เกาไปใหมมา กับกรณีศึกษา CEO ใหมของ Apple
*** ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ
นายกสมาคมประชาสัมพันธไทย

จากการออกจากตําแหนงของ Steve Jobs หลังดํารงตําแหนงมายาวนานกวา 14 ป นับเปนขาวใหญของ
วงการไอทีในป 2011 ที่ทําใหทั้งโลกสนใจกับ Tim Cook ที่มารับ แทน Steve Jobs วาเขาจะนําพา
Apple ไปสูตลาดในอนาคตไดสวยงามอยางที่ Steve Jobs ไดทําเอาไวอยางไร
Tim Cook

เริ่มตนตําแหนงใหมของเขาดวยการสื่อสารภายในองคกรดวยการสงจดหมายถึง

ทีมงานของเขา ซึ่งอาจมองเปนเรื่องปกติทั่วไป ใจความสําคัญก็ไมมีอะไรมากนัก แตประเด็นที่นาสนใจ
ก็คือการที่เขาบอกวาเขารัก Apple และรักวัฒนธรรมขององคกรเปนอยางมากจากที่ Steve Jobs ไดสราง
เอาไว และแสดงออกอยางจริงใจ ดวยการเขามาทํางานคูขนานเรียนรูงานกับ Steve Jobs และทีมงานอยู
พักใหญ เขาเชื่อมั่นวาทีมงานทุกคนจะกาวตอไปกับเขาเหมือนดังที่ Steve Jobs เคยทํามากอนหนานั้น
เปนการใหเกียรติทั้งองคกร ผูบริหารเดิม ลูกคาของเขา รวมถึงพนักงาน ไดอยางนาสนใจที่เดียว และนี่
คือขอความที่เขาเขียนถึงทีมงานของเขา
...........................................................................................................

Team:
I am looking forward to the amazing opportunity of serving as CEO of the most innovative
company in the world. Joining Apple was the best decision I’ve ever made and it’s been the
privilege of a lifetime to work for Apple and Steve for over 13 years. I share Steve’s
optimism for Apple’s bright future.
Steve has been an incredible leader and mentor to me, as well as to the entire executive
team and our amazing employees. We are really looking forward to Steve’s ongoing
guidance and inspiration as our Chairman.
I want you to be confident that Apple is not going to change. I cherish and celebrate
Apple’s unique principles and values. Steve built a company and culture that is unlike any
other in the world and we are going to stay true to that—it is in our DNA. We are going to
continue to make the best products in the world that delight our customers and make our
employees incredibly proud of what they do.
I love Apple and I am looking forward to diving into my new role. All of the incredible
support from the Board, the executive team and many of you has been inspiring. I am
confident our best years lie ahead of us and that together we will continue to make Apple
the magical place that it is.
Tim

.................................................................................................................

