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คุยเฟื่องเรื่องญี่ปุ่น  โดย ออแอ๋ว
ตอน  อ่านมาเล่า “Inamori Kazuo : 

เทพแห่งการบริหารที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน”
: บัญญัติการบริหาร 12 ประการและ
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นักศึกษาช้ันปีที่ 1 (รหัส 59) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

เข้าร่วมโครงการ Career Development 1.2/59  
หัวข้อ “ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office 

Excel และ Word 2013” 
โดยวิทยากรพิเศษ คุณพัชรี ศรีใส (เจ้าหน้าที่อาวุโส 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 
เวลา 15.30-18.30 น. 

ณ ห้อง 4-1210 ชั้น 12 อาคาร CP ALL Academy 

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 (รหัส 58) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
เข้าร่วมโครงการ Career Development 1.2/59  

หัวข้อ “ศิลปะป้องกันตัวเบื้องต้น" โดยวิทยากรพิเศษ 
จากทีมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม 
เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ ห้อง 4-0606 ชั้น 6 อาคาร CP ALL Academy
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นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทั้ง 3 สาขาวิชา (สาขาวิชาภาษาจีน
ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) เข้าฟังบรรยายพิเศษ Road Show 
บริษัท ทรูทัช จ ากัด โดยวิทยากร : คุณนิชชานันท์ ปัญญาตา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาและประสานงานโครงการนักศึกษาฝึกงาน 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30-18.30 น. 

ณ ห้อง 4-0607 ชั้น 6 อาคาร CP ALL Academy

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทั้ง 3 สาขาวิชา (สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) เข้ารับการสัมภาษณ์ เพ่ือฝึกปฏิบัติงานใน 

โรงแรมในเครือ Marriott น าทีมโดย คุณพีรพล เกื้อโกมลเดช (Human Resources Manager) 
เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559
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นางสาวธรรมพร เรืองศรีอรัญ และ นางสาวอารยา อยู่เย็นเป็นสุข บัณฑิตรุ่นที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
ได้เป็นตัวเเทนนักศึกษาไทยออกรายการของ STOP KIDDIN' STUDIO ซึ่งเป็นรายการทาง YouTube 
ออกสัมภาษณ์ชาวต่างชาติพูดถึงไตห้วันในแง่มุมต่างๆ
1) "讓老外魂牽夢縈的台灣晚餐: Foreigners' Favorite Taiwanese Dinner" 
อาหารเย็นที่ชื่นชอบทั้งของไต้หวันและของประเทศตน https://youtu.be/YrFqgmGnq4g
2) "讓老外高潮的台灣便當: Foreigners' Favorite Taiwanese Bento" 
เมนูข้าวกล่องที่ชื่นชอบของไต้หวัน https://youtu.be/3x0TI4Osuks
3) "讓老外念念不忘的台灣早餐: Foreigners' Favorite Taiwanese Breakfast" 
อาหารเช้าที่ชื่นชอบทั้งของไต้หวันและของประเทศตน http://youtu.be/eNqa-joDh0s

https://youtu.be/YrFqgmGnq4g
https://youtu.be/3x0TI4Osuks
http://youtu.be/eNqa-joDh0s
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สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ จ านวน 5 คน ที่สนใจและ      
มีความตั้งใจ สอบเพื่อชิงทุนศึกษาต่อระดับปี 3 - 4 ของ
มหาวิทยาลัย Teikyo ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความร่วมมือทาง
วิชาการกับคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวช่อผกา เส้นสุข นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ

คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดบัสถาบนั
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เพ่ือเป็นตัวแทนสถาบัน
ในการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับภาคต่อไป
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เดน่ภำษำ

อาจารย์ดร.ศิรินันท์ กฤษณจินดา (หัวหน้าสาขาวิชาฯ) และ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 9 คน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ CEB
จัดกิจกรรม Storytelling 

โครงการ CEB Teaching and Sharing
(สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์) คร้ังที่ 1 

ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 12.30 -15.30 น. 

