เรื่องเล่ าจาก SMEs : จะไม่ ขนึ ้ เงินเดือนลูกน้ องต้ องคิดให้ ดี

บทความโดย : ไพศาล เตมีย์
ลูกน้ องของผมมาเล่าให้ ฟังว่า แฟนทางานที่ SME แห่งหนึง่ มาหลายปี โดยไม่ได้ รับการขึ ้นเงินเดือนเลย ไม่ใช่มา
จากเหตุทางานไม่ดีนะครับ แต่เขาไม่คอ่ ยจะขึ ้นเงินเดือนให้ ใครอื่นเหมือนกัน ว่าแล้ วลูกน้ องก็เลยไปแนะให้ แฟนเปลีย่ นที่
ทางานใหม่ ซึง่ ก็หาได้ จริ งๆ แถมได้ เงินเดือนดีกว่าที่เดิมอีกด้ วย
พอเริ่ มงานใหม่ได้ ไม่ถึงเดือน ที่ทางานเดิมก็มาตามให้ กลับไปทา ให้ เงินเดือนเท่ากับที่ใหม่ที่เขาเพิ่งไปทานัน่
แหละถามว่าจะกลับมาไหม เจ้ าตัวก็วอกแวก เพราะที่ทางานใหม่ก็ยงั ปรับตัวไม่คอ่ ยจะเข้ ากัน นายใหม่ก็ชอบมาเร่งๆเอา
งานแบบจี ้ติด สนองได้ บ้างไม่ได้ บ้าง เพราะความสามารถบางตัวยังขาดอยูย่ งั ต้ องการการพัฒนาอีก ก็เลยเปลีย่ นใจจะ
กลับไปอยูท่ ี่เดิมในที่สดุ
ผมทราบเรื่ องนี ้ ก็เลยหยิบมาเล่าให้ เพื่อน SME ด้ วยกันรับรู้วา่ เรื่ องพวกนี ้ผมว่ามีประเด็นน่าคิดหลายเรื่ องที่นา่
นามาคุยกันคือ
ข้ อแรก การที่ที่ทางานเดิมไปตามเขากลับ ก็แสดงว่าเขาเป็ นคนมีความสามารถที่กิจการยังต้ องการ เพราะถ้ าไม่
ต้ องการอยูแ่ ล้ ว จะลาออกก็ออกไป คงไม่มีใครคิดจะไปตามกลับมาทางานอีก ใช่ไหมครับ
ข้ อที่นา่ สังเกตต่อมาก็คือ ยังให้ เงินเดือนเพิ่มขึ ้นเท่าที่ทางานใหม่อีก ก็ยิ่งแสดงว่า ที่จริ งเดิมทีก็นา่ จะสามารถขึ ้น
เงินเดือนให้ เขาได้ อยูแ่ ล้ ว แต่ไม่ได้ ทา ใช่ไหมครับ แล้ วทาไมจึงไม่ได้ ทา ทังๆที
้ ่เงินเดือนเขาก็ไม่ได้ มากมายอะไร ผมถาม
ลูกน้ องดูก็ประมาณหมื่นสองพันกว่าบาทเอง
การจะไม่ขึ ้นเงินเดือนให้ กบั พนักงานนัน้ ว่าไปแล้ วก็ยอ่ มทาได้ ถ้าคนนันเป็
้ นคนทางานไม่ดี หรื อไม่ก็เงินเดือนสูง
มากจนจะเกินค่าของงานที่ทาแล้ ว แบบนี ้จะให้ เงินเดือนตันเพดาน ไม่มีการขึ ้นให้ อีกแล้ ว ก็เป็ นหลักทัว่ ไปที่เขาใช้ ในการ
บริ หารค่าจ้ าง ไม่ใช่วา่ จะต้ องขึ ้นเงินเดือนกันไปอย่างไม่ร้ ูจบ ใครทาอย่างนันก็
้ เจ๊ งลูกเดียว
และก็ต้องดูชาวบ้ านเขาเหมือนกัน ไม่ใช่จะมองแต่ตวั เราเองอย่างเดียว อย่างกรณีที่ยกมานี ้ เราไม่ขึ ้นเงินเดือนให้
