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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของพนักงานในธุรกิจอาหาร
SMEs ย่านเยาวราช (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของพนักงาน จาแนกตามข้อมูลของ
บุคคลผู้ใช้บริการ (3) เพื่อ ศึกษาการจัดการทรัพ ยากรมนุษ ย์ในธุรกิจอาหาร SMEs ย่านเยาวราช และ (4) เพื่อ เสนอแนว
ทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอาหาร SMEs ย่านเยาวราช กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการจานวน 400 คน ใช้
วิธีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พนักงานและผู้เชี่ยวชาญ จานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธีของ LSD
ผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงานในธุรกิจอาหาร SMEs ย่านเยาวราชมีการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง
ด้านคุ ณ ลัก ษณะของพนั กงานร้านอาหาร ( X =4.13, S.D. =0.435) ด้ านกระบวนการ ( X =4.09, S.D. =0.417) และด้ าน
คุณภาพการบริการ ( X =4.04, S.D. =0.515) ตามลาดับ (2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
พนักงาน จาแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อจาแนกตามรายได้ ค่าใช้จ่าย
และความถี่ในการใช้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของผู้ประกอบการ พบว่า มีการสรรหาพนักงานทั้งจากภายนอกและภายในไม่ซับซ้อน จึงทาให้เกิดการหมุนเวียนเข้าออกของ
พนักงานในร้านอาหารบ่อยเนื่องจากพนักงานที่เข้ามาทางานได้มาจากการชักชวนของเพื่อนญาติและจะออกไปทางานที่ร้านอื่น
ที่ให้ค่าตอบแทนทีส่ ูงกว่า ผู้ประกอบการจึงเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและคุณภาพการบริการของพนักงานเมื่อต้อง
เปลี่ยนพนักงานใหม่ ในขณะที่ผู้ประกอบการมีการจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานด้วยวิธีการสอนงานการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ประกาศของรัฐบาล มีการจัดการดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงาน และติ ดตามประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานอย่าง
สม่าเสมอ และ (4) แนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอาหารในประเด็นสาคัญที่พบ ผู้ประกอบการควรนา
กระบวนการ เทคนิคการธารงรักษาพนักงานมาใช้เพื่อลดการหมุนเวียนของพนักงานในร้านและรักษาคุณภาพการบริการเป็น
สิ่งทีส่ าคัญ
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Abstract
The objectives of this research were to (1) study the customers’ opinions of small and mediumsized food enterprises (food SMEs) staff services (2) compare their opinions on the services according to
different personal factors, and ( 3) study and offer an approach to development of human resource
management in food businesses in Yaowarat areas. Four hundred customers and twenty-two
entrepreneurs, staff and specialists were chosen as samples of the study. The research instruments were a
questionnaire and interview questions. Percentages, mean, standard deviation, One way ANOVA and Least
Square Difference (LSD) were analyzed.
Findings indicated that in overall, services of the food SMEs staff in Yaowarat, were of high level
namely: concerning their personality ( X =4.13, S.D. =0.435), operations of business ( X =4.09, S.D.=0.417),
and quality of the service ( X =4.04, S.D.=0.515) ; in respective order. When taking their opinions into
comparison, it was found that gender; age and occupation did not affect differences in their opinions
regarding the food staff services. However, significant differences in opinions regarding services of
customers of different income levels, expenses and frequencies of using the services were found at .05
levels. In terms of human resource management, there is no systematic plan of recruiting staff which led
to high employees’ turnover. Most employees are introduced to the business via friends and relatives.
Whenever other businesses offer them higher salaries elsewhere they would choose to leave the
organization. Thus, the entrepreneurs will encounter problems of staff shortage and the quality of new
employees. Interestingly, the entrepreneurs provide trainings for new employees, pay them at government
rate, ensure their security, and always assess their work performance. As for the approaches to
development of human resource management, the entrepreneurs should put retention process and
techniques into practice in order to reduce high staff turnover and maintain service quality as their priority.
Key words: Human Resource Management; Food SMEs Business; Yaowarat Area

บทนา
เมื่อกล่ าวถึงธุรกิ จอาหาร SMEs ที่ มีประเภทอาหาร
และคุณภาพของอาหารที่มีความหลากหลาย เช่น อาหารจีน
อาหารทะเล และอาหารเฉพาะ ได้ แก่ หู ฉลาม ก๋ วยเตี๋ ยว
เครื่องดื่มสุขภาพ รังนก ที่ สะท้อนถึงวัฒนธรรมของคนไทย
เชื้ อสายจี นในประเทศไทย ที่ เป็ นเอกลั กษณ์ เฉพาะ และ
ในช่วงที่มีเทศกาลสาคัญของชาวจีน ได้แก่ เทศกาลถือศีล
กินเจ และเทศกาลตรุษจีนบนถนนสายนี้ก็มีการจัดกิจกรรม
และการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่ างชาติ มากมายที่ มาร่ วมเฉลิ มฉลองเป็ นแหล่ งที่
ประกอบด้วย ธุรกิจการค้าและอาหารเลิศรสมากมาย ในงาน
มีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมไทยและจีน เช่น การแสดงกู่เจิง
การจั ด ตกแต่ งบริ เวณงานด้ วยโคมมงคล การออกร้ า น
จาหน่ายอาหารและสิ นค้ าชุ มชน การจัดนิทรรศการต่าง ๆ
ดั งที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จึ งท าให้ ป ระชาชนทั่ ว ไป รวมถึ ง
นักท่ องเที่ ยวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต้ องกล่าวถึ ง คื อ
“ย่านเยาวราช” หรือที่ ได้ รับการขนานนามว่า"ไชน่ าทาวน์

