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24
ส่.ค. 2011 Steve Jobs นวัติกรัชิ่�อดั้งผู้้�ก่อตัิ�ง 

Apple ปรัะกาศลัาออกจากติำแห่น่ง CEO 

เน่�องจากเห่ติผุู้ลัส่ขุภาพื่ กอ่นเส่ยีชิวีติิใน 6 ส่ปัด้าห่ถ์ึดั้มาด้�วยมะเรัง็

ติับอ่อน

ผู้้�ขึ�นมากุมบังเห่ียนแทุน ค่อ Tim Cook ทุี�รัักษาการั CEO 

มารัะยะห่นึ�งแลั�ว Cook ด้แ้ลั Global Operation ในติำแห่นง่ COO 

(Chief Operating Officer) ขณ์ะนั�นส่าธารัณ์ชินทุั�วไปไมร่ั้�จัก Cook

มากนัก จากบุคลัิกนิส่ัยทุี�ไม่ชิอบออกส่่�อ

ส่่�อห่ลัายส่ำนกัแส่ด้งความกงัขา ถึงึวสิ่ยัทุศัน ์แลัะศกัยภาพื่

ของ Cook ความส่ามารัถึในการัแข่งขันติ่อไปของ Apple กลัาย

เป็นคำถึามติัวโติ ๆ ทุ�าทุาย CEO คนให่ม่ ว่าจะขึ�นมาแทุนทุี�

อัจฉริัยะ ผู้้�ได้�รัับการัยกย่องว่า เป็นสุ่ด้ยอด้แห่่งผู้้�ส่รั�างส่รัรัค์ 

นวัติกรัรัม ส่ิ�งปรัะด้ิษฐ์ ได้�ห่รั่อ

ส่าวก Apple จำนวนมากเชิ่�อว่า ชิ่วงเวลัารัุ่งโรัจน์กำลัังจะ

ผู้่านไป พื่รั�อมกับการัจากไปของ Steve Jobs

1 ที่ศวรีรีษของ CEO Cook

ผู้ลัปรัะกอบการัห่ลัังการับริัห่ารัครับ 10 ปี Apple เจรัิญ

เติิบโติ กลัายเป็นบรัิษัทุทุี�ทุำกำไรั แลัะมีม้ลัค่าองค์กรัมากทุี�สุ่ด้ใน

โลัก ลับคำส่บปรัะมาทุนกัวเิครัาะห่จ์ำนวนมาก ทุี�มองวา่ Cook จะ

ก�าวข�ามรั่มเงาความส่ำเรั็จของ Jobs ไม่ได้�

การัพื่ฒันาผู้ลัติิภณั์ฑ์ ์ทุี�อย้ใ่นความรับัผู้ดิ้ชิอบอยา่งเติม็ติวั

ของ Cook ค่อ ติั�งแติ่รัุ่น iPhone 5 ผู้ลัิติภัณ์ฑ์์ให่ม่ต่ิอมาอย่าง 

Apple Watch, Apple TV การัให่�บรัิการั iTunes, App Store, 

iCloud พื่นักงานปรัะจำเพื่ิ�มขึ�นจาก 60,400 คน เป็น 147,000 คน 

เม่�อเทุยีบ ‘ปปีจัจบุนั’ กบั ‘ปกีอ่นการัขึ�นเปน็ CEO’ ยอด้ขาย 

Apple โติขึ�นมากกว่า 3 เทุ่าตัิว กลัายเป็น 3.5 แส่นลั�านเห่รีัยญ 

เติิบโติทุั�งผู้ลัิติภัณ์ฑ์์เรั่อธงค่อ iPhone ควบค้่กับผู้ลัิติภัณ์ฑ์์ แลัะ

บรัิการัอ่�น

ผู้ลักำไรัติ่อปี โติจาก 2.3 ห่ม่�นลั�านเห่รัียญ เป็น 8.6 ห่ม่�น

ลั�านเห่รัียญ มีความส่ามารัถึในการัทุำกำไรัส่้งกว่าค้่แข่งมาก 

Cook พื่ามล้ัคา่องคก์รั จากไมถ่ึงึ 5 แส่นลั�านเห่รัยีญ ขยาย

ติัวอย่างติ่อเน่�อง ผู้่าน 1 ลั�านลั�านเห่รัียญในปี 2018 แลัะทุะลัุ 2 

