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HRM
ระบบโปรแกรมคํานวณเงินเดือน
และบริหารงานบุคคล
สําหรับธุรกิจรานอาหาร ภัตตาคาร

 ธุรกิจรานอาหาร ถือวาเปนธุรกิจที่ทำรายไดดี  และนาสนใจสำหรับนักธุรกิจรุนใหมและบุคคลทั่วไป  ที่มีฝมือและมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ

และตองการมีกิจการเปนของตนเอง การเปดกิจการรานอาหาร - เครื่องดื่ม ในปจจุบันไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น สำหรับการบริหารธุรกิจรานอาหาร

สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากรสชาติของอาหาร  คือ  คุณภาพการบริการและความใสใจในการบริการของบุคลากรก็เปนสวนสำคัญในการพัฒนากิจการ

 บริษัท อี–บิซิเนส พลัส จำกัด เปนบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวรทางดานบัญชีและบริหารงานบุคคล มานานกวา 30 ป ดวยความเชี่ยวชาญและ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง ทำใหเชื่อมั่นไดวา Business Plus ระบบของเราจะชวยใหการทำงานดานนี้ มีความคลองตัวและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

พรอมกับประมวลผลใหขอมูลที่นาเชื่อถือ เพื่อชวยใหมีขอมูลที่แมนยำไวสำหรับประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับงานดานบุคคลากร เชน การคำนวณตนทุน

คาแรง สำหรับนำไปเปรียบเทียบกับผลประกอบการในแตละเดือนที่เกิดขึ้นหรือการสรุปขาดลา มาสาย ประจำปของพนักงาน เพื่อใหสำหรับนำขอมูล

ไปวิเคราะหในการใหผลตอบแทนกับพนักงานประจำป เปนตน

ใหเปนที่รูจักมากขึ้น  โดยจะเห็นไดวาบุคลากรภายในองคกรมีสวนสำคัญที่จะชวย

สงเสริมใหกิจการเจริญกาวหนายิ่งขึ้น  ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรภายในองคกร

ก็เปนเรื่องสำคัญที่จะตองพัฒนาควบคูกันกับการพัฒนาในดานอื่นๆ  ซึ่งในปจจุบัน

ไดมีการนำเทคโนโลยีมาใชภายในองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานดาน

การบริหารงานบุคคลกันมากขึ้น     เพราะนอกจากจะชวยเพิ่มความสะดวกใหกับ

ผูใชงานแลว  ยังชวยใหการทำงานภายในองคกรมปีระสิทธิภาพและลดระยะเวลา

การทำงานใหนอยลง เพ่ือจะไดมีเวลาไปพัฒนาในสวนอ่ืนๆ ไดเพ่ิมมากข้ึนโดยระบบ

ท่ีจะนำมาชวยงานในดานของการงานบริหารงานบุคคลไดดีน้ัน จะตองเปนระบบท่ีมี

ความนาเชื่อถือและสามารถนำไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 จากประสบการณการพบ HR ในรานอาหารท่ีมีช่ือเสียงตางๆ สรุปไดวา ธุรกิจรานอาหารจะมีลักษณะการบริการท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงจะมีการ

แบงหนวยงานออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ สวนงานสำนักงาน และสวนงานบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. สวนงานสำนักงาน - จะรับผิดชอบงานดานสำนักงาน เชน แผนกบุคคล, แผนกบัญชี เปนตน ซึ่งพนักงานในสวนของสำนักงานจะมี

  ลักษณะการทำงานเหมือนกับกิจการประเภททั่วไป

  2. สวนงานบริการ - จะรับผิดชอบงานดานการใหบริการแกลูกคา เชน แผนกแคชเชียร, แผนกบริการ, แผนกตอนรับลูกคาและแผนกหองครัว

  เปนตน ซ่ึงลักษณะการทำงานของพนักงานในสวนงานบริการ จะมีความแตกตางจากกิจการประเภทอ่ืนๆ โดยพบวา รูปแบบการเขา-ออก