ของเมืองไทย (China Town) “ย่านเยาวราช” เป็นแหล่งรวม
ธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เกิดขึ้นจานวน
มากเพื่อสนองความต้องการของผู้คนที่เดินทางสู่ย่านเยาวราช
ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในกิจกรรมเที่ยวเยาวราช
ไหว้ 5 วัดเด็ด เริ่มจาก (1) วัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่
ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ระหว่าง ซอยเจริญกรุง 19 และ 21
ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นวัดจีนเก่าแก่ของย่านเยาวราช
(2) ศาลเจ้าเล่ งบ๊วยเอี๊ย เป็ นศาลเจ้ าที่ เก่ าแก่สร้างมาตั้งแต่
สมั ยอยุธยา เมื่ อปี พ.ศ.2201 เป็ นศาลเจ้ าที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ดใน
ประเทศไทย อยู่ที่ซอยเยาวราช 6 หรือตรอกอิสรภาพ ถนน
เยาวราช เขตสั มพันธวงศ์ (3) ศาลเจ้ากวนอู และเทพเจ้าม้ า
เป็นศาลเจ้าอีกแห่งที่เก่าแก่เช่นกัน สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2435
ตั้งอยู่ที่ตลาดเก่าเยาวราช (4) มูลนิธิเทียนฟ้า ตั้งอยู่ที่ ริม
ถนนเยาวราช ตรงข้ ามซุ้ มประตู เฉลิ มพระเกี ยรติ เป็ น ที่
ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิม ปางประทานพร มูลนิธิแห่งนี้
สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2446 ในรัชกาลที่ 5 และ (5) วัดไทย
หนึ่งเดียวในย่านเยาวราช คือ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
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หรือ วัดสามจีน ตั้งอยู่ตรงข้ามกับมูลนิธิเทียนฟ้า ว่ากันว่าที่
ชื่อดั้งเดิมเรียกว่า “วัดสามจีน” จากไทยรัฐออนไลน์ (2559)
ย่านเยาวราชได้ ชื่อว่าเป็น “แหล่งท่ องเที่ยวยามราตรี ” อี ก
แห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมร้านอาหารที่ให้เลือกรับประทานได้
หลากหลายชนิ ดบนถนนเยาวราช เนื่ องจากสถานการณ์ ใน
ปัจจุบันด้านแรงงานจะเห็นได้ว่า มีการเคลื่อนย้ายแรงงานใน
ประเทศไทยเพื่อไปทางานกับธุรกิจ ทาให้แรงงานทั้งคนไทย
และแรงงานต่างด้าวมีโอกาสเลือกทางานกับผู้ประกอบการ
ตามความต้ องการของตนเองได้ มากขึ้ นและสถานการณ์
ดังกล่าวก็เกิดขึ้นในธุรกิจอาหาร SMEs ย่านเยาวราช ที่ทาให้
แรงงานดั งกล่ าวมี การหมุ นเวี ยนเข้ าออกในธุ รกิ จอาหาร
SMEs ย่ า นเยาวราช ส่ งผลต่ อ ผู้ ป ระกอบการมี ต้ น ทุ น ที่
เพิ่ มขึ้ น ดั งนั้ น ถ้ าผู้ ประกอบการไม่ ให้ ความส าคั ญในการ
จั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ แล้ ว จะท าให้ ผู้ ประกอบการขาด
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะด้านต่าง ๆ ทัศนคติ
ที่ดี ความจงรักภักดี และขวัญกาลังใจในการทางาน ซึ่งอาจจะ
ส่งผลให้การประกอบธุรกิจขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ทาให้ศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งขันและการพัฒนาเพื่อ
สร้างความยั่งยืนของธุรกิจลดลง ในที่สุดอาจส่งผลถึงความ
ล้มเหลวในการดาเนินงานของธุรกิจในระยะยาวได้
ผู้วิจัยได้เห็ นความส าคั ญ ของการศึกษาเพื่ อให้
ทราบถึ ง แนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนใน
ชุม ชน ตลอดจนแรงงานที่ท างานในธุรกิจอาหาร SMEs
ย่านเยาวราช เพื่ อ สร้างรายได้ที่ เติ บ โตอย่างยั่ งยื น และ
ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการ
ให้บริการของพนักงานในธุรกิจอาหาร SMEs ย่านเยาวราช
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
ต่อการให้บริการของพนักงานจาแนกตามข้อมูลบุคคลของ
ผู้ใช้บริการ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ น
ธุรกิจอาหาร SMEs ย่านเยาวราช
4. เพื่ อ เสนอแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นธุ ร กิ จ อาหาร SMEs ย่ า นเยาวราช

