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แนวทางการสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพของลูกจางที่ยึดหลัก
พระพุทธศาสนาตามหลักหนาที่การงานระหวางนายจาง ลูกจาง
ในสถานประกอบการสิ่งประดับตกแตง
สุชาติ เปรมสุริยา1* สมสุดา ผูพัฒน2 และ จุฬารัตน วัฒนะ2
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มี วัตถุ ประสงคการวิ จัย 1) เพื่อสังเคราะหกิจกรรมที่ ยึดหลักพระพุทธศาสนาตามหลั กหน าที่ การงาน
ระหวางนายจางและลูกจางในสถานประกอบการสิ่งประดับตกแตง 2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมที่ยึดหลักความสัมพันธ
ระหวางนายจางและลูกจาง และ 3) เสนอแนวทางการสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพของลูกจาง ประชากรที่
ศึกษาคือ ลูกจางของบริษัท บางกอกคริสตมัสเด็คโคเรชั่นเอ็กซปอรต จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอายุการทํางานไม
เกิน 1 ปทุกคน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามความมั่นคงในการประกอบอาชีพของลูกจาง แบบสอบถาม
ความรูสึกของลูกจางตอกิจกรรม แบบสัมภาษณการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกจางภายหลังเขารวมกิจกรรม สมุด
บันทึกความดีของลูกจาง และแบบสังเกตพฤติกรรมโดยหัวหนางาน การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาความถี่
ผลการสังเคราะหกิจกรรม โดยนําทฤษฎีทิศ 6 แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับหลักหนาที่การงานระหวางนายจางและ
ลูกจาง และประสบการณจากโรงงานที่เกี่ยวของ 3 โรงงานมาสังเคราะหเปนกิจกรรมที่จัดใหแกลูกจางในโรงงาน ผลการ
จัดกิจกรรมพบวาลูกจางมีการเปลี่ยนแปลงความรูสึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความมั่นคงในการประกอบอาชีพในมิติดานจิตใจ
สวนความมั่นคงในการประกอบอาชีพในมิติดานการทํางานตามความถนัดนั้น พบวาลูกจางมีการเปลี่ยนแปลงการ
ทํางานโดยไดทํางานตรงกับประสบการณของลูกจาง ดังนั้นแนวทางการสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพของ
ลูกจางในสถานประกอบการสิ่งประดับตกแตง ควรจัดกิจกรรมพัฒนาคนทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู ดานความสามารถ
และดานจิตใจ โดยจัดกิจกรรมที่ขัดเกลาจิตใจใหลูกจางกอน และเพิ่มเติมทางดานวิชาชีพใหแกลูกจาง เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถ และทักษะวิชาชีพใหแกลูกจาง ซึ่งแนวทางการจัดกิจกรรมดังกลาวจะสงผลใหลูกจางมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใหเปนทั้งคนดี คนเกงและมีความสุขในการทํางาน และผลงานที่เกิดขึ้นมีคุณภาพ สงผลใหลูกจางมีความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพของตนเอง
คําสําคัญ : ความมั่นคงในอาชีพ, ความสัมพันธนายจางและลูกจาง, ทิศ 6, สถานประกอบการสิ่ง
ประดับตกแตง, บทบาทหนาที่นายจาง/ลูกจาง
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Buddhist – based Job Security Guideline According to Employer – Employee
Functional Relationship, Decoration Industry
Suchat Premsuriya1* Somsuda Pupattana2 and Jularat Wattana2

