองไปรวมเปนกองเรือ 
 
 

มุมมองของการขายที่แตกตาง 
จอบสบอกวา ลูกคาคือผม และผมคือ ลูกคา 

- ความสมบูรณแบบทําใหเกิดความแตกตาง 
- ไมละเลยในรายละเอียด 
- นี่คือแอพ (App) สําหรับทีท่านไดรับความชื่นชอบอยางแทจริง 
- กาวข้ึนเปนผูนาํดานคาปลีกโดยทานไมรูจักเหน็ดเหนื่อย 
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.....ในการปฏวิัติดานคาปลีก จอบสสราง Retail 2.0 เปนรานคาของ Apple ไมมีพนักงาน
ขาย  มีแตที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําวา  ส่ิงที่ลูกคาตองการทําหรือใชงานผลิตภัณฑของ Apple สามารถทํา
อะไรไดบาง  

และไมมีพนกังานแคชเชียร  แตทุกคนทําหนาทีน่ี้ไดอยางดี 

 
 
 
 
 
 
 
รานคาของ Apple ยุคใหมใช iPad แนะนาํผลิตภัณฑ 

- ทุกคนจะไมเคยเหน็ผลิตภัณฑนี้มากอน 
- จอบสเปนผูควบคุมโชคชะตาของโลกใบนี ้

จอบสเปนบุคคลที่ไมมีใครแทนได  เขามีบารมี  เปนผูนําที่มีวิสัยทัศนของบริษัทที่มี
ผลิตภัณฑคอนซูเมอรเปนศูนยกลาง  แตจอบสสามารถทดแทนไดโดยคน 3 คนที่จะเดินตามตํานานของเขา  
มี CEO คนใหมของ Apple แตเปนการยากที่จะหาคนมาแทนจอบสได  และคงทําไดแคบางสวนในบทบาท
ของจอบส  ซึง่ปรากฏวาเปนจริงเมื่อ Tim Cook CEO คนใหมของ Apple เปดตัว iPhone 4s ในวนัที ่4 
ต.ค.54  (ไมไดเราใจหรือ หวือหวาแบบ จอบส) 
                        ทั้งหมดนี้ คือ ผูนําในยุคดิจิตอล “iLeadership” ซ่ึงยากในการลอกเลียนแบบ 