แต่คนอื่นเขาจ่ายได้ เขาก็ได้ คนของเราไปซิ
การขึ ้นเงินเดือนนัน้ ปกติแล้ วมันเป็ นการตอบแทนและจูงใจให้ ลกู น้ องให้ อยากทาดีขึ ้นไปเรื่ อยๆ บางปี จะไม่ขึ ้นก็
ทาได้ อยูแ่ ล้ วถ้ าผลงานเค้ าไม่ดี และยังเท่ากับเป็ นการบอกให้ ลกู น้ องรู้วา่ ต้ องปรับปรุงตัวอย่างแรง หรื อบางปี จะขึ ้นมาก ขึ ้น
น้ อย ก็วา่ กันไปตามเนื ้อผ้ า

แม้ วา่ วันหนึง่ ก็จะเดินมาถึงจุดที่เงินเดือนสูงแล้ วก็จริ ง แต่ก่อนถึงวันนัน้ เขาก็ต้องให้ การพัฒนาความรู้
ความสามารถกันในหลายรูปแบบเพื่อให้ ก้าวหน้ าไปพร้ อมกับเงินเดือนที่เพิ่มขึ ้น
ครัน้ พอถึงวันที่จะขึ ้นต่อไปไม่ไหวแล้ ว หลายกิจการเขาก็ยงั มีเงินรางวัลจูงใจประเภทอื่นๆเป็ นลูกเล่นอีกให้
คนทางานอยากทาดีอยูต่ อ่ ไป ไม่วา่ จะการแบ่งปั นผลกาไร ให้ โบนัสพิเศษตามผลงาน ให้ เงินตอบแทนตามโครงการ เป็ น
ต้ น สารพัดงัดมาเล่นได้ ไม่ใช่ไม่ขึ ้นกันเฉยๆ เล่นไม่ขึ ้นหลายปี เข้ า คนทางานจะขาดความกระตือรื อร้ นได้ นะครับ พอมี
อะไรดีกว่า เขาก็วอกแวก ต้ องให้ ไปชวนกลับมาอีกอย่างที่วา่
สาหรับตัวอย่างนี ้ อยูด่ ีๆเล่นไม่ขึ ้นเงินเดือนกันเลยโดยไม่เกี่ยวกับผลงาน คิดแต่เรื่ องต้ นทุนอย่างเดียว คนทางาน
ก็ขาดแรงจูงใจ อยูไ่ ปวันวัน แบบนันมั
้ นก็ไม่ได้ เป็ นผลดีกบั ใครเลย
นี่ดีนะ ที่ทางานใหม่เขาก็ดนั มีความคาดหวังสูงไปบ้ าง และอาจไม่เข้ าใจจิตวิทยาคนเข้ าใหม่ที่ต้องดูแลและ
ให้ เวลาปรับตัว ต้ องการให้ มีการฝึ กเสริ มในส่วนความสามารถที่ยงั ขาดเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบงานใหม่จึงขลุกขลัก
ไม่ลงตัว
ยังไม่พอ เจ้ าตัวยังไปรู้มาอีกว่า ที่ใหม่ตอ่ ๆไปก็มีนโยบายจะไม่ขึ ้นเงินเดือนกันคล้ ายๆที่ทางานเก่าอีกเหมือนกัน
อ้ าว!เจอแบบนี ้อีกแล้ วหรื อ? เอาไงดี จังหวะนี ้ เจ้ าตัวถูกชวนกลับพอดี ที่ทางานเดิมเลยได้ เขากลับไป
แต่ถ้าสถานการณ์เป็ นว่าเขาเริ่ มมีความสุขและปรับตัวได้ กบั การทางานที่ใหม่แล้ ว ส่วนใหญ่แล้ วการจะชวนให้
กลับไปที่เดิมมักไม่ลงตัวง่ายๆอย่างนี ้นะครับ
เลยเก็บเอาเรื่ องนี ้มาฝากเพื่อน SME สัปดาห์นี ้ ว่าระวังจะเสียคนที่ไม่อยากเสียเมื่อไม่ขึ ้นเงินเดือนให้ เขาครับ