Abstract

This research has an aim to 1) synthesize activities that follow Buddhist-based work function between
employers and employees in the decoration industry 2) study the result of activities based on relationship
between employers and employees and 3) propose Buddhist-based Job Security Guideline for employees.
The Population were employees with less than 1 year experience in the Bangkok Christmas Decoration
Export Company Limited, Samut Sakorn Province. Questionnaires were used to collect data. The set of
questionnaires comprise of questionnaires on Job Security of the employees, form of questionnaires on
attending the activities, form of interview on behavioral change of employees after attending the activities,
diary of good behavior of employees, and form of behavior observation by supervisor. Statistical techniques
used in data analysis was frequency.
The result of the synthesis activities found that the researcher brought the principle/theory on the six
direction and theories concerned with function of work between employer and employee including direct
experience from the study on guidelines of arranging supplementary activities for employees to synthesize as
activities for the target factory. The result found that employees had better feeling on job security in part of
mental dimension. For job security, it was found that the employees have opportunity to change job in
relevant with their experiences. The guideline for job security of employees in the decoration industry consist
of 3 parts of human development : knowledge, ability and mind. It started from adaptation of mind through
moral activities regularly and continuously. Then, the factory arranged career activities for the employees to
improve knowledge, ability and skill. Those guidelines of activities would bring about behavior changing. They
became good and skillful person with happiness in their work and intention to work. Their performance would
be high quality and finally, bring about job security.
Keywords: Job security, Employer-Employee Relationship, Six direction, Decoration Industry,
Employers’/Employees’ Roles.
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1. บทนํา
สิ่งสําคัญประการหนึ่งในการประกอบอาชีพของลูกจาง
คือ ลูกจางตองการความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดย
อมาตยา เซน [1] กลาววาความมั่ นคงของมนุษยจะตอง
ประกอบดวยปจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค
และที่อยูอาศัยแตการจะไดมาซึ่งปจจัยสี่นั้นของมนุษยนั้น
พระภาวนาวิริยคุณ (ทัตฺตชีโว ภิกขุ) [2] กลาววามนุษย
จําเปนตองมีอาชีพ เพราะอาชีพนํามาซึ่งทรัพย และเมื่อได
ทรั พย มาแล วมนุ ษย สามารถจั ดหาป จจั ยสี่ และจํ าเนี ยน
จวงตระกูล [3] ไดกลาววาคนทุกคนเมื่อมีงานทํายอมทําให
มีโอกาสใชชีวิตอยางสะดวกสบาย มีความสุขดวยการมี
สุ ขภาพอนามั ยแข็ งแรง มี ความรู ที่ จะนํ าไปใช ในการ
ดําเนินชีวิตอยางราบรื่น มีรายไดพอเพียงที่จะดํารงชีวิต
อยู ได อย างมั่ นคง สอดคล องกั บผลจากการศึ กษาของ
Friedrich Ebert Foundation [4] ที่ศึกษาพบวาพื้นฐานการ
ประกอบอาชีพของผูใชแรงงาน มักมีปญหาเกี่ยวกับการได
ค าแรงต่ํ า การขาดแคลนป จจั ยสี่ ในการดํ ารงชี พ ขาด
หลักประกันและความมั่นคงในการทํางาน มีปญหาสุขภาพ
และความปลอดภั ยในการทํ างาน สอดคล องกั บ อั มพร
นิ ติ สิ ริ [5] กล าวว าป ญหาแรงงานที่ มั กเกิ ดขึ้ นคื อ ผู ใช
แรงงานไดรับคาตอบแทนนอยแตทํางานหนัก ขาดความ
ตอเนื่องในการจางงาน ไมมีสวัสดิการ ไมมีวันหยุด ชั่วโมง
การทํ างานมากเกิ นไป ซึ่ งส งผลต อความรู สึ กไม ความ
มั่นคงในการทํางานของผูใชแรงงาน
ในการทํางานลูกจางผูปฏิบัติงานจะตองเกี่ยวของกับ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งปรียาพร วงศอนุตรโรจน [6] กลาววาใน
การทํ างานผู บั งคั บบั ญชาต องการความซื่ อสั ตย ความ
รั บผิ ดชอบ ความขยั นหมั่ น เพี ย ร และความตั้ งใจของ
ผู ป ฏิ บั ติ งานทุ ก คน ขณะเดี ย วกั น ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาก็
ตองการหัวหนาที่มีความเขาใจ รูถึงความรูสึกและปญหา
ในการทํางาน เพราะมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพของการ
ทํ างานต อผลผลิ ตขององค การ นอกจากนี้ เกษมสั นต
วิลาวรรณ [7] ไดกลาวถึง การที่คนมีหนาที่การงานรวมกัน
ในฐานะนายจาง และในฐานะลูกจางควรปฏิบัติตอกันให
ถูกตองตามหนาที่ เพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกันที่จะ
เปนประโยชนตองานใหไดผลดี ซึ่งทําไดงาย ๆ ตามหลัก
ปฏิบัติทิศ 6 ที่วาดวยทิศเบื้องลางซึ่งสอดคลองกับ
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว) [2] กลาววาหาก

