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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะความผูกพันต่อองค์กร กำาหนด

รปูแบบการส่งเสริมความผูกพนัต่อองค์กร และกำาหนดกลยุทธ์การส่งเสรมิความผกูพันต่อองค์กร

ตามหลักสังคหธรรมของแรงงานอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ในเขตนคิมอตุสาหกรรมบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากกลุ่มตัวอย่าง 395 คน โดยใช้แบบสอบถาม และพระภิกษุสงฆ์ผู้

บริหารแรงงานอุตสาหกรรม จำานวน 18 รูป/คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ แล้วนำามา

วิเคราะห์โดยสถิติ เชิงพรรณนาหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์โดย 6C ผลการวิจัยพบว่า 

 กลยทุธ์การส่งเสริมความผูกพนัต่อองค์กรตามหลกัสงัคหธรรมของแรงงานอตุสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า Eow3’S model มี 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1) การส่งเสริมความผูกพัน

ระหว่างองค์กรกับงาน (Eows’S) ได้แก่ องค์กรควรมีการพัฒนาโครงสร้างลักษณะงานอยู่เป็น

ประจำา การจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติ (ทาน) มี

ก า ร จั ดร ะบ บสื่อสา ร ก ารประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ถูกต้อง และชัดเจน (ปิยวาจา) มีการ
จั ด โ ค รง กา รส่งเสริ ม ระบบการทำางานให้เกิดประสิทธิภาพ การสร้างมาตรฐานการทำางานท่ี

เหมาะสมกบัสภาพองค์กร (อตัถจรยิา) มกีารบรหิารจดัการลกัษณะงานและองค์กรอย่างชดัเจน 

ไม่เลือกปฏิบัติ และการยอมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำางาน (สมานัตตตา) กลยุทธ์
ที่ 2) การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับบุคลากร (Eo2’S) ได้แก่ องค์กรควรมีนโยบาย

การให้ความรู ้การสอนงาน (ทาน) มรีะบบการสือ่สาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั นโยบาย เป้าหมาย

ขององค์กรอย่างถกูต้องและชดัเจน (ปิยวาจา) มีการพิจารณาค่าจ้าง เงนิเดอืน สวัสดกิารอย่าง

เหมาะสม รวมถงึการให้คณุภาพชวีติทีด่ ี(อตัถจรยิา) และการให้ความเป็นกลาง มภีาวะผูน้ำาของ

หวัหน้างานและผูบ้รหิารทีน่่าเคารพ (สมานตัตตา) กลยทุธ์ที ่3) การส่งเสรมิความผกูพนัระหว่าง
บุคลากรกับงาน (Ew3’S) ได้แก่ การจัดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในลักษณะงานเพื่อ
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แรงจูงใจให้กับพนักงานอยู่เป็นประจำา รวมถึงการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพมีความเป็นธรรม 
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Promoting Strategies for Electronic Industrial 
Employees’ Commitment according to Sangahadhamma

Pachabodee Yeamsoonthorn

Abstract
 The objectives of this research paper were as follows : to analyze nature of 
commitment, to specify model of promoting commitment, and to specify Promoting 
Strategies for electronic industrial employees’ commitment according to 
Sangahadhamma. The sample of this study consisted of 395 employees by questionnaire. 
In addition, 18 Buddhist monks and industrial executives were also interviewed. The 
statistics used in data analysis were Frequency, Percentage, Mean, and Standard 
Deviation and data from interview were analyzed by using 6 C. 
 The results of the research were concluded as follows:
 Strategies to promote organizational commitment followed Sangahadhamma 
of electronic employees known as Eow3’S model are composed of 3 strategies : 
 1st strategy : strategies to promote commitment between the organization 
and work (Eows’S) : (Giving) organization should improve infrastructure regularly 
and should arrange adequate materials, equipment, tools and place to perform duties; 
(Eloquence) arrange accurate and clear publicizing system throughout; (To Behave 
Appropriately) arrange and promote programs to create efficiency in performance 
and create performance standards to suit the organization; (Even and Equal Treatment) 
clearly manage types of duty and organization, non-discrimination and listen to the 
problems existing in the process. 
 2nd strategy : strategies to promote commitment between the organization 
and staff (Eo2’S) : (Giving) organization should have policy in giving knowledge; 
(Eloquence) have correct and clear communication system, rules and regulations, 
policy, goals; (To Behave Appropriately) provide the wages, salaries, benefits 
appropriately and include good quality of life; (Even and Equal Treatment) be neutral 
and supervisors should have leadership and manager should be respectful.
 3rd strategy : strategies to promote the commitment between people and the 
task (Ew3’S) : (Giving) having understanding infrastructure to gain expertise; 
(Eloquence) to have publicizing system to publicize good and suitable types of duty 
as well as making work instruction handbook correctly; (To Behave Appropriately) 
assigning duties accordance with the person’s knowledge and ability; (even and equal 
treatment) help, encourage, and motivate employees on a regular basis including 
good management with quality, fair, and no biased. 

