สงครามระหว่างฝ่ายงาน
ทางตรงกับฝ่ายงานทางอ้อม

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ปี

ทีผ่ า่ นมาในญีป่ นุ่ มีขา่ วว่าพนักงานสาวบริษทั ใหญ่แห่งหนึง่ ฆ่า
ตัวตาย สาเหตุที่ค้นพบก็คือตายเพราะเหนื่อยมากจากการ
ท�ำงาน (Karoshi) พนักงานคนนัน้ เป็นพนักงานฝ่ายขาย ประสานงาน
ลูกค้า ต้องท�ำงานจนไม่มีเวลานอน เกิดความเครียดอย่างรุนแรง จน
ฆ่าตัวตาย ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าลักษณะงานที่พนักงานคนนั้น
ท�ำ จะมีงานที่ไม่ประจ�ำเข้ามาค่อนข้างมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานที่
ไม่เกี่ยวกับงานโดยตรงของตัวเอง กรณีตัวอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆ
ในอดีต เป็นต้นว่า พนักงานเสียชีวิต ระหว่างการไปฝึกอบรมที่ต้อง
ค้างแรม ส�ำนักงานควบคุมมาตรฐานแรงงาน ลงความเห็นว่า กรณี
เหล่านี้ เป็น Karoshi ที่มาจากงานที่เป็นงานรอง (sub)

