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ขอย้ อนกลับไปเมื่อต้ นปี 48 ดิฉนั พบว่า อัตราการ turnover ของ PC ค่อนข้ างสูง สาเหตุสว่ นใหญ่มาจากหนี ้สิน
ร้ อยทังร้้ อย และย้ อนหลังไปอีกก่อนหน้ านัน้ 6 เดือน (กลางปี 47 แหละ) ดิฉันนัง่ นึกย้ อนว่า ดิฉันมีส่วนผิดด้ วย ผิดเรื่ อง
อะไรหรื อ? ผิดตรงที่ปล่อยพนักงานได้ หนังสือรับรองรายได้ ไปโดยง่ายดาย ใครขอก็ให้ ซึ่งพนักงานนาไปเป็ นหลักฐานใน
การขอมีบตั รเครดิต ในเวลาช่วงนัน้ บรรดาบริ ษัทสินเชื่อทังหลายก
้
าลังเกิดเหมือนดอกเห็ด รายได้ 7,000 บาท ก็เปิ ดเครดิต
ได้ ทาเอาป่ วนกันทังเมื
้ อง
หลังจากที่เกิดปั ญหานี ้ ดิฉนั แจ้ งในที่ประชุมพนักงานว่า
“ต่อไปนี ้ ใครขอหนังสือรับรองรายได้ จะต้ องแนบหลักฐาน ว่านาไปใช้ อะไร และจะให้ เฉพาะทีจ่ าเป็ นจริ ง ๆ
สินเชื่อที่อยูอ่ าศัย หรื อที่คิดว่าจาเป็ นให้ แจ้ งมา ใครไปขอบัตรเครดิตไม่ให้ แล้ ว ”
แต่ก็สายไปเสียแล้ ว เพราะพนักงานมีบตั รเครดิตมากกว่า 1 ใบกันทังนั
้ น้ บริ ษัทสินเชื่อก็พฒ
ั นาตนเองเหมือนกัน
ให้ เครดิตได้ โดยที่ไม่ต้องมีหนังสือรับรองรายได้ เพียงแต่มีสลิปเงินเดือนก็พอแล้ ว แต่ดิฉันก็ย ้าเรื่ องความเสียหายที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคต และที่เกิดไปแล้ วกับหลายคน
ดิฉนั คิดว่าต้ องหาทางบรรเทาปั ญหาเหล่านี ้ให้ ได้ ดิฉนั ติดตามดูรายการโทรทัศน์ ซึ่งมีรายการที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ผู้มีปัญหาเรื่ องหนี ้สิน เรื่ องบัตรเครดิต เรื่ องสินเชื่อทังหลาย
้
ดิฉนั เกิดความคิดขึ ้นทันทีว่าจะต้ องให้ พนักงานของเราได้ รับรู้
บ้ าง รุ่งขึ ้น ดิฉนั ได้ สงั่ ลูกน้ อง ให้ ติดต่อไปยังรายการโทรทัศน์ เพื่อขอซื ้อเทปบันทึกภาพรายการ และก็ได้ มาหลายรายการ
ทีเดียว เมื่อเดือนมิถนุ า 48 ในวันประชุม PC ดิฉนั ได้ เริ่ มให้ พนักงานได้ ดเู ทปบันทึกรายการ อย่างน้ อยก็เป็ นอุทาหรณ์ เป็ น
บทเรี ยน และมีวิธีแนวทางแก้ ไขปั ญหาชีวิต (ซึ่งเป็ นรายการที่ดีม าก) พนักงานส่วนใหญ่ได้ ดแู ล้ วปรบมือชอบใจว่า ชีวิตที่