Keywords :  Strategies, Promoting commitment, Sangahadhamma, 
 Electronic industrial employees
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บทน�า
 การแ สวงหาวิถีทางท่ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จหรือการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายขององค์กรนั้น การใช้

ทรพัยากรทีม่อียูใ่นองค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพให้เกดิประโยชน์สงูสดุเป็นสิง่ทีส่ำาคญั “มนษุย์” เป็นปัจจยัที่

มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จขององค์กร องค์กรพยายามที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความ

สามารถเข้ามาปฏบิตังิานในองค์กร แต่การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ในปัจจบัุนนัน้มิได้จำากดัขอบเขตอยู่ท่ีการ

สรรหาและคัดเลือกเท่านั้น แต่องค์กรต้องแสวงหาวิธีการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่และพร้อมที่

จะอทุศิตนทำางานเพือ่ประสทิธภิาพขององค์กร ซึง่วิธกีารหนึง่ในการจงูใจพนกังาน คอื การทำาให้คนมคีวาม

ผูกพั นต่อองค์กร ปลูกฝังหรือสร้างจิตสำานึกให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็น

ทรัพย ากรที่มีคุณค่าเน่ืองจากบุคคลเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืนให้เกิดผลผลิตที่ต้องการได้ (ธงชัย สันติวงษ์.  

2537 : 9) ดงันัน้ทรัพยากรมนุษย์จึงถือว่าเป็นปัจจยัสำาคญัทีส่ดุทีจ่ะช่วยผลกัดนัให้องค์กรนัน้สามารถดำาเนนิ

งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ การที่องค์กรต้อง

สญูเสยีบคุลากรท่ีมคีวามรู้ความสามารถไปด้วยเหตผุลใดกต็ามย่อมเท่ากบัองค์กรต้องสญูเสยีต้นทนุทีมี่ค่า 

ความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นคุณลักษณะสำาคัญที่ทุกองค์กรต้องการ (กรกฎ พลพานิช. 2540 : 50)  ทุก

องค์กรจึงทุม่เทงบประมาณเพือ่คดัสรรและพฒันาอย่างเตม็ที ่และคาดหวงัว่าบคุลากรเหล่านัน้จะใช้ความ

รู้ ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กร และปฏิบัติงานให้กับองค์กรในระยะเวลายาวนานเท่า

ทีอ่งค์กรต้องการ ความสำาเรจ็หรอืความล้มเหลวขององค์กรจงึขึน้อยูก่บับคุลากรในองค์กรว่ามคีวามผกูพนั

ต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด (ศิริพงศ์ อินทวดี.  2542 : 2)

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรกิจที่ดำาเนินงานโดยกลุ่มเอกชนประกอบการโดยหวังผลกำาไร

สูงสุดภายใต้การผลติทีม่ปีรมิาณมากทีส่ดุและคณุภาพได้มาตรฐาน รวดเรว็ทนัต่อความต้องการของลกูค้า 

องค์ก รมักจะพบปัญหาการขาดความผูกพันต่อองค์กรอันเนื่องมาจาก ลักษณะงาน ภาระงานที่มี