สมมติฐานในการวิจัย
ผู้ใช้บริการที่มี เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ น ค่ า ใช้ จ่ ายในการรับ ประทานอาหารเฉลี่ ย ต่ อ ครั้ ง
ความถี่ ใ นการใช้ บ ริ ก ารต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกั น มี ค วาม
คิ ด เห็ น ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของพนั ก งานในธุ ร กิ จ อาหาร
SMEs ย่านเยาวราช ไม่แตกต่างกัน
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
Method) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
และการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดย
เชิงปริมาณ มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นลูกค้าคนไทยที่มาใช้บริการ
จานวน 10 ร้านๆ ละ 40 คน รวมจานวน 400 คน โดยคานวณ
จากสูตร Yamane (1967) ขั้น ตอนการวิเคราะห์มีดังนี้
(1) ข้อมูลบุคคลของผู้ใช้บริการใช้ค่าร้อยละ (2) ระดับความ
คิดเห็ นของลู กค้ าต่ อการให้ บริการของพนั กงานใช้ ค่ าเฉลี่ ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการกรณีตัวแปรต้น 2 กลุ่ม ใช้การทดสอบค่า (t-test)
ตัวแปรต้นที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และมีการทดสอบรายคู่ตาม
วิ ธี LSD ในส่ ว นการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ ได้ เลื อ กกลุ่ ม ผู้ ใ ห้
ข้ อมู ลส าคั ญ จ านวน 3 กลุ่ ม ได้ แก่ กลุ่ มผู้ ป ระกอบการ
ร้ านอาหาร SMEs บนถนนเยาวราช ประเภทอาหารจี น
อาหารทะเล และอาหารประเภทเฉพาะ เช่ น หู ฉ ลาม
เครื่องดื่มสุขภาพรังนก ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น เป็น พนักงาน
ในร้านอาหารที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป และผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร รวมทั้ ง สิ้ น 22 คน โดยใช้ ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) และการสังเคราะห์ (Synthesis)

ผลการวิจัย
จากแนวคิด ทฤษฎี ที่กล่าวถึงเครื่องมือทางการ
ตลาดของธุ รกิ จบริ ก าร (Marketing Tools for Services)
ที่สาคัญคือ 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)
การจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
และกระบวนการ (Process) เป็ น หนึ่ งในเครื่ อ งมื อ ทาง
การตลาดที่ กล่ าวมาแล้ ว ดั งนั้ น ในกลุ่ มของธุ รกิ จบริ การ
กระบวนการในการส่ งมอบการบริ ก ารจึ งมี ความส าคั ญ
เช่น เดียวกับ เรื่องทรัพ ยากรบุ คคลแม้ ว่าผู้ให้บ ริการจะมี
ความสนใจดูแลลูกค้าอย่างดีก็ไม่สามารถแก้ปัญหาลูกค้าได้
ทั้ งหมด เช่ น การเข้ าแถวรอระบบการส่ งมอบบริ การจะ
ครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการที่นามาใช้ ส่วนใหญ่
จะเป็นกระบวนการที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ
ความสะดวกในการให้บริการแก่พนักงาน
ด้า นคุ ณ ลั ก ษณะของพนั ก งาน 7 ประการ ที่ ดี
เป็นพื้นฐาน มีดังนี้ (ชานาญ ภู่เอี่ยม, 2548)
1. S=Smiling and Sympathy: ยิ้ ม แย้ ม และ
เอาใจเขาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความลาบาก
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2. E=Early Response:ตอบสนองต่ อ ความ
ประสงค์ต่อลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ
3. R=Respectful: แสดงออกถึ งความนั บ ถื อ
ให้เกียรติลูกค้า
4. V=Voluntariness Manner: ลั ก ษณะการ
ให้บริการเป็นแบบสมัครใจและเต็มใจทา
5. I=Image Enhancing: แสดงออกซึ่ ง การ
รักษาภาพพจน์และเสริมภาพพจน์องค์กร
6. C=Courtesy: กิริยาอาการอ่อนโยน สุภาพ
และมีมารยาทดี อ่อนน้อม ถ่อมตน
7. E=Enthusiasm: มี ค วามกระฉั บ กระเฉง
กระตือรือร้นขณะบริการ ให้บริการมากกว่าที่คาดหวัง
คุณภาพการบริการ การที่ธุรกิจจะใช้การบริหารงาน
บริการได้ ดีมี คุณภาพ เป็ นที่ ประทั บใจของผู้ที่ มาใช้บริการ

หรื อ ผู้ บ ริ โภค จะต้ องมี ค วามเข้ าใจในตั วผู้ บ ริ โภค หรื อ
กลุ่ มเป้ าหมายก่ อนว่ ามี ความต้ องการอะไร จึ งจะสามารถ
สนองตอบได้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โภค หรื อ
กลุ่มเป้าหมายได้ ด้วยบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ซึ่ งเกณฑ์ ชี้วั ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการบริก าร ได้ แ ก่ ความ
เชื่อมั่นไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองความต้องการ
ของผู้ รั บบริ การ (Responsiveness) ความมี อั ธยาศั ยไมตรี
(Courtesy) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) การให้ผู้รับบริการ
เข้าถึงบริการ (Access) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และ
การติดต่อสื่อสาร (Communication)
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พอสรุปได้ 2 ประเด็นดังนี้
1. ความคิ ดเห็ นของผู้ ใช้ บริการต่ อการให้ บริการ
ของพนักงานในธุรกิจอาหาร SMEs ย่านเยาวราช (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของพนักงานด้านกระบวนการ ด้านคุณ ภาพการบริการและด้าน
คุณลักษณะพนักงานร้านอาหาร
ด้านกระบวนการ
1. ลักษณะการให้บริการแบบสมัครใจและเต็มใจทา
2. ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ
3. แสดงออกถึงความนับถือและให้เกียรติลูกค้า
4. กระตือรือร้นขณะบริการและให้บริการมากกว่าที่คาดหวัง
5. รักษาภาพพจน์และเสริมสร้างภาพพจน์ของร้านอาหาร
ภาพรวม
ด้านคุณภาพการบริการ
1. รู้สึกไว้วางใจจากความซื่อสัตย์และความจริงใจของพนักงาน
2. เข้ารับบริการได้ง่ายมีความสะดวกจากการรับบริการ
3. รู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. การสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและรับฟังเรื่องราวลูกค้าได้เป็นอย่างดี
5. การเอาใจใส่ จัดหา ดูแล ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
ภาพรวม
ด้านคุณลักษณะของพนักงานร้านอาหาร
1. ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายด้วยความสุภาพอ่อนน้อม
2. มีความสะอาดของร่างกายเสื้อผ้าและรองเท้าที่สวมใส่
3.เสิร์ฟทั้งอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้าอย่างถูกวิธี
4. มีความระมัดระวังในการทางานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
5. รู้จักกาลเทศะว่าอะไรควรพูด ควรบริการลูกค้าอย่างไร
ภาพรวม

