
21TPA news

J-Business Focus

J
-
B
u
s
in
e
s
s
 
F
o
c
u
s

April 2017 ●  No. 244

คน
ญ่ีปุ่นต้องท�ำงำนหนักจนถึงขนำดฆ่ำตัวตำย มีให้เห็นอยู่

บ่อยๆ กรณีหนึ่งก็คือ พนักงำนสำวของบริษัทเครื่องใช้

ส�ำนกังำน ทีเ่ข้ำตลำดหลักทรัพย์โตเกียว ต้องร้องขอให้ career center 

ท่ีมหำวิทยำลัยที่เรียนจบมำช่วย นั่นก็คือ เข้ำท�ำงำนไม่นำน ได้รับ 

ค�ำสั่งให้ติดต่อขอนัดพบลูกค้ำวันละ 100 รำย หรือแม้ว่ำจะไม่ได้นัด 

ก็ต้องไปพบ แล้วขอร้องให้ลูกค้ำซื้อ แม้จะต้องก้มกรำบก็ตำม ถูก

หัวหน้ำด่ำทุกๆ วัน จนต้องร้องให้แทบทุกวัน วันไหนทนไม่ไหว ไม่ไป

ท�ำงำน หัวหน้ำมำตำมถึงท่ีบ้ำน จะลำออกก็ไม่ยอมรับใบลำออก 

ปรึกษำพ่อแม่ก็ช่วยอะไรไม่ด้วย ต้องกลับมำพึ่งพำมหำวิทยำลัย จน

สุดท้ำยสำมำรถลำออกจำกงำนได้ บริษัทที่ว่ำนี้เรียกกันว่ำ Black 

company ถึงแม้ว่ำจะไม่มีค�ำจ�ำกัดควำมที่ชัดเจนก็ตำม แต่ก็มี

ประเภททีว่่ำให้ท�ำงำนโดยชัว่โมงท�ำงำนยำวเกนิไปหรอืไม่จ่ำยค่ำจ้ำง 

ซึ่งผิดกฎหมำย หรือว่ำแม้ไม่ผิดกฎหมำย ก็ใช้คนอย่ำงกดขี่ บริษัท

เหล่ำนี้มีอยู่จ�ำนวนไม่น้อย

แล้วท�ำไมจึงต้องท�ำงำนที่บริษัทประเภท Black company ที่

ว่ำนี้ ก็เพรำะว่ำ ผู้ที่จบกำรศึกษำเมื่อพ้นช่วงกำรหำงำนแล้ว พลำด

กำรเข้ำท�ำงำนบริษัทที่ต้องกำร เพรำะกำรแข่งขันที่สูงมำก (กล่ำวกัน

ว่ำบริษัทยักษ์ใหญ่บำงแห่งรับ  50 ต�ำแหน่ง มีคนส่งจดหมำยสมัคร

ถึง 3 หมื่นคน อัตรำกำรแข่งขัน 600 เท่ำ) จึงต้องถูกดึงดูดจำกบริษัท

ทีป่ระกำศว่ำจ้ำงในอัตรำค่ำจ้ำงทีสู่ง (ถึงแม้จะรูว่้ำจะมเีป้ำหมำยทีส่งู

ก็ตำม) ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่ำงมำก  

ผู้เชี่ยวชำญได้จัดท�ำ Check list เพื่อวินิจฉัย Black com-

pany เหล่ำนี้ เป็นต้นว่ำ 

1.  การรวบรวมข้อมลูเวลาฟังการบรรยายแนะนำาบรษัิท ให้

ควรระวัง  

1.1 เงินเดือนที่ประกำศนั้นสูงเกินไป อำจจะต้องท�ำล่วงเวลำ

มำกหรือได้รับค่ำตอบแทนล่วงเวลำที่ต�่ำ ซึ่งอัตรำเงินเดือนนี้ ส�ำหรับ

บริษัททั่วไปนั้น ผู้ที่จบกำรศึกษำปริญญำตรีใหม่ๆ จะได้รับประมำณ 

2 แสนเยน (ประมำณ 7 หมื่นบำท)

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Black company 
ในญี่ปุ่น ดูอย่างไรจึงจะรู้
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1.2 เทียบกับจ�ำนวนพนักงำนที่มีอยู่ รับคนมำกเกินไป

