“เทพแห่งการบริหารที่ยังมีชีวิตอยู”่
ดร. อิ น าโมริ คาซึ โ อะ นั ก ธุ ร กิ จ
ผู้ประสบความส�ำเร็จชาวญี่ปุ่น ได้รับ
การยอมรับนับถืออย่างสูงในด้านการ
บริหารทั้งในญี่ปุ่นและระดับนานาชาติ
เป็ น บุ ค คลต้ น แบบ (Role model)
คนส�ำคัญของญีป่ นุ่ ในปัจจุบนั และได้รบั
การขนานนามว่า “เทพแห่งการบริหาร
ที่ยังมีชีวิตอยู่”
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 “ท�ำสิ่งที่ถูกต้องในฐานะมนุษย์”
 หลักการบริหาร 12 ประการของอินาโมริ
4 มาตรการที่เป็นรูปธรรมส�ำหรับใช้เป็นโอกาส

เติบโตช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำ
 การท�ำงานอย่างทุ่มเท
จนได้ยิน “เสียงเครื่องจักรร้องไห้”
และ “สร้างสินค้าที่คมจนบาดมือได้”

พ.ศ. 2527 ก่อตั้งบริษัท DDI (ปัจจุบันคือ KDDI หลัง
ควบรวมกับ KDD) และก่อตั้งมูลนิธิอินาโมริ และรางวัล
เกียวโต (Kyoto Prize) จัดตัง้ “เซวะ จูก”ุ (Seiwa Jyuku)
สถาบั น สร้ า งผู ้ น� ำ ทางธุรกิจ ถ่ายทอดแนวคิดในการ
บริหารจัดการธุรกิจให้ผู้บริหารธุรกิจรุ่นใหม่ ปัจจุบัน
มีสาขาทั้งในญีป่ นุ่ และต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ บราซิล
รัสเซีย จีน

ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้เรียนรู้การท�ำงานอย่างนักสู้ในบริษัทญี่ปุ่น เปิดมิติใหม่
ของการเปลี่ยนวิธีคิดในการบริหารงาน เปิดโอกาสให้สร้างความส�ำเร็จตามที่ตั้งใจ
ทั้ ง ในด้ า นการท� ำ ธุ ร กิ จ และการใช้ ชี วิ ต ในภาวะที่ ป ระเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ ปั ญ หา
ทางเศรษฐกิจ ผมเชื่อว่า หนังสือเล่มนี้จะกระตุ้นวิญญาณนักสู้ของคนไทยให้ยืนหยัด
เพื่ออนาคตที่ดีต่อไป”
บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานเครือสหพัฒน์

หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟสร้างสรรค์
เพื่อการจัดการความฝัน หรือบริหารธุรกิจให้เติบโต
KA 0028 จิตวิทยาธุรกิจ
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พ.ศ. 2553 ในวัย 78 ปี รับต�ำแหน่งซีอีโอ “เจแปน
แอร์ไลน์” (JAPAN AIRLINES) หรือ JAL ตามค�ำเชิญ
จากรัฐบาลญี่ปุ่น ท�ำหน้าที่ฟื้นฟูสายการบินแห่งชาติที่
ก�ำลังล้มละลาย แบบไม่ขอรับเงินเดือน ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มคี วามรู้
ไม่มีประสบการณ์ และเขาก็ท�ำส�ำเร็จด้วยการปลุกจิต
วิญญาณนักสูข้ องพนักงานให้ลกุ โชนขึน้ พลิกฟืน้ กลับมา
มี ก� ำ ไร และกลั บ เข้ า สู ่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ อี ก ครั้ ง
อย่างสมศักดิศ์ รีภายใน 3 ปี กลายเป็นกรณีศกึ ษาระดับโลก
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อินาโมริ คาซึโอะ เขียน

พ.ศ. 2502 ขณะอายุเพียง 27 ปี ก่อตัง้ บริษทั เกียวโต
เซรามิก ปัจจุบันคือเคียวเซร่า คอร์ปอเรชั่น บริษัทยักษ์
ใหญ่ทมี่ สี าขาหลายประเทศในโลก รวมทัง้ ในประเทศไทย

พ.ศ. 2498 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชะโงะชิมะ

เศรษฐกิ จ ตกต�่ ำ ท� ำ ให้ ศั ก ยภาพแข็ ง แกร่ ง ขึ้ น
เป็ น การพั ฒ นาเพื่ อ เตรี ย มตั ว สู ่ ขั้ น ต่ อ ไปอย่ า งก้ า ว
กระโดด เปรียบดั่งดอกซากุระสวยงามที่บานสะพรั่ง
ในฤดูใบไม้ผลิ กล่าวกันว่า ในช่วงฤดูหนาว ยิ่งหนาว
เท่าใด ก็จะยิง่ ท�ำให้ซากุระเบ่งบานได้งดงามมากขึน้ เท่านัน้
บริษัทที่ใช้เศรษฐกิจตกต�่ำเป็นตัวผลักดันให้พัฒนา
เติบโตอย่างมาก เปรียบเสมือนซากุระที่ผ่านพ้นฤดู
หนาวอันโหดร้าย และบานอย่างสวยงามเมื่ออากาศ
อบอุ่น

สุดารัตน์ เอื้อเปี่ยมมงคล แปล
“การได้พบคุณอินาโมริมาก่อน ท�ำให้ผมอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างสนุก เพลิดเพลิน
เปี่ยมไปด้วยพลัง ผมเห็นวิญญาณนักสู้ในหนังสือ ถอยก็ตาย วิกฤติยังไงก็ต้องสู้
เล่มนี้ คุณอินาโมริ ผู้เขียน ถ่ายทอดประสบการณ์ได้อย่างสนุก มีประวัติและกรณี
ศึกษาน่าติดตาม เขาท�ำสิ่งที่หลายคนไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ เช่น พลิกฟื้นธุรกิจ
สายการบิ น แห่ ง ชาติ ที่ ล ้ ม ละลาย ให้ ก ลั บ ขึ้ น มาผงาดในวงการอย่ า งสมศั ก ดิ์ ศ รี
ปรับการบริหารที่ล้มเหลวให้กลายเป็นการบริหารแบบโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เกิดปี พ.ศ. 2475 ที่จังหวัดชะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

ถอยก็ตาย ก็วิกตฤติ้อยงสูังไง้

จิตวิญญาณนักสู้ที่ลุกโชน!