ความเ ร่งด่วน ทำาให้พนักงานเกิดความเครียด อารมณ์เสีย ความเหนื่อยล้าหรือความทุ่มเทในการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างไม่เต็มที่ (พิชิต  พิทักษ์เทพสมบัติ.  2552 : 34) ลักษณะงานที่ซำ้าซาก จำาเจ จึงทำาให้พนักงาน
ขาดความกระตือรือร้น เชื่องช้า เฉื่อยชา เกิดการละเลยเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ การไม่ตรงต่อเวลา 

การขาดงาน ตลอดจนอาจลาออกจากองค์กร (Whitney, J. Michael and Cooper, H. William. 1989 : 

521) ผลที่ตามมา คือ ความสูญเสียขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ ขวัญกำาลังใจ

ของบุ คลากร ค่าตอบแทน การลดลงของผลการปฏิบัติงาน อันมีสาเหตุมาจากการที่บุคลากรขาดความ

ผกูพนัต่อองค์กร (Angle, L. Harold and Perry, L. James. 1981 : 12 ) ซึง่เป็นการเชือ่มโยงความสมัพนัธ์
ของบุ คคลากรต่อระบบงานที่ทำาความสัมพันธ์ของระบบงานที่ทำากับองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์กรกับบุคลากรทุกคน  

 หลักสังคหวัตถุ เป็นธรรมะเคร่ืองยึดเหนี่ยวน้ำาใจ เป็นเครื่องประสานใจคนให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันได้ สังคมประกอบขึ้นด้วยบุคคลที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องอาศัยสังคหวัตถุเป็น
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เครื่ องยึดเหนี่ยวบุคคลให้มีความผูกพันกันและความสงบสุขของสังคมต่อไป พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะไว้ว่า

ถ้าสังคมใดปราศจากสังคหวัตถุ สังคมนั้นย่อมไร้สันติสุข ด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงต้องทำาความเข้าใจเรื่อง

สังคหวัตถุให้ถ่องแท้ ทาน คือ การให้ การเสียสละเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วย

ถ้อยคำาที่ไพเราะอ่อนหวาน จริงใจไม่หยาบคายก้าวร้าว เหมาะกับกาลเทศะ อัตถจริยา คือ ประพฤติ

ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่น มีความประพฤติชอบทางกาย เรียกว่า “กายสุจริต” สมานัตตตา คือ 

การเป็นผูม้คีวามสมำา่เสมอ หรอืมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย เราสามารถนำาหลกัธรรมดงักล่าวนัน้

มาใช้เป็นแบบแผนในการดำาเนินชีวิตได้  

 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจากสภาพการทำางานของแรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีภาระ

หน้าทีท่ีจ่ะต้องรบัผดิชอบต่อผลผลติให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรซึง่ประสบปัญหาการทำางานอันเนือ่ง

มาจากปัจจัยแวดล้อม ส่งผลให้ไม่อยากทำางาน ขาดความจงรกัภกัด ีหรอืแม้กระทัง่อยากเปลีย่นหน่วยงาน 

องค์กรในปัจจุบันไม่เพยีงแต่ต้องสรรหา และคดัเลอืกบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถสงูมาทำางานเท่านัน้ 

หากยังต้องเสริมสร้างบุคลากรให้มีความผูกพันต่อองค์กรด้วย ผู้บริหารองค์กรจึงต้องหันมาใส่ใจในการ

บรหิารทรพัยากรมนษุย์ให้หลากหลายมติขิึน้ โดยเฉพาะด้านความผกูพันต่อองค์กรขัน้พ้ืนฐานตามหลกัสงัคห

ธรรมที่จะทำาให้เกิดแนวทางการสร้างเสริมความเข้มแข็งของความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับระบบการ

ทำางานและวัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นวธิกีารปฏบิตัจินกลายเป็นระบบความผกูพนัต่อองค์กรของบคุลากร

โดยรวม

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 2. เพ่ือกำาหนดรูปแบบการส่งเสริมความผกูพนัต่อองค์กรของแรงงานอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส์

 3. เพื่อกำาหนดกลยุทธ์การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรตามหลักสังคหธรรมของแรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 กลุ่มประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ได้แก่ แรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 แห่ง จำานวน 31,260 คน (วารสารการ

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน.  2555 : 4)  
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 กลุ่มตัวอย่าง (sa mple) ได้แก่ แรงง า นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