1.3 วันหยุดต่อปี มีไม่ถึง 100 วัน ซึ่งน้อยเกินไป 

1.4 มักจะรับคนระหว่ำงปีเสมอๆ (ปรกติแล้ว บริษัททั่วไปจะ

รับเข้ำท�ำงำนเดือนเมษำยน จะไม่ค่อยมีเข้ำท�ำงำนระหว่ำงปี)

2.  เวลาสัมภาษณ์งาน ให้สังเกต

2.1 สถำนที่สัมภำษณ์ ไม่ใช่บริษัทของตนเอง มักใช้ที่หรูๆ  

ดูฟุ่มเฟือย 

2.2 ในกำรสมัภำษณ์ มกัจะเน้นค�ำว่ำ “ควำมฝัน” “กำรเตบิโต” 

“ควำมน่ำท�ำงำน”  

2.3 ผู้สัมภำษณ์ มักจะพูดยกยอบริษัทตัวเองเป็นหลัก (เพื่อ

สร้ำงภำพลักษณ์) 

2.4 ท้ังๆ ท่ีบอกว่ำ คัดเลือกอย่ำงเข้มงวด แต่กลับรับอย่ำง

ง่ำยๆ  

2.5 ไม่ยอมแนะน�ำคนอื่นนอกจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล เพื่อ

ไม่ต้องกำรให้ข้อมูลมำกเกินไป  

3.  หลังจากรับเข้าทำางานแล้ว  

3.1 แจ้งว่ำรับเข้ำท�ำงำนเร็วมำก (ผิดปรกติ)  

3.2 เร่งรัดให้ยกเลิกกำรรับของบริษัทอื่น  

3.3 เรียกร้องให้ฝึกงำนหรือท�ำงำนพิเศษก่อน เพื่อให้คุ้นเคย

กับบริษัท

3.4 ให้ท�ำงำนโดยไม่จ่ำยค่ำจ้ำงหรือให้น้อย

3.5 มักจะมีคนบอกเลิกกำรเข้ำท�ำงำนมำก

4. หลังจากเข้าทำางานแล้ว  

4.1 มักจะมีเสียงก่นด่ำอยู่บ่อยๆ

4.2 ปริมำณงำนมีมำก มีเป้ำหมำยสูงเกินไป

4.3 ให้ท�ำงำนด้วยชั่วโมงท�ำงำนที่ยำว

4.4 ให้ท�ำงำนวันหยุด หรือท�ำงำนล่วงเวลำฟรี  

4.5 ค่ำจ้ำงไม่เพิ่ม 

จึงมีข้อควรระวังให้เลือกท�ำงำนที่ไม่มีผลกระทบต่อชีวิตของ

ตนเอง จงึมีแนวคดิว่ำจะตรวจสอบได้อย่ำงไร ประการแรกให้สอบถำม

พนกังำนท่ีท�ำงำนอยูว่่ำ ชัว่โมงท�ำงำนเป็นอย่ำงไร ค่ำจ้ำงทีแ่ท้จรงิเป็น

อย่ำงไร เพรำะว่ำมักจะมีกรณีชั่วโมงท�ำงำนนำน และไม่ได้รับค่ำล่วง

เวลำ ประการที ่2 ดอูตัรำกำรลำออกจำกงำน โดยพยำยำมดแูนวโน้ม

หลำยๆ ปี  เพรำะว่ำในแต่ละธุรกิจ อุตสำหกรรม อัตรำกำรลำออกนั้น

จะแตกต่ำงกัน ถ้ำมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี แสดงว่ำมี

