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คุณลักษณะผูนำ 

ในแบบฉบับ

สตีฟ จ็อบส 

สวัสดีครับทานผูอาน How To ทุกทาน ทศวรรษนี ้

สตีฟ จ็อบส (Steve Jobs) หรือ Jobs แหง Apple เปนที่รูจัก 

ของคนทัว่โลก Fortune เองยงัยกใหจอ็บสเปน CEO แหงทศวรรษ 

นักธุรกิจผูทรงอิทธิพลของโลก ซึ่งพลิกโฉมหนาถึง 4 อุตสาหกรรม

ทัง้คอมพวิเตอร โทรคมนาคม ภาพยนตรและเพลง ทัง้ยงัมอีทิธพิล

ตอโลกของการออกแบบอีกมากมาย จึงมีผูเขียนถึงจ็อบสในแงมุม

ตางๆ ทัง้ประวตัสิวนตวั การทำงาน ไอท ีการพฒันาผลติภณัฑทีม่ ี

นวัตกรรม การตลาด ผูบริหารแบรนด ซ่ึงนิตยสารฟอรบสไดจัดอันดับ

แบรนดดังของโลกอยางแอปเปลมาเปนอันดับหน่ึงแซงหนา Microsoft 

และสามารถกลบรัศมีผูนำดานธุรกิจคอมพิวเตอรอยาง Microsoft 

ดวยราคาหุนที่มากกวา เรื่องราวเหลานี้สามารถหาอานไดตาม 

สื่อตางๆ แตสำหรับบทความนี้ผมลองมาคนหาวาผูนำองคกร 

ของโลกในทศวรรษนี้ควรมีคุณลักษณะอยางไรบางจากกรณีของ

จอ็บสกนัครบั 

จอ็บสไดคนพบงานทีเ่ขารกั ทำใหเกดิคณุลกัษณะของผูนำที่

ประสบความสำเรจ็ คอื 1. แรงขบั (Drive) มพีลงัขบัเคลือ่นในการ

ทำงานอยางมากไปสูความสำเร็จ สามารถทำงานที่ยาวนานเปน

เวลาหลายปไดอยางขยนัขนัแขง็และมคีวามอดทน ทำสิง่ทีร่กัอยาง

เตม็ไปดวยพลงัสรางสรรค (Energy) เกดิเปนนวตักรรมชัน้เยีย่มของ

โลกออกมา ทำใหผลงานเปนท่ียอมรับตอผูคนท่ัวโลกอยางกวางขวาง  

ดงัจะเหน็ไดจาก คำปราศรยัชวงหนึง่ จอ็บสในพธิรีบัปรญิญา

ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด “ผมเปนคนโชคด ี ที่คนพบงาน 

ท่ีผมรักต้ังแตอายุยังนอย ผมกับวอซ (Steve Wozniak) กอต้ังแอปเปล

 ผมเปนคนโชคด ี ที่คนพบงาน 
ที่ผมรักตั้งแตอายุยังนอย ผมกับ 
วอซ (Steve Wozniak) กอตั้ง
แอปเปลในโรงรถของพอกับแมผม 
ตอนผมอายยุีส่บิ 
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ในโรงรถของพอกับแมผม ตอนผมอายุยี่สิบ  

เราทำงานกันหนักมากครับ ภายใน 10 ป แอปเปล

ขยายจากแคเราสองคนในโรงรถ เปนบริษัทมูลคา

กวา 2 พันลานดอลลารที่มีพนักงานกวา 4,000 

คน ตอนนั้นเราเพิ่งเปดตัวผลงานที่ยอดเยี่ยม 

ทีส่ดุของเรา – เครือ่งแมคอนิทอช” 