มองไปเห็นแต่ทางตัน ก็มีทางออก ดิฉนั แจ้ งในที่ประชุมพนักงานว่า อีก 6 เดือนข้ างหน้ า ดิฉนั จะติดตามผลต่อไป
ให้ ตายเถอะโรบิน พนักงานเป็ นร้ อย ๆ คน ร้ อยพ่อพันแม่ พูดไปจะเชื่อหรื อไม่ ไม่อาจคาดเดาได้ แต่ค นทีเ่ ชื่อและ
เริ่ มสานึกตน และบอกว่า
“ผมหยุดเป็ นหนี ้แล้ วครับ”
ดิฉนั ถามว่า
“บอกเหตุผลหน่อยสิวา่ เพราะอะไร”

(ดิฉนั คิดว่าดูเทปรายการแล้ วสานึกได้ ส่วนหนึง่ ก็มีหรอก แต่อีกส่วนหนึง่ ก็ไม่คอ่ ยแน่ใจ) พนักงานคนที่บอกว่า
หยุดแล้ ว ตอบเบา ๆ ว่า
“ไม่มีใครปล่อยสินเชื่อให้ แล้ วครับ เพราะหนี ้เน่าหมด”
ดิฉนั ได้ กาหนดแนวทางที่จะให้ พนักงาน PC ทุกคนที่จะเข้ าใหม่ ได้ ดเู ทปบันทึกรายการนี ้ ซึง่ จะต้ องย ้าเตือนกัน
ตลอดไป
อีกอย่างที่ดิฉันต้ องเตือนพนักงานซีเรี ยสมาก ๆ คือการมีหนี ้นอกระบบ เนื่องจากว่ ามันเป็ นหนี ้ที่โหดร้ ายที่สดุ
จ่ายแต่ดอกไม่เคยถึงต้ นเสียที พนักงานต้ องไปรับเงินทอนจากเจ้ าหนี ้ แต่ PC เราก็ไม่เบา มีวิธีการหลบหนี ้ หรื อชะลอการ
จ่าย โดยการไปปิ ดบัญชีเงินเดือน แล้ วเปิ ดบัญชีใหม่ เจ้ าหนี ้อยากได้ บตั รก็ให้ ไป ไม่ได้ หนีหนี ้นะ แต่ไม่ให้ เงินหมดทังบั
้ ญ ชี
ปล่อยให้ เขาทวงไปเรื่ อย ๆ ดิฉนั ก็แนะนาไปว่า
“กู้เงินเขามาก็ต้องคืน อย่าหนี อย่าเบี ้ยว คืนหมดก็หยุดซะ แล้ วห้ ามไปกู้ใหม่ ชีวิตเริ่ มต้ นใหม่ได้ เสมอ”บางคนก็
โอเคในระดับหนึง่ บางคนก็ทาได้ บางคนก็ยงั หยุดไม่ได้ สิง่ ที่ดิฉนั ต้ องเตือนเพิ่มมากขึ ้นก็คือ การลดรายจ่าย ซึ่งเคยใช้ จ่าย
อะไรให้ ทบทวนตนเองแล้ วลดรายจ่าย ก็จะไม่ต้องไปกู้เงินเป็ นหนี ้เป็ นสิน
กลับมาปั ญหาของน้ องตุ้มต่อ เพราะค้ างคาตอบไว้ เรื่ องไปเจรจากับกรมบังคับคดี หลังจากที่ได้ คุยกับน้ องตุ้ม
ประมาณ 1 สัปดาห์ น้ องตุ้มก็กลับมาพร้ อมหนังสือจากกรมบังคับคดี ระงับการอายัดเงินเดือน น้ องตุ้มแจ้ งว่า ได้ ไปขอ
ความเห็นใจจากเจ้ าหน้ าที่ และขอชาระเท่าเดิม โดยไม่ต้องมาหักเงินเดือน จนกว่าหนี ้จะหมด (ค่อยยังชัว่ เรื่ องจบด้ วยดี)
อีกเรื่ องหนึง่ ที่ดิฉนั ต้ องขอร้ องพนักงาน PC คือเรื่ องโทรศัพท์มือถือราคาแพง ดิฉนั พูดในที่ประชุมว่า