ลั�านลั�านเห่รัียญ ในเด้่อนส่ิงห่าคมปี 2020 

ม้ลัค่า ณ์ เด้่อนส่ิงห่าคมปี 2021 มีมากกว่า 2.4 ลั�านลั�าน

เห่รัยีญ ติวัเลัขนี�ห่ากเทุยีบกบั GDP ของปรัะเทุศไทุยแลั�ว มากกวา่

เก่อบ 5 เทุ่าติัว

นอกจากผู้ลัปรัะกอบการัด้�านธรุักจิทุี�โด้ด้เด้น่แลั�ว Cook ยงั

มีจุด้ย่นเด่้นชิัด้ในเร่ั�อง นโยบายรัักษาความเป็นส่่วนติัวของลั้กค�า 

จากทุี�เคยมีข่าวความขัด้แย�งในเรั่�องนี�กับ FBI

ให่�ความส่ำคัญกับสิ่ทุธิมนุษยชิน สิ่�งแวด้ลั�อม ส่นับส่นุน

ความห่ลัากห่ลัายทุาง เพื่ศ แลัะสี่ผิู้ว เปิด้เผู้ยกับส่ังคมว่าตินเอง

เป็นเกย์  
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Cook เรีัยนจบวศิวกรัรัมอุติส่าห่การั จึงได้�รับัการัห่ลัอ่ห่ลัอม

ในเรั่�องการับรัิห่ารัจัด้การั ผู้ลัิติภาพื่ (Productivity) แลัะ คุณ์ภาพื่ 

(Quality) ด้�วยการัใชิ�ทุรััพื่ยากรัอย่างคุ�มค่าส่้งสุ่ด้ 

ป ี1982 Cook เรัิ�มงานกบั IBM ยกัษใ์ห่ญบ่รัษิทัุคอมพื่วิเติอร์ั

ในขณ์ะนั�น ซึ่ึ�งเปน็ชิว่งทุี�ติลัาด้กำลังัเปลัี�ยนแปลัง จากคอมพื่วิเติอรั์

ขนาด้ให่ญ่ส่ำห่รัับองค์กรั (Mainframe) ไปเป็นคอมพื่ิวเติอรั์ส่่วน

บุคคลั (PC - Personal Computer) 

IBM ปรับัติวัจากการัเปน็เจ�าติลัาด้ Mainframe เข�าส้่ต่ิลัาด้

เกิด้ให่ม่นี� โด้ยนำแนวคิด้รัะบบ Lean มาใชิ� ซึ่ึ�งรั้�จักกันในชิ่�อ JIT-

Just In Time ในขณ์ะนั�น เรีัยกรัะบบของตินเองว่า Continuous 

Flow Manufacturing ห่ลักัการัไห่ลัของกรัะบวนการัอยา่งต่ิอเน่�อง

ความรัับผู้ิด้ชิอบของ Cook ค่อการับรัิห่ารั Supplier ให่�มี

ชิิ�นส่ว่นทุี�เพื่ยีงพื่อ ติอ่การัปรัะกอบติามแผู้นการัผู้ลัติิ พื่รั�อมกบัการั

เปลัี�ยนรัุ่นคอมพื่ิวเติอรั์ทุุก ๆ 6 เด้่อน

ห่ลักัการั JIT คอ่จดั้การัวตัิถึดุ้บิให่�เพื่ยีงพื่อติอ่การัผู้ลัติิ โด้ย

ควบคุมให่�มี Stock น�อยทุี�สุ่ด้ แลัะเม่�อขึ�นส่ายการัผู้ลิัติรัุ่นให่ม่ มี

ชิิ�นส่่วนเห่ลั่อจากรัุ่นเก่าให่�น�อยทุี�สุ่ด้ด้�วย

ห่ลัังจากนั�น Cook รั่วมงานกับ Compaq ผู้้�นำติลัาด้ PC ทุี�

ปรับัรัะบบจาก ‘ผู้ลัติิไปเปน็ Stock’ ติามแผู้นการัติลัาด้ มาเปน็การั 

‘ผู้ลัิติติามคำส่ั�งซึ่่�อ’ (Build to Order Manufacturing)