บางป ะอิ น  จังหวัดพ ระนครศรีอยุธยา ซ่ึ งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ 

(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 395 คน

 ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะ

เวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กร ของแรงงานอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 2 ประเภท ดังนี้

 1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ  

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของแรงงาน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านลักษณะองค์กร และด้านสังคหธรรม              

  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

  ตอนที่ 4 กลยุทธ์การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร 

 2. แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อรวมรวบข้อมูลจาก

พระภิกษุสงฆ์ ผู้บริหารพนักงาน จำานวนทั้งสิ้น 18 รูป/คน  และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 18 คน ด้วยเทคนิคการประชุมแบบวิภาษวิธี (Dialectic processes)

 การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยทำาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์นำา

เสนอและสรุปผลการวิจัย สถิติท่ีใช้พรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายลักษณะส่วนบุคคล

และคุณลักษณะความผูกพันต่อองค์กรตามหลักสังคหธรรมของแรงงานอิเล็กทรอนิกส์ คือ ค่าความถ่ี 

(Frequency) คา่รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ เป็นการวิเคราะห์เนือ้หาด้วยเทคนคิ 6’C Technique Analysis 

(นภัทร์ แก้วนาค.  2555 : 4) ผู้วิจัยทำาการกำาหนดประเด็นการวิเคราะห์ (Concept) สรุปประเด็นสำาคัญ

ที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Content) จำาแนก/ระบุประเด็นสำาคัญ (Classify) จัดหมวดหมู่/สรุปเนื้อหาใหม่ 
(Category)  แปลความ ตีความข้อมูล (Communication) และจัดทำากรอบความคิดของการสังเคราะห์

ข้อมูล (Conceptualize) 
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ผลการวิจัย
 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1) สภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำาแนกตามเพศ อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อายุงาน รายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.4 อายุตำ่ากว่า 30 ปี จำานวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 ระดับการศึกษาตำ่ากว่าปริญญาตรี จำานวน  
257 คน คิดเป็นร้อยละ 65.1 สถานภาพโสด จำานวน 210 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.2 อายุงานน้อยกว่า 5 ปี 
จำานวน 291 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.4 และมีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-25,000 บาท จำานวน 280 คน คิด
เป็นร้อยละ 70
 2) ความผูกพันต่อองค์กร 4 ด้าน สรุปผลดังนี้
  1. ด้านลักษณะงาน พบว่า ลักษณะงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ทั้งโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก 
  2. ด้านลกัษณะองค์กร พบว่า ลกัษณะองค์กรมผีลต่อความผกูพนัขององค์กร ทัง้โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก
  3. ด้า นสภาพความผูกพันต่อองค์กร พบว่า สภาพความผูกพันต่อองค์กรของแรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมและรายด้านทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
  4. ด้านหลกัธรรม พบว่า หลกัสงัคหธรรมมผีลต่อความผกูพนัต่อองค์กร โดยรวมและราย
ด้านอยู่ ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการพูดจาไพเราะ ด้านการให้ ด้านการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และด้าน
การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ตามลำาดับ
 3) การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) มีดังนี้ 
  1. คุณ ลักษณะความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบ
ด้วย 3 ลักษณะคือ 
   1. 1 คุณลักษณะความผูกพันระหว่างองค์กรกับงาน เป็นผลจากการที่องค์กร
มกีารปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง และพฒันา โครงสร้างลกัษณะงานให้มคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะองค์กร ซ่ึง
นำาไปสู่ผ ลผลิตที่มีคุณภาพและได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่องค์กรกำาหนดไว้และทันการส่งมอบให้กับ
ลูกค้า องค์กรและงานต้องเติบโตไปพร้อมกัน ลักษณะงานที่จัดทำาขึ้นมีความท้าท้ายความรู้ ความสามารถ 
ลักษณะงานที่ทำาเปิดโอกาสให้ได้คิด ได้ทำา ได้แก้ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
   1.2 คุณลักษณะความผูกพันระหว่างองค์กรกับบุคลากร เป็นผลมาจากการที่
องค์กรทำาให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าองค์กรเป็นสถานที่ทำางานที่ดีที่สุด มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ทำาให้พนักงานมีความสุขในการปฏิบัติงานและไม่อยากจะลาออก มีความขยันขันแข็งอดทน 
กระตือรือร้น มุ่งมั่นต่อความสำาเร็จ มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ยอมรับลักษณะของ
องค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย รูปแบบการบริหาร และวัฒนธรรมขององค์กร พนักงาน
มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ภายในองค์กรมีบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ พนักงานในองค์กรมีคุณธรรม 
มีความรู้สึกถึงการทำางานเป็นทีมที่ดี ให้การยอมรับซึ่งกันและกัน 
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   1.3 คณุลกัษณะความผกูพนัระหวา่งบุคลากรกบังาน เปน็ผลมาจากการทีบ่คุลากร