                                                                                   วันหยุดงานมีความพิเศษแตกตางจากกิจการทั่วไป เชน

2.1 กะทำงานที่มีเวลาเขางานและออกงานแนนอน โดย

 ชวงเวลาทำงานปกติแบงเปน 2 ชวงตอวัน ไม

 ตอเนื่องกัน และเมื่อรวมชั่วโมงการทำงานปกติของ

 ทั้ง 2 ชวงแลว จะเทากับพนักงานที่ทำงานตอเนื่อง

 เปนชวงเดียวตอวัน เชน

 ชวงแรก เริ่มงาน 10.00 น. – 14.30 น. และ

 ชวงที่สอง เริ่มงาน 17.30 น. – 22.00 น. เปนตน

กิจการประเภทรานอาหาร

สำนักงาน รานสาขา

ฝาย
ทรัพยากร
บุคคล

แผนกบุคคล แผนกบัญชี

แผนกการเงิน

ฝายบัญชี
และการเงิน

ฝาย
การตลาด ฝาย

Front Office

แผนก
ตอนรับ

แผนก
ครัวไทย

แผนก
Coffee Shop

แผนก
ครัวยุโรป/อื่น ๆ 

ฝาย
Kitchen

ฝาย
Food & Beverage

แผนกขาย-
การตลาด

HRM
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  2.2 กะที่ไมมีเวลาเขางานและออกงานแนนอน แตมีเงื่อนไขวาตองทำงานรวมกับพักระหวางงานใหครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด

  2.3 กรณีที่กิจการรานอาหารมีหลายสาขา ซึ่งทางสำนักงานใหญจะเปนผูคำนวณเงินเดือน ดังนั้น ในแตละสาขาจะสงขอมูลเวลาทำงาน

  ของพนักงานเขามาทางสำนักงานใหญเพื่อทำการคำนวณหักขาด ลา มาสาย และคาลวงเวลาใหพนักงาน

  2.4 การหักมาสายของพนักงาน  กรณีที่พนักงานมาทำงานสายกิจการจะไมหักเงินพนักงานแตจะเก็บสถิติจำนวนที่มาสายไว เพื่อนำไปหัก

  จำนวนคาลวงเวลาในวันที่พนักงานมาสาย

  2.5 การจายคาลวงเวลาของพนักงาน จะจายคาลวงเวลาหลังเลิกงานตามจำนวนชั่วโมงที่พนักงานทำคาลวงเวลาในวันนั้นใหกับพนักงาน

  แตกรณีที่พนักงานมาสายจะนำจำนวนที่มาสายไปหักกับคาลวงเวลาที่พนักงานทำในวันนั้น เชน พนักงานไดรับคาลวงเวลา 3 ชม.

  แตในวันเดียวกันมาสาย 1 ชม. ดังนั้น จำนวนชั่วโมงคาลวงเวลาจะเหลือ 2 ชม. เปนตน

  2.6 พนักงานที่ทำงานในวันหยุดประจำสัปดาหของตนเอง กิจการจะนับวันทำงานและเช็คสถิติขาดลาสายของพนักงานเหมือนวันทำงาน

  ปกติแตจะใหสิทธิพนักงานสามารถนำวันที่มาทำงานในวันหยุดประจำสัปดาหไปขอลาหยุดในวันทำงานปกติของตนเองได

  2.7 พนักงานที่ทำงานในวันหยุดประเพณี กิจการจะนับวันทำงานและเช็คสถิติขาดลาสายของพนักงานเหมือนวันทำงานปกติ แตจะใหสิทธิ

  พนักงานสามารถนำวันที่มาทำงานในวันหยุดประเพณีไปขอลาหยุดในวันทำงานปกติของตนเองได

  2.8 พนักงานแตละคนจะมีวันหยุดประจำสัปดาหไมตรงกัน เชน พนักงานบางคนมีวันหยุดประจำสัปดาห คือ วันอาทิตย หรือพนักงาน

  บางคนมีวันหยุดประจำสัปดาห คือ วันจันทร เปนตน

  2.9 พนักงานแตละคนมีวันหยุดประจำสัปดาหที่ไมแนนอน คือ วันหยุดประจำสัปดาหของพนักงานแตละคนเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห

  เชน บางสัปดาหวันหยุดประจำสัปดาหเปนวันจันทร, บางสัปดาหวันหยุดประจำสัปดาหเปนวันอังคาร เปนตน

 2.10 พนักงานในสวนของงานบริการจะไดรับเงินพิเศษ คือ คาทิป (Service Charge) โดยรานอาหารจะนำเงินที่ลูกคาจายเปนคา Tips ให

  พนักงานบริการทุกคนทั้งเดือนมารวมกัน แลวเฉลี่ยจายใหพนักงานบริการทุกคนเทาๆ กัน แตถาพนักงานคนใดเริ่มงานหรือลาออก

  ระหวางงวด, ขาดงาน หรือลางาน กิจการก็จะจายคา Service Charge โดยคำนวณจากคา Service Charge ตอคนหารดวย 30 วัน

  และคูณดวยจำนวนวันทำงานที่หักขาดงานหรือลางานแลว

 สำหรับระบบงานธุรกิจรานอาหาร  ถาหากเปนการคำนวณที่ไมไดมีระบบมาชวยในการทำงาน  อาจตองใชคนทำเงินเดือนมากกวา 2 คน

