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ในฐานะที่ผมเป็นสื่อที่ต้องใช้ภาษาในการท�างาน ผมขอชื่นชมว่า 
“คุณอินาโมริ คาซึโอะ เป็นอัจฉริยะในการใช้ภาษา” เช่น 

“เมื่อไรที่เราคิดว่าก�าลังย�่าแย่ เมื่อนั้นแหละที่งานก�าลังจะเริ่ม”
“ชีวิตของคนและงาน = ความคิด x ความตั้งใจ x ความสามารถ”
“การตั้งราคาคือการบริหาร”

คุณอินาโมริพูดถึงส่ิงที่อยากพูดออกมาได้ตรงประเด็น ทะลุ 
ทะลวงเข้าไปถึงหัวใจคนฟัง และมีความหมายลึกซ้ึงท�าให้ทึ่งกันไปเลย 

ทีเดียว แต่ละค�าที่คุณอินาโมริถ่ายทอดออกมา จะยืนยงตลอดไป  
ตามที่คุณอินาโมริเคยพูดไว้ว่า “เราต้องใส่จิตวิญญาณลงไปในค�าพูด”
แต่ทว่า ในสิ่งที่คุณอินาโมริพูดมาทั้งหมด มีอยู่ค�าหน่ึงที่พวกเราสงสัย 

นั่นคือค�าว่า
“คอมปะ”
ทุกคร้ังที่มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณอินาโมริจะพูดเร่ืองคอมปะ 

ทุกคร้ังไป “ช่วงแรกๆ บริษัท Kyocera จัดคอมปะในบริษัทบ่อยมาก 

ท�าให้พนักงานเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน” “และตอนท่ีไปฟื้นฟูกิจการของ 
Japan Airlines ก็จัดคอมปะบ่อยเช่นเดียวกัน โดยลงขันช่วยกันคนละ 
1,000 เยน...”

ถ้าจะอธิบายง่ายๆ ว่าคอมปะคืออะไร ก็คงอธิบายได้ว่า คือ 
การกินเล้ียงกันน่ันเอง ผู้บริหารที่อายุเกิน 80 คนน้ีอธิบายว่าคอมปะ 

บทน�า
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คืออะไรให้ผมฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ ตอนแรกผมก็เพียงแค่คิดว่าเป็นที่
ให้พนักงานมีโอกาสคุยกัน สนิทสนมกัน แต่ค�าๆ น้ีก็โผล่ในการพูดคุย 

หลายคร้ัง จนนึกเอะใจว่า มันอาจจะไม่ใช่แค่การกินเล้ียงกันธรรมดาๆ 

ต้องมีอะไรในนั้นแน่นอน และนี่คือจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้นั่นเองครับ
แล้วสิ่งที่ผมคิดไว้ก็เป็นจริง อืม ไม่สิ มันเป็นสิ่งที่ลึกล�้ากว่าที่คิด

เอาไว้มาก “ถ้าใครได้ลองจัดคอมปะในแบบของคุณอินาโมริ รับรองว่า 
แม้จะเป็นพนักงานที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็จะสนิทสนมกลมเกลียวกัน
ราวกับลูกไฟที่ลุกโชน” บริษัทที่จัดส่วนใหญ่จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด คอมปะที่ว่าน้ีจะแตกต่างจากการกินเล้ียงอย่างส้ินเชิง 
เพราะเป็นแหล่งก�าเนิดของพลังอันย่ิงใหญ่ ที่ผ่านมาจากการที่คนนิยม 

เร่ืองการบริหารแบบอะมีบา หรือการบริหารแบบปรัชญา (Philosophy) 
ท�าให้คนไม่เห็นความส�าคัญของคอมปะ แต่ความจริงแล้ว ไม่สามารถแยก
คอมปะออกจากการบริหารแบบอินาโมริได้เลย

มีคนจ�านวนมากที่คบกันเผินๆ ดูภายนอกอาจจะเข้าใจกันเป็น
อย่างดี แต่องค์กรจะฟันฝ่าอุปสรรคไปไม่ได้ หากคนในองค์กรรู้จักกัน 

ไม่ลึกซ้ึง คุณอินาโมริย�้าหนักแน่นจนเกือบเหมือนดุว่า วิธีที่จะสนิทกัน 

ได้ มีวิธีเดียวคือ ต้องน่ังล้อมวงด่ืม เปิดใจคุยกัน และน่ีคงเป็นสาเหตุที ่
ท�าให้คุณอินาโมริทุ่มเทกับเรื่องนี้มาก
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หนังสือแนวบริหารที่ผ่านมา คาดว่าไม่เคยมีเล่มไหนที่ลงราย- 

