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  ดังท่ีไดกลาวมาขางตนแลววา คนทํางานเปนที่ส่ิงสําคัญท่ีสุดไมนอยกวา 
“เงิน”โดยเฉพาะในธุรกิจอาหาร/ภัตตาคารเปนธุรกิจท่ีตองใชประโยชนจากทรัพยากร
บุคคลมากกวาธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ เพราะสวนหน่ึงในธุรกิจอาหาร/ภัตตาคารจะเนนการ
ขายบริการโดยบุคคลเพื่อความพึงพอใจของลูกคา มากกวาใชเคร่ืองจักรทํางาน ไมวาจะ
เปนต้ังแตพนักงานตอนรับ พนักงานเสริฟ ท่ีสําคัญมากตอธุรกิจท่ีเรียกไดวาเปนฝาย
ขาย-ตัวทําเงินแบบประชิดตัว พนักงานครัวที่ทําการประกอบอาหาร หรือแมกระท่ัง
พนักงานลางจาน เน่ืองจากในธุรกิจอาหาร/ภัตตาคารน้ี ลูกคาผูมาใชบริการมิไดตองการ
อาหาร/เคร่ืองด่ืมเพื่อกินใหอิ่มแตเพียงอยางเดียว แตลูกคาปรารถนาที่จะไดรับการสอบ
สนองความหิวดวยอาหารที่อรอย สะอาด ใชเวลาท่ีเหมาะสมในการรอคอย และท่ีสําคัญ
คือการเอาใจใสการดูแลจากพนักงานดวย ดังน้ันจึงกลาวไดวาธุรกิจน้ีลวนแลวแตใช
ความสามารถสวนบุคคลของคนทํางานท้ังส้ิน 
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1.1     งานที่เกี่ยวของกับ “คน” ในธุรกิจอาหาร 

  คนทํางานในธุรกิจอาหาร/ภัตตาคาร จะตองมีอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ หรือมีครบท้ังคุณภาพและปริมาณ โดยตองครอบคลุมงานหลัก 3 สวน คือ 

1. สวนที่เกี่ยวกับการใหบริการลูกคา 
 ไดแกงานในตัวภัตตาคาร (DINING ROOM) ท้ังหมด ถือเปน

สวนงานที่จะตองพบปะกับลูกคามากท่ีสุด (FRONT OF THE HOUSE) สามารถ
แบงเปน 2 หนาท่ี คือ  

1.1) งานตอนรับ  เปนงานที่เกี่ยวกับการดูแลและอํานวย
ความสะดวกใหกับลูกคาท่ีเขามารับประทานอาหาร ต้ังแตการรับจองท่ีน่ังใหกับลูกคาท่ี
โทรศัพทมาจองโตะ การเช้ือเชิญใหลูกคาน่ังพักระหวางรอโตะอาหารวาง การนําพา
ลูกคาไปยังโตะอาหาร ตลอดจนการใหขอมูลตาง ๆ ของรานอาหารเมื่อลูกคาสอบถามไม
วาจะทางโทรศัพทหรือเดินมาถามที่หนาราน 

