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รัฐ
บาลญ่ีปุ่น ได้เริ่มเคลื่อนไหวไปสู่การปฏิรูปวิธีการท�างาน

อย่างแท้จริง เป็นต้นว่า การปรับปรุงการใช้แรงงานนาน

ชัว่โมง การทบทวนการสวสัดกิารของพนกังานทีไ่ม่ใช่พนกังานประจ�า

ต่างๆ เพียงแต่การทบทวนประเพณีการจ้างงานที่เลวร้ายนี้ ยังไม่ 

เพียงพอต่อการท�าให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นฟื้นตัว บริษัทที่แข็งแกร่งก็จะไม่

เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหลายๆ บริษัทเริ่มต้นการปฏิรูปวิธีการท�างาน

อย่างจริงจังไปล่วงหน้าแล้ว คือมีการทบทวนระบบค่าจ้าง เวลาการ

ใช้แรงงาน รูปแบบของสัญญาจ้าง เพราะว่าถ้าท�าให้ประสิทธิภาพ

การท�างานของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น ความสามารถการแข่งขันของ

บริษัทก็จะเพิ่มมากขึ้น เศรษฐกิจก็จะเข้าสู่วัฏจักรที่ดีได้

ที่หน้าร้านอาหารจะมีประกาศว่า รับสมัครพนักงานรายได้

ชั่วโมงละ 1,000 เยน (ประมาณ 320 บาท) ขึ้นไป  อาจจะท�าให้คิดว่า 

ธรุกจิร้านอาหารคงจะขาดแคลนบคุลากรอย่างสาหสัเป็นแน่ อย่างไร

ก็ตามในขณะที่ขาดแคลนบุคลากร บริษัท เซนโช โฮลดิ้งค์ ที่ประกอบ

ธรุกจิร้านอาหาร “(Sukiya (ร้านข้าวหน้าเนือ้)) กลบัมผีลประกอบการ

ที่ดีมาก ยอดขายปี 2015 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.7% คิดเป็น 4.026 พัน

ล้านเยน ในขณะที่ปีก่อน ขาดทุน 111 หมื่นล้านเยน เป็นการฟื้นตัว

แบบรูปตัว V อย่างแท้จริง บริษัทนี้ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่าง

มากว่า เป็น “Black company” (บรษัิททีเ่อาเปรยีบพนกังาน) มมีลูค่า

หุ้นที่สูงกว่ายักษ์ใหญ่ธุรกิจร้านอาหารอย่าง Sky lark เป็นอันดับสอง

รองแต่ Mc Donald ญี่ปุ ่นเท่านั้น สามารถท�าก�าไรได้สูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ ถึงแม้ว่าจะเป็นยุคของเงินฝืดก็ตาม   

ในช่วงกลางดึก มลูีกค้าเข้ามา 20 คน มพีนกังานหนุม่ๆ ท�างาน

อยู่เพียง 2 คน พนักงาน 2 คนนั้น ในระหว่างไม่มีลูกค้า จะท�าความ

สะอาด ล้างจาน จดัเตรยีมเครือ่งปรงุต่างๆ โดยไม่เสยีเวลาพดูคยุเล่น

กันเลย เดินไปเดินมาระหว่างห้องครัวกับเคาน์เตอร์ โดยต่างระวัง

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ปฏิรูปวิธีกำรท�ำงำน คือ
โอกำสสุดท้ำยไปสู่กำรเติบโต
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ความเคลือ่นไหวซึง่กนัและกัน จะต้องมีคนหน่ึงอยู่ในต�าแหน่งทีไ่ด้ยนิ

เสียงของลูกค้า เมื่อลูกค้าสั่ง “ข้าวหน้าเนื้ออะโวคาโด” ก็จะยกมาให้

โดยใช้เวลาเพียง 90 วินาทีเท่านั้น

2 ปีก่อน Sukiya ได้รับการวิจารณ์อย่างหนักจากสังคม นั่น

คือในช่วงกลางดึก มีพนักงานท�างานเพียงคนเดียวหรือที่เรียกว่า 

“One operator” เป็นสาเหตุหนึ่งของการโจรกรรมเกิดขึ้นบ่อยๆ หลัง

จากนั้นมีการขยายร้าน จึงท�าให้ทั้งพนักงาน และพนักงานชั่วคราว 

ต้องมาท�างานโดยไม่มีวันหยุด และรายงานชั่วโมงทุกงานที่สั้นกว่า 

ชั่วโมงท�างานจริง 

กลางปี 2014 บรษิทัจงึได้เริม่ลงมอืไคเซน็สภาพแวดล้อมการ

ใช้แรงงานอย่างจริงจงั มกีารควบคมุเวลาท�างานอย่างจรงิจงั ทบทวน

การท�างานในช่วงกลางดึก ยกเลิก one operator ร้านที่ไม่สามารถ

หาพนักงานเพิ่มได้ ก็จะยกเลิกบริการ 24 ชั่วโมง ลดเวลาการท�างาน

ลง ผลลัพธ์ก็คือประมาณ 1,254 ร้าน หรือ 60% ของร้านทั้งหมด 

ยกเลิกการบริการกลางดึก     

การยกเลกิการบรกิารกลางดกึหรอื 24 ชัว่โมงนัน้ ท�าให้จ�าเป็น

ต้องมีการเปิด และปิดร้าน รวมทั้งมีการทิ้งวัตถุดิบ อาหาร เป็นการ

เพ่ิมต้นทุน ท�าให้ประสิทธิภาพต�่าลงกว่าตอนเปิดบริการ 24 ชั่วโมง 

ในปี 2014 ผลประกอบการลดต�่าลง  นั่นคือรายได้จากการเปิดร้าน

กลางดึกลดลงถึง 5,900 ล้านเยน 

ใน “การปฏรูิปวธิกีารท�างาน” นี ้ได้ท�าการแบ่งแยกเป็นบรษิทั

ย่อยตามภูมิภาค เพื่อให้เสียงที่หน้างานส่งถึงส�านักงานใหญ่ได้ง่าย 

สามารถที่จะด�าเนินมาตรการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว บริษัทได้ท�าการ

