เรื่องเล่ าจาก SMEs : เก็บเงินลูกค้ าแล้ วไม่ ส่งบริษัท ไม่ เลิกจ้ างได้ ไหม?

บทความโดย : ไพศาล เตมีย์
เพื่อน SME ด้ วยกันโทรมาคุยว่า พนักงานขายของเขาเก็บเงินจากลูกค้ าเป็ นเงินสดประมาณหกหมื่นกว่าบาท แต่
ไม่ได้ สง่ คืนบริ ษัท เอาไปใช้ สว่ นตัวเลย เพิ่งมาตรวจพบ ใจหนึง่ ก็ร้ ูอยูว่ า่ เรื่ องแบบนี ้ สมควร "ให้ ออก" แต่อีกใจหนึง่ ก็อยาก
"เอาไว้ " รู้สกึ ลังเลใจ เลยโทรมาคุยกับผม
เรื่ องแบบนี ้ ถ้ าว่ากันแบบมาตรฐานสากลแล้ ว อาจตอบแบบไม่ต้องคิดมากเลยว่า เขาก็ให้ ออกกันแทบทังนั
้ น้
เพราะถือเป็ นเรื่ องทุจริ ตอย่างร้ ายแรง ไม่คอ่ ยมีใครเขารักษาพวกแบบนี ้ไว้ หรอก ขืนใครเก็บเอาไว้ หัวหน้ าของพนักงานคน
นันก็
้ อาจเดือดร้ อนไปด้ วย อาจถูกติฉินนินทาว่าปกป้องลูกน้ องในทางที่ผิด ดีไม่ดีคนอื่นอาจคิดว่าหัวหน้ าคนนี ้มีสว่ นด้ วย
หรื อเปล่า ส่วนในแง่ของบริ ษัทแล้ ว ก็ไม่อาจมัน่ ใจได้ เลยว่าถ้ าให้ โอกาสคนทาผิดแบบนี ้แล้ วครัง้ หน้ าเขาจะไม่ทาแบบนี ้อีก
แถมถ้ าเอาไว้ คนอื่นมาทาผิดแบบเดียวกันบ้ างจะทาอย่างไร ถ้ าให้ ออก มิกลายเป็ นหลายมาตรฐานหรื อ
เหตุผลที่วา่ ควรจะต้ องให้ ออกนี ้ ผมว่าเพื่อนก็ร้ ูแบบไม่ต้องอธิบาย แต่แกก็ยงั ลังเล ท่าทีคงจะอยากเอาไว้ ว่างัน้
เถอะ ถ้ ามีเหตุผลรองรับพอ และไม่ทาให้ เสียการปกครอง
เพื่อนเล่าให้ ฟังต่อไปว่า เคยมีกรณีทานองนี ้มาแล้ ว แกตัดสินใจให้ ออกไป เลยไปอยูก่ บั คูแ่ ข่งเสียนี่ เหมือนไม่ให้
ออกก็เสียให้ ออกก็เสียยังไง ๆ อยู่
ผมถามว่า แล้ วกรณีนี ้มันมีอะไรแตกต่างจากกรณีที่แล้ วหรื อไม่ แกก็วา่ "แตกต่าง" เพราะคนนี ้ก็อยูก่ นั มานาน
หลายปี ไม่เคยมีเรื่ องทานองนี ้มาก่อนเลย แถมยังทางานมาด้ วยดีด้วย จะว่าเป็ นคนมีนิสยั ทุจริ ต จึงไม่นา่ จะใช่ พี่ชายของ
พนักงานคนนี ้ก็ร้ ูจกั กันดีแบบเป็ นเพื่อนสนิท ฝากฝั งมาทางานด้ วยตังนานแล้
้
ว
ผมเลยพูดคลายปมให้ เพื่อนว่า มีคาพูดในหมูน่ กั บริ หารว่า "ระบบหรื อหลักเกณฑ์อะไรที่ดีที่สดุ ของที่หนึง่ ไม่
จาเป็ นต้ องถือเป็ นเรื่ องที่ดีที่สดุ สาหรับอีกที่หนึง่ เสมอไป" ในทานองกลับกัน "สิง่ ที่ที่อื่นเขาว่าไม่ดี แต่สาหรับเราอาจจะดีก็
ได้ " ใช่ไหมเพื่อน
ดังนัน้ ในกรณีของเขา จะเก็บพนักงานคนนี ้ไว้ ก็ไม่ใช่เรื่ องแปลก แถมยังเป็ นการให้ โอกาสเขาได้ แก้ ตวั แก้
ความผิดที่ได้ ทาลงไปด้ วย ดีไม่ดีอาจได้ ใจของพนักงานกลับมาอีกหลายเท่าก็ได้
เพื่อนฟั งแล้ วชอบใจคาว่า "ให้ โอกาส" เพราะว่าไปแล้ วสิง่ นี ้ใครก็ต้องการ ยิ่งเป็ นการให้ โอกาสคนทาผิดที่คิดจะ
ปรับปรุงตัวด้ วยแล้ ว ก็ยิ่งเป็ นเรื่ องที่ต้องการโอกาสมากเข้ าไปใหญ่

ในบริ ษัทใหญ่ ๆ นัน้ แม้ หวั หน้ าจะอยากให้ โอกาสลูกน้ องของตนที่ทาผิดแบบนี ้บ้ าง ก็ทาไม่ได้ ดงั่ ใจ เพราะ
หัวหน้ าในระดับสูงขึ ้นไปของหัวหน้ าอีกทีหนึง่ อาจไม่เห็นด้ วยก็ได้ และถึงจะเห็นด้ วย นายใหญ่เองก็อาจไม่เห็นชอบด้ วย
ด้ วยซ ้าเพราะต้ องรักษามาตรฐานการลงโทษของบริ ษัท มิฉะนันจะไม่
้
มีใครยอมยึดกฎ กติกากลางที่กาหนดไว้ หน่วยงานนี ้
ก็จะขอยกเว้ นโทษทางวินยั ให้ คนนัน้ อีกฝ่ ายหนึง่ ก็จะขอยกเว้ นให้ คนนี ้ ความวุน่ วายก็จะมาเยือนบริ ษัทเหล่านันในที
้ ่สดุ
แต่..ในบริ ษัทเล็ก ๆ ที่มีคนแค่ยี่สบิ สามสิบคน คนเป็ นเจ้ าของกิจการสามารถเข้ าถึงพนักงานได้ ทกุ คนว่าใครเป็ น
อย่างไรอานาจของเจ้ าของก็มีอยูเ่ ต็มพิกดั กฎระเบียบต่าง ๆ ก็เป็ นผู้ออกมาเองกับมือทังหมด
้
จะยกเว้ นโทษร้ ายแรงให้ กบั
ใครจึงสามารถทาได้ ง่ายกว่ามาก และก็พออธิบายให้ คนอื่นเข้ าใจกันได้ เพราะใครดีไม่ดีแค่ไหนก็ร้ ูจกั กันหมดอยูแ่ ล้ ว นี่ก็
อาจจะเป็ นข้ อดีของธุรกิจขนาด SME ด้ วยซ ้า
เพราะฉะนัน้ จะถือหลักการที่ยืดหยุน่ ดูเป็ นกรณี ๆ ไปของเราเอง จึงเป็ นเรื่ องที่ทาได้ นา่ ..อย่ากังวลมากเพื่อน ว่า
ไปได้ เล้ ย...