1.2) งานบริการ  เปนงานที่เกี่ยวกับการใหบริการทุกอยาง
เกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองดื่ม เชน การรับคําส่ังอาหาร การนําอาหารและเคร่ืองด่ืมมา
บริการ การเก็บภาชนะที่ใชแลว การดูแลความเรียบรอยระหวางลูกคารับประทานอาหาร 
การเก็บเงินคาอาหารและเคร่ืองด่ืม เปนตน  
  สวนที่เกี่ยวกับการใหบริการลูกคาน้ี นับเปนสวนท่ีมีบุคลากรทํางานมาก
ท่ีสุดในภัตตาคาร โดยจํานวนพนักงานในสวนนี้ควรจะเปนสัดสวนโดยตรงกับจํานวน
ลูกคาท่ีเขามาใชบริการ เพราะหนาท่ีของสวนงานนี้จะตองทําการติดตอส่ือสารกับลูกคา
และประสานงานกับสวนงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยเรียกไดวาลักษณะของงานเริ่มต้ังแต
ลูกคาเดินเขามาหนารานไปจนถึงลูกคากลับออกไปเลยทีเดียว 
 บุคคลท่ีทํางานในสวนที่เกี่ยวกับการใหบริการลูกคาน้ีถือเปนผูทําเงินให
องคกรท่ีสําคัญยิ่ง เพราะงานชนิดน้ีถือเปนงานขายโดยตรง โดยที่พนักงานจะตองมี
ความสามารถในการเสนอขายที่เหมาะสม เชิญชวนส่ังอาหารแบบไมช้ีชวนอยางนา
เกลียด กลาวคือจะตองมีช้ันเชิงการพูดหรือทักษะการพูดท่ีถูกตองน่ันเอง 
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 อน่ึง พนักงานสวนใหบริการลูกคาน้ีจะเปนผูเช่ือมระหวางลูกคากับสวน
งานอื่น ๆ ในภัตตาคาร ไมวาลูกคาจะชมเชยหรือรองเรียนหรือตําหนิใด ๆ จะตองผาน
พนักงานสวนน้ีท้ังส้ิน ดังน้ันคุณสมบัติของพนักงานในสวนงานน้ีจึงจําเปนท่ีจะตองมี
จิตสํานึกในการบริการท่ีดี (SERVICE MIND) ตลอดจนมีความอดทน ใจเย็น ควบคุม
อารมณใหเปน และมีหนาตาที่แสดงความเปนมิตรและยิ้มแยมอยูเสมอ บุคลากรในสวน
งานนี้นอกเหนือจากเปนผูทําเงินเขาองคกรแลว ยังมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหลูกคา
กลับมาใชบริการหรือไมมาใชบริการอีกตอไป 

 
 

2. สวนการผลิตอาหาร 
   ไดแกงานในหองครัว ถือเปนหน่ึงในงานเบื้องหลัง (BACK OF 
THE HOUSE) ท่ีสําคัญของธุรกิจ ประกอบไปดวยงานยอย ๆ คือ การตรวจเช็คอาหารที่
รับจากแหลงผลิตแหลงขาย การเก็บรักษาอาหาร การเตรียมอาหาร การปรุงอาหาร 
รวมถึงการจัดลางภาชนะท่ีใชในการเก็บ เตรียม หรือปรุงอาหารโดยงานดานการผลิต
อาหารน้ีตองการบุคลากรที่มีความสามารถเปนอยางมากโดยเฉพาะผูปรุงอาหาร ซ่ึง
จะตองมีความสามารถในการปรุงอาหารตามประเภทของอาหารที่มีใหบริการใน
ภัตตาคารได 
 สวนการผลิตอาหารถือเปนหัวใจของธุรกิจ เพราะส่ิงสําคัญอันหน่ึงท่ี
ลูกคาเขามาใชบริการ คือไดกินอาหารเพื่อบําบัดความหิว ดังน้ันลูกคาทุกคนจึงต้ัง
ความหวังเบื้องตนไววา จะไดรับประทานอาหารที่อรอย สะอาด และใชเวลาในการ
ประกอบอาหารที่เหมาะสม 
 

3.  สวนงานดานการบริหาร 
 เปนอีกหน่ึงงานเบื้องหลัง (BACK OF THE HOUSE) ท่ีสําคัญ 

มากเปนอยางยิ่ง ซ่ึงนอกจากบุคคลท่ีทํางานบริหารธุรกิจอาหาร/ภัตตาคารแลว จะ
ประกอบไปดวยบุคคลที่ทํางานอื่น ๆ  เชน งานการตลาดและการขาย ท่ีในโลกยุคการ
ส่ือสารไรพรมแดนเชนปจจุบันน้ีถือวาเปนงานท่ีมีความสําคัญยิ่งตอองคกร เน่ืองจากส่ือ
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  สวนงานดานการบริหาร โดยเฉพาะงานของบุคคลท่ีทําหนาท่ี
บริหารธุรกิจอาหาร/ภัตตาคาร เปนงานที่มีหนาท่ีท่ีสําคัญมาก กลาวคือจะตองรับผิดชอบ
ในเรื่องการวางนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร กําหนดวิธีการดําเนินธุรกิจ ควบคุม
เร่ืองการเงิน การจัดจาง รวมไปถึงการใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจนการฝกสอนงาน
แกพนักงานตลอดเวลาในขณะดําเนินการ รวมถึงการกําหนดรายการอาหารท่ีจะใช
บริการลูกคา และงานตัดสินใจอื่น ๆ ในทุกเร่ืองขององคกร ดังน้ีการคัดเลือกคนใน
ตําแหนงน้ีจึงมีความจําเปนท่ีจะตองคนหาคนใหเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจากตําแหนงน้ีมี
ความสําคัญตอการอยูรอดของธุรกิจมากทีเดียว 