ตรวจเช็คเวลางานท�าล่วงเวลา ร่วมกับสหภาพแรงงาน เพื่อค้นหา

สาเหตุ และหามาตรการแก้ไข ในปี 2015 ได้พิจารณาภาระงานของ

หน้างาน จึงได้ลดจ�านวนสินค้าใหม่ลง เพิ่มค่าจ้างของพนักงาน

ชัว่คราวขึน้ 2 ปีต่อเน่ืองกนั ทัง้ยงัได้ทบทวนกฎเกณฑ์การปิดร้าน เพือ่

ให้พนักงานได้ดูแลผู้สูงวัยหรือเลี้ยงดูบุตรหลานได้ง่ายขึ้น   

ในอดตี ตอนเริม่กิจการใหม่ๆ พนักงานต้องท�างานปีละ 4,500 

ชั่วโมง เรียกว่า เป็นมนุษย์ท�างานกันมานาน แต่ในยุคใหม่ เวลาพิธี

ต้อนรับพนักงานใหม่ ก็ได้แจ้งนโยบายแก่พนักงานว่า อยากจะให้ไป

เที่ยวที่ยังไม่เคยไป กินอาหารที่อร่อยๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่ม

คุณภาพของงาน”  

รปูแบบการจ้างงาน เพือ่ตอบสนองต่อสภาพบคุลากรไม่เพยีง

พอนั้น ก็มีการปรับปรุง เพิ่มวิธีการท�างานที่ตอบสนองความต้องการ

ของแต่ละคน เช่น พนักงานที่ไม่ต้องการย้ายที่ท�างานหรือพนักงาน

ตามสัญญาจ้างที่รับผิดชอบงานผู้จัดการร้าน ท�าให้กลุ่ม single 

mother หรือผู้ที่อยากจะท�างานอิสระ ก็ให้ความสนใจมากขึ้น การรับ

บุคลากรใหม่ท�าได้มากขึ้น ส่งผลให้การเปิดบริการกลางดึกประมาณ 

90% สามารถฟื้นกลับมาเกิดใหม่ได้ ผลลัพธ์จากการไม่เสียดายใน

การลงทุนสร้างที่ท�างานที่ให้ท�างานได้ง่าย สร้างผลลัพธ์ที่ว่า ก�าจัด

ภาพลกัษณ์ “Black company” และสร้างก�าไรทีส่งูสุดในประวตักิารณ์

ได้  

ในช่วงหน้าหนาว ได้เริ่มเมนูใหม่ “อาหารชุดสุกี้เนื้อหม้อไฟ” 

แต่เนื่องจากเป็นเมนูที่ต้องใช้เวลาการปรุงนาน ท�าให้มีเสียงวิจารณ์

จากสงัคม ต่อ Sukiya อกีจงึได้มกีารทบทวน operation ทีไ่ม่เป็นภาระ

ทีห่น้างาน เป็นผลให้การวจิารณ์นัน้หมดไป ผลลพัธ์การปฏริปูนี ้ท�าให้

เมนูชุดใหม่นี้ได้รับการต้อนรับอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม ยังมีข่าวปรากฎออกมาเรื่อยๆ ว่าพนักงานถูก

กดดันให้ท�างานหนักมาก จนเกิดภาวะซึมเศร้า แล้วฆ่าตัวตาย ศาล

ได้ตัดสินว่าเป็นความรับผิดชอบของนายจ้าง ข้อมูลของกระทรวง

สาธารณสุข แรงงานญี่ปุ่น ปรากฎว่าในปี 2015 มีผู้ที่ฆ่าตัวตายถึง 

12,159 คน ซึ่งที่มากที่สุดคือ วันท�างาน 30-40 ปี ท�างานสัปดาห์ละ 

มากกว่า 60 ชั่วโมง และยังมีข้อมูลที่ว่าพนักงานประจ�าประมาณ  

16% ไม่มีการลาหยุดพักงานเลยแม้แต่วันเดียว    

ระบบการจ้างงานของญี่ปุ่น เมื่อเป็นการจ้างงานระยะยาว  

ค่าจ้างแรงงาน ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ได้ บริษัทก็จะจ�ากัดจ�านวน

พนักงานประจ�าให้น้อยที่สุด แล้วเปลี่ยนไปเป็นการจ้างพนักงาน 

ไม่ประจ�าที่จ ่ายค่าจ้างต�่ากว่า พนักงานไม่ประจ�าเหล่านี้ ก็จะ 

เปลี่ยนที่ท�างานไปเรื่อยๆ จึงไม่มีโอกาสเรียนรู้ศึกษามากนัก และ

โอกาสที่จะเป็นพนักงานประจ�าก็จะมีน้อย ค่าจ้างก็จะไม่เพิ่มสูงขึ้น  

ในปัจจุบันพนักงานที่ไม่ประจ�าเหล่านี้ มีประมาณ 40% ของผู้ท�างาน

ทั้งหมดของญี่ปุ่น นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของ การไม่เพิ่มขึ้นของ

ความสามารถในการบริโภคของเศรษฐกิจญี่ปุ่น 
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