“คงห้ ามไม่ได้ ที่จะไม่ให้ มีโทรศัพท์ แต่ขอร้ อง 1 เครื่ องพอ ราคาพอสมควร ไม่ต้องอวดกันว่าของใครแพงกว่า ของ
ใครดีกว่า”
พูดไปเถอะ ไม่เชื่อหรอก แต่ต้องพูด เพราะเป็ นการเตือนสติ ดิฉนั บอกลูกน้ องตัวเองว่า ทุกครัง้ ที่ประชุมพนักงาน
ขอให้ เตือนสติ PC ทุกครัง้ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของหนี ้ เรื่ องของโทรศัพท์ และเรื่ องอื่น ๆ ที่บนั่ ทอนคุณภาพชีวิต ลูกน้ องดิฉนั
บอกว่า
“ที่พี่พดู มา มีแต่เรื่ องส่วนตัวทังนั
้ นเลย
้ จะดีเหรอ พูดไป มันไม่เกี่ยวกับงานซักหน่อย”
ดิฉนั สวนทันทีวา่
“ดีสิ ทาไมจะไม่ดี พวกเขาอยูไ่ ด้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี เราก็มีคนทางาน พวกเขาอยูไ่ ม่ได้ เราก็เสียคนแน่ ๆ”
ลูกน้ องดิฉนั ตอบว่า

“เรื่ องแบบนี ้ต้ องพี่พดู ถึงจะมีน ้าหนัก พวกผมพูด เด็กไม่ฟังหรอก”
ดิฉนั จึงตอบว่า
“ถ้ าเราไม่เริ่ มต้ นวันนี ้ แล้ วเราจะเริ่ มเมื่อไหร่ เราต้ องช่วยกันเตือนสติ ถ้ าเราไม่เตือน เราเสียคนใช่มัย้ (คือเราเสีย
พนักงาน) ถ้ าพนักงานเชื่อเรา และไม่มีหนี ้สิน วันนี ้เค้ าบ่นว่าเราว่าเรื่ องส่วนตัวเค้ า แต่วนั หน้ าเค้ าจะขอบใจเรา ที่ทาให้ เค้ า
ไม่เสียคน (ยังเป็ นคนมีงานทาต่อไป)”
หนี ใ้ นระบบ และหนี น้ อกระบบ สร้ างความปั่ น ป่ วนในการท างานให้ พ นักงาน และห้ า งทัง้ หลายแหล่ ซึ่ ง มี
ผลกระทบมากขึ ้น ๆ พนักงานขายต้ องคอยรับโทรศัพท์จากเจ้ าหนี ้ ไม่เป็ นอันขายของ บางคนรับโทรศัพท์เสร็ จก็หลบหลีก
หนี หายหน้ า ไม่อยู่ในพื ้นที่ขาย เพราะรู้ ว่าเจ้ าหนี ้กาลังมา บางคนกาลังเสนอขายสินค้ า ก็ต้องหยุดเพื่อรับโทรศัพท์ แล้ ว
เกิดอะไรขึ ้น
มาตรการเด็ดขาดของห้ างฯ เหมือนฟ้าผ่า
“ห้ ามพนักงาน PC ทุกคนพกโทรศัพท์มือถือเข้ าห้ างฯ ใครฝ่ าฝื นถูกลงโทษถึงขัน้ ไม่ต้องมาลงพื ้นทีข่ าย”
ได้ ผลดีมาก อย่างน้ อยก็ทาให้ เจ้ าหนี ้ขาดการสือ่ สารกับลูกหนี ้ 8-9 ชม. แต่ก็ไม่ได้ ทาให้ พนักงานเข็ดทีจ่ ะสร้ างหนี ้
และท้ ายสุด เราคงไม่เสียคน ถ้ าเราทุกคนตระหนักถึง ความเป็ นคน..........