 
1.2 หลักการบริหารคน 

 การบริหารคนตามหลักการบริหารบุคคลน้ัน หมายถึงการจัดการและการ
ดูแลคน คือการใชคนใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังตอองคกรและตอตัวพนักงานเอง ในภาวะ
ขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือในธุรกิจอาหาร/ภัตตาคารเชนปจจุบัน เจาของธุรกิจ/ผูบริหาร
องคกรจําตองทําความเขาใจเสียกอนวาบุคคลท่ีจะเขามาทํางานกับองคกรน้ัน เปนเพราะ
เราไดเชิญเขามาชวยหรือเปนเพราะเขามางอของานทํา ในอดีตอาจกลาวไดวาพนักงาน
มางอบริษัท เพื่อท่ีจะไดงานและไดเงิน องคกรอาจจะไมตองทําอะไรก็มีคนเดินเขามา
สมัครงานแทบทุกวัน แตเหตุการณเชนน้ันไดเปลี่ยนไปแลว ธุรกิจอาหาร/ภัตตาคารยุค
ปจจุบันถาสังเกตใหดีจะมีการติดปายรับสมัครพนักงานในแผนกตาง ๆ แทบจะทุกรานท่ี
ผานไปเห็น หรือจะดูไดจากสถิติคนเดินเขามาสมัครงานในธุรกิจอาหาร/ภัตตาคารเริ่ม
นอยลงเปนจํานวนกวาคร่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับหาถึงสิบปท่ีแลว  
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 องคกรหรือฝายบุคคลของธุรกิจอาหาร/ภัตตาคารในโลกยุคปจจุบันเร่ิม
เปนฝายเดินเขาหาพนักงานแลว มีการดึงตัวแยงตัวจากองคกรอื่น ๆ ตลอดเวลา และ
จากขอมูลของตลาดนัดแรงงานที่องคกรหรือสถานศึกษาตาง ๆ จัดข้ึน เร่ิมมีโรงแรม 
ภัตตาคารขนาดหาดาวและส่ีดาวไปต้ังโตะเพ่ือรับพนักงานถึงที่ หรือจากขอมูลการลง
โฆษณารับสมัครงานในหนาหนังสือพิมพ เร่ิมปรากฏกรอบลงโฆษณาของธุรกิจโรงแรม 
ภัตตาคารมากข้ึนจนผิดสังเกต หรือจากสถิติผูออกจากงานจากภัตตาคารหรือภัตตาคาร
ในโรงแรมหน่ึงไปอีกภัตตาคารหนึ่งเพิ่มเปนจํานวนมากข้ึนเร่ือย ๆ จนกลาวไดวา
ปจจุบันอัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงาน (TURNOVER) ของธุรกิจภัตตาคารและ
ภัตตาคารในโรงแรมมีอัตราสูงจนนาตกใจ ลูกคาท่ีอุดหนุนภัตตาคารประจําบางรายกลาว
วา บางทีไมไดใชบริการนานเกือบป กลับมาอีกทีแทบจะเรียกไดวาเปนภัตตาคารใหม ท่ี
เกาแตเฉพาะช่ือ เน่ืองจาก 1 ปผานไปพนักงานเปลี่ยนใหมหมดแทบทุกคนแมกระท่ังตัว
ผูจัดการ  
 ดังน้ัน หากองคกรหรือผูบริหารองคกรยังมีความคิดเกา ๆ อยู คือคิด
เสมอวาท่ีตองจางคนมาทํางานน้ัน เปนเพราะเขามางอของานทํา หรือเพราะบริษัท
สงสารกลัวเขาจะไมมีกินและถือเปนบุญคุณ ก็เปนท่ีแนนอนวาผูบริหารองคกรน้ันจะตอง
ไดรับความยุงยากในการบริหาร และจะไมไดรับความสําเร็จในธุรกิจเทาท่ีควร เพราะ
หากถือเปนบุญคุณอยางน้ี ก็จะปลดหรือลงโทษกลั่นแกลงทุกคนที่ไมพอใจ จนวันหน่ึง
องคกรจะไมมีพนักงานคนใดเหลืออยูเลย เพราะไมถูกใจสักคนนั่นเอง และถึงวันน้ัน
ภัตตาคารก็คงตองปดกิจการไป ดังน้ันองคกรจึงตองรูจักการใชคนใหเปนประโยชน
เพ่ือใหไดงานท่ีมีประสิทธิภาพในตนทุนท่ีตํ่าและจํากัด และวิธีการทั้งหลายเหลาน้ีเองท่ี
เรียกวา “การบริหารงานบุคคล” 