2. คิดบวก (Positive Thinking) คนเรา 

เมื่อเผชิญกับปญหาอุปสรรคอยางหนัก มัก 

ทอแท ผดิหวงั รูสกึถงึความลมเหลว และลมเลกิ

สิ่งที่ทำไปในที่สุด แตผูประสบความสำเร็จแม

ลมเหลว รูสึกทอแท ผิดหวังแตไมยอมทอถอย  

ไมยอมจมอยูกับความลมเหลว ไมยอมลมเลิก 

ในสิ่งที่ทำ สามารถคิดบวก พลิกวิกฤตที่เกิดขึ้น

ใหเปนโอกาสในการตัดสินใจเริ่มตนใหม จึง 

พลกิฟนขึน้มาประสบความสำเรจ็ไดในทีส่ดุ  

ดังจะเห็นไดจาก คำปราศรัยชวงเวลา 

ตอมาที่วา “1 ปกอนที่ผมจะอายุครบสามสิบ  

ผมก็ถูกไลออก ทำอยางไรเราถึงจะถูกไลออก 

จากบริษัทที่เราเปนคนกอตั้งนะหรือครับ? คือ 

วาเมื่อแอปเปลโตขึ้น เราก็จางคนที่เราคิดวา 

เกงมากๆ มาชวยบริหาร ปแรกเหตุการณก ็

ราบรื่นด ี แตหลังจากนั้นวิสัยทัศนของเราก็เริ่ม

แยกทางกัน จนในที่สุดเราก็ไปดวยกันไมได  

เมื่อถึงจุดนั้น คณะกรรมการบริษัทเลือกอยูขาง

เขา ผมก็เลยถูกไลออกตอนอายุสามสิบ แลว 

กอ็อกแบบเปนขาวดงัมากดวย ในพรบิตาเทานัน้ 

สิ่งที่ผมทุมเทใหทั้งชีวิตก็มลายหายไป มันเปน

เรื่องที่สะเทือนใจผมมาก ผมไมรูวาจะทำอะไร

เปนเวลาหลายเดือน ผมเปนตัวอยางของความ

ลมเหลวที่โดงดัง ชวงหนึ่งผมคิดถึงขนาดจะ 

หนีไปจากวงการ แตเมื่อเวลาผานไป ผมก ็

เริ่มคิดไดอยางชาๆ วา ผมยังรักในสิ่งที่ผม 

ทำอยู สิ่งที่เกิดขึ้นที่แอปเปลไมไดเปลี่ยนแปลง 

ความรูสกึนีเ้ลย ผมถกูไลออก แตผมยงัมคีวามรกั

อยู นัน่ทำใหผมตดัสนิใจเริม่ตนใหม ตอนนัน้ผม

ไมไดคิดแบบนี ้ แตปรากฏวาการถูกไลออกจาก

แอปเปลกลายเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับผม  

ภาระอันหนักอึ้งจากความสำเร็จ แปรเปลี่ยน

เปนความรูสึกเบาสบาย เมื่อผมกลับกลายเปน

มือใหมที่มีความเชื่อมั่นนอยลง มันทำใหผมมี

อิสรภาพ ที่จะเขาสูชวงเวลาแหงการสรางสรรค

ทีส่ดุชวงหนึง่ในชวีติ”  