X

3.99
4.08
4.19
4.19
4.01
4.09
X

3.90
4.14
4.02
4.20
3.93
4.04
X

4.28
4.22
4.11
4.05
4.02
4.13

S.D.
0.453
0.521
0.735
0.622
0.713
0.417
S.D.
0.626
0.632
0.830
0.652
0.643
0.515
S.D.
0.558
0.588
0.646
0.719
0.654
.435

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
5
3
2
1
4
อันดับ
5
2
3
1
4
อันดับ
1
2
3
4
5
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จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่ มี
ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของพนั ก งาน ด้ านกระบวนการ ด้ า น
คุ ณ ภาพการบริ การ และด้ านคุ ณ ลั กษณะของพนั กงาน
ร้านอาหารพบว่า (1) ด้านกระบวนการ ทั้ งภาพรวมและ
รายข้อ มีการบริการอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับดังนี้ การ
แสดงออกถึงความนับถือและให้เกียรติลูกค้า และลักษณะ
การให้บริการแบบสมัครใจและเต็มใจทาเป็นลาดับสุดท้าย
(2) ด้านคุณภาพการบริการ ทั้งภาพรวมและรายข้อ มีการ
บริการอยู่ ในระดั บมาก เรียงล าดั บดั งนี้ การสื่ อสารด้ วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย และรู้สึกไว้วางใจจากความซื่อสัตย์และ
ความจริงใจของพนักงานเป็นลาดับสุดท้าย และ (3) ด้าน
คุณลักษณะของพนักงานร้านอาหารในภาพรวมและรายข้อ
มีการบริการอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับ ดังนี้ ยิ้มแย้มแจ่มใส
ทั กทายด้ วยความสุ ภ าพอ่ อนน้ อม และรู้จั กกาลเทศะว่ า
อะไรควรพูด ควรบริการลูกค้าอย่างไรเป็นลาดับสุดท้าย
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อการให้บ ริก ารของพนัก งานพบว่า ผู้ใช้บ ริก ารที่มี
เพศ อายุ อาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไป
ตามสมมติ ฐาน เว้น แต่ ผู้ ใช้ บ ริ การที่ เป็ นเพศชายมี ความ
คิ ด เห็ น แตกต่ างกั น ในเรื่ องความรู้ สึ ก ไว้ วางใจจากความ
ซื่อสัตย์และความจริงใจของพนักงาน ผู้ใช้บริการที่มีอายุ
ช่วง 20-30 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจกระตือรือร้นขณะ
บริการและให้บริการมากกว่าที่คาดหวัง มีความสะอาดของ
ร่างกาย เสื้อผ้าและรองเท้าที่สวมใส่ เสิร์ฟทั้งอาหารและ
เครื่องดื่มให้กับลูกค้าอย่างถูกวิธี และรู้จักกาลเทศะว่าอะไร
ควรพูด ควรบริการลูกค้าอย่างไร และอาชีพข้าราชการมี
ความคิ ดเห็ น แตกต่ างกั น ในเรื่องการสื่ อสารด้ วยภาษาที่
เข้าใจง่ายและรับฟังเรื่องราวลูกค้าได้เป็นอย่างดี ในขณะที่
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น มี ค่ าใช้ จ่ ายในการ
รับประทานที่ ร้านอาหารเฉลี่ ยต่อครั้ง มี ความถี่ในการใช้
บริการในร้านอาหารต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการให้บริการของพนักงานภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ไม่ เป็ น ไปตามสมมติ ฐาน
ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยที่น้อยกว่า 20,000 บาท มีความ
คิ ดเห็ น แตกต่ างกั น ในเรื่ องการตอบสนองความต้ องการ
ลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ ผู้มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง น้อย
กว่ า 1,000 บาท มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ างกั น ในเรื่อ งการ
แสดงออกถึงความนับถือและให้เกียรติลูกค้า กระตือรือร้น
ขณะบริการและให้บริการมากกว่าที่คาดหวังและผู้ใช้บริการ
ที่มีความถี่ในการใช้บริการในร้านอาหาร 1 ครั้ง ต่อเดือน มี
ความคิ ด เห็ น แตกต่ า งกั น ในเรื่ อ งการตอบสนองความ
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ต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจแสดงออกถึงความนับถือ
และให้เกียรติลูกค้า
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพสรุปได้ 2 ประเด็น ดังนี้
1. การจั ดการทรั พ ยากรมนุ ษย์ ในธุ รกิ จอาหาร
SMEs ย่ านเยาวราช (1.1) ด้ านการสรรหาและคั ด เลื อ ก
พนั กงานพบว่ า มี การสรรหามาจากทั้ งจากภายนอกและ
ภายในไม่ซับซ้อน พนักงานส่วนใหญ่ก็หมุนเวียนจากร้าน
หนึ ่ง มาอีก ร้า นหนึ ่ง โดยพนัก งานจะดูว ่า ร้า นไหนให้
ค่า จ้า งสูงก็ ไปอยู่ร้านนั้น (1.2) การจัดการฝึ กอบรมให้กั บ
พนักงานในธุรกิจอาหาร พบว่าการจัดฝึกอบรมพนักงานใน
ธุรกิจอาหาร ใช้วิธีการสอนงาน โดยให้พนักงานที่อยู่ในร้าน
เป็ นผู้ สอนงานให้ กั บพนั กงานใหม่ (1.3) ค่ าตอบแทนของ
พนักงานในธุรกิจอาหารพบว่า ส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการได้
กาหนดค่าตอบแทนที่เป็นรูปตัวเงินไว้ตามที่รัฐบาลประกาศ
ค่าแรงขั้นต่า (1.4) การจัดการความปลอดภัยให้กับพนักงาน
ในธุรกิจอาหารพบว่า ผู้ประกอบการให้ความสาคัญในการ
จัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
(1.5) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานพบว่า
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยการสั งเกตขณะที่ พนั กงานปฏิ บั ติ งาน การให้ บริการ
ลูกค้า ความรับผิดชอบ และความขยันในการทางาน
2. แนวทางการพั ฒ นาการจั ด การทรั พ ยากร
มนุ ษย์ในธุรกิจอาหารSMEs ย่านเยาวราช (2.1) ด้านการ
สรรหาและคัดเลือก ควรดาเนินการอย่างมีระบบเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับแรงงานทั้งแรงงานคนไทยและแรงงาน
ต่ างด้ าวให้ ถู กต้ อ งตามกฎหมาย (2.2) จั ด ฝึ กอบรมเพิ่ ม
ความรู้ ความเข้าใจ ด้านต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน ทักษะการสื่อ สาร เทคโนโลยีที่นามาใช้
เป็ น เครื ่อ งมือ เพื ่อ ให้บ ริก ารลูก ค้า ที ่ร วดเร็ว และสร้า ง
ความรู้สึกความเชื่อมั่น ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ที่มี
ให้กับผู้ประกอบการ (2.3) การจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติตาม
ค่าจ้างขั้นต่าที่กฎหมายประกาศไว้ การกาหนดค่าตอบแทน
ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของพนักงาน การ
ให้ ส วั ส ดิ ก ารและค่ า ตอบแทนที่ มี ค วามสมดุ ล ในการ
ดารงชีวิต จะช่ว ยให้พ นัก งานมีค วามรู้สึก เป็น สุข มั่น คง
และปลอดภัย (2.4) ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ผู้ประกอบการจัดเตรียมเครื่องมือ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นกับพนักงานและลูกค้า ระหว่างการปฏิบัติงานของ
พนั กงานทุ กแผนก สร้ างความมั่ นใจให้ กั บพนั กงานและ
ลู ก ค้ า และ (2.5) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของ
พนักงาน กาหนดเกณฑ์การประเมินที่ยุติธรรม ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานของพนั กงาน โปร่งใสและมี ความชั ดเจน
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการทางานแบบสมัครใจและเต็มใจ
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ทาให้พนักงานทางานมีความจงรักภักดีต่อผู้ประกอบการ
ลดปัญหาการหมุนเวียนเข้าออกบ่อยของพนักงาน เป็นการ
ช่วยลดต้ นทุ นการผลิ ตของผู้ ป ระกอบการในการจั ดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอาหารต่อไป

อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผลการวิจัยได้ข้อ
ค้นพบ ดังนี้ ผลการศึกษาทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุ ณ ภาพได้ ผ ลที่ ส อดคล้ อ งกั น ในข้ อ ค้ น พบโดยมุ่ งเน้ น
วัตถุประสงค์ เพื่ อน าเสนอแนวทางการพั ฒนาการจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ในธุรกิจอาหาร SMEs ย่านเยาวราช ใน
ประเด็นหลั กเรื่อง การธารงรักษาพนั กงานให้ ปฏิ บั ติงาน
และอยู่กั บผู้ ประกอบการให้ นาน เพื่ อลดปั ญ หาการขาด
แคลนแรงงานและคุณภาพการบริการของพนักงานเมื่อมี
การเปลี่ ยนพนั กงานบ่ อย ซึ่ งพบว่าความคิ ดเห็ นของผู้ใช้
บริการต่อการให้บริการของพนักงานในภาพรวม ทั้งด้าน
กระบวนการ ด้านคุณภาพการบริการและด้านคุณลักษณะ
ของพนักงานร้านอาหารอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านทั้ง 3 ด้าน พบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มี
ต่ อ พนั ก งานที่ เป็ น ล าดั บ สุ ด ท้ า ย คื อ ด้ านกระบวนการ
ได้ แก่ ลั กษณะการให้ บริการแบบสมั ครใจและเต็มใจท า
ด้านคุณภาพการบริการ ได้แก่ ความรู้สึกไว้วางใจจากความ
ซื่อสัตย์และความจริงใจของพนักงาน และด้านคุณลักษณะ
ของพนักงานร้านอาหาร ได้แก่ การรู้จักกาลเทศะว่าอะไร
ควรพูด ควรบริการลูกค้าอย่างไร ทาให้พบว่า ความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการทีม่ ีต่อพนักงานในลาดับสุดท้ายในแต่ละด้าน
นั้น เป็นส่ วนหนึ่ งของคุณ ภาพการบริการของพนั กงานที่
ขาดความตั้งใจ ความเชื่อมั่น ขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงาน
พร้อมที่หมุนเวียนไปทางานในร้านอื่นได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่
กับค่าตอบแทนที่ให้สูงกว่า การถูกชักชวนจากเพื่อนหรือญาติ
ให้ไปอยู่ด้วยกัน ดังนั้น การยอมรับความสามารถ ขวัญกาลังใจ
ที่ได้รับจากผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งที่สาคั ญสอดคล้องกับ
นิโลบล เหล่าเกษมสุขวงศ์ (2555) ที่รายงานว่าผู้ประกอบการ
ธุรกิ จร้านอาหารต้องมี การพั ฒ นาและเพิ่ มศั กยภาพของ
ธุ รกิ จ ที่ จะส่ งผลต่ อการสร้ างรายได้ อย่ างยั่ งยื น ด้ วยการ
ดาเนิ นกิ จกรรมที่ ส าคั ญ ในด้ านต่ าง ๆ ไม่ ว่าด้ านควบคุ ม
คุณภาพ ด้านการให้บริการของพนักงาน ด้านการผลิตให้มี
จุ ดเด่ น และรั กษาความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องธุ รกิ จอาหาร
SMEs ย่ า นเยาวราช และมุ่ งเน้ น การจั ด การทรั พ ยากร
มนุษย์ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นที่รู้จัก
ของผู้ใช้บริการ ดังนี้ (1) ให้ความสาคัญกับการสรรหาและ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (2) ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