  
ฉะน้ัน วัตถุประสงคท่ีสําคัญของการบริหารงานบุคคลก็คือ   

1. เพ่ือใหมีคนทํางาน ตามคุณภาพและปริมาณท่ีตองการ 
2. เพ่ือใหคนทํางานน้ันนําความรูความสามารถที่เขามีอยูอุทิศใหกับ

งาน โดยการใชคนอยางถูกวิธี และจูงใจใหมีขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน 
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3. เพ่ือใหคนทํางานน้ันปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย โดย
การเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงานแตละคนใหสูงขึ้น จากการ
ดูแลพัฒนา ฝกอบรม  

4. เพ่ือใหคนทํางานน้ันอยูกับองคกรใหนานที่สุด โดยการสงเสริมให
เกิดความเจริญกาวหนาในชีวิตการงาน 

  
 เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของการบริหารงานบุคคลขางตน องคกร
จะตองกําหนดหลักการเพ่ือใหผูบริหารองคกรในทุกระดับปฏิบัติตอพนักงาน ดังน้ี 

 
1. มีความยุติธรรมในเรื่องผลประโยชนที่พนักงานควรจะ

ไดรับ 
  เร่ืองผลประโยชนในการทํางานเปนเร่ืองพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของ
หลักการบริหารงานบุคคล ถาหวังจะใหพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 
องคกรจะตองมีการจัดจายคาจาง เงินเดือน และผลประโยชนท่ีเหมาะสม เปนหลักการ
งาย ๆ วาคนเราถาปากทองอิ่มใจก็จะมีความสุข เม่ือใจมีความสุขก็จะทํางานดวยความ
สบายใจ มีขวัญกําลังใจ และโอกาสที่งานจะมีความสําเร็จก็จะมีสูงข้ึนตามลําดับ 
  แต ท้ัง น้ีองคกรและพนักงานจะตองมีความเขาใจในคําวา 
“ยุติธรรม” ดวยเชนกัน เพราะในความเปนจริงแลวสามารถกลาวไดวา มนุษยเรามีความ
ตองการที่ไมส้ินสุด มีความทะเยอทะยานและความตองการท่ีไมมีวันจบส้ิน ท้ังสองฝาย
จึงตองหันหนาเขาหากัน เพ่ือใหการตกลงในเรื่องการจัดจายคาจาง เงินเดือน และ
ผลประโยชนอยูในเกณฑของความเปนจริงท่ีรับกันไดท้ังสองฝาย 
  หลายองคกรในยุคปจจุบันจึงการเสริมผลประโยชนท่ีใหกับ
พนักงานนอกเหนือจากคาจาง เงินเดือน ท่ีใหเปนปกติ เพ่ือใหพนักงานมีขวัญกําลังใจ
มากขึ้น และเกิดความจงรักภักดีตอองคกร โดยการให “สวัสดิการ” ท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงปจจุบัน
สวัสดิการที่ธุรกิจอาหาร/ภัตตาคารสามารถใหเพิ่มเติมกับพนักงานจะแบงไดอยางนอย 4 
ประเภท คือ 
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1) สวัสดิการท่ัวไปที่เกี่ยวของกับการทํางาน เชน เบ้ียขยัน 
อาหารหรือเงินชวยเหลือคาอาหาร ชุดทํางาน รางวัลคาตอบแทนหรือสวนแบงกําไร เปน
ตน  เปนสวัสดิการที่มุงจูงใจในการทํางานใหไดตามเง่ือนไขขององคกรเมื่อปฏิบัติครบ
ตามเง่ือนไขแลวจึงได รวมถึงการใหรางวัลกับพฤติกรรมที่องคกรตองการจะใหเกิดข้ึน 
เชน เงินโบนัส รางวัลพนักงานดีเดน รางวัลพนักงานซ่ือสัตย เปนตน สวัสดิการประเภท
น้ีควรสงเสริมใหพนักงานเห็นความสําคัญก็จะเปนประโยชนในการสรางขวัญและกําลังใจ
ในการทํางานไดเปนอันมาก 