ละเอียดเกี่ยวกับการกินเล้ียงของพนักงาน ที่ผมเขียนเร่ืองน้ีก็ไม่ใช่อยาก 

ท�าตัวเด่นให้คนสนใจ ผมว่าการที่ไม่มีคนเคยเขียนถึงความส�าคัญของการ
กินเลี้ยงที่มีค่าต่อการบริหารงาน นี่สิเป็นเรื่องแปลก

ในความเป็นจริง จากการที่ได้สัมภาษณ์หลายๆ บริษัท พบว่า 
ถึงแม้แต่ละบริษัทจะใช้วิธีเดียวกันในการบริหาร เช่น บริษัท A อาจจะ 
ได้ผลส�าเร็จเป็นอย่างดี มีผลประกอบการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่บริษัท 

B อาจจะไม่มีการเปล่ียนแปลงอะไรเลย ทั้งสองบริษัทต่างกันอย่างไร 
เม่ือขุดลึกลงไปย่ิงขึ้น ผมพบว่าสาเหตุคือ ความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน 

ของคนในองค์กรน่ันเอง การบริหารจะส�าเร็จหรือไม่น้ัน สิ่งที่ส�าคัญที่สุด 

คือจิตใจของคนท�างาน ซ่ึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
วิธีการเด่นๆ ในการบริหารจิตใจของพนักงาน มีสองวิธี วิธีแรกเรียกว่า 
“การบริหารเชิงวิสัยทัศน์” (Visionary Management) เป็นวิธีการ 
บริหารแบบเป็นหลักเกณฑ์ ที่ก�าลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะน้ี อีกวิธี 

หนึ่ง คือ “การบริหารแบบคอมปะ” ที่ออกแนวลูกทุ่ง มีความเป็นมนุษย์ 
มุมมองต่อสองวิธีนี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง

ผมเขยีนหนงัสอืเล่มน้ีขึน้มาด้วยความเคารพต่อการบริหารรูปแบบ
ใหม่ของคุณอินาโมริ อีกทั้งยังหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นไกด์น�าทางไปสู่
ทฤษฎีการบริหารแนวใหม่นี้
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บทที่	1

คอมปะแบบอินาโมริ คืออะไร
คุณรู้จักคอมปะแบบอินำโมริหรือไม่	
งำนเลี้ยงตำมแบบฉบับที่อินำโมริ	คำซึโอะคิดขึ้นมำเมื่อประมำณ	50	ปีที่แล้ว	
ท�ำให้แนวควำมคิดของพนักงำนและบทบำทหน้ำที่ขององค์กรเปลี่ยนไปมำก
ท�ำไมหัวหน้ำไม่เข้ำใจลูกน้อง
ท�ำไมคนในองค์กรไม่เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน
อินำโมริครุ่นคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ยังหนุ่ม	และได้คิดวิธีกินเลี้ยงแบบคอมปะขึ้นมำ
เรำจะไปร่วมค้นพบเคลด็ลบัควำมส�ำเรจ็ของกำรบรหิำรแบบอินำโมรท่ีิไม่เคย

เปิดเผยที่ไหนมำก่อนด้วยกัน
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ส�านักงานใหญ่บริษัท Kyocera อยู่ทางทิศใต้ของสถานีรถไฟ 

เกียวโต ถ้านั่งรถยนต์ไปใช้เวลาประมาณ 15 นาที 
ตึกของบริษัทสูง 20 ชั้น เนื่องจากอยู่ห่างจากตัวเมืองเล็กน้อย 

ตึกนี้จึงสูงเด่นเป็นสง่า เพราะไม่มีตึกอื่นที่สูงกว่านี้อยู่รอบๆ  ชั้น 1 และ 2 
จะเปิดทะลุถึงกัน ท�าเป็นพิพิธภัณฑ์ส�าหรับแสดงผลงานของศิลปินที่มีช่ือ
เสียงมากมาย เช่น ปิกาโซ, คาอิ ฮิงาชิยามะ, อิคุโอะ ฮิรายามะ นอกจาก
น้ัน ส่วนน้ียังมีห้องแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท ที่เรียกว่า ห้อง 
“Kyocera Fine Ceramics” อีกด้วย ส่วนชั้น 3 ถึง 20 จะเป็นส�านักงาน

