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รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

E-mail: orbusiness@hotmail.com

ของบริษัทนั้นไป  
ผลจากการด�าเนินการตามสไตล์ Black company ประการ-

แรก คอื การสร้างความไม่พงึพอใจต่อพนกังานรุน่ใหม่ ต่อเงือ่นไขการ
ท�างานหรอืแนวนโยบายการฝึกอบรมทีเ่ข้มงวดเกินไป และกจ็ะขยาย
ตัวไปยังพนักงานที่เข้าใหม่ตามหน้างานต่างๆ  อีกประการหนึ่ง ผู้จบ
การศึกษาที่ก�าลังหางานหรือกลุ ่มลูกค้าของบริษัทที่เป็นบุคคล
ภายนอก ก็เป็นแหล่งกระจายข้อมูลที่มีอิทธิพลสูงได้ ท�าให้บริษัท
ธรรมดาที่มีการบริหารรูปแบบเดิม อาจจะถูกจัดเข้าไปอยู่ในกลุ่ม 
Black company ได้

การ
ท่ีมีบริษัทที่ถูกขนานนามว่า Black company ในญี่ปุ่น
น้ัน เป็นปรากฎการณ์ทีเ่กดิขึน้มาไม่นานนกั (ประมาณปี 

1999) บริษัทที่ว่านี้ มีค�าจ�ากัดความว่า “งานหนัก ค่าตอบแทนต�่า มี
เป้าหมายของงานสงู มบีรรยากาศบรษิทัคล้ายกับกองทพั และมอีตัรา
การลาออกที่สูง” เป็นบริษัทท่ีปล่อยปละละเลยเรื่องสภาพแวดล้อม
การท�างาน ในขณะเดียวกันก็มุ่งแสวงหาแต่ก�าไร เพียงอย่างเดียว

แต่เดิม เป็นค�าพูดที่เหมือนกับการล้อกันเล่นเท่าน้ัน แต่ใน
ระยะหลงัสภาพแวดล้อมของการท�างานของคณุรุน่ใหม่ เลวร้ายมากขึน้ 
เกินกว่าที่คาดไว้ ปัจจุบันมีบริษัทจ�านวนไม่น้อยท่ีท�าผิดกฎหมายใน
เรือ่งการบรหิารแรงงานหรอืเป็นบรษิทัแบบสปาร์ต้า ทีม่กีารฝึกอบรม
พนักงานที่เข้มงวดอย่างย่ิงหรือมีค�าขวัญการบริหารงานที่ดุเดือด 
ท�าให้คนรุ่นใหม่มองภาพว่า “ล้าสมัย” บริษัทเหล่านี้มีโครงสร้างการ
บริหารที่เก่า จึงถูกเรียกว่า Black company

ปัจจบุนั อทิธพิลของ social net มกีารขยายตวั และมพีลงั
อย่างมาก หากบริษัทใดได้รับการขนานนามว่าเป็น Black 
company ก็จะเกิดอุปสรรคในการรับหรือรักษาบุคลากรไว้ 
รวมท้ังสูญเสียความเชื่อถือทางสังคม ใน net นั้น มี black 
information ที่จะเป็นข้อมูลชั้นดี ในการเลือกบริษัทที่จะเข้า
ท�างานของผู้ที่จบการศึกษา รวมทั้งผู้บริโภค หากรู้ว่า บริษัทนั้นอยู่
ในท�าเนียบ Black company ก็จะหลีกหนีจากสินค้าหรือบริการ

company in Japan
Black
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นี่เป็นตัวอย่างของการทำางานสไตล์ 

Black company

6.00 น.  ถึงร้าน  
7.00 น.  โทรศัพท์จากผู้บังคับบัญชา “เป้าหมายขาย ต้องยอมตาย

เพื่อท�าให้ได้”
7.30 น.  ผู้บังคับบัญชา มาตรวจร้าน จับคอเสื้อ แล้วให้สาบานว่า 

จะบรรลุเป้าหมายขายให้ได้
12.00 น. มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า ต้องไปกราบขอโทษลูกค้าที่บ้าน
15.00 น. ผู้บังคับบัญชามาตรวจร้านอีกครั้ง ให้รายงานยอดขาย ถูก

ผู้บังคับบัญชาเอาที่เขี่ยบุหรี่ข้างใส่
17.30 น. ตรวจสอบยอดเงิน ถ้าเงินหาย ต้องเอาของตัวเองมาจ่าย