2) สวัสดิการที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน เปนสวัสดิการที่
เกี่ยวของกับการหยุดงานที่ไดรับคาตอบแทนเชนวันทํางานปกติ เชน ลากิจ ลาพักรอน 
ลาอุปสมบท หรือการหยุดงานที่เกี่ยวของกับกฎหมายแรงงาน เชน ลาปวย ลาคลอด 
หรือการใหสวัสดิการท่ีเกี่ยวกับการนันทนาการ เชน การจัดทองเท่ียว การแขงขันกีฬา
ประจําป การประกวดเทพีสงกรานต การจัดงานเลี้ยงพนักงานประจําป เปนตน 

3) สวัสดิการสนับสนุนพนักงาน เปนสวัสดิการท่ีชวยในการ
แบงเบาภาระในการใชชีวิตประจําวันของพนักงาน เชน ท่ีพักอาศัย บริการซักรีด
เคร่ืองแบบ บริการรถรับสง รวมถึงการ  สงเสริมการศึกษาตอของพนักงาน หรือการแบง
เบาภาระของครอบครัวพนักงาน เชน การจัดสถานที่รับเลี้ยงบุตรพนักงาน การให
ทุนการศึกษาของบุตรพนักงาน การจัดกิจกรรมวันครอบครัว หรือแมกระท่ังเงิน
ชวยเหลือในกรณีพนักงานหรือคนในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต เปนตน 

4) สวัสดิการเพื่อความม่ันคงของพนักงาน เปนสวัสดิการที่
มุงหมายเพื่อประกันความมั่นคงใหกับพนักงาน เชน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินบําเหน็จ-บํานาญ การประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ 
รวมถึงการบริการดานสุขภาพอื่น ๆ เชน การใหบริการตรวจสุขภาพ ใหการรักษา ใหยา 
และใหขอมูลดานสุขภาพอนามัย หรือการใหบริการดานความปลอดภัยตาง ๆ เชน ให
ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปองกัน การจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย เปนตน 

 
2. พนักงานควรมีสวนรวมในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพ

การทํางานและการเปลี่ยนแปลงขององคกร 
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 ในหลักการบริหารบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงานให
สูงขึ้นน้ัน วิธีท่ีงายท่ีสุดคือการผลักดันใหพนักงานมีสวนรวมกับองคกรใหมากท่ีสุด โดย
ใช วิธีตาง ๆ เชน การสอบถามความคิดเห็นหรือการปรึกษาหารือในเร่ืองการ
เปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม ระเบียบวิธีการทํางาน สวัสดิการและผลประโยชนอื่น ๆ 
เพ่ือใหพนักงานเกิดความภูมิใจ รูสึกวาองคกรมองตนเองมีคา ไดรับความไววางใจ และ
เปนสวนหน่ึงขององคกร มีความรูสึกความเปนเจาของ เกิดความรูสึกวาตนเองมีสวนรวม
ในการสรางความเจริญเติบโตขององคกร และจะกอใหเกิดความผูกพันและการรวมมือ
กันของทั้งฝายบริหารและพนักงาน  
   แต ท้ัง น้ีฝายบริหารจะตองดําเนินการในเรื่องน้ีดวยความ
ละเอียดออนยิ่งนัก เน่ืองจากอาจจะทําใหเกิดกรณีพิพาท โตแยง เกิดปญหา ความไม
เขาใจ ไมยินยอม จนเลยไปถึงการตั้งกลุมประทวง นัดหยุดงาน ในกรณีท่ีกลุมพนักงาน
ไมเห็นดวยกับการตัดสินใจของฝายบริหารในเรื่องที่องคกรเคยสอบถามความคิดเห็น 
หรือเคยปรึกษาหารือในเร่ืองน้ัน ๆ มากอน เพราะเน่ืองจากองคกรใหสิทธิกับพนักงานใน
เร่ืองการมีสวนรวมในการปรึกษาหารือมากเกินไปนั่นเอง เพราะฉะนั้นฝายบริหารจะตอง
ทําความเขาใจกับพนักงานในเบื้องตนใหไดวา หลักการในเรื่องน้ีเปนเพียงแคการ
สอบถามความคิดเห็นหรือการปรึกษาหารือเทาน้ัน ไมใชเปนการจัดประชุมเพื่อ
โหวตเสียงขางมากเพื่อหาขอตัดสินแตอยางใด 

