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ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สงครามระหว่างฝ่ายงาน
ทางตรงกับฝ่ายงานทางอ้อม

ปี
ทีผ่่ำนมำในญีปุ่น่ มข่ีำวว่ำพนักงำนสำวบรษัิทใหญ่แห่งหนึง่ ฆ่ำ

ตัวตำย สำเหตุที่ค้นพบก็คือตำยเพรำะเหนื่อยมำกจำกกำร

ท�ำงำน (Karoshi) พนักงำนคนนัน้ เป็นพนกังำนฝ่ำยขำย ประสำนงำน

ลูกค้ำ ต้องท�ำงำนจนไม่มีเวลำนอน เกิดควำมเครียดอย่ำงรุนแรง จน

ฆ่ำตัวตำย ผู้เชี่ยวชำญให้ควำมเห็นว่ำลักษณะงำนที่พนักงำนคนนั้น

ท�ำ จะมีงำนที่ไม่ประจ�ำเข้ำมำค่อนข้ำงมำก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงำนที่ 

ไม่เกี่ยวกับงำนโดยตรงของตัวเอง กรณีตัวอย่ำงเหล่ำน้ีเกิดขึ้นบ่อยๆ 

ในอดีต เป็นต้นว่ำ พนักงำนเสียชีวิต ระหว่ำงกำรไปฝึกอบรมที่ต้อง

ค้ำงแรม ส�ำนักงำนควบคุมมำตรฐำนแรงงำน ลงควำมเห็นว่ำ กรณี

เหล่ำนี้ เป็น Karoshi ที่มำจำกงำนที่เป็นงำนรอง (sub) 

จึงมีค�ำถำมว่ำ ท�ำไมงำนปลีกย่อยส่วนเกินจึงเพิ่มมำกขึ้น

เรือ่ยๆ มคีวำมเหน็ว่ำน่ำจะมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของเวลำกำรใช้แรงงำน

ทีเ่ป็นงำนรอง ทีม่ำจำกกำรเรยีกร้องต้องกำรของฝ่ำยงำนทำงอ้อม หรอื

พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ฝ่ำยธุรกำร หรือฝ่ำยบุคคล ต้องกำรแสดงให้เห็น

ควำมส�ำคญัของตนเอง จงึได้สร้ำงงำนทีม่ลี�ำดบัควำมส�ำคญัทีต่�ำ่ออก

มำ พยำยำมท�ำตำมกติกำที่เก่ำๆ ที่สมควรจะทบทวนมำกกว่ำ 

มีงำนอื่นๆ ที่ท�ำขึ้น เพื่อเพิ่มควำมรู้สึกร่วมกัน เป็นต้น ว่ำกำร

แข่งกีฬำภำยในหรือกำรประชุมพนักงำน ต่ำงๆ กำรแข่งกีฬำนั้น เมื่อ

เสร็จสิ้นแล้ว ยังต้องท�ำกำรกำรประเมิน ด้วยกำรตอบแบบสอบถำม

ว่ำ หลังจำกแข่งกีฬำแล้ว จิตส�ำนึกของตัวเองเพิ่มขึ้นหรือไม่ เป็นต้น 
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ตัวอย่ำงอ่ืนๆ ท่ีเป็นงำนรองที่มำจำกฝ่ำยงำนทำงอ้อมก็ เช่น  

E-learning ซึ่งมีขนำดตลำดที่เติบโตขึ้นทุกวัน ระบบนี้เป็นกำรลด

ภำระของทั้งฝ่ำยบุคคลผู้วำงแผน และพนักงำนผู้เรียน จึงเป็นที่นิยม

อย่ำงมำก ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมำ แต่พนักงำนกลับเห็นว่ำ งำนนี้