อินาโมริ คาซึโอะ ซ่ึงเป็นผู ้ก่อตั้งและปัจจุบันเป็นประธาน
กิตติมศักด์ิของบริษัท จะเข้ามาท�างานในห้องประธานกิตติมศักด์ิแห่งนี้
ประมาณเดือนละ 10 วัน นอกจากงานที่บริษัท Kyocera แล้ว คุณอินาโมร ิ
ยังเป็นประธานกิตติมศักด์ิของบริษัท Japan Airlines (JAL) และเป็นที่
ปรึกษาอาวุโสของบริษัท KDDI เป็นประธานมูลนิธิอินาโมริ ซ่ึงเป็นผู้จัด 

งาน Kyoto Price ซ่ึงจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีความโดดเด่นทางด้าน
วิทยาศาสตร์และศิลปะ นอกจากน้ัน คุณอินาโมริยังเป็นผู้อ�านวยการ 
สถาบันการศึกษาเซวะ ที่ให้การศึกษาแก่ผู้คนมาแล้วถึง 9,000 คนทั่ว
ประเทศ
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หากคณุอนิาโมริไปทีบ่ริษทั จะมเีลขาและพนักงานแผนกธุรการ
หลายคนมารออยู่เพ่ือย่ืนงานให้พิจารณา คุณอินาโมริจะใช้เวลาในการ
ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่ถูกเสนอมาว่าถูกต้องหรือไม่ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
ยังสั่งงานกลับได้อย่างเฉียบคม ไม่น่าเชื่อว่าอายุ 80 กว่าแล้ว

คุณอินาโมริจะขึ้นไปยังชั้่น 12 ของบริษัท Kyocera ส�านักงาน
ใหญ่เดือนละคร้ัง เพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท ที่ชั้น 12 น้ี 

จะมีห้องปูเสื่อแบบญี่ปุ่นขนาดกว้าง 100 เสื่ออยู่หน่ึงห้อง การที่มีเส่ือ
จ�านวน 100 เสื่อพอดี ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าห้องนี้เป็นห้องที่มีความส�าคัญ

ห้องญี่ปุ่นน้ีอยู่ด้านในสุดของชั้น คนที่มาห้องน้ีจะต้องเดินผ่าน
ห้องประชุมที่ดูเคร่งขรึมจ�านวนหลายห้อง ดังน้ัน เมื่อเข้ามาในห้องน้ีจะ 
ต้องแปลกใจ เพราะมีบรรยากาศที่แตกต่างไปจากห้องอื่นๆ โดยสิ้นเชิง

พนักงานของบริษัท Kyocera ใช้ห้องนี้ท�าอะไร
ห้องนี้เป็นห้องที่เอาไว้จัดงาน “คอมปะ” นั่นเอง
หากพูดถึง “คอมปะ” คนส่วนใหญ่จะนึกถึงการไปกินด่ืมเฮฮา

ประสาเด็กๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย หรืองานเล้ียงที่คนหนุ่มคนสาว
มาเจอกัน ที่เรียกว่า “โกคอน”

“คอมปะ” ทีบ่ริษทั Kyocera จะว่าไปกค็ล้ายๆ กนั แต่ทีแ่ตกต่าง
จากงานกินเลี้ยงอื่นๆ คือบทบาทหน้าที่ของงานนี้นั่นเอง 
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ห้องญี่ปุ่นขนาดกว้าง 100 เสื่อ ที่ชั้น 12 ของส�านักงานใหญ่บริษัท Kyocera  
เป็นที่จัดงาน “คอมปะ” ของบริษัท
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*「高収益企業の作り方」วิธีการสร้างบริษัทที่มีรายได้สูง) ส�านักพิมพ์หนังสือพิมพ์
นิฮนเคอิไซ

คุณอินาโมริกล่าวไว้ว่า
“คอมปะคืองานกินเล้ียงที่ท�าให้ผมมีโอกาสน่ังท่ามกลาง

พนักงานและสื่อสารกับพวกเขาอย่างตรงไปตรงมา และยังเป็นโอกาสที่
ทกุคนจะเข้าใจความคดิของผม เป็นการกนิเล้ียงทีส่�าคญัมาก ...ตัง้แต่ทีผ่ม 