ด้�วยวธินีี� ทุำให่�ลัด้ความส่ญ้เส่ยีในกรัะบวนการัผู้ลิัติได้�มาก 

แติค่วามทุ�าทุายคอ่ กรัะบวนการัทุี�ติ�องมคีวามยด่้ห่ยุน่ ปรับัเปลัี�ยน

ได้�รัวด้เรั็ว ติ�นทุุนติ�ำ แลัะ Supplier มีความส่ามารัถึปฏิิบัติิติามได้�

ด้�วย

ความเปลัี�ยนแปลังถึัด้มาค่อ การัยกรัะด้ับตินเองไปเป็น ‘ผู้้�

วา่จ�างผู้ลัติิ’ ใชิ�พื่นัธมติิรัเครัอ่ขา่ย (Subcontractors) เปน็ผู้้�ด้ำเนนิ

การัผู้ลัิติแทุน

ปรับับทุบาทุเปน็มุง่เน�นงาน วจัิยแลัะพื่ฒันา แลัะการัติลัาด้ 

ซึ่ึ�ง Cook ได้�นำรั้ปแบบนี�มาใชิ�ทุี� Apple ในเวลัาติ่อมา

ปี 1998 Cook รั่วมงานกับ Apple ในชิ่วงเวลัาทีุ� Steve 

Jobs เพื่ิ�งกลัับเข�ามากอบก้�บรัิษัทุ ทุี�ผู้ลัปรัะกอบการัเข�าใกลั�ลั�ม

ลัะลัาย จากยอด้ขายทุี�ติกลังอยา่งมาก เพื่รัาะความส่ำเรัจ็อยา่งส่ง้

ของ Microsoft Windows 95

ขณ์ะนั�น Apple ยงัมโีรังงานตินเองถึงึ 3 แห่่งทุี� แคลัฟิ้อรัเ์นยี, 

ไอรั์แลันด้ ์แลัะส่ิงคโปรั ์ทุี� Cook ยกเลักิเปลัี�ยนไปเปน็รัะบบวา่จ�าง

ผู้ลัิติแทุน 

ภารักิจส่ำคัญ ค่อ การัด้้แลั Operation ให่�มีกำลัังการัผู้ลัิติ 

ทีุ�ติอบส่นองความติ�องการัของติลัาด้ แลัะการัควบคุมรัักษา

คุณ์ภาพื่ผู้ลัิติภัณ์ฑ์์ ส่รั�าง แลัะพื่ัฒนารัะบบงาน รั่วมกับ Supplier 

ในห่่วงโซึ่่อุปทุานการัผู้ลัิติอย่างใกลั�ชิิด้

พื่รั�อมกับการัปรัับปรัุงรัะบบ Logistics ให่�การัส่่งมอบ

ผู้ลัิติภัณ์ฑ์์จากผู้้�ผู้ลัิติ ติรังไปส่้่ม่อลั้กค�าได้�อย่างรัวด้เรั็ว ลัด้ติ�นทุุน

การัขนส่่งทุี�ไม่จำเป็นลัง 

ติ�นทุุนจากส่ินค�าคงคลัังใน Supply Chain ลัด้ลัง ทุำให่�

องค์กรัผู้อมเพื่รัียวขึ�น ผู้ลัิติภัณ์ฑ์์ทุี�เคยเก็บในรัะด้ับห่ลัายเด้่อน ลัด้

รัะด้ับลังเป็นจำนวนวันเทุ่านั�น  

จากวิศวกรัผู้้�ด้้แลับรัิห่ารัจัด้การั Operat ion ให่�มี

ปรัะสิ่ทุธิภาพื่ ในอุติส่าห่กรัรัม Computer มาส่้่ธุรักิจโทุรัศัพื่ทุ์ม่อ

ถึ่อ แลัะผู้ลัิติภัณ์ฑ์์เกี�ยวข�องอ่�น ทุี�มีวิวัฒนาการัจากเทุคโนโลัยีอย้่

ติลัอด้เวลัา 

เป็นเรั่�องน่าติ่�นเติ�น ในการัมองอนาคติของ Apple แลัะ

นวัติกรัรัมทีุ�จะเกิด้ขึ�นต่ิอไป พื่รั�อมกับบทุบาทุของ Cook ในรัอบ

ทุศวรัรัษติ่อจากนี�

อย่างไรัก็ติาม Cook เคยให่�ส่ัมภาษณ์์ในปีนี�ว่า เขาไม่เห่็น

ตินเองทุี�ยังคงเป็น CEO อย้่ ในอีก 10 ปี