ณ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดชลประทาน
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อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

ได้ร่วมประชุมกับ CEO Andmowa Co.,Ltd. Japan ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจร้านอาหารญี่ปุน่ที่มี
สาขามากกว่า 349 สาขาในประเทศญี่ปุ่น โดยได้หารือเกี่ยวกับลู่ทางการเปิดธุรกจิในประเทศไทย
และในภูมิภาคเอเชีย รวมไปถึงการส่งนกัศึกษาฝึกปฏบิัตงิาน และท าความร่วมมือต่างๆ ในอนาคต

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 4-1602 ชั้น 16 อาคาร CP All Academy

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ได้ร่วมประชุมกับ Sanko Gakuen International Co.,LTD. 
ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพ ที่มีสาขากว่า 56 แห่ง ทั่วประเทศญี่ปุ่น และจะขยายสาขาเพ่ิมอีกในปีหน้า

ซึ่งประชุมหารือคร้ังนี้ เกี่ยวกับความร่วมมือต่างๆ ในอนาคตต่อไป
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 4-1502 ชั้น 15 อาคาร CP All Academy
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คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับส านักสื่อสารองค์กรจัดโครงการ
PIM Junior Creative Camp ครั้งที่ 3 ตอน "เจาะลึกอาชีพสุดฮิตในยุค AEC" 

ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษา โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 242 คน
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
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คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับส านักสือ่สารองค์กรจัดโครงการ “PIM Junior Inter Club” 
โดยวิทยากรอาจารย์เกวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์ อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

จัดกิจกรรม ตัดกระดาษจีน Chinese Paper Cut 
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ร่วมกับ

ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา 
เยี่ยมชมบริษัท เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล 

แมนูแฟคเจอร์เร่อ จ ากัด 
และประชุมหารือความร่วมมือด้านส่งนักศึกษา

ฝึกปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
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คุยเฟื่องเรื่องญี่ปุ่น
โดย ออแอ๋ว

ตอน  อ่านมาเล่า “Inamori Kazuo :
เทพแห่งการบริหารที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน”
: บัญญัติการบริหาร12 ประการและ Amoeba Management

ฉบับที่แล้วไดเ้ล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของ Inamori Kazuo ผู้พลิกฟื้นให้ JAL สายการบินแห่งชาติ
ของญ่ีปุ่น พ้นจากสถานะของการเป็นบริษัทล้มละลายได้ส าเร็จด้วยเวลาเพียงปีเดียวและสามารถ
น าบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โตเกียวได้ในปีที่สาม ซึ่งเป็นเรื่องสุดยอดและเป็นกรณีศกึษาของ
การบริหารที่ทั่วโลกสนใจ ไม่เพียงแต่การท าให้ JAL กลับมาผงาดได้อีกครั้งเท่านั้น แตเ่ขายัง
บริหารบริษัท Kyocera ให้มีก าไรไม่เคยขาดทุนเลยแม้แต่ปีเดียว
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ที่มารูปภาพ : www.google.co.th

ฉบับน้ีจึงอยากขอแบ่งปันเรื่องราวเคล็ดลับในการท างานของบุรุษผู้ที่คนทั่วโลกกล่าวขานว่า
เขาเป็น”เทพแห่งการบริหารที่ยังมีชีวิต” เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้อ่านทุกท่านที่สนใจน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น 

Inamori Kazuo เป็นคนที่มีพลังในตัวด าเนินชีวิตด้วยการสร้างสมดุลระหว่างงานและส่วนตัว 
มีการประยุกต์หลักการของศาสนาพุทธแนวเซนเข้ามาใช้ในการท างานและ การด าเนินชีวิตเขา
ได้สร้ างหลักการบริหารที่ เ รี ยกว่ า  บัญญัติ การ บริหาร  12 ประการของอินาโมริ              
(The 12 Management Principles of Inamori) และใช้เป็นแนวทางการท างานตลอดมา 

