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เดวิด  แพ็กการด

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           อนุสรณสถาน ณ เมือง Palo Alto  มลรัฐแคลิฟอรเนีย ที่มีชื่อวา The Birthplace of 
Silicon Valley  เปนตนกํ าเนิดของตํ านานการกอเกิดธุรกิจอิเล็กทรอนิก และไมโครอิเล็กทรอนิก
ที่ยิ่งใหญของสหรัฐอเมริกา ณ ที่แหงนี้เดิมเปนโรงรถซึ่งเดวิด  แพ็กการด (David  Packard) และ
วิลเลียม  ฮิวเล็ตต (William  Hewlett) รวมกันจัดตั้ง Hewlett-Packard Co. ดวยเงินกูจํ านวนเพียง 
538 ดอลลารในป 2482  เพียงชั่วเวลา 57 ปตอมา  Hewlett-Packard กลายเปนบริษัทยักษใหญที่มี
ยอดขายปละ 30,000 ลานดอลลาร และเปนยักษใหญที่เปนรอง IBM ไมมากนัก
            ชื่อบริษัท Hewlett-Packard มาจากนามสกุลของหุนสวนสํ าคัญทั้งสอง  และการ
เรียงลํ าดับนามสกุลเพื่อต้ังชื่อบริษัทก็มาจากการปนแปะ  กระนั้นก็ตาม วงการธุรกิจและอุตสาหกรรม
ตางก็ยกยองวา เดวิด  แพ็กการด เปนผูมีบทบาทสํ าคัญมากกวาวิลเลียม  ฮิวเล็ตตในการผลักดัน 
Hewlett-Packard  มาสูความยิ่งใหญดังที่เปนอยูในปจจุบัน
            เดวิด  แพ็กการด เกิดที่เมือง Pueblo มลรัฐโคโลราโดในป 2456 เมื่อเปนเด็กชอบใช
ชีวิตในทองทุง และขับรถบูลโดเซอร (bulldozer) อยูกลางแจง เขาเคยใฝฝนวา หากเปนไปได ขอใช
ชีวิตในอเมริกายุคบุกเบินพรมแดนใหม เพราะเปนชีวิตที่เต็มไปดวยการผจญภัย แตแลวชะตากรรม
ก็พัดพาใหเขาตองใชชีวิตในโรงงานอุตสาหกรรมกวาครึ่งชีวิต
           จุดหักเหแหงชีวิตเกิดขึ้นเมื่อแพ็กการดศึกษาวิศวกรรมศาสตร ณ มหาวิทยาลัย
สแตนฟอรด  จนสํ าเร็จการศึกษาในป 2477  ณ ที่นี้เขาไดพบเพื่อนสนิทชื่อ วิลเลียม  ฮิวเล็ตต ซึ่ง
ตอมากลายเปนหุนสวนธุรกิจจวบจนสิ้นอายุขัย เมื่อสํ าเร็จการศึกษาแลว แพ็กการดไดทํ างานในบริษัท 
General Electric อยูชวงระยะเวลาหนึ่ง แตแลวก็ตัดสินใจที่จะเปน `เถาแก' เสียเอง เขาปรึกษากับ
ฮิวเล็ตตเพื่อนสนิทเมื่อคร้ังเปนนักศึกษา และแลว Hewlett-Packard Co. จึงถือกํ าเนิดขึ้นในป 2482  
ดวยการแปรสภาพโรงรถบนถนน Addison Avenue เมือง Palo Alto  มลรัฐแคลิฟอรเนีย  ภายหลังจึง
ยายโรงงานเขาไปอยูใน Business  Park เมืองสแตนฟอรด มลรัฐเดียวกัน และเปนผูบุกเบิก  Silicon  
Valley  ซึ่งตอมากลายเปนศูนยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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           การเลือกที่ต้ังโรงงานบริเวณฝ งตะวันตกของสหรัฐอเมริกานับเปนการตัดสินใจ
ที่กลาหาญชาญชัยยิ่ง เพราะเวลานั้นอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกรวมศูนยอยูบริเวณ
ฝงตะวันออก  ดังกรณี General Electric   และ  Westinghouse เปนอาทิ  แตกาลเวลาก็พิสูจนแลววา 
Hewlett-Packard คิดถูกที่เลือกที่ต้ังโรงงานทางฝงตะวันตก  เพราะยังมีชองทางในการบุกเบิกตลาด
ใหม  หากเลือกตั้งโรงงานบริเวณฝงตะวันออก ก็ตองเผชิญการแขงขันอยางรุนแรงกับยักษใหญที่
ครอบงํ าตลาดอยูแลว  ยิ่งการเคลื่อนตัวเขาสู Silicon  Valley ดวยแลว  ยิ่งแสดงใหเห็นวิสัยทัศน
อันยาวไกลของแพ็กการด
            นับต้ังแตการกอเกิดของ Hewlett-Packard Co. สายสัมพันธที่มีกับมหาวิทยาลัย 
สแตนฟอรดนับเปนปจจัยสํ าคัญที่มีผลตอการเติบโตของบริษัทนี้  Hewlett-Packard ใหเงินบริจาคแก
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรดมากวา 300 ลานดอลลาร  โดยที่ Hewlett-Packard ไดรับผลประโยชน 