เสนอความคิดเห็น เพื่อสร้างความรักและภักดีต่อองค์กร
(3) ให้บริการที่ดีและเป็นกันเองกับผู้มาใช้บริการ (4) การ
ตั้งชื่อร้านหรือเอกลักษณ์ของร้านเพื่อให้ลูกค้าระลึกถึงและ
จดจาได้ง่าย และ (5) การเสนอบริการรูปแบบอาหารใหม่ ๆ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ดีขึ้น
และเช่นเดียวกับแนวคิดของ Rakich, et.al., (1994) การ
บริ หารจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ สามารถแบ่ งออก เป็ น 3
ระยะส าคั ญ ตั้ ง แต่ ก ารได้ ค นมาท างานในองค์ ก ร
(Acquisition) การดูแลรักษาให้คนในองค์กรทางานได้อย่างมี
ประสิทธิผล (Retention) และการดูแลการออกจากงาน
ของคนงาน (Separation) โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีกิจกรรม
ย่อยที่เกี่ย วข้อ งกัน ซึ่ งในกระบวนการจัดการทรัพ ยากร
มนุษย์จะได้รับอิทธิพลจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
ด้ ว ย ส าหรั บ ในระยะการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่
ท างานในองค์ ก ร มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ให้ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์
สามารถทางานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย
กิจกรรมสาคัญ ได้แก่ การประเมิ นผลงาน การจัดวางคน
การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา ระเบี ย บวิ นั ย การธ ารงรั ก ษา
บุคลากร คือ กระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้มีกาลังใจ มีความรักในงาน และ
ต้องการที่จะอยู่ทางานให้ตลอดไป สอดคล้องกับกัลยารัตน์
ธีระธนชัยกุล (2557) พบว่า การเริ่มต้นด้วยบุคลากรที่มี
ความสามารถ พนั ก งานที่ มี ฝี มื อ ย่ อ มส่ งผลโดยตรงต่ อ
ประสิ ทธิภ าพในการบริห ารงานของกิจการไม่ ว่าจะเป็ น
กิจการประเภทใด ในธุรกิจร้านอาหารก็เช่นเดียวกัน เช่น
ในร้านอาหารมีพ่อครัวฝีมือเยี่ยม มีความรู้ความสามารถ
และความชานาญในงานของเขาเป็นอย่างดี สามารถปรุง
อาหารได้อร่อยลูกค้าติดใจ ทาให้ร้านมีชื่อเสียงมากในเรื่อง
อาหารและบริการ ต่อมาพ่อครัวลาออก คุณภาพในด้าน
รสชาติและการให้บริการของร้านก็ลดต่าลง ลูกค้าที่เคยติด
ใจในรสอาหารต้องผิดหวังเพราะรสชาติอาหารไม่อร่อ ย
เหมือนเดิม จึงเลิกมาใช้บริการทาให้กิจการของร้านซบเซา
ไป รวมถึงการบริหารงานไม่ราบรื่น ถ้าพนักงานที่ทางาน
หมุนเวียนมาจากร้านอื่นยังไม่รู้งานหรือไม่เป็นงานเพราะมี
ระยะเวลาในการท างานกับ กิจการนั้น ไม่น านพอ หากมี
การเข้าออกของบุคลากรบ่อยก็จาเป็นต้องมีการสอนงาน
ใหม่ และการทดลองงานพนั กงานที่ เพิ่ งเข้ ามาท างานใน
ระยะแรก ๆ จึงเกิ ด ความสับ สนและยากล าบากในการ
บริห ารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานจัดบริการอาหารซึ่งมี
รายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยที่ จ ะต้ อ งฝึ ก ให้ ค นท างานรั บ รู้ อ ยู่
มากมาย การที่ต้องฝึกคนใหม่บ่อย ๆ เป็นภาระที่ไม่ควร
ปล่อยให้เกิดขึ้นเพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
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ให้บริการอาหารอย่างยิ่ง อัตราการลาออกและการโยกย้าย
ของพนักงานมีผลกระทบอย่างสูงต่อภาพพจน์และชื่อเสียง
ของกิจการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทานองเดียวกันชื่อเสียง
ของกิจการย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อ กระบวนการ
สรรหาพนักงานที่ดีมีฝีมือให้เข้ามาทางาน หากมีพนักงาน
จากภายนอกเห็นว่าอัตราการลาออกและการโยกย้ายของ
ร้านอาหารนี้สูงกว่าปกติ ทาให้ไม่สามารถดึงดูดคนดีมีฝีมือ
ให้สนใจเข้ามาทางานในร้านได้ ในทางกลับกันถ้าพนักงาน
เล็งเห็นว่าร้านอาหารนี้ให้ประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ
มากมายเหนือกว่าการทางานกับร้านอื่นก็จะเสนอตัวเข้า
มาทางาน ช่วยให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสที่จะคัดเลือก
พนั กงานที่ มีค วามรู้ค วามสามารถเข้ามาท างาน ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพนักงานใหม่ ดังนั้นในการสรรหา
และคัด เลือกพนั กงานใหม่ เป็ น การสิ้น เปลือ งที่ สู ญ เปล่ า
หากจะนาเงินเหล่านั้นมาลงทุนในการธารงรักษาบุคลากร
จะมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ กิ จ การเพราะการลงทุ น ใน
ทรัพยากรบุค คลที่ กาลั งปฏิบั ติหน้ าที่ให้ กิจการใด ๆ อยู่
ย่อมส่งผลโดยตรงต่อความเจริญรุ่งเรืองของกิจการนั้น
สาหรับแนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในธุรกิจอาหารในประเด็นการธารงรักษาพนักงาน