คือ
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0 1 ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละพนัธกิจในกำรด ำเนินธุรกิจใหช้ดัเจน

0 2 ตั้งเป้ำหมำยเฉพำะ อยำ่งเป็นรูปธรรม

0 3
รกัษำเจตจ  ำนงอนัแรงกลำ้ (ไม่ว่ำจะท ำสิ่งใดตอ้งมี

ควำมปรำรถนำอยำ่งแรงกลำ้ที่จะประสบควำมส ำเร็จ)

0 4 มีควำมมุ่งมัน่ทุม่เทมำกกว่ำผูอ่ื้น 

0 5
ในกำรด ำเนินงำนทุกอยำ่งตอ้งมีเป้ำ

ในกำรเพิ่มรำยไดสู้งสุดและใชจ้ำ่ยใหน้อ้ยที่สุด

0 6
ในกำรผลิตตอ้งมีกำรบริหำรจดักำร

ในเรื่องของกำรก ำหนดรำคำ

0 7 ควำมส ำเร็จเกิดข้ึนจำกควำมตั้งใจท่ีแน่วแน่

0 8 ไม่ว่ำจะท ำสิ่งใดตอ้งมีจติวิญญำณของนักสูท้ี่ลกุนชน

0 9 เผชิญกบัทุกควำมทำ้ทำยดว้ยควำมกลำ้หำญ

1 0 ตอ้งท ำงำนอยำ่งสรำ้งสรรคเ์สมอ

1 1 ตอ้งซ่ือสตัยแ์ละมีมิตรไมตรี 

1 2
ตอ้งมีควำมฝนัและควำมหวงัอนัยิ่งใหญด่ว้ยใจบริสุทธ์ิ 

ตอ้งมีควำมกระตอืรือรน้และคิดบวกเสมอ
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ถ้าพิจารณาบัญญัติการบริหาร 12 ประการของ Inamori Kazuo แล้วจะเห็นว่าหลักการของ
เขาประกอบไปด้วย 3 เรื่องหลัก คือ งาน มิตร ใจ หมายความว่าไม่ว่าจะท างานอะไรต้องมี
เป้าหมายแน่ชัด ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของเนื้องานนั้นอย่างถ่องแท้ว่าท างานนี้เพื่ออะไร ต้อง
มีความรู้ในงานที่ท า มีความระมัดระวังในเรื่องงบประมาณอย่างท่องแท้ ต้องรู้ว่าในการท างาน
ในโลกของธุรกิจไม่สามารถด าเนินการได้ตามล าพังต้องมีเพื่อนร่วมงาน มิตรสหายเครือข่ายที่
จะท าให้งานน้ันก้าวเดินไปได้ ดังน้ันความซื่อสัตย์ความมีน้ าใจไมตรีต่อกันจึงเป็นสิ่งส าคัญ และ
เหนือสิ่งอื่นใดตัวเราเองต้องมีใจที่พร้อมในการท างาน มีความมุ่งมั่นทุ่มเท ต้องมีความคิด
สร้างสรรค์และเป็นคนที่คิดบวกเสมอ เพราะการคิดเรื่องดีๆ อยู่ตลอดเวลาจะสร้างพลังบวกใน
ตัวและดึงพลังบวกหรือเรื่องดีๆ รอบตัวเข้ามาหาเรา 

หลักบัญญัติบริหาร 12 ประการนี้เป็นบรรทัดฐานในการท างานของ Inamori Kazuo 
ไม่ว่าเขาจะบริหารงานที่ใดก็ตามหลักการทั้งหมดนี้ถูกน าไปใช้เสมอ ที่น่าสนใจอีกเรื่องคือ
นอกเหนือจากบัญญัติบริหาร 12 ประการจะเป็นหลักในการท างานของเขาแล้ว เมื่อเขาก่อตั้ง
บริษัท Kyocera เขาได้คิดกระบวนการบริหารที่เรียกว่า Amoeba Management ขึ้นแล้วใช้
เป็นแนวทางในการท างานของKyocera มาจนถึงปัจจุบัน เรามาลองดูกันว่าสิ่งที่เรียกว่า 
Amoeba Management คืออย่างไร

