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“กรณีศึกษาด้านการบริหาร”
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

การเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ และการเพิ่ ม พู น ความสามารถ
ส�ำหรับผู้บริหารและผู้น� ำองค์กรโดยทั่วไป ส่วนใหญ่จ� ำเป็นต้องอาศัย
ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งถ้าหากจะปล่อยให้ด�ำเนินการกันไปในรูปแบบ
เดิิมๆ ก็อาจจะต้องเรียนรู้จากความสูญเสียที่กลายเป็นบทเรียนราคา
แพงกันอยู่บ่อยครั้ง
เคยมีค�ำกล่าวไว้ว่า “ผู้ที่ฉลาดย่อมเรียนรู้จากความส�ำเร็จและ
ความผิดพลาดอยู่ตลอดเวลา แต่ผู้ที่ฉลาดกว่าย่อมจะเรียนรู้จากความ
ส�ำเร็จและความผิดพลาดของผู้อื่นอยู่เสมอๆ”
หนั ง สื อ ชุ ด “กรณี ศึ ก ษาด้ า นการบริ ห าร” จากมหาวิ ท ยาลั ย
ฮาร์วาร์ด เล่มนี้ แม้จะเป็นกรณีสมมติแต่ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้ว
ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงกับองค์กรทั่วๆ ไป ทั้งด้านการตลาด การ
จั ด การกั บ กลยุ ท ธ์ และการบริ ห ารจั ด การทั่ ว ไปที่ ทั น ยุ ค ทั น สมั ย โดย
ส่ ว นที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ของหนั ง สื อ ชุ ด นี้ ก็ คื อ แต่ ล ะเล่ ม จะมี ก รณี ศึ ก ษา
อยู่ 6 เรื่อง แต่ละเรื่องจะมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารองค์กรระดับโลก
ที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ 4-6 คนมาให้แนวทางการแก้ไขปัญหา
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและแง่คิดดีๆ ที่จะน�ำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง
ที่ ส� ำ คั ญ ท่ า นจะมี โ อกาสได้ ฝ ึ ก ลั บ สมองเพื่ อ เปรี ย บเที ย บและ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นได้อย่างคุ้มค่า
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1
โดย

Steve Kerr

แผนจูงใจในฝันหรือเปล่า ?
4 ผู้เชี่ยวชาญผู้น�ำเสนอแนวทางในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
พร้อมข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า
Stephen P. K a ufman เกษียณจากต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

บริษทั Arrow Electronics ปัจจุบนั เป็นอาจารย์พเิ ศษที่ Harvard
		 Business School
Steven E. Gross ผูบ้ ริหารฝ่ายให้คำ� ปรึกษาด้านการจ่ายค่าตอบแทน
ในสหรัฐฯ แห่ง Mercer Human Resource Consulting
Vice Admiral Diego E. Hern ndez อดีตพลเรือโทกองทัพเรือสหรัฐ
และทีป่ รึกษาด้านการบริหารให้กบั ภาครัฐและเอกชน
Barry Leskin เคยเป็น CLO (Chief Learning Officer) ของ
บริษทั Chevron Texaco เป็นหุน้ ส่วนด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษทั
Ernst & Young เป็นประธานฝ่ายบริหารและองค์กรของ University
of Southern California
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สรุป Case Study

24

ไฮแรม ฟิลลิปส์ ยังไม่อาจทีจ่ ะรูส้ กึ สบายใจได้จริงๆ เขา
เป็น CFO (ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการเงิน) และ CAO (ผูบ้ ริหารสูงสุด
ด้านการด�ำเนินงาน) ของบริษทั เรนบาร์เรล โปรดักส์ ผูผ้ ลิตเครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้หลากหลายชนิด เขาคิดว่าเขาเปลีย่ นแปลงบริษทั ให้ดขี นึ้
ผิดหูผดิ ตาด้วยฝีมอื ของตัวเขาเอง ไฮแรมท�ำงานทีน่ มี่ าเพียง 1 ปี
เท่านัน้ แต่ตวั เลขผลงานของบริษทั ภายใต้ตวั ชีว้ ดั ของเขากลับเพิม่
ขึ้นอย่างรวดเร็ว
และวันนีก้ ม็ าถึง วันทีไ่ ฮแรมจะได้แสดงผลงานทีน่ า่ ชืน่ ชม
ทีเ่ กิดจากระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management) แบบใหม่ของเขาแก่ผบู้ ริหารคนอืน่ ๆ ในการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารของบริษัท แม้แต่คีธ แรนดอลล์ CEO
ก็ยังกล่าวแสดงความชื่นชมว่า “ไฮแรมก�ำลังจะบอกข่าวดียิ่งเกี่ยว
กับการลดค่าใช้จา่ ยและประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานแก่พวกเรา
ทั้งหมดเกิดขึ้นได้ก็เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ไฮแรมได้ริเริ่มและลง
มือท�ำในปีน”ี้ ทุกอย่างก�ำลังดูสดใสอย่างยิง่ จวบจนกระทัง่ ผูเ้ ข้า
ร่วมประชุมคนอื่นเริ่มพูดถึงประเด็นที่มีปัญหาบางอย่างขึ้นมา
ปัญหาทีว่ า่ นัน้ ก็ได้แก่ การทีส่ นิ ค้าใหม่ซงึ่ ฝ่ายวิจยั และ
พัฒนาสามารถคิดค้นได้เป็นผลส�ำเร็จไม่ได้ถกู น�ำออกสูต่ ลาดได้รวด
เร็วอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งก็เป็นเพราะกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ยืดหยุ่นของไฮแรมนั่นเอง นอกจากนั้น ผลส�ำรวจจาก
พนักงานยังแสดงให้เห็นว่า คนงานก�ำลังรู้สึกหมดหวังและท้อแท้
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ส่วนลูกค้าก็กล่าวต�ำหนิการให้บริการของบริษัท โดยทั่วไปแล้ว
โปรแกรมการบริหารผลการปฏิบัติงานและแรงจูงใจใหม่ๆ   ของ
ไฮแรมก�ำลังส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทั้งหมดจริงๆ แต่กลับไม่
ใช่ในทางที่ดีขึ้น