จึงมีค�ำถามว่า ท�ำไมงานปลีกย่อยส่วนเกินจึงเพิ่มมากขึ้น
เรือ่ ยๆ มีความเห็นว่าน่าจะมาจากการเพิม่ ขึน้ ของเวลาการใช้แรงงาน
ทีเ่ ป็นงานรอง ทีม่ าจากการเรียกร้องต้องการของฝ่ายงานทางอ้อม หรือ
พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ฝ่ายธุรการ หรือฝ่ายบุคคล ต้องการแสดงให้เห็น
ความส�ำคัญของตนเอง จึงได้สร้างงานทีม่ ลี ำ� ดับความส�ำคัญทีต่ ำ�่ ออก
มา พยายามท�ำตามกติกาที่เก่าๆ ที่สมควรจะทบทวนมากกว่า
มีงานอื่นๆ ที่ท�ำขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้สึกร่วมกัน เป็นต้น ว่าการ
แข่งกีฬาภายในหรือการประชุมพนักงาน ต่างๆ การแข่งกีฬานั้น เมื่อ
เสร็จสิ้นแล้ว ยังต้องท�ำการการประเมิน ด้วยการตอบแบบสอบถาม
ว่า หลังจากแข่งกีฬาแล้ว จิตส�ำนึกของตัวเองเพิ่มขึ้นหรือไม่ เป็นต้น
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ตั ว อย่ า งอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น งานรองที่ ม าจากฝ่ า ยงานทางอ้ อ มก็ เช่ น
E-learning ซึ่งมีขนาดตลาดที่เติบโตขึ้นทุกวัน ระบบนี้เป็นการลด
ภาระของทั้งฝ่ายบุคคลผู้วางแผน และพนักงานผู้เรียน จึงเป็นที่นิยม
อย่างมาก ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา แต่พนักงานกลับเห็นว่า งานนี้
เพียงแต่ทำ� ให้ฝา่ ยบุคคลท�ำงานสะดวกขึน้ เท่านัน้ เพราะ E-learning
นี้ ไ ม่ เ หมื อ นกั บ การอบรมสั ม มนาที่ จั ด ขึ้ น ในเวลาท� ำ งาน แต่
E-learning นี้ท�ำในระหว่างเวลาว่างของงานหรือเวลาพัก เป็นการ
เรียนด้วยตัวเอง แต่บริษทั บางแห่งธุรกิจไม่ดี ในเวลางานจึงไม่มเี วลา
ว่าง ต้องมาเรียนหลังเลิกงานแล้วหรือท�ำล่วงเวลานั่นเอง ในอีกด้าน
หนึ่ง วิธีนี้เปรียบเทียบกับการฝึกอบรมสัมมนาแล้ว ท�ำได้ง่ายกว่า
ท�ำให้ฝ่ายบุคคลคิด และเพิ่มหลักสูตร วิชาขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ทบทวน
หรือดูสภาพความเป็นจริงของฝ่ายงานทางตรงเลย
หลายๆ แห่งใช้วธิ ปี ดิ ไฟอัตโนมัตใิ นเวลาพักเทีย่ ง แต่พนักงาน
ฝ่ายงานทางตรง เช่น พนักงานขาย ที่ไม่มีเวลาว่าง ต้องกินข้าวไป
ท�ำงานไปในทีท่ ำ� งาน เกิดความไม่สะดวก อย่างยิง่ ท�ำให้ประสิทธิภาพ
การท�ำงานต�่ำ ในทางตรงการข้าม การปิดไฟตามเวลา ท�ำให้ค่าไฟ
ลดลง เป็นผลงานของฝ่ายบุคคล ธุรการ นอกจากนี้ ฝ่ายบุคคลธุรการ
ยังส่งเมล์ที่ไม่ส�ำคัญ ไม่เร่งด่วนมามากมาย ถึงแม้ว่าจะเป็นความ
หวังดีก็ตาม
อีกตัวอย่างหนึ่ง พนักงานขายที่ต้องไปท�ำงานข้างนอก ต้อง
ขึ้นรถใต้ดิน ต่อหลายต่อ เวลาเคลียร์เงิน ก็ใช้การเคลียร์เงินอัตโนมัติ
คือ เพียงแต่ระบุสถานีเริ่มต้นกับสถานีปลายทาง แล้วระบบจะ
ค�ำนวณมาให้เองอัตโนมัติ คือ การค�ำนวณ ค่ารถไฟทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ เช่น ถ้า
เปลี่ยนสายนี้ไปสายนี้ จะเสียค่ารถไฟที่ต�่ำที่สุด แต่พนักงานมักจะ
เลือกเปลี่ยนอีกสายหนึ่ง ซึ่งจะแพงกว่า แต่เสียเวลาน้อยกว่า ถ้า
พนักงานต้องการเงินคืนก็ต้องท�ำเรื่องอธิบายเหตุผล แต่ก็ไม่มีใคร
ยอมเสียเวลาเพื่อให้ได้เงินคืนเพียง ร้อยเยน หรือสองร้อยเยน อีก
ตัวอย่างหนึ่ง เวลาจะประชุมกับลูกค้า และมีค่าใช้จ่ายการประชุม
เช่น ค่าอาหาร ก็ต้องรายงานบันทึกการประชุมไม่ต่างกับการประชุม
ภายในบริษัท ตามแบบฟอร์มของฝ่ายบัญชี รวมทั้งต้องสรุปให้ได้ว่า
ได้ผลดีจากการประชุมอย่างไร จึงจะสามารถเบิกได้ แน่นอน ฝ่าย
บัญชีมกั จะอ้างว่านีม้ ไี ว้สำ� หรับฝ่ายตรวจสอบดู การประชุมเสียเวลา
2 ชั่วโมง แต่ต้องท�ำรายงานอีก 1 ชั่วโมง ฝ่ายขายมัวแต่ท�ำรายงาน
หลายๆ ครั้ง ท�ำให้ส่งของให้ลูกค้าไม่ทันก�ำหนด
ประเด็นปัญหาฝ่ายงานทางอ้อมนั้น ไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นขึ้น
บริษทั ญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่ ต้องปวดหัวกับระบบควบคุมเหล่านีม้ านานแล้ว
เพียงแต่ว่าในอดีต ผลกระทบทางลงที่มาจากฝ่ายงานทางอ้อมนั้นก็
จะมีเพียง ค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น หรือประสิทธิภาพการท�ำงานที่ต�่ำลง
ท�ำให้ ต้นทุนสูงขึ้นเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน หากมาจากมุมมองของ
ฝ่ายงานทางตรง แล้ว กล่าวได้วา่ ฝ่ายงานทางอ้อมนัน้ เปรียบเสมือน
“ศัตรูทอี่ ยูภ่ ายใน” การทีฝ่ า่ ยงานทางอ้อมกลายมาเป็น “Monster” นัน้
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กล่าวกันว่า เป็นผลข้างเคียงของ Performance-ism (แนวคิดเน้น
ผลลัพธ์) ที่เรื้อรังหลังจาก ช่วงฟองสบู่แตก แนวคิดเน้นผลลัพธ์นี้นั้น
มักจะหมายถึงต้องท�ำงานให้ได้ดกี ว่าปีกอ่ น ถ้าได้ระดับเดียวกันก็ไม่
เป็นทีย่ อมรับ ซึง่ เป็นระบบทีท่ ำ� ให้ฝา่ ยงานทางอ้อมเสียเปรียบ ดังนัน้
เพื่อสร้างความส�ำคัญ (ในการคงอยู่) ของตนเองจึงต้องสร้างงาน
ใหม่ๆ ขึน้ ระบบทีม่ ใี นปัจจุบนั ถึงแม้วา่ จะอยูใ่ นสภาพเดิมก็จะปฏิบตั ิ
ต่อไป ในอนาคตจะมีการน�ำเอา AI (Artificial Intelligence) เข้ามา
ใช้ในการบริหารบริษทั เพิม่ มากขึน้ หากมีการน�ำมาใช้แทนกลไกของ
งานทางอ้อม ยิ่งจะท�ำให้แนวโน้มดังกล่าว มีความเข้มข้นมากขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลก
นีเ่ ป็นความเห็นของฝ่ายงานทางตรง แต่หากจากมุมมองของ
ฝ่ายงานทางอ้อมแล้ว ก็จะมีเหตุผลทีว่ า่ ไม่ได้ทำ� เพราะชอบหรอก แต่
เพือ่ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และการสร้างประสิทธิภาพต่างหาก ทุก
ฝ่ายท�ำเพื่อฝ่ายงานทางตรงทั้งนั้น แต่ฝ่ายงานทางตรงก็มีความเห็น
ว่า น่าจะมีวธิ ที ดี่ กี ว่านีไ้ ม่ใช่หรือ ช่องว่างระหว่างฝ่ายงานทางตรงกับ
ฝ่ายงานทางอ้อม คงจะแก้ไขให้แคบลงหรือหมดไปได้ยาก ปัญหานี้
คงไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ในประเทศไทย เรายังไม่
เคยเห็น Karoshi
(หมายเหตุ: ฝ่ายงานทางตรง เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายขายหรือ
เรียกว่า ฝ่ายงานทีท่ ำ� รายได้เข้ามาสูบ่ ริษทั หรือองค์กร ฝ่ายงานทางตรง
เช่น ฝ่ายบัญชี บุคคล ธุรการหรือที่เรียกว่า ฝ่ายสนับสนุน) TPA
news