จากประสบการณ์เข้มข้นกว่า 50 ปี
เริ่มต้ นจาก Smes จนกลายเป็ น
บริษัทยักษ์ ใหญ่ระดับโลก
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อินาโมริ คาซึโอะ
งการบริหารที่ยังมีชีวิตอยู”
่
“ผู้กเทพแห่
่อตั้งและผู้บริหาร Kyocera และ KDDI
สุดารัตน์ เอื้อเปี่ยมมงคล แปล

กรณีศึกษาระดับโลก
นักบริหารวัย 78 ปี
ไม่มีความรู้ & ประสบการณ์
ในธุรกิจการบิน แต่พลิกฟืน้ JAL
ที่ล้มละลาย ให้กลับมาผงาดได้
ราวปาฏิหาริย์ ในระยะเวลา
เพียง 3 ปี

บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ค�ำนิยม

อินาโมริ คาซึโอะ เริ่มธุรกิจจากศูนย์ เป็น SMEs
จนมีชื่อเสียงระดับโลก ด้วยจิตวิญญาณนักสู้ที่ลุกโชน
แม้ตอ้ งเจอกับวิกฤติมากมาย แต่เคียวเซร่ากลับเติบโตขึน้
หลายเท่าตัวทุกครั้งที่ต้องเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ
และตัง้ แต่เปิดกิจการมา 54 ปี ไม่เคยขาดทุนเลยสักครัง้
“ถอยก็ตาย วิกฤติยังไงก็ต้องสู้” เรื่องราวและความคิด
ที่กลั่นจากประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารมากว่าครึ่ง
ศตวรรษ ทัง้ ที่ Kyocera, KDDI และพิเศษสุดการเปิดอก
เล่าถึงความส�ำเร็จที่เป็นกรณีศึกษาระดับโลก เขาท�ำ
อย่างไรในการกอบกูส้ ายการบินแห่งชาติ JAL ให้ฟน้ื จาก
ล้มละลายมาได้ราวปาฏิหาริย์!
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คำ�นิยม
บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานเครือสหพัฒน์

ผมได้ไปท�ำงานทีญ
่ ปี่ นุ่ ในช่วง พ.ศ. 2497 – 2503 ซึง่ เป็นช่วงที่
ญี่ปุ่นฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนจะพุ่ง
สูงขึ้นในช่วง พ.ศ. 2513 – 2532 ผมได้สัมผัสการท�ำงานอย่าง
ทุ่มเทของคนญี่ปุ่น จากบริษัทเล็ก ๆ ด้วยคนไม่กี่คน เติบโต
อย่างก้าวกระโดด เป็นช่วงเวลาที่ผมได้เรียนรู้การท�ำธุรกิจที่มี
ค่ามาก ในชีวติ ช่วงหนึง่ เป็นพืน้ ฐานให้ผมตัง้ เป้าหมายเป็นทีห่ นึง่
ในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทย และผมก็ท�ำได้
ตามความตั้ ง ใจ ผมคิ ด ว่ า นั ก ธุ ร กิ จ ไทยหลายท่ า นก็ ไ ด้
แรงบันดาลใจจากความเป็นนักสู้ ผู้ไม่ยอมแพ้ของคนญี่ปุ่น
ในยุคหลังสงครามเช่นกัน คุณอินาโมริ คาซึโอะ (Mr. Inamori
Kazuo) เป็นหนึง่ ในบุคคลต้นแบบ ทีส่ ร้างเศรษฐกิจญีป่ นุ่ ขึน้ มา
ในยุคนั้น
ผมได้รู้จักคุณอินาโมริเมื่อ 40 กว่าปีก่อน ด้วยการแนะน�ำของ
คุณโยชิทากะ สึคะโมโตะ (Mr. Yoshikata Tsukamoto) ประธาน
ของ Wacoal Holdings ในขณะนั้น คุณอินาโมริมีบริษัทอยู่ที่
เกียวโต จึงท�ำให้สนิทกับคุณโยชิทากะ และได้มาประเทศไทย
ตอนก่อตัง้ บริษทั ไทยวาโก้ ครอบครัวของคุณอินาโมริเดิมท�ำธุรกิจ