ชดเชย
23.00 น. ปิดร้านด้วยความอ่อนเปลี้ยเพลียแรง
23.30 น. กลับบ้าน วันหยุดต่อไปคือ อีก 1 เดือนข้างหน้า

  
ภาพลักษณ์ 10 ประการของความเป็น Black 

company ในทัศนะของคนรุ่นใหม่

1.  ภายในบริษัทมีความตึงเครียดมากกว่าความจ�าเป็น
2.  มีผู้มาเยี่ยมบริษัทแต่ไม่มีใครต้อนรับ
3.  พนักงานแสดงความคุ้นเคยมากเกินไป
4.  มีพนักงานจ�านวนไม่น้อย ที่ไม่อะไรท�านั่งเฉยๆ
5.  พนักงานดูไม่ค่อยรักษาความสะอาดของที่ท�างาน
6.  แสงสว่าง มืดกว่าความจ�าเป็น
7.  ห้องน�้าสกปรก
8.  ที่ผนังมีแต่กราฟยอดขาย
9.  ทีผ่นงัมสีโลแกน สร้างความฮกึเหมิ เช่น อย่ายอมแพ้ ต้อง

สู้ สู้ตาย
10. ในห้องเหม็นบุหรี่เต็มไปหมด

ตัวอย่าง รายละเอียดบริษัทที่ ได้ชื่อว่า 

Black company

1. บริษัท A เป็นผู้ผลิตระดับโลกท่ีใครๆ ก็รู้จัก บริษัทนี้ให้
ท�างานล่วงเวลาเดอืนละ มากกว่า 100 ชัว่โมง ความกดดนัท�าให้มคีน
ฆ่าตัวตายหรือทิ้งที่ท�างาน การตัดสินต่างๆ คล้ายกับศาลตัดสิน
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2.  บริษัท B เป็นบริษัที่เติบโตอย่างรวดเร็ว งานส่วนใหญ ่
เป็นงานใช้แรงงานที่ให้รายได้ต�่า การท�างานมาก เป็นบริษัทแบบ
ครอบครัว หากไม่มีเส้นสาย ก็จะก้าวหน้ายาก

3.  บริษัท C เป็นบริษัทที่ได้รับความนิยมในการเข้าท�างาน
อย่างสูง บรรยากาศภายในบริษัทดูเผินๆ ไม่มีปัญหา เป็นบริษัทที่ดี 
แต่งานค่อนข้างโหดร้าย

4.  บริษัท D เป็นบริษัทที่มีประวัติศาสตร์มีส่วนแบ่งตลาด 
ทีสู่ง มคีวามเก่ียวข้องกับองค์การศาสนาบางแห่ง เป็นแบบครอบครวั 
จึงเติบโตยาก การกลั่นแกล้งคนเข้าใหม่มีมาก

5.  บริษัท E เป็นบริษัทที่มีผู ้บริหารแบบหัวรุนแรง มี
บรรยากาศแบบกองทัพ มีประเพณีวัฒนธรรมบริษัทที่แปลก ยากที่
บุคคลภายนอกจะเข้าใจ

ข้อควรระวัง 10 ประการที่ ไม่ ให้ต้องกลายเป็น 

Black company

1.  รับประกันการให้วันหยุด
2.  ก�าจัดการท�าล่วงเวลาแบบไม่จ่ายค่าล่วงเวลา
3.  ก�าจัดการสั่งสอนแบบใช้ก�าลัง
4.  ก�าหนดเป้าหมายขายต่างๆ ให้เหมาะสม (เป็นต้นว่า 

ยกเลิกกฎที่ว่า หากขายไม่ถึงเป้าหมายต้องควักเงินมาซื้อเอง)
5.  รับประกันเวลาหยุดพักผ่อนในระหว่างท�างาน
6.  มีความเหมาะสมในการให้ค่าจ้าง
7.  ก�าจัดการกลั่นแกล้งกันภายในบริษัท
8.  ปรบัปรงุระบบการจดัการงานบคุคลให้มคีวามทันสมัยยิง่

ขึ้น
9.  ก�าจัดการใช้ก�าลังหรือการคุกคามทางเพศ
10. สร้าง career plan ระยะกลางและระยะยาว ไม่ใช่แผน

งานสั้นๆ แบบทิ้งขว้าง
หากไม่สามารถด�าเนินการตามนี้ได้ ก็ยังไม่เรียกว่าเป็น 

“บรษิทัทีดี่” จ�าเป็นจะต้องเริม่ต้นจากการปฏริปูจติส�านกึของผูบ้รหิาร
เสียก่อน

     