ใน ชวง 5 ปหลังจากนั้นจ็อบสกอตั้ง 

บริษัท เน็คสท (NeXT) และบริษัท พิกซาร  

(Pixar) ซึ่งสรางภาพยนตรขนาดยาวที่เปน 

การตูนแอนิเมชันลวนๆ เรื่องแรกของโลกคือ  

ทอย สตอรี ่ (Toy Story) และตอนนี้ก็เปน 

สตูดิโอแอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จมาก 

ที่สุดในโลก หนึ่งในเหตุการณพลิกผันอันนา 

พิศวงก็คือ เมื่อแอปเปลซื้อกิจการของเน็คสท 

จ็อบสจึงไดกลับคืนสูแอปเปล และเทคโนโลย ี

ที่พัฒนาขึ้นที่เน็คสท ก็กลายเปนหัวใจของ 

แอปเปลในยุคที่กลับมารุงเรืองอีกครั้ง จ็อบส 

เช่ือวา เร่ืองราวเหลาน้ีจะไมเกิดข้ึนเลย ถาแอปเปล

ไมไลเขาออก 

3. มีวิสัยทัศน (Visionary) เชน จ็อบส 

มีความสามารถในการมองการณไกล มองเห็น

อนาคต เชน เมื่อกวา 15 ปกอนแลว เขาเห็น 

วา การทีอ่นิเทอรเนต็เขาไปอยูในบานของทกุคน 

คือความหมายที่แทจริงของ “information 

superhighway” ไมใชการพยายามจะรวมอุปกรณ

ดิจิตอลเขาไวดวยกัน และดวยพัฒนาการนี ้ 

บวกกับพลังอำนาจที่เพิ่มขึ้นของคอมพิวเตอร  

จะทำใหโลกนี ้ “นาอยูมากขึ้น” เพราะทำใหคน

ธรรมดาสามัญสามารถจะทำในสิ่งที่เมื่อกอน  

เคยตองใชคนกลุมใหญมากและเงนิอกีมหาศาล 

เทานัน้ จงึจะทำได นัน่หมายความวา เราทกุคน

ตางมโีอกาสมากขึน้ทีจ่ะเขาสูตลาดการคา ตลาด

ความคิด ตลาดขอมูล และทุกอยาง ซึ่งทุกวันนี ้

กม็แีนวโนมเปนเชนนัน้ 

4. สรางแรงบันดาลใจ (Inspire) ใหผูอื่น 

เชน Sergey Brin และ Larry Page 2 CEO  

หนุมผูกอตั้งเว็บ Google ยังยกใหจ็อบสเปน 

ฮีโร แมวาทั้งสองอาจ จะประสบความสำเร็จ 

ยิ่งไปกวาจ็อบสก็ไดในอนาคต และ Marc 

Andreessen นักลงทุน venture capital และ 

ผูที่เคยรวมกอตั้ง Netscape มักจะอางอิงถึง 

จอ็บสเสมอ เวลาใหคำแนะนำแกผูประกอบการ 

เหลานีล้วนเปนตวัอยางคณุลกัษณะบางประการ

ที่คลายๆ กันของผูนำที่ประสบความสำเร็จ  

แตอยางไรก็ตาม จากคำกลาวที่วา Nobody 

perfect ไมมีใครสมบูรณพรอม ซึ่งกรณีนี้ก็เกิด

ข้ึนกับจ็อบสเชนกันเพราะแมวาจ็อบสจะมีจุดเดน  

(Strength) มากมาย แตกม็จีดุดอย (Weakness) 

เชนกนั ทัง้ดือ้รัน้ ยโส อารมณราย ปากราย และ 

อโีกจดั เปนตน  

จากคัมภีรการบริหารคนอยางสามกกยังชี้

ใหเห็นวา เม่ือหมดคนเกงคน (Human Skill) อยาง

เลาป ตามมาดวยหมดคนเกงคิด (Conceptual 

Skill) อยางขงเบง องคกรของเลาปก็มีอันตอง 

เสื่อมถอยลงจนถึงลมสลายไปในที่สุด จึงเปน 

ที่นาจับตายิ่งวา เมื่อแอปเปลไดคนสุดยอด 

อยางจ็อบสกลับมาบริหารอีกครั้งจนประสบ 

ความสำเรจ็เยีย่งนี ้หากวนัใดแอปเปลขาดจอ็บส

อีกเหมือนในอดีต แลวแอปเปลจะเปนอยางไร 

จะยังคงประสบความสำเร็จไดเชนทุกวันนี ้

หรือไม ในประเด็นดังกลาวนี้เอง ซึ่งจัดเปน 

ปญหาดานการวางแผนหาผูสืบทอดตำแหนง  

(Succession Planning) ที่นาติดตามตอไป 

เปนอยางยิง่ครบั   

แตปรากฏวาการถูกไลออกจากแอปเปล
กลายเปนสิง่ทีด่ทีีส่ดุทีเ่กดิขึน้กบัผม 