ตั้งบริษัท ผมพยายามจัดคอมปะทุกคร้ังที่เวลาและโอกาสอ�านวย เพื่อที่ 
พนักงานจะได้สังสรรค์ แลกเปล่ียนความคิดเห็น รินเคร่ืองด่ืมให้กัน 

จับเข่าคุยกันทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวและการงานในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย” *

ถึงจะเป็นงานกินเล้ียง แต่ก็เป็นงานกินเล้ียงที่เป็นการเป็นงาน 
บางคร้ังอาจจะสนุกสนานเกินเลยไปบ้าง แต่ไม่ได้เป็นสถานที่บ่นนินทา
บริษัทหรือเจ้านาย คอมปะคือที่ที่ผู้บริหารกับพนักงาน เจ้านายกับลูกน้อง 
เพื่อนร่วมงานมาจับเข่าปรับทุกข์และหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการ
ท�างาน การด�าเนินชีวิต คุยกันไปดื่มกันไป ท�าให้แต่ละคนมีการพัฒนาใน
ฐานะมนุษย์ ท�าให้ทกุคนสนิทกัน ซ่ึงมผีลไปถึงความเป็นน�า้หน่ึงใจเดียวกนั
ของคนในบริษัท นี่แหละที่เรียกว่า “คอมปะแบบอินาโมริ”
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ถึงแม้ป่วย	ก็จะฉีดยำแล้วมำคอมปะ

คุณอินาโมริใช้คอมปะในการพัฒนา Kyocera อย่างได้ผลมา
ตลอด

ที่ชั้น 5 ของตึกส�านักงานใหญ่แห่งเก่าท่ีเขตยามานะ จังหวัด 

เกียวโต ก็มีห้องญี่ปุ่นขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน นอกจากน้ันยังจัดให้มีห้อง
ญี่ปุ่นที่สาขาหลักทั่วประเทศไว้ด้วย คุณอินาโมริจะน่ังล้อมวงด่ืมเหล้ากับ
พนักงานทีพ่ืน้ห้องญีปุ่่น ถ้าเป็นเดือนธันวาคม ซ่ึงเป็นเดือนแห่งการจดังาน
เล้ียงส่งท้ายปีเก่า คณุอนิาโมริจะมคีวิไปงานคอมปะแทบทกุวนั ถึงไม่สบาย
มีไข้ขึ้นสูงก็จะไม่ยกเลิกไปงาน แต่จะไปหาหมอเพื่อฉีดยา คุณอินาโมริซึ่ง
เห็นความส�าคญัของคอมปะจนถึงกบัเอาชวีติของตวัเองเข้าแลก ปัจจบุนัน้ี 

กยั็งเข้าร่วมงาน “คอมปะกรรมการบริษัท” ทีก่รรมการบริษทัท้ังหมดจาก
บริษัทในเครือมารวมตัวกันจัดเป็นประจ�าเดือนละครั้ง ไม่เคยขาด

ในการจัดงานคอมปะกรรมการบริษัท จะเอาฉากมากั้นห้องให้
เหลือความกว้างเพียง 50 เสื่อ ครึ่งหนึ่งของห้องที่ถูกกั้นจะท�าเป็นที่เก็บ
ของ กรรมการบริษัทของทั้งกลุ่มบริษัทมีประมาณ 50 คน บางคนอาจมี
ความเห็นว่าน่าจะใช้ห้องทัง้ห้อง จะได้ไม่อดึอดั แต่คณุอนิาโมริไม่ท�าเช่นน้ัน

เมื่อสอบถามคุณยามางุจิ โกะโร ประธานผู้บริหารคนปัจจุบัน 

ของบริษัท Kyocera ได้อธิบายให้ฟังว่า
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“การที่ทุกคนนั่งรวมกันในที่แคบๆ เข่ากระทบกัน ข้อศอกแตะ
กัน แล้วใช้ตะเกียบกินหม้อไฟด้วยกัน จะดีกว่าที่กว้างๆ พอกินเหล้า
ไปสักพักแล้วกร่ึมๆ ชักจะเร่ิมไม่รู้แล้วว่าแก้วใครเป็นแก้วใคร ลองท�า 
แบบน้ีสักสองสามคร้ังดูสิ รับรองว่าทุกคนสนิทกันแน่นอน ต้องแบบน้ี 

ถึงจะเรียกว่าคอมปะที่ถูกต้อง”
เป็นค�าพูดที่บอกให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญกับจิตใจของคน 