เกี่ ย วกั บ ฟั น ปลอม ต่ อ มาได้ น� ำ วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ท� ำ ฟั น ปลอม
มาผลิตปลอก IC memory Semiconductor ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของธุรกิจ Kyocera
การได้พบคุณอินาโมริมาก่อน ท�ำให้ผมอ่านหนังสือเล่มนี้
อย่างสนุก เพลิดเพลิน เปีย่ มไปด้วยพลัง ผมเห็นวิญญาณนักสู้
ในหนังสือ “ถอยก็ตาย วิกฤติยงั ไงก็ตอ้ งสู”้ เล่มนี้ คุณอินาโมริ
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จะกระตุน้ วิญญาณนักสูข้ องคนไทยให้ยนื หยัดเพือ่ อนาคตทีด่ ตี อ่ ไป
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บทนำ�
ท�ำไมเศรษฐกิจญี่ปุ่นถึงถดถอย
“ท�ำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้” หลังฟองสบู่แตกคนญี่ปุ่น
ต่างเรียกร้องให้เศรษฐกิจฟืน้ ตัวอย่างรวดเร็ว แต่เวลาได้ลว่ งเลย
มาเกือบ 25 ปีแล้ว จนรูจ้ กั กันดีในนามว่า “2 ทศวรรษทีห่ ายไป”
เศรษฐกิจชะงักงันมายาวนานเสียจนท�ำให้คิดว่าความรุ่งเรือง
ในอดีตเป็นเพียงแค่ความฝัน
GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ของญีป่ นุ่ ถูกจีนแซงหน้า
และตกมาอยูอ่ นั ดับ 3 ของโลก Goldman Sachs สถาบันการเงิน
ยักษ์ใหญ่ของอเมริกาคาดการณ์ว่า การเติบโตในระดับต�่ำของ
ญีป่ นุ่ ยังคงต่อเนือ่ งไปจนถึง พ.ศ. 2593 ซึง่ ไม่เพียงจะถูกประเทศ
ในกลุ่ม BRICS1 อย่างรัสเซีย อินเดียและบราซิลแซงหน้าแล้ว
แม้แต่อนิ โดนีเซียและเม็กซิโกก็จะแซงหน้าญีป่ นุ่ ด้วย
เรื่องนี้ไม่ได้ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต หากกวาดตามองวงการ
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน จะเห็นว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ของญี่ปุ่นที่น่าจะครองตลาดโลกได้กลับต้องคร�่ำครวญเพราะ
ติดลบมหาศาล ในท�ำนองเดียวกันอุตสาหกรรมและกิจการ
ที่ ค วรเป็ น ผู ้ น� ำ โลกด้ ว ยความสามารถทางเทคโนโลยี แ ละ
1 กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วประกอบด้วย
บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริกาใต้
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ส่วนแบ่งตลาดกลับต้องตกทีน่ งั่ ล�ำบากซึง่ มีตวั อย่างให้เห็นทัว่ ไป
ไม่ใช่ผมคนเดียวที่สงสัยว่า “ท�ำไม”
อีกด้านหนึง่ ในช่วง พ.ศ. 2513 ขณะทีญ
่ ปี่ นุ่ เติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่ า งรวดเร็ ว ประเทศใกล้ เ คี ย งอย่ า งจี น ประชากรยั ง คง
แต่งกายในชุดสูทเหมา2 เดินทางด้วยจักรยานเป็นหลักและผูค้ น
ในชนบทขาดแคลนอาหาร
ทว่า ใน พ.ศ. 2521 เติ้งเสี่ยวผิงได้จุดความหวังให้ประชาชน
“อยากมัง่ คัง่ ร�ำ่ รวย” ด้วยนโยบายเปิดประเทศซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
เศรษฐกิจระบอบสังคมนิยม หลังจากนัน้ ความต้องการทีไ่ ม่หยุดยัง้
ได้กลายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่าง
รวดเร็ว ไม่ทันไรก็แซงหน้าญี่ปุ่นและไต่อันดับขึ้นสู่ประเทศ
มหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก
ปัจจุบนั จีนไม่หยุดอยูแ่ ค่ตำ� แหน่ง “โรงงานของโลก” แต่ยงั กลาย
เป็นผูเ้ ล่นส�ำคัญของเศรษฐกิจโลกเพราะมีตลาดภายในประเทศ
ขนาดใหญ่เป็นฉากหลัง และมีบริษทั ระดับท็อปในวงการทีก่ า้ วสู่
ระดับโลกจ�ำนวนมาก อาทิ Huawei บริษทั ผูผ้ ลิตอุปกรณ์สอื่ สาร
รายใหญ่ของจีน และ Haier บริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
ใน พ.ศ. 2540 ญีป่ นุ่ ประสบปัญหาการรับมือกับสถาบันการเงิน
ทีบ่ ริหารจัดการเลวร้ายจากสภาวะฟองสบูแ่ ตก ประเทศเพือ่ นบ้าน
อย่างเกาหลีใต้ตอ้ งเผชิญกับปัญหาทีร่ นุ แรงยิง่ กว่า ประเทศชาติ
จะอยู่รอดหรือไม่ ค่าเงินเอเชียได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง

2 Mao suit เสือ้ ปกตัง้ มีกระเป๋าหน้าอกสองข้าง แบบทีเ่ หมาเจ๋อตุงสวม
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ค่ า เงิ น วอนตกลงอย่ า งรวดเร็ ว เกาหลี ใ ต้ เ กื อ บล้ ม ละลาย
จนต้องกู้ยืมเงินจาก IMF3 (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ)
ทว่า ประชาชนที่ตกอยู่ในสภาวะล�ำบากเช่นนั้น ต่างอุทิศตน
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ไม่เพียงพยายามอดทนอย่างสุดชีวิตแต่ยัง
ยกทรัพย์สนิ มีคา่ ส่วนตัวให้ประเทศ อีกทัง้ ยังได้รบั ความร่วมมือ
จากภาครัฐและบริษัทอย่าง Samsung และ Hyundai ที่มุ่งมั่น
จะสั่งสมเทคโนโลยี หาช่องทางขายสินค้าและผลักดันกลยุทธ์
ตรายี่ห้อในเชิงรุก ยิ่งกว่านั้น ยังขยายธุรกิจอย่างโหมกระหน�่ำ
เช่น การลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นหัวใจส�ำคัญ ท�ำให้
การพัฒนาประเทศเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
หากเทียบกับความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้
เศรษฐกิจญี่ปุ่นในปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมยังตกต�่ำอย่างเห็น
ได้ชดั สังคมโดยรวมอยูใ่ นภาวะหยุดชะงัก ท�ำไมเราถึงตรงข้าม
กับเขาและเกิดช่องว่างขนาดนี้ เรามีอะไรที่ต่างจากเขา
ผมคิดว่าคงเป็นเพราะความรู้สึกภายในจิตใจที่แตกต่างกัน
ลองมองย้อนกลับไป ญีป่ นุ่ เองก็เคยตกทีน่ งั่ ล�ำบากเช่นเดียวกับ
จีนและเกาหลีใต้ ไม่สิ รุนแรงกว่าสองประเทศนี้อย่างเทียบ
ไม่ได้เลย
แผ่นดินมอดไหม้เป็นเถ้าถ่านจากการแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2
โครงสร้างอุตสาหกรรมและสังคมส่วนใหญ่กลายเป็นผงธุลี
ท�ำให้คนญีป่ นุ่ ทีถ่ กู ส่งไปประจ�ำการยังต่างประเทศสมัยสงคราม
3 International Monetary Fund
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มากกว่า 6 ล้านคนเมือ่ ถอนตัวกลับมาหลังสงครามยุตติ อ้ งตกอยู่
ในสภาพขาดแคลนอาหารประทังชีวิต
ถึงแม้วา่ คนญีป่ นุ่ จะตกอยูใ่ นสภาพน่าเวทนาแต่เราก็ไม่ละทิง้
ความหวัง ปลุกจิตใจมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ กล้าที่จะเผชิญหน้ากับ
พืน้ ทีว่ า่ งเปล่าทีเ่ หลือจากการถูกเผา เราต่างกระเสือกกระสน
ทีจ่ ะมีชวี ติ รอด “ต่อให้เกิดอะไรขึน้ ต้องฟันฝ่าไปให้ได้” บ้างก็วา่
“พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ มะรืนนี้ต้องดีกว่าพรุ่งนี้” พยายาม
ทุ่มเทสุดความสามารถและหาไอเดียใหม่ทุกวัน
“เอาวะ” ประชาชนต่างกัดฟันสูแ้ ละหาไอเดียใหม่อย่างไม่หยุดยัง้
จนญี่ปุ่นก้าวผ่านความทุกข์ทรมานไปได้ เศรษฐกิจฟื้นตัวและ
เติบโตอย่างรวดเร็วจนถูกเรียกว่า “ปาฏิหาริย์”
เวลาเพียง 20 กว่าปีที่เริ่มต้นจากซากปรักหักพังจนกลายเป็น
ประเทศมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลกรองจาก
อเมริกา แบบจ�ำลองเศรษฐกิจและรูปแบบการบริหารกลาย
เป็นแบบอย่างระดับโลกจนได้รับการขนานนามว่า “Japan as
Number One”
ร่องรอยของเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตหลังสงครามยุติของญี่ปุ่น
ถึงแม้จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์โลกยาวนานแค่ไหนก็เป็น
ประวัติศาสตร์อันทรงเกียรติไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเลข GDP ที่
เพิ่มสูงขึ้นมากในระยะสั้น แต่เป็นเรื่องของความทุ่มเทและ
หาไอเดียใหม่อย่างไม่มที สี่ นิ้ สุดของคนในชาติซงึ่ ช่วยให้วกิ ฤติของ
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ชาติกลับฟืน้ คืนขึน้ มาใหม่เหมือนดัง่ นกฟีนกิ ซ์4 ทีค่ นญีป่ นุ่ อย่าง
เราควรภูมิใจต่อสิ่งนั้น
ก�ำลังส�ำคัญที่ท�ำให้เศรษฐกิจเติบโตคือ เหล่าผู้ประกอบการที่มี
“ความปรารถนา” อันแรงกล้านัน่ เอง อาทิ คนทีเ่ ริม่ ต้นจากศูนย์
อย่าง มัตสึชติ ะ โคโนสุเกะ, ฮอนดะ โซอิจโิ ร่ และอิบกุ ะ มาซารุ
บุคคลผู้มีแนวคิดสูงส่งอย่างแรงกล้าส�ำหรับการประกอบธุรกิจ
ของตนอย่างเต็มที่ พวกเขาตัง้ เป้าหมายไว้สงู เกินตัวและประกอบ
ธุรกิจอย่างขยันขันแข็งเพื่อท�ำให้มันเป็นจริง
ไม่เพียงผูบ้ ริหารจ�ำนวนหนึง่ ทีโ่ ดดเด่นเท่านัน้ ยังมีผปู้ ระกอบการ
ทีม่ แี รงบันดาลใจอันแรงกล้าซึง่ อยูใ่ นชุมชนอีกหลายคน รวมถึง
บรรดาผู้ประกอบการกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ครอง
สัดส่วนมากกว่าครึ่งของบริษัทญี่ปุ่นด้วย แม้จะมีทรัพยากร
การบริหารไม่เพียงพอแต่หากกัดฟันสู้และใช้ปัญญาไตร่ตรอง
ต่อให้เศรษฐกิจผันผวนแค่ไหนก็อดทนจนผ่านพ้นและสร้างธุรกิจ
ให้อยู่รอดเติบโตต่อไปได้
Kyocera ที่ผมก่อตั้งขึ้นก็เป็นหนึ่งในหลายกิจการที่สืบเนื่อง
จากพื้นฐานดังกล่าว
Kyocera ก่อตัง้ ขึน้ ใน พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) ด้วยเงินทุน
3 ล้านเยน มีพนักงาน 28 คน เช่าห้องท�ำออฟฟิศ นับว่าเป็น
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ ม่มอี ะไรเลย ถึงจะเริม่ ธุรกิจ
จากศูนย์แต่ก็ทุ่มเทเพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มที่