เพียงแต่ท�ำให้ฝ่ำยบคุคลท�ำงำนสะดวกขึน้เท่ำน้ัน เพรำะ E-learning 

นี้ไม ่เหมือนกับกำรอบรมสัมมนำที่จัดขึ้นในเวลำท�ำงำน แต่  

E-learning นี้ท�ำในระหว่ำงเวลำว่ำงของงำนหรือเวลำพัก เป็นกำร

เรยีนด้วยตวัเอง แต่บรษิทับำงแห่งธรุกจิไม่ด ีในเวลำงำนจงึไม่มเีวลำ

ว่ำง ต้องมำเรียนหลังเลิกงำนแล้วหรือท�ำล่วงเวลำนั่นเอง ในอีกด้ำน

หนึ่ง วิธีน้ีเปรียบเทียบกับกำรฝึกอบรมสัมมนำแล้ว ท�ำได้ง่ำยกว่ำ 

ท�ำให้ฝ่ำยบุคคลคิด และเพิ่มหลักสูตร วิชำขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ทบทวน

หรือดูสภำพควำมเป็นจริงของฝ่ำยงำนทำงตรงเลย 

หลำยๆ แห่งใช้วธีิปิดไฟอัตโนมตัใินเวลำพกัเท่ียง แต่พนกังำน

ฝ่ำยงำนทำงตรง เช่น พนักงำนขำย ท่ีไม่มีเวลำว่ำง ต้องกินข้ำวไป

ท�ำงำนไปในท่ีท�ำงำน เกดิควำมไม่สะดวก อย่ำงยิง่ท�ำให้ประสทิธภิำพ

กำรท�ำงำนต�่ำ ในทำงตรงกำรข้ำม กำรปิดไฟตำมเวลำ ท�ำให้ค่ำไฟ

ลดลง เป็นผลงำนของฝ่ำยบคุคล ธรุกำร นอกจำกนี ้ฝ่ำยบคุคลธรุกำร 

ยังส่งเมล์ที่ไม่ส�ำคัญ ไม่เร่งด่วนมำมำกมำย ถึงแม้ว่ำจะเป็นควำม 

หวังดีก็ตำม

อีกตัวอย่ำงหนึ่ง พนักงำนขำยที่ต้องไปท�ำงำนข้ำงนอก ต้อง

ขึ้นรถใต้ดิน ต่อหลำยต่อ เวลำเคลียร์เงิน ก็ใช้กำรเคลียร์เงินอัตโนมัติ 

คือ เพียงแต่ระบุสถำนีเริ่มต้นกับสถำนีปลำยทำง แล้วระบบจะ

ค�ำนวณมำให้เองอตัโนมตั ิคอื กำรค�ำนวณ ค่ำรถไฟทีต่�ำ่ทีส่ดุ เช่น ถ้ำ

เปลี่ยนสำยนี้ไปสำยน้ี จะเสียค่ำรถไฟที่ต�่ำที่สุด แต่พนักงำนมักจะ

เลือกเปลี่ยนอีกสำยหนึ่ง ซึ่งจะแพงกว่ำ แต่เสียเวลำน้อยกว่ำ ถ้ำ

พนักงำนต้องกำรเงินคืนก็ต้องท�ำเรื่องอธิบำยเหตุผล แต่ก็ไม่มีใคร

ยอมเสียเวลำเพื่อให้ได้เงินคืนเพียง ร้อยเยน หรือสองร้อยเยน อีก

ตัวอย่ำงหน่ึง เวลำจะประชุมกับลูกค้ำ และมีค่ำใช้จ่ำยกำรประชุม 

เช่น ค่ำอำหำร ก็ต้องรำยงำนบันทึกกำรประชุมไม่ต่ำงกับกำรประชุม

ภำยในบริษัท ตำมแบบฟอร์มของฝ่ำยบัญชี รวมทั้งต้องสรุปให้ได้ว่ำ 

ได้ผลดีจำกกำรประชุมอย่ำงไร จึงจะสำมำรถเบิกได้ แน่นอน ฝ่ำย

บญัชมีกัจะอ้ำงว่ำนีม้ไีว้ส�ำหรบัฝ่ำยตรวจสอบด ูกำรประชมุเสยีเวลำ 

2 ชั่วโมง แต่ต้องท�ำรำยงำนอีก 1 ชั่วโมง ฝ่ำยขำยมัวแต่ท�ำรำยงำน 

หลำยๆ ครั้ง ท�ำให้ส่งของให้ลูกค้ำไม่ทันก�ำหนด 

ประเด็นปัญหำฝ่ำยงำนทำงอ้อมนั้น ไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นขึ้น 