ทั้งทางตรงและทางออม คณะวิศวกรรมศาสตรแหงสแตนฟอรดชวยผลิตวิศวกรและนักเทคโนโลยี
ปอนใหแก Hewlett-Packard ความสัมพันธระหวางสถาบันทั้งสองแนนแฟนยิ่งในยุคศาสตราจารย
เฟรด เทอรแมน (Fred Terman) นอกจากนี้ เงินอุดหนุนการวิจัยที่ Hewlett-Packard ใหแก
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ก็มีผลยอนกลับสูบริษัท เมื่อผลงานวิจัยบางชิ้นมีสวนเกื้อกูลการพัฒนา
ผลผลิตของบริษัทดวย
            Hewlett-Packard  มีชื่อเสียงในวงวิชาการบริหารธุรกิจ  เพราะมีสวนสรางนวัตกรรม
ในดานการบริหาร ระบบการบริหารของ Hewlett-Packard รูจักกันในชื่อ  The HP Way  ใครที่
ตองการเรียนรูระบบนี้ก็ตองอานหนังสือบันทึกความทรงจํ าของเดวิด  แพ็กการดชื่อ The HP Way : 
How Bill Hewlett and I Built Our Company (1995)
            ยุทธศาสตรการเติบใหญของ Hewlett-Packard แตกตางจากบริษัทอื่นๆใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก เพราะ  Hewlett-Packard เนนการเติบโตโดยพึ่งทรัพยากรการเงินของตน
เอง ที่เรียกกันวา Internal Finance ทั้งแพ็กการดและฮิวเล็ตตเติบโตในยุคภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าครั้ง
ใหญ (The Great Depression)  ทั้งสองมีโอกาสเห็นธุรกิจ   จํ านวนมากลมละลาย เพราะไมสามารถ
ชํ าระคืนหนี้ได ดวยเหตุดังนี้ Hewlett-Packard จึงเติบโตอยางชาๆ เพราะระมัดระวังที่จะไมกอหนี้
ระยะยาว  เนื่องเพราะเกรงกลัวการลมละลายเมื่อเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ า การขยายกิจการอาศัย
กํ าไรจากการประกอบการที่สะสมไวเปนหลัก ดวยการยึดมั่นในนโยบายการเงินที่เขมงวดนี้เอง  
Hewlett-Packard จึงเพิ่งแปลงโฉมเปนบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในป 2500  
หลังจากกอต้ังบริษัทมาแลว 18 ป ยุทธศาสตรการเติบโตของ Hewlett-Packard  จึงแตกตางจาก
บริษัทสวนใหญในอุตสาหกรรมนี้ ที่ยึดการเติบโตโดยพึ่งทรัพยากรการเงินภายนอกบริษัท (External 
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Finance)  และเรงรุดเขาสูตลาดหลักทรัพยเพื่อระดมเงินทุนมาขยายกิจการ  บริษัทอยางเชน 
Compaq สามารถถีบตัวจนมียอดขาย 1,000 ลานดอลลารภายในชวงเวลา 10 ป ในขณะที่ Hewlett-
Packard ตองใชเวลา 40 ป จึงสามารถมียอดขายระดับนี้ได
            Hewlett-Packard เร่ิมประกอบกิจการดวยการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิก ผลผลิตชิ้นแรกก็คือ เครื่องทดสอบคลื่นเสียงหรือ audio  oscillator ซึ่ง Walt 
Disney  ซื้อไปใชในการผลิตภาพยนตรเร่ือง Fantasia ตอมาจึงเขยิบไปผลิตเครื่องคิดเลข และตามมา
ดวยคอมพิวเตอร
            ปรัชญาการบริหารของ Hewlett-Packard หรือ The HP Way เนนการจัดสายการ
บังคับบัญชาที่เขมงวด แตตองเปดโอกาสใหพนักงานมีความคิดสรางสรรค ซึ่งจะเปนไปไดก็ตอเมื่อมี
ความเชื่อมั่นและเชื่อถือพนักงาน โรงงานของ Hewlett-Packard จะเปดหองอุปกรณ และเครื่องมือไว
ตลอดเวลา เพื่ออํ านวยความสะดวกในการใช แพ็กการดมีประสบการณเร่ืองนี้แตคร้ังที่ทํ างานใน
โรงงานของ General Electric  การเขาถึงเครื่องมือและอุปกรณเกื้อกูลใหเกิดความคิดสรางสรรค 
อันเปนประโยชนตอการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํ างาน ดังนั้น การเชื่อถือและการใหความเชื่อมั่น
ในตัวพนักงานจึงเปนเรื่องสํ าคัญ แพ็กการดมิไดจมอยูในหองทํ างานภายในสํ านักงานตลอดเวลา 