4 คนญี่ปุ่นเชื่อว่านกฟีนิกซ์คือนกที่ไม่มีวันตาย
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สิ่งที่ภาคภูมิใจคือ ตั้งแต่เปิดกิจการมาจนถึงวันนี้เป็นระยะ
เวลา 54 ปี บริษทั ไม่เคยขาดทุนเลยสักครัง้ ไม่เพียงสร้าง
รายได้อย่างต่อเนื่องแต่ยังรักษารายได้ที่สูงมาตลอดอีกด้วย
อัตราก�ำไรสูงสุดเท่าทีเ่ คยบันทึกไว้เกิน 40% ถึงแม้วา่ ยอดขาย
จะเกิน 1 ล้านล้านเยนแต่ยังรักษาอัตราก�ำไรสูงเกินสองหลัก
ไว้ได้
สภาพแวดล้อมการบริหารระหว่างนัน้ ใช่วา่ จะ “ราบรืน่ ” เสมอไป
เพราะว่าต้องเผชิญหน้ารับคลื่นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
มากมาย อาทิ เหตุการณ์นิกสัน ช็อก (Nixon shock) ท�ำให้
อัตราแลกเปลีย่ นเงินเยนลอยตัว ภาวะวิกฤตินำ�้ มัน (Oil shock)
ทีท่ ำ� ให้การสัง่ ซือ้ สินค้าลดลงฮวบฮาบ ข้อตกลงพลาซ่า แอคคอร์ด
(Plaza Accord) ท�ำให้เงินเยนแข็งขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลกระทบ
จากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างญี่ปุ่น-อเมริกาที่ดุเดือด
เรื่องสารกึ่งตัวน�ำ (Semiconductor) เศรษฐกิจตกต�่ำยาวนาน
หลังฟองสบูแ่ ตก ยิง่ กว่านัน้ ยังเจอภาวะฟองสบูไ่ อที (IT bubble,
Dot-Com bubble) กับวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ (Lehman Shock)
และการแข็งตัวของค่าเงินเยนทีต่ อ่ เนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั เป็นต้น
โดยเฉพาะ Kyocera ทีม่ อี ตั ราการส่งออกสูง หากเงินเยนแข็งตัว
ก�ำไรของบริษัทก็จะร่วงลงมาติดลบทันที ทว่า ค่าเงินเยน
แข็งตัวอย่างรวดเร็วใน พ.ศ. 2538 คือ 1 ดอลลาร์ = 79 เยน
แทนที่เราจะตกอยู่ในภาวะติดลบ คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัทกลับฮึดสู้และช่วยกันสร้างรายได้ให้สูงขึ้น
ผมคิดว่าหนทางแห่งความเติบโตของ Kyocera นั้น เกิดจาก
“ความปรารถนา” อันแรงกล้าทีเ่ รียกว่า “ไม่ยอมแพ้แม้เศรษฐกิจ
จะผันผวนแค่ไหน”
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การสนับสนุนเศรษฐกิจญีป่ นุ่ ให้เติบโตอย่างรวดเร็วได้หลังสงคราม
ยุติ เพราะว่ามีผ้บู ริหารที่มีพลังเต็มเปี่ยมด้วยใจนักสู้และบริษทั
ที่มีผู้บริหารประเภทนี้เป็นผู้น�ำ
ทว่า ในปัจจุบันมีผู้บริหารจ�ำนวนมากยอมรับว่า สาเหตุที่
ผลประกอบการตกต�่ำต่อเนื่องเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจและ
ทิศทางการตลาด ผมยังเห็นผู้บริหารหลายคนไม่รีรอที่จะโยน
ความผิดให้อย่างอื่นแล้วอ้างสาเหตุที่ผลประกอบการไม่ดีว่า
เป็น “อุปสรรคที่ถาโถมเข้ามารอบด้าน”
มันไม่ใช่อย่างนั้นเลย สิ่งที่ขาดแคลนที่สุดส�ำหรับเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นและสังคมญี่ปุ่นในปัจจุบันคือ จิตใจที่มุ่งมั่นไม่ย่อท้อ
เมือ่ เกิดอะไรขึน้ ต่อให้ปญ
ั หาถาโถมแค่ไหน ความมุง่ มัน่ แรงกล้า
ทีจ่ ะฟันฝ่ามันไปให้ได้ ความกล้าและไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค คือ
สิ่งที่ผู้น�ำของบริษัทญี่ปุ่นขาดไป และเป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้
สังคมเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเกิดการหยุดชะงักในปัจจุบันจนมอง
ไม่เห็นอนาคตมิใช่หรือ
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มีจิตใจไม่ย่อท้ออยู่เต็มเปี่ยม
สิ่งจ�ำเป็นต่อญี่ปุ่นในเวลานี้คือ ความปรารถนาแรงกล้าว่า
“จะไม่ยอมแพ้” หรือ “จิตวิญญาณนักสูท้ ลี่ กุ โชน” นัน่ เอง บรรดา
ผู้บริหารช่วงหลังสงครามยุติ ทุกคนจุดไฟนักสู้ “เอาวะ จะไม่
ยอมแพ้” ต่างฝ่ายต่างแข่งขันพร้อมกับพัฒนาศักยภาพจน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจญี่ปุ่นมาได้
เมื่อผ่านช่วงตกต�่ำมายาวนาน ในที่สุดก็เริ่มมองเห็นแสงแห่ง
ความหวังในการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่นเสียที ตอนนี้แหละ
เป็นโอกาสอันดีที่บริษัทญี่ปุ่นจะพัฒนาให้ประสบความส�ำเร็จ
อีกครั้ง ญี่ปุ่นในขณะนี้มีเงินทุนเพียงพอ มีเทคโนโลยีลํ้าเลิศ
มีบุคลากรที่จริงใจ แต่สิ่งที่ขาดคือ “จิตวิญญาณนักสู้ที่ลุกโชน”
เพียงแค่ความปรารถนาแรงกล้าที่คิดว่า “เอาวะ จะไม่ยอมแพ้”
เท่านั้นเอง
ตัวผูบ้ ริหารเองต้องมี “ความปรารถนา” แรงกล้าทีอ่ ยากท�ำเช่นนี้
เพียงมีใจนักสู้ดุเดือดพร้อมเอาชนะ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้
แบบไหนก็จะน�ำพากิจการไปสูค่ วามส�ำเร็จให้ได้ แล้วบริษทั ญีป่ นุ่
จะปรากฏตัวอยู่หัวแถวของเศรษฐกิจโลกได้แน่นอน
มีคำ� พูดทีเ่ ป็นค�ำอุปมาของ “ความปรารถนา” ทีผ่ นู้ ำ� และผูบ้ ริหาร
ของญี่ปุ่นควรจะมีดังนี้
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การจะท�ำแผนการใหม่ให้ส�ำเร็จลุล่วง ขอเพียงมีจิตใจมุ่งมั่น
ไม่ย่อท้อ จงทุ่มเท ปรารถนา เอาใจใส่และเอาจริงเอาจัง
หลังจากที่ผมเข้ารับต�ำแหน่งประธานกรรมการ JAL (JAPAN
AIRLINES) ได้ไม่นาน ผมยกค�ำพูดนี้มาพูดกับพนักงานของ
JAL ที่โศกเศร้าคร�่ำครวญจากการล้มละลาย
มั น ไม่ ใ ช่ ค� ำ พู ด ของผมแต่ เ ป็ น ค� ำ พู ด ของนาคามู ร ะ เท็ ม ปู
นักคิดทีอ่ ธิบายถึงแนวคิดเชิงรุกว่า “จงพูดให้ตวั เองฟังอยูเ่ ป็น
นิจว่า ต้องมีจิตใจเด็ดเดี่ยว มุ่งมั่น เพื่อให้แผนการและ
เป้าหมายใหม่สำ� เร็จบรรลุผล ต้องวาดภาพอุดมคติสงู ส่งและ
วิสัยทัศน์เปี่ยมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจอย่างแรงกล้า”
ค�ำพูดนีร้ วมทุกสิง่ ทีผ่ มใช้ในการฟืน้ ฟู JAL ผมไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับ
อุ ต สาหกรรมการบิ น และไม่ มี ป ระสบการณ์ ไม่ มี โ อกาส
เอาชนะ แค่แนะน�ำว่าการฟืน้ ฟูของ JAL ต้องใช้ “ความปรารถนา”
อันแรงกล้าเท่านั้น