ไม่น่าเชื่อว่าเป็นค�าพูดของผู้บริหารบริษัทที่มีรายได้ถึง 1.5 ล้านล้านเยน 

ต่อปี หรือว่าการที่บริษัท Kyocera เจริญเติบโตมาได้ก็เพราะมีกลุ่ม 

ผู้บริหารที่ให้ความส�าคัญกับคน อาหารส�าหรับคอมปะของกรรมการ 
บริษัทไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวหรือฤดูร้อนก็คือหม้อไฟ ในฤดูร้อนอาจจะ 
มีอาหารตามฤดูกาลเสริมบ้าง แต่เมนูหลักก็คือสุกี้ยากี้ หรือไม่ก็ชาบ ู

ชาบู ท�าไมถึงต้องเป็นอาหารหม้อไฟ น่ันก็เพราะว่า การกินอาหารใน 

ภาชนะเดียวกัน จะท�าให้ทุกคนมีความสนิทสนมกันมากขึ้นนั่นเอง
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คุณอินาโมริ (คนที่ 4 จากขวา) กอดคอร้องเพลงประจ�าบริษัท
ร่วมกับพนักงานเมื่อเลิกงานคอมปะ รูปเมื่อต้นปี 1980
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คอมปะท่ีคุณอินาโมริเร่ิมขึ้นได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 
ของบริษัท คิวการจองห้องญี่ปุ่นที่ชั้น 12 ยาวไปหลายเดือน ซึ่งจะมีการ
จัดคอมปะในหลากหลายโอกาส ไม่ว่าจะเป็นคอมปะฉลองยอดขายที่ได้
ตามเป้า คอมปะการมุ่งม่ันร่วมกันเพื่อเติบโตแบบก้าวกระโดด คอมปะ 
การร่วมมือกันในโครงการระหว่างแผนก คอมปะของกรรมการโครงการ 
เป็นต้น ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อกินและดื่มที่ห้องญี่ปุ่น

“หลังจากประชุมกลุ่มกันคราวหน้า จัดคอมปะกันดีกว่า”
“ดีครับดี เห็นด้วยครับ”
ไม่ว่าจะมีประชุมหรือรวมกลุ่มเพื่อท�าอะไรกัน หรือแม้แต่เพื่อที่

จะสร้างความสามัคคีกันในแผนก ทุกคนก็จะคิดถึงคอมปะไปโดยปริยาย 
ในหนึ่งสัปดาห์ พนักงานระดับหัวหน้าบางคนอาจจะมีคอมปะเกือบทุกคืน
หลังเลิกงาน

วันไหนที่มีการจัดคอมปะ ส่วนใหญ่จะไปสั่งอาหารที่ห้องอาหาร  
เพราะอาหารที่น่ีมีราคาไม่แพง แถมยังอร่อยอีกต่างหาก เพียงแต่บอก
จ�านวนคนและงบประมาณ โรงอาหารก็จะจัดการให้เรียบร้อย

หากห้องญี่ปุ่นไม่ว่าง บางคร้ังก็ไปจัดงานที่ร้านอาหารในเมือง 
หรือที่ห้องประชุมของบริษัท ห้องประชุมของบริษัท Kyocera เปิดให้ใช ้

จัดคอมปะได้ตั้งแต่ 17.30 น. เป็นต้นไป

“คอมปะมุ่งมั่นเริ่มกำรท�ำงำน”	ของแต่ละแผนก
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อาหารและเคร่ืองด่ืมส�าหรับงานคอมปะซ่ึงจัดที่ห้องประชุม
จะเป็นเบียร์กระป๋อง ของทานเล่น หรือของที่ลูกค้าเอามาให้ในเทศกาล 

ต่างๆ ที่บริษัท Kyocera ถือว่าเป็น “ของที่ส่งมาเพื่อมอบให้ผู้บริหาร” 
หากใครที่ได้รับของมาต้องน�าไปส่งที่แผนกธุรการ และแผนกธุรการจะ 
เป็นผู้จัดสรรให้กับแผนกต่างๆ ตามวันหมดอายุ ซึ่งของเหล่านั้นจะถูกน�า
มาใช้ในคอมปะนั่นเอง
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ต้นก�ำเนิดของคอมปะแบบอินำโมริ

คุณอินาโมริเริ่มเห็นความส�าคัญของการจัดคอมปะ ในปี 1959 
หลังจากก่อตั้งบริษัทได้ไม่นาน “ผมเองก็จ�าไม่ค่อยได้เหมือนกันว่าม ี

