หักเงินเมื่อ

มาสาย
โดย ทีมงาน HR Center

สิ่งทีก่ วนใจทัง้ หัวหน้างานและ HR ก็คือ
แต่เรื่องนี้จะเป็นปัญหามากส�ำหรับพนักงาน
“พนักงานสาย” และส่วนใหญ่การมาสายนี ้ รายวันที่ท�ำงานในสายการผลิต เพราะการขาดคน
ก็จะเป็ นนิ สยั ประจ� ำตัวเสี ยด้วยคื อใครสาย ไปในแต่ละจุดจะมีผลกระทบต่อการผลิตชิน้ งาน และ
ก็สายอยู่นนั่ แหละ มี เหตุผลสารพัดทีจ่ ะบอก การจัดก�ำลังคน
ได้ว่าท�ำไมถึงต้องมาสาย
พฤติ ก รรมการมาสายจึ ง กลายเป็ น เรื่ อ งที่
มาสายบ่อย ๆ เข้าก็ก ระทบกั บการ ต้องหามาตรการมาจัดการกันครับ
ประสานงาน ไม่วา่ กับในองค์กรหรือกับลูกค้า
มาตรการที่มักจะใช้กันก็มีหลากหลาย เช่น
และพาร์ทเนอร์นอกองค์กร
• หักเงินเดือน
ไม่ได้มแี ค่การประสานงานเท่านัน้ หาก
• จ่ายเบี้ยขยันให้กับคนที่เข้างานตามเวลา
ดูกันลึก ๆ เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
• น�ำการมาสายมาเป็นเกณฑ์ในการปรับ
องค์กรทีเดียว เพราะเมื่อชั่วโมงการท�ำงาน
ขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี หรือการจ่ายรางวัล
หายไป ก็เท่ากับองค์กรจ่ายเงินโดยไม่ได้
ต่าง ๆ
งานในชั่วโมงท�ำงานนั้น ๆ อย่างนี้ก็เกิดการ
สูญเปล่า
วั น นี้ เ ราจะยกมาคุ ย กั น ถึ ง แค่ เ รื่ อ งเดี ย วคื อ
ส�ำหรับพนักงานรายเดือน อาจมีขอ้ อ้าง “การหักเงินเดือนพนักงานเมื่อมาสาย” กันนะครับ
ได้ว่า “ฉันมาสายแต่ฉันก็อยู่ดึกท�ำงานให้จน
เสร็จนะ”

หน้ า ที่ ดูแ ลพนั ก งานเป็ น เรื่ อ งของ
หัวหน้างาน เพราะใกล้ชิดพนักงานและ
รูต้ นื้ ลึกหนาบางในเรือ่ งราวเป็นอย่างดี

Q

ท�ำได้ไหม?

ท�ำได้ครับ แต่ต้องหักตามเวลาที่เขา
มาสายจริง จะมาวางเกณฑ์วา่ มาสายเกิน 15
นาที ถือว่าเป็น 1 ชั่วโมง อันนี้ไม่เข้าตามหลัก
กฎหมายครับ เพราะตามหลัก no work, no
pay เขาไม่ท�ำงานกี น่ าที ก็ no pay เท่านัน้
แบบนี้ตรงไปตรงมาและถูกต้อง

Q

HR ควรเป็นคนท�ำเรื่องนี้ใช่ไหม

ดูเผิน ๆ ก็ดูจะเป็นหน้าที่ของ HR แหละครับ
แต่ขอให้ค�ำนึงถึงผลกระทบนิดหนึ่ง ว่าจริ ง ๆ แล้ว
หน้าทีด่ แู ลพนักงานเป็ นเรื ่องของหัวหน้างานเพราะ
ใกล้ชิดพนักงานและรู้ ตื้นลึ กหนาบางในเรื ่ องราว
เป็ นอย่างดี
ดังนั้นการเซ็นว่าจะหักเงินพนักงานเท่าไหร่
น่ า จะเป็ น อ� ำ นาจของหั ว หน้ า งานใช่ ไ หมครั บ
หาก HR เป็นคนเซ็นเองจะไปรู้เรื่องราวอะไรใน
รายละเอียดล่ะครับ ว่าเหตุผลนั้นสมควรหรือไม่
อย่างไร เล่นท�ำไปโดยไม่รเู้ รือ่ งชัดเจนแบบนี้ เดินไป
ทางไหนพนักงานคงไม่อยากคุยด้วยแน่

NO WORK,
NO PAY

เขาไม่ท�ำงานกี่นาที ก็ no pay เท่านั้น

Q

ต้องระวังผลกระทบเรื่องอื่นไหม

ก็มนี ะครับ เพราะการวางกฎระเบียบว่าจะหักเงิน
แบบนี้ เราต้องการก�ำกับคนที่มาสาย แต่บางครั้งก็
มีบ้างที่คนดีท�ำงานเก่งอาจมาสายบ้าง แล้วพอโดน
หักเงินก็พาลน้อยใจว่าท�ำงานดีมาตั้งนาน พอมาสาย
ครั้งเดียวโดนหักเงินซะแล้ว
อย่างว่าล่ะครับ เรื่องเงินทองนี่มันของบาดใจ
พนักงาน ได้กด็ ใี จ หักไปก็เสียใจ จึงต้องค�ำนึงถึงประเด็น
นี้ไว้ด้วยนะครับ
ทางแก้ส�ำหรับกรณีนมี้ ีอยูค่ รับคือ อาจจะก�ำหนด
ไว้วา่ มาสายกีค่ รัง้ หรือกีน่ าทีใน 1 เดือน จึงจะหักเงินเดือน
อันนี้ก็พอจะช่วยให้ผ่านกรณีนี้ไปได้ เพราะคนที ่ไม่มี
พฤติ กรรมปกติ เป็ นคนมาสาย เขาไม่มาสายบ่อยหรอก
ครับจริ งไหม ส่วนคนมาสายบ่อย ๆ ก็ ว่ากันไปตาม
ระเบี ยบไงครับ

การออกมาตรการบางอย่างหากหว่านแห
มากเกินไป กลายเป็นว่าไปกระทบความรู้สึกของ
คนส่วนใหญ่ซึ่งท�ำถูกอยู่แล้ว

Q

มีอย่างอื่นที่ต้องคิดอีกไหม

ก็มีอีกเล็ก ๆ น้อย ๆ ครับคือ จะท�ำอะไรต้องระวัง
ว่าบางครั้งคนที่ท�ำผิดเป็นเพียงคนส่วนน้อย การออก
มาตรการบางอย่างหากหว่านแหมากเกิ นไป กลายเป็ น
ว่ า ไปกระทบความรู้ สึ ก ของคนส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง ท� ำ ถู ก
อยู่แล้ว แทนทีจ่ ะเฉพาะเจาะจงกับคนท�ำผิด (ซึง่ มีนอ้ ย)
การหักเงินเมื่อมาสายจึงเป็นเรื่องที่ต้องสื่อสารกันให้ดี
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันครับ

หลายแห่ ง ที่ มี ค วามคิ ด ว่ า จะใช้
มาตรการนี้กับพนักงาน ก็ลองน�ำประเด็น
ต่าง ๆ ไปพิจารณาดูนะครับว่าจะดัดแปลง
หรือสื่อสารกันอย่างไร ให้คนดีมีก�ำลังใจ
ในขณะเดียวกันก็ก�ำกับควบคุมพฤติกรรม
พวกล�้ำเส้นได้ด้วย
ส่วนองค์กรที่ท�ำไปแล้วก็หวังว่าจะ
ได้ผลตามที่ตั้งใจนะครับ