หนวยงานไหนที่มีนายจาง และลูกจางปฏิบัติตอกันตาม
หลักทิศ 6 แลว รับรองวาบรรยากาศในการทํางาน ยอม
เปนไปดวยดี การทํางานราบรื่น เปยมไปดวยไมตรีจิต ทั้ง
ชีวิตการทํางาน และชีวิตสวนตัวก็ยอมจะเจริญขึ้นและมี
ความมั่นคงในการทํางาน
ดังนั้น การศึกษาแนวทางในการสรางความมั่นคงใน
การประกอบอาชี พแก ลู กจ างในสถานประกอบการสิ่ ง
ประดับตกแตง โดยการนําหลักปฏิบัติในทิศ 6 ที่วาดวย
ทิ ศ เบื้ อ งล า ง ตามหลั ก ธรรมในพระพุ ท ธศาสนา ไป
ประยุกตใชกับนายจาง ลูกจางโดยการสรางความสัมพันธ
ที่ ดี และปฏิ บั ติ หน าที่ ของตนเองอย างถู กต อง จะทํ าให
ลูกจางมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพไดจริงหรือไม
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1. เพื่อสังเคราะหกิจกรรมในสถานประกอบการที่ยึด
หลั กพระพุ ทธศาสนาตามหลั กหน าที่ การงานระหว า ง
นายจางและลูกจาง ตามหลักทิศ 6 ในสถานประกอบการ
สิ่งประดับตกแตง
2.2. ศึกษาผลการจัดกิจกรรมที่ยึดหลักความสัมพันธ
ระหวางนายจางและลูกจาง ในสถานประกอบการสิ่งประดับ
ตกแตง
2.3. เสนอแนวทางการสรางความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพของลูกจาง ในสถานประกอบการสิ่งประดับตกแตง
3. คําถามการวิจัย
รู ปแบบกิ จกรรมตามหลั กทิ ศ 6 ที่ ยึ ดความสั มพั นธ
ระหว างนายจ างและลู กจ าง จะทํ าให ลู กจ างมี ความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพไดจริงหรือไม?
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.1. เปนแนวทางใหสถานประกอบการนําไปประยุกต
ใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกจางในการปฏิบัติงาน
ให เป นไปในทางที่ ดี ซึ่ งส งผลให เกิ ดความมั่ นคงในการ
ประกอบอาชีพของลูกจางที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
4.2. สํานักงานประกันสังคม จะลดปญหาเกี่ยวกับการ
บังคับกฎหมายในเรื่องของการคุมครองประกันสังคมใหกับ
ลูกจางและลดขอขัดแยงเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและนํา
สงเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
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ไดอยางครบถวนสมบูรณ เมื่อนายจางและลูกจางปฏิบัติ
หนาที่ตามหลักปฏิบัติทิศ 6 ไดครบถวนทั้งสองฝาย

11 คนและหั ว หน า แผนกที่ ดู แ ลลู ก จ า งในสายบั ง คั บ
บัญชาของแตละแผนก ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 5 คน

5. กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
สังเคราะหรูปแบบกิจกรรมจากทฤษฎีแมบททิศ 6 และ
การจัดกิจกรรมเสริมใหแกลูกจางของโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของกับสิ่งประดับตกแตง ไดรูปแบบ กิจกรรมที่ยึด
หลั กทิ ศ 6 ทั้ งหมด 7 กิ จกรรม คื อ กิ จกรรมฟ งสื่ อ CD
ธรรมะ กิจกรรมดูสื่อธรรมะผานดาวเทียม กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรม/ฟงเทศน กิจกรรมเสวนาวิเคราะหงาน กิจกรรมตัก
บาตร กิจกรรมสหวาระในเดือนเกิด และกิจกรรมบรรยาย
ความรูเกี่ยวกับการประกันสังคม และสังเคราะหแนวคิด/
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ได
มิติการสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพของลูกจาง 2
มิติ คือ มิ ติดานจิ ตใจ และมิติดานการทํางานตามความ
ถนัดดังแสดงในรูปที่ 1

7. ขั้นตอนการวิจัย
แบงการศึกษาออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 สังเคราะหรูปแบบกิจกรรมที่ยึดหลัก
พระพุทธศาสนาตามหลักหนาที่การงานระหวางนายจาง
และลูกจาง ในสถานประกอบการสิ่งประดับตกแตงจาก
ทฤษฎีทิศ 6 และขอมูลการจัดกิจกรรมเสริมของโรงงาน
ที่เกี่ยวของ
ระยะที่ 2 ศึกษาผลการจัดกิจกรรมตามหลักทิศ 6 ที่
ยึ ด หลัก ความสั ม พั น ธ ระหว า งนายจ า งและลู ก จ า ง ใน
สถานประกอบการสิ่งประดับตกแตง โดยใชรูปแบบการ
วิจัยเชิงทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest
Design