มคีวามเขา้ใจในกระบวนการทำางานอย่างชดัเจน มคีวามรู ้ความสามารถในการปฏิบัตงิาน การทำาใหบุ้คลากร

มีความรู้สึกความเป็นเจ้าของงานท่ีทำา และมีพลังในการสร้างผลงานที่ดีขึ้น บุคลากรมีความรู้สึกว่างานที่

ตนเองทำานั้นเป็นความรับผิดชอบของตน ต้องมีการสร้างสรรค์งานให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายของ

องคก์ร ตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานด้วยความเตม็ใจ มคีวามสุขในการทำางานและปฏิบัตงิานอย่างเตม็ความรูค้วาม

สามารถโดยมิได้หวังผลตอบแทน ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีความสนใจในภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ

มากกว่าจำาตอ้งอยูห่รอืเพราะความอยากไดใ้นผลประโยชนจ์ากองคก์ร พนกังานมคีวามรกัและใสใ่จในงาน

ที่ตนเองได้รับมอบหมายและตั้งใจปฏิบัติงานอย่างจริงใจ  

 2. รูปแบบการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบ

ด้วย 3 รูปแบบ คือ

 รูปแบบที่ 1 การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับงาน ได้แก่ การพัฒนาลักษณะงานให้

ทันสมัยโดยการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงาน การพัฒนาระบบการมอบหมายงานให้มีคุณภาพ การ

จัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน เปิดโอกาสให้ได้พบปะสร้างมิตรภาพเพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน ให้ความอิสระในการทำางาน ลดการควบคุมให้

น้อยที่สุด การมอบอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้อย่างเต็มท่ีปราศจากการควบคุม การมอบหมาย

งานที่มีคุณค่าและให้อำานาจในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี การเพ่ิมความสำาคัญหรือคุณค่าในงานที่พนักงาน

รับผิดชอบ

 รูปแบบที่ 2 การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับบุคลากร ได้แก่ การจัดสรรค่าตอบแทน

และรางวัลผลงานอย่างเปน็ธรรม เชน่ เงนิเดอืน เบีย้เลีย้ง OT โบนสั รวมถงึการจดัสรรสวสัดกิารใหอ้ย่าง

เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน อันได้แก่ ชุดทำางาน รถรับส่งพนักงาน อาหาร ที่พัก 

การเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิ์และเสียงในองค์กร ให้โอกาสและความก้าวหน้าในการทำางานอย่างเต็มที่

ซึง่เปน็สว่นหนึง่ในการสร้างแรงจูงใจในการปฏบิตังิานใหเ้กดิขึน้ องคก์รควรมองหาจดุเด่นของพนกังานเพือ่

ทำาการสนบัสนนุสง่เสริมให้พนักงานไดรั้บความกา้วหนา้ในการทำางาน การสรรหาและการคดัเลือกพนกังาน

ที่มีทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิด ค่านิยม ร่วมถึงวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน      
การสร้างบรรยากาศในการทำางาน อันได้แก่ สิ่งแวดล้อมการทำางานและการอยู่ร่วมกัน การส่งเสริม

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

 รูปแบบที่ 3 การส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรกับงาน ได้แก่ การที่องค์กรควรมอบหมาย
ให้บุคลากรทำางานท่ีมีความสำาคญัและมคีวามหมายกบัองคก์ร เพือ่เปน็การสรา้งความสำาคญัในตนเองของ

พนักงาน การจัดอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำางานอยู่เป็นประจำาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน 

การมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ การพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากรให้สอดคล้องกับ

คณุลกัษณะงาน การพฒันาสายความก้าวหน้าในอาชพีแกพ่นกังานโดยการพฒันาและฝกึอบรม การกำาหนด

ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเพิ่มความสำาคัญหรือคุณค่า
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ในงานทีพ่นักงานปฏิบติั มีการส่งเสริมและสร้างสรรคก์ารปฏิบตังิานร่วมกนัเปน็ทมี รวมถงึการรบัรูท้ีด่แีละ

ถูกต้องเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถสูง และงานลักษณะ

ใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถให้กับพนักงาน การให้ความสำาคัญในงานที่พนักงานปฏิบัติรวมถึงการแจ้ง

ขอบเขตหน้าที่และความคาดหวังในงานอย่างชัดเจน 

 3. กลยุทธ์การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรตามหลักสังคหธรรมของแรงงานอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า Eow3’S model ประกอบ 3 กลยุทธ์ มีรายละเอียด คือ 

  E = Environment คือ สิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

  O = Organization คือ องค์กร  

  W = Work คือ งาน 

  S = Staff คือ บุคลากร หรือ พนักงาน

  S = Strategies คือ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

  S = Sanghahadhamma คือ หลักสังคหวัตถุ 4 

 กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับงาน (Eow2’S : organization & work)  

ได้แก่ (ทาน) องค์กรควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานโครงสร้างอยู่เป็นประจำา รวมถึงการจัดให้มีวัสดุ

อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี สิ่งอำานวยความสะดวกและเทคโนโลยีต่าง ๆ สร้างความพร้อมในการปฏิบัติ  

(ปยิวาจา) องค์กรควรมีระบบสือ่สารประชาสมัพนัธโ์ครงสรา้งระบบงานทีด่ถีกูตอ้งและชดัเจน รวมถงึการ

เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารขององค์กรอันนำามาซึ่งการพัฒนาองค์กร (อัตถจริยา) องค์กรควรมีการจัดสรร

โครงการสง่เสรมิระบบการทำางานให้เกิดประสทิธภิาพ การสร้างมาตรฐานการทำางานทีเ่หมาะสมกบัสภาพ

องค์กร (สมานัตตตา) องค์กรควรมีระบบการบริหารจัดการโครงสร้างลักษณะงานและบริหารองค์กร

อย่างชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ หรือลำาเอียง รวมถึงการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำางาน 

 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับบุคลากร (Eo3’S : organization & Staff)  

ได้แก่ (ทาน) องค์กรควรมีนโยบายการให้ความรู้ การสอนงาน การจัดอบรมสัมมนาทั้งในสถานที่และนอก

สถานที่ การศึกษาดูงานในและต่างประเทศ (ปิยยวาจา) องค์กรควรมีระบบการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติงาน นโยบาย เป้าหมายขององค์กรอย่างถูกต้องและชัดเจน การให้
คำาแนะนำาในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่พนักงาน (อัตถจริยา) การจัดให้มีการพิจารณาค่าจ้าง เงินเดือน 

สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ชุดทำางาน รถรับส่งพนักงาน  โรงอาหาร ที่ดื่มน้ำา อาคารสถานที่พักผ่อน ให้อย่าง

เหมาะสมและเพียงพอกับจำานวนพนักงานรวมถึงการให้คุณภาพชีวิตที่ดี (สมานัตตตา) การที่องค์กรควรมี
ความเป็นกลาง มีภาวะผู้นำาของหัวหน้างานและผู้บริหารที่น่าเคารพ 

 กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรกับงาน (Ew3’S : work & staff) คือ (ทาน) 

องคก์รควรจัดใหม้โีครงการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะงาน การทีอ่งคก์รสรา้งมาตรฐานการ

ทำางานที่เหมาะสมกับสภาพองค์กร (ปิยวาจา) องค์กรต้องมีระบบการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ลักษณะ

งานทีด่ถีกูตอ้งและชัดเจน การจัดทำาคูม่อืการปฏบิตังิานทีถ่กูตอ้งและไดม้าตรฐาน องคก์รควรมกีารสือ่สาร
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ลักษณะงานที่ถูกต้องชัดเจน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและนอกหน่วยงาน การทำาให้พนักงานมีความ