บรษิทัญีปุ่น่ส่วนใหญ่ ต้องปวดหัวกับระบบควบคมุเหล่ำน้ีมำนำนแล้ว 

เพียงแต่ว่ำในอดีต ผลกระทบทำงลงที่มำจำกฝ่ำยงำนทำงอ้อมนั้นก็

จะมีเพียง ค่ำแรงงำนที่เพิ่มขึ้น หรือประสิทธิภำพกำรท�ำงำนที่ต�่ำลง

ท�ำให้ ต้นทุนสูงขึ้นเท่ำน้ัน แต่ในปัจจุบัน หำกมำจำกมุมมองของ 

ฝ่ำยงำนทำงตรง แล้ว กล่ำวได้ว่ำ ฝ่ำยงำนทำงอ้อมนัน้เปรยีบเสมอืน 

“ศตัรทูีอ่ยูภ่ำยใน” กำรทีฝ่่ำยงำนทำงอ้อมกลำยมำเป็น “Monster” นัน้ 

กล่ำวกันว่ำ เป็นผลข้ำงเคียงของ Performance-ism (แนวคิดเน้น

ผลลัพธ์) ที่เรื้อรังหลังจำก ช่วงฟองสบู่แตก แนวคิดเน้นผลลัพธ์นี้นั้น 

มกัจะหมำยถงึต้องท�ำงำนให้ได้ดกีว่ำปีก่อน ถ้ำได้ระดบัเดยีวกนักไ็ม่

เป็นทีย่อมรบั ซึง่เป็นระบบทีท่�ำให้ฝ่ำยงำนทำงอ้อมเสยีเปรยีบ ดงันัน้ 

เพื่อสร้ำงควำมส�ำคัญ (ในกำรคงอยู่) ของตนเองจึงต้องสร้ำงงำน

ใหม่ๆ ขึน้ ระบบทีม่ใีนปัจจบุนั ถงึแม้ว่ำจะอยูใ่นสภำพเดมิกจ็ะปฏบิตัิ

ต่อไป ในอนำคตจะมีกำรน�ำเอำ AI (Artificial Intelligence) เข้ำมำ

ใช้ในกำรบรหิำรบรษิทัเพิม่มำกขึน้ หำกมกีำรน�ำมำใช้แทนกลไกของ

งำนทำงอ้อม ยิ่งจะท�ำให้แนวโน้มดังกล่ำว มีควำมเข้มข้นมำกขึ้น

เรื่อยๆ ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลก  

นีเ่ป็นควำมเหน็ของฝ่ำยงำนทำงตรง แต่หำกจำกมมุมองของ

ฝ่ำยงำนทำงอ้อมแล้ว กจ็ะมเีหตผุลทีว่่ำ ไม่ได้ท�ำเพรำะชอบหรอก แต่

เพือ่กำรปฏบิติัตำมกฎหมำย และกำรสร้ำงประสทิธภิำพต่ำงหำก ทกุ

ฝ่ำยท�ำเพื่อฝ่ำยงำนทำงตรงทั้งนั้น แต่ฝ่ำยงำนทำงตรงก็มีควำมเห็น

ว่ำ น่ำจะมวีธิทีีด่กีว่ำนีไ้ม่ใช่หรอื ช่องว่ำงระหว่ำงฝ่ำยงำนทำงตรงกบั

ฝ่ำยงำนทำงอ้อม คงจะแก้ไขให้แคบลงหรือหมดไปได้ยำก ปัญหำนี้

คงไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเท่ำนั้น แต่ในประเทศไทย เรำยังไม่

เคยเห็น Karoshi

(หมำยเหตุ: ฝ่ำยงำนทำงตรง เช่น ฝ่ำยผลิต ฝ่ำยขำยหรือ 

เรยีกว่ำ ฝ่ำยงำนทีท่�ำรำยได้เข้ำมำสูบ่รษิทัหรอืองค์กร ฝ่ำยงำนทำงตรง 

เช่น ฝ่ำยบัญชี บุคคล ธุรกำรหรือที่เรียกว่ำ ฝ่ำยสนับสนุน)
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