ปัญหำแน่ๆ ประการที ่3 ลองเข้ำไปดใูนเวลำกลำงคนืหรอืลองโทรศัพท์

เข้ำไปดู เพื่อตรวจสอบว่ำมีคนที่ท�ำงำนจนดึก มีมำกหรือไม่ 

ในอกีด้ำนหนึง่ลองมำดวู่ำ กำรสมคัรงำนของบณัฑติญีปุ่น่นัน้

ยำกเย็นเพียงใด นักศึกษำที่ก�ำลังจะจบกำรศึกษำ ในเดือนมิถุนำยน

หรือสิงหำคม จะต้องส่งจดหมำยไปสมัครงำนที่เรียกว่ำ ES (Entry 

sheet) หลังจำกฟังกำรอธิบำยแนะน�ำบริษัทจำก job fair ใน

มหำวิทยำลัย เนื่องจำกมีผู ้สมัครจ�ำนวนมำก โดยเฉพำะบริษัท 

ขนำดใหญ่ จึงมี ES ในประมำณที่มำก จึงต้องมีกำรคัดออก โดยเจ้ำ

หน้ำที่ฝ่ำยบุคคลที่มีอยู่เพียงไม่ก่ีคน จึงมีควำมเข้มงวดมำก หำกผิด

พลำดเพยีงเลก็น้อยกถ็กูคดัออกได้อย่ำงง่ำย เป็นต้นว่ำตวัหนงัสอืน้อย

เกนิไปหรอืเลก็เกนิไป ถ้ำน้อยเกนิไป แสดงว่ำไม่ค่อยมคีวำมมุง่มัน่จะ

เข้ำท�ำงำน ถ้ำตัวเล็กเกินไปนั้นอ่ำนยำก ก็ไม่อ่ำนหรือไม่มีภำพถ่ำย มี

ภำพถ่ำยที่ไม่เหมำะสม เช่น มีรูปทิวทัศน์ มีรูปห้องตัวเอง เป็นต้น  

แสดงว่ำไม่เข้ำใจกำละเทศะหรือในรำยละเอียดที่เขียนนั้น มีเขียนชื่อ

บริษัทอ่ืนหรือเขียนชื่อสินค้ำผิดเป็นสินค้ำของคู่แข่ง ก็ถูกคัดออกเช่น

เดียวกันหรือเขียนรำยละเอียดได้ดี แต่ไม่แสดงให้เห็นควำมมุ่งม่ัน 

ควำมเป็นตวัของตวัเอง นอกจำกนี ้กำรเขยีนว่ำจะทุม่เทสร้ำงประโยชน์

ให้แก่สังคม ก็อำจจะถูกคัดออกเช่นเดียวกัน บำงคนเขียนควำมเห็น

ตำมต�ำรำ ไม่มคีวำมเหน็ของตวัเองหรอืเขยีนแบบกอ็ปป้ี ทีห่มำยควำม

ว่ำใช้ส�ำหรบัหลำยๆ บรษิทัเพยีงแต่เปลีย่นชือ่บรษิทักใ็ช้ได้แล้ว เป็นต้น 

นอกจำกนี ้ในกำรสมัภำษณ์กย็งัมคีวำมเข้มงวดอย่ำงมำก ถงึ

แม้ว่ำคัดเลือกแล้วว่ำมีควำมสำมำรถก็ตำม แต่อำจจะไม่รับเข้ำก็มี 

ไม่น้อย เพรำะบคุลกิภำพของผูส้มคัรนัน้ไม่เหมำะสมกบับรษิทัตนเอง 

เป็นต้นว่ำ คนที่ดูโดดเด่นด้ำนบุคลิกภำพ แต่ไม่เหมำะกับบริษัทรถไฟ

ที่ต้องกำรคนที่ดูเข้มแข็งมำกกว่ำหรือควำมสำมำรถที่โดดเด่นเฉพำะ

ตวัมมีำก แต่อำจจะขดัแย้งกบัแนวทำงของบรษิทัทีต้่องกำรกำรท�ำงำน

แบบทีมเวิร์ค เป็นต้น ดังนั้น บริษัทขนำดใหญ่จึงรับแต่คนที่จบกำร

ศึกษำจำกมหำวิทยำลัยดังๆ มีควำมสำมำรถสูง มีบุคลิกภำพ และ 

วิธีคิดที่ดี ท�ำให้ผู ้จบกำรศึกษำจ�ำนวนไม่น้อยต้องไปท�ำงำนเป็น

พนักงำนขำยในบริษัทสินค้ำอุปโภคบริโภค ที่ต้องท�ำงำนหนักเพื่อให้

ได้เป้ำหมำย บริษัทเหล่ำนี้มักจะเป็น Black company ได้ค่อนข้ำงสูง 
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