ทฤษฎีแมบท : ทิศ 6

แนวทางการจัดกิจกรรม
เสริมใหแกลูกจาง
ในโรงงานอุตสาหกรรม

รูปแบบกิจกรรมที่
ยึดหลักทิศ 6
๐ ฟงสื่อ CD ธรรมะ
๐ ดูสื่อธรรมะผานดาวเทียม
๐ ปฏิบตั ิธรรม/ฟงเทศน
๐ เสวนาวิเคราะหงาน
๐ ตักบาตร
๐ สหวาระในเดือนเกิด
๐ บรรยายความรูเกี่ยวกับการ
ประกันสังคม

ทฤษฎีความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ

ความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ

O1 X O2
สัญลักษณที่ใช
O1 = แทนความมั่นคงในการประกอบอาชีพกอนการ
ทดลอง (Pretest)
X = แทนกิจกรรมที่ยึดหลักทิศ 6 (Treatment)
O2 = แทนความมั่นคงในการประกอบอาชีพหลังการ
ทดลอง (Posttest)

๐ มิติดานจิตใจ
๐ มิติดานการทํางาน
ตามความถนัด

รูปที่ 1 กรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย
6. ขอบเขตการวิจัย
ประชากร ลูกจางทุกคนที่มีอายุการทํางานไมเกิน 1
ป ในชวงป พ.ศ. 2553 ในสถานประกอบการสิ่งประดับ
ตกแตงในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 1 โรงงาน คือ
โรงงานบางกอก คริสตมัสเด็ดโคเรชั่นเอ็กซปอรต จํากัด
ซึ่งมีจํานวนลูกจางที่เปนประชากรในการศึกษาทั้งหมด

สรางเครื่องมือวัดความมั่ นคงในการประกอบอาชี พ
จากเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวของกับแนวคิด/ทฤษฎีการสราง
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพและหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของเครื่ อ งมื อ ได ค า ความเชื่ อ มั่ น เท า กั บ
0.730 ทํ า การทดลองจั ดกิ จ กรรมที่ ยึ ด หลั ก ทิ ศ 6 เป น
ระยะเวลา 5 สั ป ดาห เพื่ อ ศึ ก ษาความมั่ น คงในการ
ประกอบอาชีพของลูกจาง
ระยะที่ 3 เสนอแนวทางการสรางความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพของลูกจางในสถานประกอบการสิ่งประดับ
ตกแตง โดยนําผลการวิจัยที่ไดจากระยะที่ 2 มาสังเคราะห
เปนแนวทางการสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
ของลูกจางในสถานประกอบการสิ่งประดับตกแตง โดยให
พระภิ ก ษุ ผู บ ริ ห ารสถานประกอบการที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
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สิ่งประดับตกแตงและนักวิชาการที่ ศึกษาวิ จัยเกี่ ยวกั บ
ทฤษฎีทิศ 6 ทําการวิพากษแนวทางการสรางความมั่นคง
ในการประกอบอาชี พของลู กจ าง ในประเด็ นเกี่ ยวกั บ
ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมที่ผูวิจัยทดลองและ
เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความมั่นคงใน
การประกอบอาชีพใหแกลูกจาง
8. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย เครื่องมือที่ลูกจางเปนผูใหขอมูล ไดแก
แบบสอบถามความมั่นคงในการประกอบอาชีพของลูกจาง
แบบสอบถามความรูสึกของลูกจางตอกิจกรรมแบบสอบถาม
การเปลี่ยนแปลงความรูสึกภายหลังเขารวมกิจกรรม สมุด
บั นทึ กความดี และเครื่ องมื อที่ นายจ างเป นผู ให ข อมู ล
ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรมของลูกจาง
9. การรวบรวมขอมูล
ก อนการทดลองให ลู กจ างตอบแบบสอบถามความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพของลูกจางแลวจึงดําเนินการ
ทดลองเป น ระยะเวลา 5 สั ป ดาห ซึ่ ง ในแต ล ะสั ป ดาห
ระหวางการทดลองใหลูกจาง ตอบแบบสอบถามความรูส กึ
เมื่อเขารวมกิจกรรม สมุดบันทึกความดี แบบสัมภาษณ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังเขารวมกิจกรรม และ
หัวหนาแผนกตอบแบบสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของลูกจางในการทํางานและใหลูกจางตอบแบบสอบถาม
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพภายหลังการทดลอง
10. การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่
11. ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 สังเคราะหรูปแบบกิจกรรมโดยผูวิจัย
สังเคราะหจากทฤษฎีทิศ 6 และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
หลักหนาที่การงานระหวางนายจาง ลูกจาง และขอมูลการ
จัดกิจกรรมเสริมใหแกลูกจางของโรงงานอุตสาหกรรม 3
แห ง มาบู รณาการสั งเคราะห เป นรู ปแบบกิจกรรมตาม
หลักทิศ 6 ซึ่งประกอบดวย 7 กิจกรรม คือ กิจกรรมฟงสื่อ
CD ธรรมะ กิจกรรมดูสื่อธรรมะผานดาวเทียม กิจกรรม
ปฎิบัติธรรม/ฟงเทศน กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมสหวาระ

ในเดือนเกิด กิจกรรมเสวนาวิเคราะหงานและกิจกรรมฟง
บรรยายความรูเกี่ยวกับการประกันสังคม
ระยะที่ 2 ผลการจัดกิจกรรมตามหลักทิศ 6 ที่ยึดหลัก
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งนายจ า งและลู ก จ า งในสถาน
ประกอบการสิ่ ง ประดั บ ตกแต ง พบว า จากข อ มู ล เชิ ง
คุณภาพที่ลูกจางไดสะทอนความรูสึกที่มีตอความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพ ในมิติดานจิตใจ คือลูกจางมีกาํ ลังใจ
ในการทํางาน มีสติในการทํางานมากขึ้น มีความอดทนใน
การทํางาน ตั้งใจทํางานใหดีที่สุด มีความสุขในการทํางาน
มีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับมุมมองของ
นายจ า งที่ สั งเกตเห็ นการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของ
ลู ก จ า งว า มี ความตั้ งใจในการทํ างานมากขึ้ น มี ความ
กระตือรือรนในการทํางาน มีความขยันและรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย และมีความสุขในการทํางาน ซึ่ง
สอดรั บ กั บ ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณที่ พ บว า ลู ก จ า งมี ค วาม
กระตือรือรนในการทํางาน ไมอยากลางานถาหากไมมีธุระ
สําคั ญหรือจําเปน และเต็มใจทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพของลูกจาง
ในมิติดานจิตใจ กอนและหลังการทดลอง
มิติจิตใจ
ไมอยากลางาน

กอน
1 2 3
1 6 4

หลัง
1 2 3
0 5 6

กระตือรือรนที่ได
0 6 5
0 2 9
ทํางาน
เต็มใจทํางานที่ไดรับ 0 6 5
0 5 6
มอบหมาย
1 = แทบไมเคย 2 = บางครั้ง 3 = บอยครั้ง

N=11
เปลี่ยน
แปลง
+2
+4
+1

ในสวนของขอมูลเชิงคุณภาพที่ลูกจางสะทอนความ
รูสึกที่มีตอความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ในมิติดาน
การทํางานตามความถนัด คือ ปญหาความขัดแยงใน
การทํ า งานระหว า งนายจ า งและลู ก จ า งลดน อ ยลง มี
โอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณของนายจางและ
ลูกจาง ทําใหเกิดความเขาใจและเกิดความสัมพันธที่ดี
ขึ้นระหวางนายจางและลูกจาง ซึ่งทําใหนายจางไดรับรู
ขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของลูกจางในเรื่องประสบการณ
ความสามารถ ความถนัดในการทํางาน ชวยใหนายจาง
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มอบหมายงานที่ตรงกับประสบการณใหแกลูกจาง และ
สามารถแนะนํา สงเสริมใหลูกจางไดมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงความสามารถและเพิ่มทักษะความถนัดในการ
ทํางานของลูกจาง ซึ่ งสอดรับข อมู ลเชิงปริมาณพบว า
ลู ก จ า งได ทํ า งานที่ ต รงกั บ ประสบการณ ข องตนเอง
ส ง ผลให ผ ลงานมี คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น แต ใ นด า นของ
ความ สามารถและความถนัดในการทํางานของลูกจาง
ยังไมเกิดการเปลี่ ยนแปลง เนื่องจากเปนลูกจางที่เข า
ทํางานใหมมีประสบการณการทํางานไมเกิน 1 ป จึงมี
ทักษะความสามารถและความชํานาญในการทํางานไม
มากเพียงพอในงานที่ไดรับมอบหมาย แตมีแนวโนมที่
สามารถพั ฒ นาทั ก ษะความเชี่ ย วชาญในการทํ า งาน
เพิ่มขึ้น เพื่อใหนายจางสามารถมอบหมายงานที่ตรงกับ
ความสามารถและความถนัดใหกับลูกจาง ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพของลูกจาง
ในมิติการไดทํางานตามความถนัดกอนและ
หลังการทดลอง
N=11