ซึ่งเปนการทำงานภายใตความกดดันและแขงกับเวลาที่ตองเสร็จทันเวลาตามที่กำหนด  โดยขอมูลจะตองถูกตองแมนยำ  จึงทำใหหลายครั้งกอใหเกิด

ความเครียดในการทำงานและอาจจะสงผลใหเกิดการลาออกเปลี่ยนงานกันของคนกลุมนี้บอยครั้ง ซึ่งในการแกไขปญหาบางครั้งเจาของกิจการจะตองมา

คำนวณเงินเดือนจายใหพนักงานดวยตนเองซ่ึงอาจจะทำใหสูญเสียเวลาในการสรางรายได รวมท้ังสูญเสียเวลาในการบริหารงานและเสียเวลาการควบคุม

คุณภาพพนักงานของการบริการในสวนอื่นได

 บริษัทจึงขอเสนอระบบโปรแกรมท่ีจะชวยลดปญหาเหลาน้ีใหกับทาน คือระบบโปรแกรมคำนวณเงินเดือนสำเร็จรูป และระบบการบริหารงาน

บุคคล Business Plus HRM ท่ีเหมาะสำหรับธุรกิจรานอาหารหรือภัตตาคาร โดยเปนระบบการคำนวณเงินเดือน ท่ีใชงานงายถูกตองแมนยำ มีความ

ยืดหยุนสูง ชวยคำนวณเวลาทำงาน เพื่อชวยลดระยะเวลาการคำนวณเงินเดือนไดอยางรวดเร็ว และชวยการคำนวณ ขาด ลา มาสายตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีรายงานชวยควบคุม และวิเคราะห พรอมฟอรมเอกสารสงหนวยงานตางๆ ไดครบถวน

 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด หวังเปนอยางยิ่งวาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus HRM จะไดเปนสวนหนึ่งในการชวยบริหาร

บุคคลใหทานคำนวณเงินเดือนไดงาย สะดวก และบริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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 สาขามีเครื่องสแกนนิ้วมือ ทางผูจัดการรานแตละสาขาสามารถสง Text File เวลาทำงาน

 ของพนักงานเขามาใหสำนักงานใหญ เพื่อดึงเวลาเขามาคำนวณในโปรแกรมเงินเดือน

 สาขาไมมีเครื่องสแกนนิ้วมือ ทางผูจัดการรานแตละสาขาสามารถ

 สงขอมูลเวลาทำงานในรูปแบบของ Excel เพื่อนำเวลาเขามาคำนวณ

 ในโปรแกรมได

คุณสมบัติเดนของโปรแกรมเงินเดือนที่สามารถนำมาใชกับธุรกิจรานอาหาร
 โปรแกรมสามารถรองรับการสรางผังองคกรไดหลากหลาย โดยจะรองรับกับแผนกหรือแผนกยอยในแตละสาขาได 

 โปรแกรมสามารถกำหนดระดับพนักงานและกำหนดลักษณะการทำงานของพนักงานที่สังกัดฝายสำนักงาน และ พนักงานสังกัดฝายบริการได

 อยางชัดเจน

 โปรแกรมสามารถรองรับตั้งคาลักษณะการทำงานของพนักงานฝายสำนักงานและฝายบริการที่มีเวลาเขาออกงานแนนอน และสามารถคำนวณ

 หักขาดงาน มาสาย กลับกอน และสามารถคำนวณคาลวงเวลาใหพนักงานได

 โปรแกรมสามารถรองรับการตั้งคาลักษณะการทำงานของพนักงานบริการที่มีลักษณะการทำงานของกลุมที่แบงการทำงานเปน 2 ชวง

 (Split Shift) โดยสามารถกำหนดกะการทำงานใหครอบคลุมการคำนวณไดรวดเร็วและงายในการประกาศกะ

 โปรแกรมสามารถรองรับการตั้งคาลักษณะการทำงานของพนักงานบริการที่มีลักษณะการทำงานที่มีเวลาเขางาน - ออกงานไมแนนอนได โดย

 จะรองรับการทำงานทั้งกะเชา และ กะบาย ซึ่งสามารถตั้งคาในกะการทำงานเพื่อใหโปรแกรมคำนวณไดตรงกับที่ตองการ และงายในการ

 ประกาศกะ

 โปรแกรมรองรับการนำขอมูลเวลาการทำงานจากสาขาตางๆ เขามาคำนวณที่สำนักงานใหญได โดยสามารถจัดสงได 2 รูปแบบ คือ

ตัวอยางรายงานภาพแสดงการบันทึกเวลาเขาออกของพนักงาน
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12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
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การตรวจสอบขอมูลของผูบริหาร
  เมื่อโปรแกรมเงินเดือนทำการคำนวณเงินเดือนในแตละเดือนเรียบรอยแลว การตรวจสอบขอมูลที่งายและสะดวก ก็เปนสิ่งสำคัญที่ทางผูใชงาน