ในการทางาน ผู้ประกอบการควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และให้ความสาคัญ
ในการธารงรักษาพนักงานในธุรกิจอาหารเพื่อให้พนักงานมี
ความรู้สึกรักในงานที่ทา มีความมั่นคง ได้รับผลประโยชน์
ที่ เหมาะสม เกิ ด ขวัญ กาลั งใจในการปฏิ บั ติงาน มี ค วาม
ภักดีและมีทั ศนคติที่ ดีต่อผู้ป ระกอบการ ที่ส่งผลต่อ การ
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาและสร้าง
ภาพพจน์ของร้านให้เป็นที่ยอมรับ ด้วยวิธี การใช้เทคนิ ค
ซึ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจในการทางานเป็นการธารงรักษา
พนักงานไว้ได้นาน ซึ่งมีอยู่หลายวิธี ได้แก่ แรงจูงใจด้วย
ค่าตอบแทนสอดคล้องกับจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ (2551)
พบว่ า การก าหนดค่ า ตอบแทนส่ ว นมากใช้ ก ารก าหนด
ค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับกิจการอื่น ๆ ที่มีขนาด
ใกล้เคียงกันและดาเนินธุรกิจคล้ายคลึงกัน การมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานที่ปฏิบัติ สภาวะ
แวดล้อมในการทางาน การจัดระบบงาน ความมั่นคงในงาน
การได้รับการยอมรับ เป็นต้น เนื่องจากในการทางานของ
พนักงานทุกคนย่อมจะมีความคาดหวังที่แตกต่างกันออกไป
บางคนต้องการค่าตอบแทนที่มากขึ้น บางคนต้องการเป็น
ที่ยอมรับของผู้อื่น บางคนรักองค์กรเปรียบเสมือนเป็นบ้าน
ของตนเองและสอดคล้ อ งกั บ Maslow (1970) มองถึ ง
ความต้องการของมนุษย์เป็นลักษณะลาดับขั้น กล่าวคือ
ถ้าความต้องการขั้นแรกได้รับการตอบสนองแล้วจะทาให้มี
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การพั ฒ นาขึ้ น ไปอี ก ในการท างานก็ ค วรจะให้ พ นั กงาน
ทางานในส่วนที่ตนชอบหรือถนัด เช่น คนที่มีฝีมือในการ
ทาอาหารก็ให้อยู่แผนกครัว คนที่รักในงานบริการพูดคุยเก่ง
ก็ควรจะให้อยู่บริการส่วนหน้าในที่ทางานก็สร้างบรรยากาศ
ให้มีความสุข ไม่ทะเลาะกัน ควรจะร่วมมือกันทางานจะทา
ให้พนักงานได้ทางานเต็มประสิทธิภาพและมีความสุขใน
การทางาน ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
1) แรงจู งใจด้ ว ยค่ า ตอบแทน ค่ า ตอบแทน
หมายถึ งเงิน เดือ นและสวัส ดิ ก ารอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จาก
เงิน เดือน เรื่องเงินเดือนควรมีการกาหนดอัตราค่าจ้างที่
เหมาะสมและมีสวัสดิการที่นอกเหนือจากค่าจ้างเงินเดือน
เช่น โบนัส ค่าล่วงเวลาตามกฎหมายแรงงานหากมีพนักงาน
ในกิจการตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ข้อควรที่ระวังคือความเสมอ
ภาคที่ พนักงานทุ กคนในหน่วยงานควรได้รับค่าตอบแทนที่
ยุติธรรมตามสัดส่วนของตน เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงาน
เสิร์ฟ พนักงานทุกคนที่ทาหน้าที่บริการดูแลลูกค้าที่มาใช้
บริการในร้านอาหาร ควรมีการกาหนดกฎเกณฑ์ การแบ่งสัน
ปันส่วนเงินที่ลูกค้าให้เป็นรางวัลเล็ก ๆ น้อยอย่างเหมาะสม
2) การจูงใจด้วยการให้ พ นัก งานมี ส่วนร่วมใน
การบริหารกิจการ ผู้บริหารให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานโดยใช้กระบวนการบริหารแบบมุ่งวัตถุประสงค์
โดยยึดสมมติ ฐานที่ ว่า บุ คคลจะทางานได้ดี ถ้าตนยอมรับว่ า
กิจกรรมที่กระทานั้นมีความสาคัญ คนส่วนใหญ่จะทางานเพื่อ
วัตถุประสงค์ ถ้าหากได้มีการรับรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์
และคาดหวังที่จะได้ รับ รางวัลจากการมีส่วนช่วยเหลือ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์นั้น
3) การจูงใจด้วยการจัดสภาวะแวดล้อมในการ
ทางาน เพื่อให้พนักงานมั่นใจในสวัสดิภาพของตนโดยการ
เน้นความปลอดภัยทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ตั้ งแต่ ก ารจั ด สถานที่ ท างาน การวางผั ง
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งดูแลความสะอาด บรรยากาศและสุขอนามัย
4) การจูงใจด้วยระบบงาน มีการจัดระบบงาน
ต าแหน่ งและขอบเขตของความรั บ ผิ ด ชอบและอ านาจ
หน้ า ที่ ข องแต่ ล ะต าแหน่ งโดยให้ ค วามส าคั ญ ในงานทุ ก
หน้าที่และมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ บุคคล เพื่อ ให้
เกิดความพึงพอใจต่อผลสาเร็จของงานนั้นและพนักงานได้
ทางานที่ตนชอบ
5) การจู งใจด้ ว ยความมั่ น คงในงาน มี ก ารจั ด
ระบบงานที่ ท าให้ พ นั ก งานไม่ รู้ สึ ก ว่ า ตนอาจจะตกงาน
เมื่อไร อาจใช้วิธีการอื่น เช่น จัดบริการอาหารกลางวันโดย
ไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ย ที่ พั ก อาศั ย ที่ ส ะดวกสบายตามความ
เหมาะสม