สรุป Case Study

บริษัทเรนบาร์เรล โปรดักส์ควรทบทวนแนวทางในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่หรือไม่ ? สตีเฟ่น คอฟแมน
(Stephen Kaufman) อาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด
(Harvard Business School) สตีเว่น กรอส (Steven Gross)
ทีป่ รึกษาด้านการจ่ายค่าตอบแทน ดิเอโก้ เฮอร์นนั เดส (Diego
Hern ndez) พลเรือโทปลดเกษียณของกองทัพเรือสหรัฐฯ และ
ทีป่ รึกษาด้านการบริหาร และแบรี่ เลสคิน (Barry Leskin) ที่
ปรึกษาและอดีต CLO (ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการเรียนรู)้ ของบริษทั
เชฟรอน เท็กซาโก ต่างก็ได้เสนอค�ำแนะน�ำให้ไว้ในกรณีศกึ ษาที่
น่าสนใจนี้
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รายละเอียด Case Study

ไฮแรม ฟิลลิปส์

		
ผูกเนกไทเสร็จ เหลือบมองกระจกแวบ
หนึ่ง แล้วก็ขมวดคิ้วพลางขยับเนกไทมาทางซ้าย เขามองนาฬิกาจาก
ในกระจก ได้เวลาที่เขาจะต้องไปแล้ว จากนั้นไม่นาน ไฮแรมก็ลงมา
ข้ า งล่ า ง เดิ น ผิ ว ปากอย่ า งอารมณ์ ดี ไ ปที่ เ ครื่ อ งชงกาแฟ
“อารมณ์ดีนะคุณ” ภรรยาของเขาทักยิ้มๆ ขณะเงยหน้าขึ้นจาก
หนังสือพิมพ์ “ท�ำนองเพลงอะไรนั่น ? แอ็คเซนชูเอท เดอะ โพสิทีฟ1
ใช่ไหมคะ ?”
		 “แหม ! เก่งจริง” ไฮแรมกล่าว “ผมนึกว่าคุณจะทายเพลงป็อป
ตามที่คุณถนัดเสียอีก” ทั้งสองมักจะอ�ำกันเล่นเช่นนี้เสมอ แท้จริงแล้ว
ภรรยาของเขาคือนักเชลโลดนตรีคลาสสิกร่วมวงซิมโฟนีประจ�ำท้องถิ่น
ส่วนไฮแรมเป็นแฟนเพลงของซินาตรา (Sinatra) ศิลปินผู้ล่วงลับ และ
บิง ครอสบี้ (Bing Crosby) ศิลปินแจ๊สผู้โด่งดัง และชอบฟังเพลงเก่าๆ
“คุณทายท�ำนองเพลงได้เก่งขึ้นนะ”
		 “หรือไม่คุณก็ผิวปากได้เก่งขึ้น” เธอมองลอดแว่นและสบตา
กับไฮแรม ผ่านไปหนึ่งอึดใจ ทั้งสองก็พูดออกมาพร้อมกันว่า “ไม่ใช่
ซะหน่อย” แล้วไฮแรมก็ยักคิ้ว สวมเสื้อโค้ทตัวโคร่ง คว้าแก้วน�้ ำและ
ออกจากบ้านไป
1

เพลง Accentuate the Positive ของออล จาร์โร (Al Jarreau) ศิลปินแจ๊สชื่อดัง