หากแตเดินตรวจโรงงาน ในยามที่เกิดปญหาในโรงงาน  แพ็กการดจะสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับ
คนงาน จนปญหาที่เกิดขึ้นไดรับการแกไข วิธีการบริหารเชนนี้เองรู จักกันในเวลาตอในช่ือ  
Management By Walking Around (MBWA)
            ดวยเหตุที่ Hewlett-Packard ใหความสํ าคัญแกพนักงาน ระบบการจายคาตอบแทน
พนักงานจึงใหส่ิงจูงใจในการทํ างานอยางสูง ผลตอบแทนการทํ างาน (employment compensation) 
มิไดมีแตเงินเดือนหรือคาจาง หากยังจายผลตอบแทนเปนหุน (share options) และจายผลตอบแทน
เปนสวนแบงจากกํ าไร Hewlett-Packard เปนบริษัทแรก ๆ ที่กํ าหนดโครงสรางผลตอบแทนพนักงาน
เชนนี้
            Silicon Valley มิอาจเปนหัวหอกในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศได หาก
ปราศจาก Hewlett-Packard  และมลรัฐแคลิฟอรเนียจะไมสามารถมีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรได 
หากปราศจาก Hewlett-Packard เชนกัน  ในปจจุบัน Hewlett-Packard เปนบริษัทที่ใหญที่สุด และมี
พนักงานมากที่สุดใน Silicon  Valley  พนักงานที่เคยมีประสบการณการทํ างานกับ Hewlett-Packard 
จํ านวนไมนอยแยกยายไปเปนผูบริหารบริษัทตาง ๆ ใน Silicon  Valley  นั้นเอง
            นิตยสาร Fortune (April 29, 1996) รายงานวา ในป 2538  Hewlett- Packard 
มีสินทรัพย 24,427  ลานดอลลาร  มีรายได 31,519 ลานดอลลาร  นับเปนบริษัทที่มีรายไดมาก
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เปนอันดับที่ 20 ในสหรัฐอเมริกา (เลื่อนจากอันดับที่ 22 ในป 2537) และมีกํ าไร 2,433 ลานดอลลาร 
นับเปนบริษัทที่มีกํ าไรสูงเปนอันดับที่ 16 ในสหรัฐอเมริกา
          นิตยสาร Fortune  (March 4, 1996) ยังรายงาน Corporate  Reputations Survey 
ซึ่งจัดทํ าโดยบริษัทวิจัยชื่อ Clark Martire and Bartolomeo ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงสินทรัพย กํ าไร 
ผลตอบแทนที่ผูถือหุนไดรับ คุณภาพของสินคาและบริการ ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
และตัวแปรทางการเงินอื่นๆ ผลการจัดอันดับบริษัทอเมริกันจํ านวน 417 บริษัท ปรากฏวา Hewlett-
Packard  ติดอันดับบริษัทที่ชาวอเมริกันชื่นชอบมากที่สุด เปนอันดับที่ 9
            เดวิด  แพ็กการด ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2539 สิริอายุ 83 ป  บัดนี้ Hewlett-
Packard ขาดเสาหลักเสียแลว  ในชวงเวลา 57 ปที่ผานมา เดวิด แพ็กการดเปนพลังสํ าคัญที่ขับ
เคลื่อน  Hewlett-Packard  แมวาเขาจะออกจากตํ าแหนงผูบริหารในป 2521  แตยังคงดํ ารงตํ าแหนง
ประธานกรรมการจนถึงป 2536 กอนหนานี้ในระหวางป 2512-2514 แพ็กการดละมือจากการบริหาร
ธุรกิจ และหันไปรับตํ าแหนงการเมือง โดยดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม
ในยุคสุดทายของรัฐบาลนายริชารด นิกสัน
            ผูคนจํ านวนไมมากนักที่ทราบดีวา เดวิด  แพ็กการดเปนแบบอยางของผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูประกอบการหนุมสาวจํ านวนไมนอยตางถีบตัวขึ้นเปน `เถาแก' 
โดยยึดแพ็กการดเปนแบบอยาง ไมวาจะเปน Steve Jobs แหง  Apple Computer Andy Grove 
แหง  Intel  หรือ  Bill Gates แหง Microsoft
            ไมเปนการถูกตองนักที่จะขนานนามเดวิด แพ็กการด วาเปน `บิลล เกตสแหงทศวรรษ 
2480'   แตจะเปนการถูกตองมากกวาที่จะขนานบิล เกตส วาเปน `แพ็กการดแหงทศวรรษ 2520'
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