106

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559

สรุป
ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ กล่าวสรุปได้ว่าสามารถ
“สร้ างจุ ดแข็ งเรื่ องคนในธุ รกิ จอาหารย่ านเยาวราช” ได้
แนวทางการพั ฒ นาการจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ ในธุ รกิ จ
อาหาร SMEs ย่ านเยาวราช ผู้ ประกอบการควรน า
กระบวนการเทคนิค การธารงรัก ษาพนัก งานมาใช้เ พื่อ
ลดการหมุนเวียนเข้าออกของพนักงานในร้านและรักษา
คุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ เริ่ ม จากการสรรหาและคั ด เลื อ ก
พนั ก งานแต่ ล ะต าแหน่ ง ในการคั ด เลื อ กพนั ก งานที่ มี
ทัศนคติที่ดีต่องานที่ทา ซื่อสัตย์ จงรักภักดี รักงานบริการ
และมุ่ งเน้ น การธ ารงรั ก ษาพนั ก งาน มี จั ด การฝึ ก อบรม
พัฒ นาทักษะวิธีการทางานที่ถูกต้องให้ กับ พนักงาน เพื่ อ
สร้ างความพึ งพอใจและความเชื่ อ มั่ น ให้ ลู ก ค้ า การจ่า ย
ค่ า ตอบแทนในอั ต ราค่ าจ้ า งขั้ น ต่ าตามกฎหมายรวมถึ ง
สวัสดิการต่าง ๆ ให้เกิดความสมดุลในการดารงชีวิตด้วย
ความรู้สึกเป็นสุข เห็นความสาคัญเรื่องความปลอดภัยและ
การป้ อ งกั น อั น ตรายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ พนั ก งานและลู ก ค้ า
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความยุติธรรม มีเกณฑ์
การประเมินที่ชัดเจน เข้าใจง่าย โปร่ง ใส แจ้งให้พนักงาน
ได้รับรู้ “การบริหารคน” คานึงถึงความต้องการทั้งเจ้าของ
และพนักงาน เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจร้านอาหารมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ
ด้านการควบคุมคุณภาพ ด้านการให้บริการของพนักงาน
ด้านการผลิตให้ มีจุดเด่นและรักษาความเป็ นเอกลักษณ์
ของธุรกิจอาหาร SMEs ย่านเยาวราช ที่จะส่งผลต่อการ
สร้างรายได้และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร SMEs ย่านเยาวราช
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่ผู้ประกอบการ
อื่น ๆ การให้ความสาคัญในการธารงรักษาพนักงาน การ
บริห ารงานของธุร กิจ ร้า นอาหาร SMEs ย่า นเยาวราช
โดยมีประเด็นสาคัญ คือ การคัดเลือกบุคลากร ควรเลือกผู้
ที่มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและมีใจรักในงานให้บริการ
บุค ลิก ภาพและความสะอาดถือ เป็น สิ่งที่สาคัญ สาหรับ
งานบริการ จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน เพื่อให้มี
ความชานาญในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างดี การสร้าง
ขวัญกาลังใจในการทางาน และกระตุ้นให้พนักงานมีความ
ตั้งใจทางาน ซึ่งส่งผลต่อผลตอบแทนที่จะเพิ่มขึ้น การจัด
สวัสดิการและค่าตอบแทนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

2. ผลจากการศึกษาสามารถนา แนวคิด ทฤษฎี
หลัก การ และผลการศึ กษาครั้งนี้ น าไปใช้ ในการจัด การ
เรียนการสอน รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร นอกจากนี้ ส ามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และบุคคลที่
สนใจนาไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการจัดกลุ่มประเภทของร้านอาหาร
ขนาดของร้านอาหาร ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการทางาน
ในร้านอาหารของแรงงานคนไทยและแรงงานต่างด้าว
2. ควรศึกษาวิจัยการใช้กระบวนการธารงรักษา
ด้ วยการสร้ างแรงจู งใจกั บการรั กษาบุ คลากรให้ คงอยู่ กั บ
องค์กร
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