Amoeba Management (การบริหาร 
แบบอะมีบา) คือกระบวนการบริหารงานที่มี
เอกลักษณ์ซึ่ง Inamori Kazuo คิดค้นขึ้นในขณะที่
เขาบริหารบริษัท Kyocera การบริหารแบบอะมีบา
เริ่มด้วยการแบ่งองค์กรออกเป็นหน่วย เล็กๆ 
เรียกว่า อะมีบา (เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีขนาด
เล็กมากและมีความส าคัญต่อระบบนิเวศน์ ) แต่ละ
หน่วยอะมีบา จะมีผู้น าที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ร่างแผนและเป้าหมายของแต่ละยูนิต

ที่มารูปภาพ : https://www.amazon.com/
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แต่ละอะมีบายูนิต จะประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายได้ โดยผ่านความร่วมมือและ     
ความพยายามอย่างทุ่มเทของสมาชิกในอะมีบายูนิตทุกคน ในระบบบริหารแบบนี้ พนักงาน  
ทุกคนจะมีบทบาทส าคัญในการร่วมบริหารจัดการยูนิตของตน ซึ่งจะเรียกการบริหารในอะมีบา
ยูนิตนี้ว่า “ Management by ALL” หรือการบริหารที่ทุกคนมีส่วนร่วม  ระบบการบริหาร
แบบอะมีบานี้ถูกน าไปใช้ ในบริษัทต่างๆทั่วญี่ปุ่น 600 บริษัทรวมทั้ง Kyocera, KDDI และ
JAL ซึ่ง Inamori Kazuo เข้าไปดูแล 
Inamori Kazuoคิดค้นระบบบริหารแบบอะมีบาข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ ข้อแรกคือ
 สร้างระบบการบัญชีแยกตามหน่วยการตลาด กล่าวคือ พื้นฐานของการท า ธุรกิจ          

มีเป้าหมายในการสร้างก าไรสูงสุดและใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด ในการบริหารแบบ
อะมีบา จะต้องซอยย่อยทั้งองค์กรออกเป็นยูนิตเล็กๆ ให้อิสระในการบริหารเรื่องก าไร
ขาดทุนกันเองภายในยูนิตของตน แต่ละยูนิตจะต้องบริหารจัดการจุดคุ้มทุน สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงานได้ทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตลาด           
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ท าให้ต้องสร้างกลไกการท างานที่ส าคัญคือ 

a. แต่ละยูนิตมีหลักเกณฑ์ในการท าก าไรคือ “สร้างรายได้สูงสุดและมีรายจ่าย
น้อยที่สุด”

b. แต่ละยูนิตมีอิสระทางด้านการเงินและสามารถซื้อขายกับยูนิตอื่นๆภายใน
องค์กรได้ด้วย

c. แต่ละยูนิตต้องจัดท าแผนงานประจ าเดือนและรายงานผลโดยการใช้การสรุป
รายงานที่เข้าใจง่ายเสมือนเป็นรายงานสรุปงบประมาณในภาพรวมของบริษัท

จากการสร้างกลไกการท างานข้างต้นจึงน าไปสู่กระบวนการบริหารจัดการดังนี้

ระบปุระเด็น
เนื้องานไป

สู่ระดับย่อยที่สุด
ของยูนิต

สร้างความชัดเจน
ในทุกแง่มุมของ

การบริหารจัดการ
ในบริษัท

กระตุ้นให้พนักงาน
ทุกคนใส่ใจ

เรื่องก าไร ขาดทุน
ของบริษัท
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ดังนั้นการบริหารแบบอะมีบา ต้องพัฒนาผู้น าให้มีความใส่ใจในกระบวนการบริหารจัดการและ
ต้องฝึกฝนเรื่องการบริหารจัดการแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งน าไปสู่การวางวัตถุประสงค์ของการ
บริหารแบบอะมีบาข้อที่สอง คือ
 พัฒนาผู้น าให้มีความใส่ใจต่อกระบวนการบริหารจัดการ เมื่อแบ่งการบริหารจัดการ