มิติความถนัด
ตรงกับความสามารถ
ตรง
ไมตรง
ตรงกับความถนัด
ตรง
ไมตรง
ตรงกับประสบการณ
ตรง
ไมตรง

จํานวน (คน)
กอน
หลัง

เปลี่ยนแปลง

7
4

7
4

0
0

7
4

7
4

0
0

5
6

6
5

+1
-1

ระยะที่ 3 เสนอแนวทางการสรางความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพของลูกจางในสถานประกอบการสิ่งประดับ
ตกแตงนั้น ตองพัฒนาลูกจางทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู
ความสามารถ และจิ ตใจ โดยเริ่ มตนจากการจั ดกิ จกรรม
ศีลธรรมเพื่อขั ดเกลาจิ ตใจใหลูกจ างเปนคนดี มีศีลธรรม
โดยกิจกรรที่จัดตองเนนการฝกปฏิบัติจริงมีความตอเนื่อง
สม่ํ าเสมอ เพื่ อให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงด านจิ ตใจ เช น
กิจกรรมฝกปฏิบัตินั่งสมาธิ และฟงเทศน เพื่อใหลูกจางเกิด

ความซาบซึ้งในพระธรรมคําสอนตามหลักพระพุทธศาสนา
และเกิดการปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมใหเปนคนดี
และควรจัดกิจกรรมเสริมทางดานศีลธรรม เพื่อใหลูกจาง
เกิ ด ความรู สึ ก ซึ ม ซั บ ในหลั ก ธรรมคํ า สอนตามหลั ก
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ไดแก ฟงสื่อ CD ธรรมะ ดู
สื่อธรรมะผานดาวเทียม ตักบาตรและกิจกรรมสหวาระ
ในเดือนเกิด เปนตน นอกจากนี้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ร ะหว า งนายจ า ง ลู ก จ า ง ซึ่ ง จะทํ า ให น ายจ า ง
พิจารณามอบหมายงานใหลูกจางไดเหมาะสมกับความรู
ความสามารถและความถนัดของลูกจาง เชน กิจกรรรม
เสวนาวิเคราะหงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาวจะสงผล
ใหลูกจางมีความสุขในการทํางานผลงานที่เกิดขึ้นยอมมี
คุ ณ ภาพ ทํ า ให ลู ก จ า งมี ค วามมั่ น คงในการประกอบ
อาชีพ
12. ขอเสนอแนะ
12.1. แนวทางการสรางความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพของลูกจางสิ่งสําคัญคือ ตองเริ่มตนจากการปลูกฝง
ศี ลธรรมให เกิ ดขึ้ นในจิ ตใจของลู กจ างก อน เพราะการ
ปลูกฝงลูกจางใหเกิดความรูและความเขาใจอยางถูกตอง
ทางศี ล ธรรมย อ มนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ต นหรื อ การ
เปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของตนที่ ถู กต อง ซึ่ งเป น แนว
ทางการลดปญหาความขัดแยง ความไมเขาใจซึ่งกันและ
กันในการทํางาน สงผลใหการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง
นายจางและลูกจาง เกิดความสัมพันธที่ดีและการทํางาน
เปนไปอยางราบรื่นระหวางนายจางและ ลูกจาง ทําใหผล
งานที่เกิดขึ้นมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ลูกจางมีความสุข
ในการทํางานรวมกัน
12.2. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมควรมีความ
ตอเนื่องและใชระยะเวลาที่ยาวนานเพื่อสงผลใหเกิดความ
คงทนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ทําใหลูกจางมีความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพ
12.3. ควรพิจารณานําหลักธรรมะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับนายจาง ลูกจาง อาทิ พรหมวิหาร 4 สําหรับนายจาง
และอิทธิบาท 4 สําหรับลูกจาง มาเปนกรอบในการดําเนิน
กิจกรรมที่จะมีสงเสริมใหนายจาง ลูกจางมีจิตใจที่ดีงาม
และมีความเขาใจซึ่งกันในการทํางานรวมกัน

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 2 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2554
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