เรื่องของการสงตอวัฒนธรรมองคกรนั้น เปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับผูบริหารใหมที่ไดรับการสง
ไมตอระหวางกัน
ในยามที่มีการเปลี่ยนถายยายโอนอํานาจและความรับผิดชอบ ซึ่งหากผูบริหารใสใจในประเด็น
เหลานี้ จะมีสวนทําใหการถายโอนภารกิจ ราบรื่น หรือที่เรียกวาไรรอยตะเข็บ รอยตอที่สําคัญของการ
เปลี่ยนถายงาน สวนใหญแลว คนใหมอาจวิ่งไปทําอะไรมากมายโดยที่ไมสนใจเรียนรู บริบทตางๆ ที่มี
อยูเดิมเลย เรียกวาสนใจตําแหนงมากกวาสนใจงาน
ที่ผานมา การเปลี่ยนถายงานตลอดจนการใหความสําคัญกับภารกิจนั้น เปนการสิ่งที่นาสนใจไม
นอยวา ทําอยางไรที่จะใหทั้งผูมารับตําแหนงใหมแลวผูที่กาวออกไปตางมีความสงางาม ไมแพกัน
กรณีศึกษาของ GE การรับไมตอของ Jeff Immelt ที่รับตําแหนง CEO มาจาก Jack
Welch อดีตCEO ที่สรางความยิ่งใหญใหกับ GE จนเกิดนวัตกรรมมากมาย Jeff Immelt ไดใหเกียรติ
และยกยอง Jack Welch เรียนรูความสําเร็จรวมกันอยูพักใหญ รวมกันดําเนินธุรกิจจนพนักงาน สังคม
ลูกคา เห็นถึงความจริงใจ เหลานี้สงผลใหทั้งธุรกิจและภาพลักษณของ GE ไมสะดุดเลยแมแตนอย /
กรณีของ Bill Gates แหง Microsoft ก็เชนกันที่สงไมตอใหกับ Steve Ballmer ที่ไรรอยตอตลอดจน
นําพาความกาวหนาใหกับองคกรไปขางหนาได อยางเติบโตและมั่นคง
หากจะสรุปภารกิจที่สําคัญของผูบริหารใหมที่ควรทําแลว ประกอบดวย
1. การเรียนรู อยางถองแทกับภารกิจขององคกรอยางแทจริง ศึกษาที่มาที่ไป
2. ทําความเขาใจ วัฒนธรรมองคกร เรียนรูความสําเร็จ ความลมเหลว
3. วิเคราะห จุดแข็ง จุดออนขององคกร กําหนดกลยุทธที่เหมาะสม
4. การสื่อสาร ที่เหมาะสมกับภารกิจหนาที่และคุณลักษณะขององคกร
5. การใหเกียรติตอผูที่บริหารเดิมอยางบริสุทธิ์ใจ ขอคําแนะนํา หรือทํางานคูขนานกันไปกอนการให
ความสําคัญของทีมที่ทํางานอยูเดิม
6. สรางใหองคกรประสบความสําเร็จ ผูที่กาวขึ้นสูตําแหนงตางฝายตางมีความสําคัญที่จะสราง
ความสําเร็จขององคกรรวมกัน
สําหรับกรณีของ Steve Jobs / Apple และ Tim Cook จะกาวไปอยางไรนั้น ลําพังจดหมาย
ภายใน คงเปนแคการเริ่มตนที่ถือวาทําไดดี แตบทพิสูจนของ Tim Cook ยังคงมีอีกหลายขั้นตอน
สําหรับการรับตําแหนงใหมครั้งนี้ ทีต่ องทําอะไรอีกมาก นาติดตาม

ที่จริงเมืองไทยก็มกี รณีศึกษาของการเปลี่ยนถายอํานาจที่สําเร็จและลมเหลว ใหศึกษามากมายแต
สวนใหญ ทัง้ หนวยงานราชการ / เอกชน ไปจนถึงองคกรเล็กๆ ที่เราอาจใหความสําคัญกันนอยเกินไป
ปลอยจนลุกลามใหญโตแลวเพิ่งรูวาขามขั้นตอนที่สําคัญไปอยางนาเสียดาย จะเริ่มตนใหมก็สายเสียแลว
……………………………………………………………………………………………..
*** ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ
นายกสมาคมประชาสัมพันธไทย / นักสื่อสารเชิงกลยุทธแบบบูรณาการ / ผูทรงคุณวุฒดิ านการประชาสัมพันธ ที่มี
ผลงานในการบริหารงานสื่อสาร มากวา 25 ปมีผลงานวิชาการ / งานวิจยั / บทความ / บทสารคดี / หนังสือ / ตํารา
เรียน บทวิเคราะห : ทิศทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ การสื่อสาร ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาและสังคม
มากกวา 300 ผลงาน รวมถึงขอเขียน / บทความที่นําเสนอผานสื่อสารมวลชน และ Social Media ในชองทาง
ตางๆ อยูเปนระยะ เปนผูทรงคุณวุฒิ / ผูบริหารและพัฒนาหลักสูตร / ผูบรรยายพิเศษ สาขายุทธศาสตรองคกร / การ
จัดการสื่อสาร และ กระบวนการพัฒนาสังคม ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ใหกับสถาบันการศึกษา ทั้ง
ภาครัฐ – เอกชน หลายแหง