กล่าวคือ น�ำแผนฟื้นฟูธุรกิจที่ทุกคนตัดสินว่าไม่มีทางท�ำส�ำเร็จ
มาท�ำให้เป็นจริงและบริหารด้วยใจทีม่ งุ่ มัน่ ไม่ยอ่ ท้อ ผมพร�ำ่ บอก
กับพนักงานว่า “ต่อให้ล�ำบากแค่ไหน ต้องเผชิญกับความยาก
ล� ำ บากเพี ย งใด ทุ ก คนต้ อ งรวมพลั ง กั น ฟั น ฝ่ า สิ่ ง เหล่ า นี้
แล้ว JAL จะฟื้นตัวได้แน่นอน”
สิ่งที่ท�ำให้เกิด “ความปรารถนาอันแรงกล้า” นั้นมาจากความ
ปรารถนาบริสุทธิ์ใจที่จะท�ำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพนักงานและ
อยากช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นอีกทางหนึ่งผมคิดว่า “ความ
ปรารถนา” อันบริสุทธิ์ใจที่ไม่มีสิ่งใดแอบแฝงได้สื่อถึงพนักงาน
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ของ JAL และเพราะพวกเขาเปลี่ยนความคิดจึงท�ำให้การฟื้นฟู
ครั้งนี้ถูกเรียกว่า ‘ปาฏิหาริย์’
ปัจจุบนั เศรษฐกิจญีป่ นุ่ ก�ำลังตกต�ำ่ ถ้าหากบรรดาผูบ้ ริหารของ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่
มี “ความปรารถนา” มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ ยอมท�ำทุกวิถีทางเพื่อ
สร้างบริษทั ของตัวเองให้เจริญรุง่ เรือง เพือ่ ให้พนักงานมีความสุข
ทัง้ ทางด้านวัตถุและจิตใจ ทุม่ เทสุดความสามารถและหาไอเดีย
ใหม่ อ ย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง กิ จ การจะเติ บ โตประสบความส� ำ เร็ จ
ไปพร้อมกับท�ำให้เศรษฐกิจญีป่ นุ่ กลับมารุง่ เรืองได้อกี ครัง้ แน่นอน
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 นายอาเบะได้รับชัยชนะในการ
เลือกตัง้ ทัว่ ไป หลังการยุบสภาครัง้ นัน้ ความคาดหวังจากนโยบาย
เศรษฐกิจ “อาเบะโนมิกส์”5 (Abenomics) ซึ่งประกอบด้วย
นโยบาย 3 ประการคือ นโยบายการคลังแบบขยายตัว (การที่
รัฐบาลใช้จ่ายมากกว่ารายได้ภาษีท่ีจัดเก็บได้หรือที่เรียกว่า
งบประมาณขาดดุล) มาตรการ QE หรือ Quantitative Easing
เรียกอีกอย่างว่า มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและกลยุทธ์
การเจริญเติบโตของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะท�ำให้ค่าเงิน
เยนอ่อนตัว หุน้ ปรับตัวสูงขึน้ ด้วยมุมมองในแง่ดวี า่ จะดีตอ่ สภาพ
เศรษฐกิจ เพียงแต่การฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้น ผมคิดว่า
การเปลี่ยน “ความปรารถนา” ของคน จ�ำเป็นกว่านโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐบาลเสียอีก
แม้ว่าบริษัทจะตกที่นั่งล�ำบากเพียงไร หากพนักงานทุกคนได้
ผูน้ ำ� ทีเ่ ปีย่ มด้วยใจนักสู้ ทุม่ เทและหาไอเดียใหม่อย่างไม่หยุดยัง้
5 นโยบายเศรษฐกิจของนายอาเบะ
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ด้วยใจอันบริสุทธิ์ที่หนักแน่นแล้ว ต่อให้เศรษฐกิจผันผวน
แค่ไหนก็จะฟื้นตัวและก้าวหน้าไปได้ไกล หากบริษัทดังกล่าว
เพิ่มจ�ำนวนขึ้น จะยิ่งช่วยให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นฟื้นตัวได้แน่นอน
ไม่เพียงเฉพาะคนในภาคอุตสาหกรรมเท่านัน้ ประชาชนทุกคน
ต้องมี “ความปรารถนา” อันแรงกล้า งดงาม และจริงใจที่จะสู้
ไม่ถอย ไม่ยอมแพ้ใครเป็นอันขาด ถ้าท�ำได้เช่นนี้ ประเทศญีป่ นุ่
ก็จะแสดงศักยภาพให้โลกได้รับรู้มากกว่าที่เคยท�ำได้อีกด้วยซ�้ำ
ยิ่งสถานการณ์สับสนยุ่งเหยิง ยิ่งต้องตั้งเป้าหมายและยกระดับ
วิสยั ทัศน์ให้สงู ไม่ควรโทษสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง แต่ควร
มีใจมุ่งมั่นไม่ย่อท้อและท�ำเป้าหมายให้ส�ำเร็จต่อไป ผมเชื่อ
อย่างยิ่งว่า แม้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไป
หากมีใจนักสูท้ ไี่ ม่ยอมแพ้และมี “จิตวิญญาณนักสูท้ ลี่ กุ โชน”
อนาคตต้องสดใสแน่นอน
หนังสือเล่มนีส้ บื เนือ่ งจากการทีผ่ มได้ไปบรรยายใน “การประชุม
ไมนิจแิ ห่งศตวรรษที่ 21” (Mainichi 21 Seiki Forum) เนือ่ งใน
โอกาสครบรอบ 142 ปี การก่อตั้งส�ำนักพิมพ์ไมนิจิหัวข้อ
“ฟืน้ ฟูสงั คมเศรษฐกิจญีป่ นุ่ และสภาพประเทศทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ”
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ซึ่งนายยูทากะ อาซาฮินะ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักพิมพ์ไมนิจิได้ฟังการบรรยายและ
เสนอให้ตีพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเป็น “แนวทางและความกล้า
ที่จะมีชีวิตอยู่ในยุคที่สับสนวุ่นวาย”
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ผมหมดหน้าที่กรรมการบริหาร
ของ JAL และพอมีเวลาได้คดิ อะไรเงียบๆ ในช่วงเวลาสบายใจนัน้
ผมปล่อยอารมณ์คดิ ถึงอดีตความเป็นมาและอนาคตของประเทศนี้
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ด้วยการบอกเล่าความคิดส่วนตัวผ่านประสบการณ์ในการบริหาร
และการเป็นผู้บริหาร Kyocera, KDDI รวมถึงการกุมบังเหียน
บริหาร JAL ที่ผ่านมารวมกันมากกว่าครึ่งศตวรรษ
หนังสือเล่มนีเ้ ป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของมือสมัครเล่นและ
ความเชื่อฝังหัวของผู้บริหารคนหนึ่ง ผมจะยินดีมากหากมัน
กลายเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูญี่ปุ่น
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“เทพแห่งการบริหารที่ยังมีชีวิตอยู”่
ดร. อิ น าโมริ คาซึ โ อะ นั ก ธุ ร กิ จ
ผู้ประสบความส�ำเร็จชาวญี่ปุ่น ได้รับ
การยอมรับนับถืออย่างสูงในด้านการ
บริหารทั้งในญี่ปุ่นและระดับนานาชาติ
เป็ น บุ ค คลต้ น แบบ (Role model)
คนส�ำคัญของญีป่ นุ่ ในปัจจุบนั และได้รบั
การขนานนามว่า “เทพแห่งการบริหาร
ที่ยังมีชีวิตอยู่”
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 “ท�ำสิ่งที่ถูกต้องในฐานะมนุษย์”
 หลักการบริหาร 12 ประการของอินาโมริ
4 มาตรการที่เป็นรูปธรรมส�ำหรับใช้เป็นโอกาส