ตองการ เพื่อจัดสงขอมูลพนักงานในแตละเดือนใหกับทางผูบริหารทำการวิเคราะหขอมูลและสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆ ในโปรแกรมได ซึ่งโปรแกรม

เงินเดือน Business Plus HRM มีรายงานสรุปขอมูลที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณในแตละเดือนได โดยสามารถตรวจสอบได ดังนี้

  สามารถเรียกรายงานตรวจสอบพฤติกรรมการมาทำงานของพนักงานได โดยตรวจสอบจากจำนวนวันขาดงาน มาสาย กลับกอน และคาลวงเวลา

  ของพนักงานแตละคน โดยสามารถตรวจสอบเฉพาะงวดเงินเดือนที่ตองการหรือตรวจสอบขอมูลไดทั้งป

  สามารถตรวจสอบตนทุนเงินเดือน คาลวงเวลาตางๆ โดยตรวจสอบขอมูลแบงตามตนทุนการลงบัญชีสาขาและตามแผนกได เพ่ือใหผูบริหารทราบ

  ตนทุนเงินเดือนพนักงานในแตละเดือนและสามารถนำขอมูลไปวิเคราะหหรือวางแผนในระยะยาวได

คุณสมบัติเดนของโปรแกรมเงินเดือนที่สามารถนำมาใชกับธุรกิจรานอาหาร
 โปรแกรมสามารถรองรับการต้ังคาของประเภทเงินเพ่ิมเงินหักได ท้ังในกรณีท่ีตองการคำนวณหักเงินพนักงานในงวดทันที หรือตองการท่ีจะเก็บ

 สถิติไวพิจารณาอีกครั้ง

 สามารถต้ังคาใหโปรแกรมนำจำนวนวันท่ีพนักงานมาทำงานในวันหยุดประจำสัปดาหไปขอลาหยุดในวันทำงานปกติของตนเองได โดยตามธุรกิจ

 รานอาหาร จะเรียกวา “Day Off”

 สามารถตั้งคาใหโปรแกรมนำจำนวนวันที่พนักงานมาทำงานในวันหยุดประเพณีไปขอลาหยุดงานในวันทำงานปกติของตนเองได โดยตามธุรกิจ

 รานอาหาร จะเรียกวา “Extra Day”

 โปรแกรมมีวิธีการประกาศกะที่รองรับกับการกำหนดวันหยุดประจำสัปดาหของพนักงานแตละกลุมที่มีวันหยุดไมตรงกันได โดยจะเปนวิธีที่งาย

 และเพิ่มความสะดวกในการประกาศกะการทำงานใหเร็วมากขึ้น 

 รองรับกรณีที่มีพนักงานมีการเปลี่ยนกะ, เปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห หรือ เปลี่ยนวันหยุดประจำป โดยสามารถสรางคำสั่งในการเปลี่ยนกะ

 การทำงานหรือเปลี่ยนตารางการทำงานใหพนักงานได ซึ่งเมื่อถึงวันที่ที่กำหนดไว โปรแกรมจะเปลี่ยนกะการทำงานใหอัตโนมัติ

 สามารถกำหนดสูตรการคำนวณเงินคา Service Charge, คาอาหาร หรือ เงินไดอื่นๆ ที่ตรงกับเงื่อนไขของธุรกิจรานอาหารได 

 สามารถตั้งคาใหรายงานแสดงจำนวนวันที่พนักงานมาทำงานในวันหยุดประจำป จำนวนที่พนักงานนำสิทธิการทำงานในวันหยุดประจำป มาขอ

 ชดเชยการลาหยุดงานในวันทำงานปกติและจำนวนวันที่พนักงานมาทำงานในวันหยุดประจำปคงเหลือ

 สามารถตั้งคาในรายงานใหสามารถตรวจสอบยอดยกมาของสิทธิจำนวนวันคงเหลือที่พนักงานมาทำงานในหยุดประจำปของปกอนและแสดง

 ขอมูลจำนวนวันคงเหลือในปกอน เพื่อนำมารวมคำนวณกับจำนวนวันหยุดประจำปในปปจจุบันได

 สามารถต้ังคาใหโปรแกรมรองรับในสวนของการคำนวณหักเงินกูยืมในแตละเดือนใหอัตโนมัติ ซ่ึงเม่ือพนักงานชำระเงินกูครบจำนวนแลวระบบ

 จะหยุดหักเงินใหอัตโนมัติโดยผูใชงานไมตองเกรงวาจะลืมหักเงินกูยืมพนักงานหรือหักเงินพนักงานเกิน