 
3. พนักงานควรจะไดรับการดูแลเอาใจใส และการชมเชยจาก

หัวหนางานและผูบริหารบางตามวาระสมควร 
 ธุรกิจอาหาร/ภัตตาคารเปนธุรกิจท่ีตองอาศัยความรวดเร็วและ

แขงกับเวลา พนักงานมากกวาคร่ึงหน่ึงของพนักงานท้ังหมดอาจจะตองยืนทํางานไมตํ่า
กวาวันละ 8-9 ช่ัวโมง พนักงานอาจจะเกิดความรูสึกเหน่ือยเมื่อยลาจากการทํางาน นาน
วันเขาอาจเกิดความเบื่อ ทอแทและไมอยากทํางานในที่สุด จึงเปนหนาท่ีของหัวหนาฝาย
และผูบริหารทุกคนท่ีจําเปนจะตองใหการดูแลเอาใจใสในความรูสึก ถามไถทักทาย
พนักงานอยูเสมอ โดยเฉพาะการใหคําชมเชยซ่ึงจะเปนส่ิงหน่ึงท่ีจะสามารถเพิ่มพูนพลัง
ในการทํางานไดมาก  
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 ในโอกาสที่พนักงานไดพยายามทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนเปนผลสําเร็จ  
ผูบังคับบัญชาควรจะใหคําชมเชยบาง เปนหลักจิตวิทยานักบริหารท่ีอยางนอยก็แสดงให
เห็นวาฝายบังคับบัญชาไมไดลืมและทอดทิ้ง ตลอดจนเห็นความสําคัญของพนักงานอยู
เสมอ ดวยเหตุน้ีฝายบริหารในธุรกิจอาหาร/ภัตตาคารสวนใหญจึงมีนโยบายเฟนหา
พนักงานดีเดนอยูเสมอ ท้ังพนักงานดีเดนประจําเดือน หรือพนักงานดีเดนประจําป ซ่ึง
นอกจากจะยกยองโดยการติดรูปถายใหพนักงานไดเห็นกันทั่วไปแลว ยังมีรางวัลท้ังเล็ก
และใหญมอบใหอีกดวย องคกรบางแหงถึงกับติดประกาศใสกรอบอยางดีวางไวดานหนา
ใหลูกคาไดเห็นอยางชัดเจน ภัตตาคารขนาดใหญบางแหงถึงข้ันใหต๋ัวเคร่ืองบินพรอมท่ี
พักไปตางประเทศ เพ่ือเปนรางวัลใหกับพนักงานดีเดนประจําปเลยทีเดียว 

 
4. องคกรควรจะจัดใหมีกิจกรรมทางสังคม เพ่ือเสริมสราง

ความสามัคคีและความเปนกันเอง 

            
 
 

  จุดท่ีสําคัญประการหนึ่งของการบริหารงานบุคคลคือ เม่ือรับ
พนักงานเขามาทํางานแลว อยาใหเขามาทํางานแตเพียงอยางเดียว ควรจะมีสังคมให
พนักงานเขามารวมกลุมกันบาง คําวา “สังคม” คือการรวมตัวกันของผูคนและรวมทํา
กิจกรรม ฝายบริหารองคกรจะตองมองเห็นความสําคัญของการรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรม
ของพนักงาน ท้ังน้ีจากกิจกรรมนั้นเองจะชวยเสริมสรางความสามัคคีและความเปน
กันเองในหมูพนักงาน เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวชวยเหลือกันในเวลาทํางาน และ
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  ในธุ รกิ จ อ าหาร /ภั ตตาคารส วน ใหญ จึ ง มัก มีการจั ด ต้ั ง
คณะกรรมการระหวางพนักงานข้ึนมา เปน คณะกรรมการเสริมสรางกิจกรรมพนักงาน 
(RECREATION COMMITTEE) ประกอบดวยตัวแทนพนักงานจากฝายและแผนกตาง 
ๆ โดยมีงบประมาณท่ีผูบริหารใหในแตละป เพ่ือรวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ ตลอดท้ังป  
เชน กีฬาระหวางหนวยงาน การนําเท่ียวหรือไปทัศนศึกษา การจัดประกวดรองเพลง 
การจัดเลี้ยงอาหารประจําป งานร่ืนเริงตามประเพณีตาง ๆ รวมไปถึงการจัดวันทําความ
สะอาดประจําป และการรวมปลูกตนไมในวันปลูกตนไมโลก เปนตน 
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