ออกเป็นยูนิตเล็กๆแล้วต้องแต่งตั้งผู้น าของยูนิต เพื่อ
a. สื่อสารให้สมาชิกทั้งหมดของยูนิตเข้าใจแผนและเป้าหมายของกลุ่ม
b. สร้าง”Master Plan”เป็นแผนการด าเนินงานประจ าปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์

และเป้าหมายภาพรวมของบริษัท
c.  สร้างแผนงานประจ าเดือนภายใต้แผนงานหลักประจ าปีแต่ต้องด าเนินงานให้

บรรลุเป้าโดยไม่มีค าว่าล้มเหลว 

สั่งสมภูมปิัญญา
ขององค์กร

การบรรลุเป้า
สร้างความรู้สึก

เรื่องความส าเร็จและ
เป้าประสงค์ส าเร็จ

สร้างความรู้สึกของ
การเป็นน้ าหนึ่ง

อันเดียวกันในที่ท างาน

ที่มารูปภาพ : www.google.co.th
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กล่าวโดยสรุปการบริหารแบบอะมีบา คือการแบ่งองค์กรเป็นกลุ่มงานเล็กๆ แล้วสร้างระบบ
การเงินแยกตามยูนิตทางการตลาด  มีการพัฒนาผู้น าให้มีความรู้ความสามารถด้านบริหาร
จัดการใหแ้ต่ละยนูิตวางแผนจัดท างบก าไรขาดทุนของกลุ่มตน การบริหารแบบอะมีบานี้ แต่ละ
ยูนิตจะมีความอิสระในการบริหารงานในกลุ่มของตน เมื่อเกิดปัญหาก็จะสามารถแก้ไขได้
รวดเร็วเพราะยูนิต  มีขนาดเล็ก การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงท าได้ง่ายและรวดเร็วกว่า

ปรัชญาและหลักการบริหารในระบบบริหารแบบอะมีบาที่ Inamori Kazuo
คิดขึ้นนี้ได้รับความสนใจจาก Harvard Business Review และถูกน าไปประยุกต์ใช้ใน 400 
บริษัททั่วโลก ด้วยหลักการบริหารที่เน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน จุดส าคัญ
อันเป็นหัวใจของการบริหารแบบอะมีบาคือ การท าในสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องและมองว่า
พนักงานทุกคนในองค์กรมีศักยภาพของความเป็นผู้น า Inamori Kazuo ใช้หลักการดังกล่าวนี้
บริหารงานโดยมีเป้าหมายสร้างความสุขให้กับพนักงาน เพื่อพนักงานจะได้รู้สึกรักและเป็นส่วน
หน่ึงของความส าเร็จขององค์กร เมื่อทุกคนรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพวกเขาจะทุ่มเท
ให้กับการท างานโดยไม่ฝืนใจ เมื่อคนเรามีความสุขในการท างาน ผลสัมฤทธิ์ของงานก็จะดีด้วย
เช่นกัน และแม้หากองค์กรประสบวิกฤตก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้เพราะพนักงานทุกคน
จะทุ่มเทและการมีระบบบริหารที่เป็นยูนิตเล็กๆ เหมือนอะมีบาจะช่วยให้บริษัทมีความคล่องตัว
เมื่อเกิดปัญหาก็จะสามารถปรับแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 

ระบบนิเวศน์ของโลกขับเคลื่อนได้ด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติฉันใดระบบ
การบริหารงานในองค์กรก็ขับเคลื่อนด้วยคนฉันน้ัน ดังนั้นการสร้างคนให้มีศักยภาพจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญและการท าให้ผู้คนที่ท างานอยู่ในองค์กรนั้นๆ มีความสุขก็เป็นหัวใจส าคัญของการ     
บรงิานงานเช่นกัน 

สร้างคน สร้างงาน สร้างอนาคต
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