ความเป็นมาอย่างไร บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเวลามีโอกาสได้ด่ืมกับ
พนักงานในงานเลี้ยงส่ง งานเลี้ยงขอบคุณ หรือเวลาไปเที่ยวกับพนักงาน
แล้ว มีความรู้สึกว่าพูดกันได้อย่างเปิดอก ทุกคนเข้าใจความคิดของผมได้
อย่างง่ายดาย ผมเลยเกิดความคิดขึ้นมาว่า การที่จะพูดเรื่องเป็นการเป็น
งานให้พนักงานฟัง คงจะดีกว่าหากพูดไปดื่มไปที่ “คอมปะ” เราเองก็ไม่
เครียด พนักงานเองก็ไม่เครียด พูดอะไรทุกคนก็จ�าได้ ไม่เข้าหูซ้ายทะลุ
หูขวา” *

ผมมีโอกาสคุยกับคนที่รู้ถึงที่มาของคอมปะแบบอินาโมริ ท่าน 

ผู้นั้นคือ คุณโอยามะ ชิสุโอะ อดีตกรรมการบริษัท Kyocera
คุณโอยามะมีต�าแหน่งสุดท้ายในบริษัทคือ กรรมการบริษัท 

หลังจากน้ันเข้ารับต�าแหน่งเป็นกรรมการบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท 
KDDI เกษียณเมื่อปี 2006 คุณโอยามะเข้ามาท�างานที่บริษัท Kyocera 
ในปี 1965 ตอนที่คุณอินาโมริมีต�าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ

*「経営者とは～稲盛和夫とその門下生たち」 
(ผู้น�าควรเป็นอย่างไร-อินาโมริ คาซึโอะและศิษย์) ส�านักพิมพ์นิคเคอิ BP
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ห้องญ่ีปุน่ทีส่�านกังานใหญ่แห่งเก่าเขตยามานะ จังหวัดเกยีวโต  รูปนีถ่้ายเมือ่ปี 1990
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บริษัท Kyoto Ceramic ชื่อเดิมของบริษัท Kyocera ไม่ได้เป็น
บริษัทที่คุณอินาโมริลงเงินก่อต้ังเอง ตอนที่คุณอินาโมริท�างานเป็นช่าง
เทคนิคที่บริษัท Shofu ผู้ผลิตฉนวนไฟฟ้าที่จังหวัดเกียวโต เขาได้ทะเลาะ
กับหัวหน้า จึงลาออก ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปท�างานที่ปากีสถานกับเพื่อน
ซ่ึงอยู่ที่น่ัน บรรดาคนที่รู้จักคุณอินาโมริทนเห็นไม่ได้ จึงลงขันออกเงิน 

ตั้งบริษัทชื่อว่า Kyoto Ceramic ในปี 1959 ให้คุณอินาโมริบริหาร เนื่อง 
จากคุณอินาโมริท�าหน้าที่เหมือนเป็นผู้บริหารบริษัทน้ีมาตั้งแต่แรก จึงท�า
ให้หลายๆ คนเข้าใจผิดว่า “เป็นบริษัทของคุณอินาโมริเอง และบริหารเอง 
มาตั้งแต่ต้น” แต่จริงๆ แล้ว ต�าแหน่งของคุณอินาโมริเจ็ดปีแรกที่น่ีคือ  
กรรมการและผู้อ�านวยการแผนกวิศวกรรม และหลังจากน้ันก็ได้รับการ 
เลื่อนต�าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ

คุณโอยามะเป็นหน่ึงในจ�านวนน้อยคนนักท่ีรู้จักคุณอินาโมริใน
สมัยเป็นกรรมการผู้จัดการ คุณโอยามะขอให้ผมมาพบเพื่อให้สัมภาษณ์
ที่เลานจ์ของโรงแรมเกียวโต แกรนด์เวียร์ ซ่ึงมีทางเดินเช่ือมต่อกับสถานี
เกียวโต คุณโอยามะมาถึงล่วงหน้าก่อนเวลานัดประมาณ 5 นาที หลัง
จากเกษียณจากบริษัท Kyocera แล้ว คุณโอยามะมีชีวิตอย่างสุขสงบ ท�า
หน้าที่เป็นประธานชมรมพนักงานเก่าของบริษัท ยามว่างก็เล่นปิงปองกับ
เพื่อนบ้าน
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