เติบโตช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำ
 การท�ำงานอย่างทุ่มเท
จนได้ยิน “เสียงเครื่องจักรร้องไห้”
และ “สร้างสินค้าที่คมจนบาดมือได้”

พ.ศ. 2527 ก่อตั้งบริษัท DDI (ปัจจุบันคือ KDDI หลัง
ควบรวมกับ KDD) และก่อตั้งมูลนิธิอินาโมริ และรางวัล
เกียวโต (Kyoto Prize) จัดตัง้ “เซวะ จูก”ุ (Seiwa Jyuku)
สถาบั น สร้ า งผู ้ น� ำ ทางธุรกิจ ถ่ายทอดแนวคิดในการ
บริหารจัดการธุรกิจให้ผู้บริหารธุรกิจรุ่นใหม่ ปัจจุบัน
มีสาขาทั้งในญีป่ นุ่ และต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ บราซิล
รัสเซีย จีน

ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้เรียนรู้การท�ำงานอย่างนักสู้ในบริษัทญี่ปุ่น เปิดมิติใหม่
ของการเปลี่ยนวิธีคิดในการบริหารงาน เปิดโอกาสให้สร้างความส�ำเร็จตามที่ตั้งใจ
ทั้ ง ในด้ า นการท� ำ ธุ ร กิ จ และการใช้ ชี วิ ต ในภาวะที่ ป ระเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ ปั ญ หา
ทางเศรษฐกิจ ผมเชื่อว่า หนังสือเล่มนี้จะกระตุ้นวิญญาณนักสู้ของคนไทยให้ยืนหยัด
เพื่ออนาคตที่ดีต่อไป”
บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานเครือสหพัฒน์

หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟสร้างสรรค์
เพื่อการจัดการความฝัน หรือบริหารธุรกิจให้เติบโต
KA 0028 จิตวิทยาธุรกิจ
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พ.ศ. 2553 ในวัย 78 ปี รับต�ำแหน่งซีอีโอ “เจแปน
แอร์ไลน์” (JAPAN AIRLINES) หรือ JAL ตามค�ำเชิญ
จากรัฐบาลญี่ปุ่น ท�ำหน้าที่ฟื้นฟูสายการบินแห่งชาติที่
ก�ำลังล้มละลาย แบบไม่ขอรับเงินเดือน ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มคี วามรู้
ไม่มีประสบการณ์ และเขาก็ท�ำส�ำเร็จด้วยการปลุกจิต
วิญญาณนักสูข้ องพนักงานให้ลกุ โชนขึน้ พลิกฟืน้ กลับมา
มี ก� ำ ไร และกลั บ เข้ า สู ่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ อี ก ครั้ ง
อย่างสมศักดิศ์ รีภายใน 3 ปี กลายเป็นกรณีศกึ ษาระดับโลก
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พ.ศ. 2502 ขณะอายุเพียง 27 ปี ก่อตัง้ บริษทั เกียวโต
เซรามิก ปัจจุบันคือเคียวเซร่า คอร์ปอเรชั่น บริษัทยักษ์
ใหญ่ทมี่ สี าขาหลายประเทศในโลก รวมทัง้ ในประเทศไทย

พ.ศ. 2498 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชะโงะชิมะ

เศรษฐกิ จ ตกต�่ ำ ท� ำ ให้ ศั ก ยภาพแข็ ง แกร่ ง ขึ้ น
เป็ น การพั ฒ นาเพื่ อ เตรี ย มตั ว สู ่ ขั้ น ต่ อ ไปอย่ า งก้ า ว
กระโดด เปรียบดั่งดอกซากุระสวยงามที่บานสะพรั่ง
ในฤดูใบไม้ผลิ กล่าวกันว่า ในช่วงฤดูหนาว ยิ่งหนาว
เท่าใด ก็จะยิง่ ท�ำให้ซากุระเบ่งบานได้งดงามมากขึน้ เท่านัน้
บริษัทที่ใช้เศรษฐกิจตกต�่ำเป็นตัวผลักดันให้พัฒนา
เติบโตอย่างมาก เปรียบเสมือนซากุระที่ผ่านพ้นฤดู
หนาวอันโหดร้าย และบานอย่างสวยงามเมื่ออากาศ
อบอุ่น

สุดารัตน์ เอื้อเปี่ยมมงคล แปล
“การได้พบคุณอินาโมริมาก่อน ท�ำให้ผมอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างสนุก เพลิดเพลิน
เปี่ยมไปด้วยพลัง ผมเห็นวิญญาณนักสู้ในหนังสือ ถอยก็ตาย วิกฤติยังไงก็ต้องสู้
เล่มนี้ คุณอินาโมริ ผู้เขียน ถ่ายทอดประสบการณ์ได้อย่างสนุก มีประวัติและกรณี
ศึกษาน่าติดตาม เขาท�ำสิ่งที่หลายคนไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ เช่น พลิกฟื้นธุรกิจ
สายการบิ น แห่ ง ชาติ ที่ ล ้ ม ละลาย ให้ ก ลั บ ขึ้ น มาผงาดในวงการอย่ า งสมศั ก ดิ์ ศ รี
ปรับการบริหารที่ล้มเหลวให้กลายเป็นการบริหารแบบโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เกิดปี พ.ศ. 2475 ที่จังหวัดชะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

ถอยก็ตาย ก็วิกตฤติ้อยงสูังไง้

จิตวิญญาณนักสู้ที่ลุกโชน!

จากประสบการณ์เข้มข้นกว่า 50 ปี
เริ่มต้ นจาก Smes จนกลายเป็ น
บริษัทยักษ์ ใหญ่ระดับโลก
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งการบริหารที่ยังมีชีวิตอยู”
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“ผู้กเทพแห่
่อตั้งและผู้บริหาร Kyocera และ KDDI
สุดารัตน์ เอื้อเปี่ยมมงคล แปล

กรณีศึกษาระดับโลก
นักบริหารวัย 78 ปี
ไม่มีความรู้ & ประสบการณ์
ในธุรกิจการบิน แต่พลิกฟืน้ JAL
ที่ล้มละลาย ให้กลับมาผงาดได้
ราวปาฏิหาริย์ ในระยะเวลา
เพียง 3 ปี

บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ค�ำนิยม

อินาโมริ คาซึโอะ เริ่มธุรกิจจากศูนย์ เป็น SMEs
จนมีชื่อเสียงระดับโลก ด้วยจิตวิญญาณนักสู้ที่ลุกโชน
แม้ตอ้ งเจอกับวิกฤติมากมาย แต่เคียวเซร่ากลับเติบโตขึน้
หลายเท่าตัวทุกครั้งที่ต้องเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ
และตัง้ แต่เปิดกิจการมา 54 ปี ไม่เคยขาดทุนเลยสักครัง้
“ถอยก็ตาย วิกฤติยังไงก็ต้องสู้” เรื่องราวและความคิด
ที่กลั่นจากประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารมากว่าครึ่ง
ศตวรรษ ทัง้ ที่ Kyocera, KDDI และพิเศษสุดการเปิดอก
เล่าถึงความส�ำเร็จที่เป็นกรณีศึกษาระดับโลก เขาท�ำ
อย่างไรในการกอบกูส้ ายการบินแห่งชาติ JAL ให้ฟน้ื จาก
ล้มละลายมาได้ราวปาฏิหาริย์!