เขา้ใจในกระบวนการทำางาน (อตัถจรยิา) การมอบหมายงานให้สอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะของบุคคล ความรู ้

ความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร รวมถึงการจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน และการให้

คำาปรึกษา (สมานัตตตา) องค์กรต้องมีการช่วยสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการทำางานให้กับพนักงาน

อยู่เป็นประจำา ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมีความเป็นธรรม ไม่ลำาเอียง มีความเป็นกลาง 

 จากผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่าหลักสังคหวัตถุ 4 ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้สามารถนำามา

บูรณาการใช้ให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรภายใต้สิ่งแวดล้อมลักษณะเดียวกันได้จริง

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ความผูกพันระหว่างองค์กรกับงาน แรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีความพึงพอใจที่ได้

ทำางานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความเป็นอิสระ

ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้าจากหน่วยงาน ซึ่ง

ทุกคนต่างมีความรู้สึกว่างานที่ทำามีความท้าทาย ทำาให้ได้เรียนรู้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ภรณี 

(กีร์ติบุตร) มหานนท์ (2529 : 50) กล่าวว่า ความรู้สึกผูกพันจะนำาไปสู่ผลที่สัมพันธ์กับความมีประสิทธิผล

ขององค์กร คือ พนักงานที่มีความรู้สึกผูกพันอย่างแท้จริงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีแนวโน้ม

ทีจ่ะมสีว่นรว่มในกจิกรรมขององคก์รอยูใ่นระดบัสงู มีความรูส้กึผกูพันอย่างสงู มคีวามปรารถนาอย่างแรง

กล้าที่จะยังคงอยู่กับองค์กรต่อไปเพ่ือทำางานในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายซึ่งตนเองเล่ือมใสศรัทธา และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Steers Richard (1977 : 100) ได้ศึกษาตัวแบบโดยแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อความ

ผูกพันต่อองค์กรออกเป็น 3 ลักษณะคือ ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ลักษณะของงาน 

(Job Characteristics) และประสบการณ์ในการทำางาน (Work Experiences) ซึ่งหมายถึงความรู้สึกของ

พนกังานแตล่ะคนวา่มกีารรบัรูก้ารทำางานในองค์กรอย่างไร ซึง่ประกอบไปดว้ย 4 ลกัษณะคอื ทศันคติของ

กลุม่ตอ่องคก์ร (Group Attitude) ความสำาคญัของตนเองตอ่องคก์ร (Personal Importance) การสามารถ

พึ่งพาและความไว้วางใจได้ขององค์กร (Organization Dependability) และความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนองจากองค์กร(Met Expectation)

 2. ความผูกพันระหว่างองค์กรกับบุคลากร แรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีความคิดเห็นว่า 

องค์กรนี้เป็นบริษัทที่ดีที่สุด มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทุกคนจะปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม องค์กรเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป รวมท้ังยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการบริหารงาน 

และองค์กรยังแสดงให้เห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า เหตุผลท่ีทำาให้ต้องตัดสินทำางานกับ

องค์กรนี้ต่อไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนอย่างเดียวแต่เนื่องจากความรักและความผูกพันต่อองค์กรด้วย 

และตา่งรูส้กึว่าปญัหาทีอ่งคก์รประสบอยูเ่ปน็เสมอืนปัญหาของตน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ จริะจติต ์ 

ราคา (2525 : 70) ที่ว่าความผูกพัน คือ ความรู้สึกต้องการที่จะ “อยู่” และไม่อยาก “ไป” จากองค์กร ไม่
ว่าจะเพิ่มเงินเดือน รายได้ หรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ  พร้อมทั้งเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กรที่เขาปฏิบัติงานอยู่ 
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การพิจารณาว่าบุคคลใดมีความผูกพันต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับตัวชี้ที่เห็นได้ชัดคือ ความ

จงรกัภกัดตีอ่องคก์ร การมคีวามรูส้กึรกัใคร ่ไมอ่ยากไปจากองคก์รอาจจะเป็นเพราะว่าองคก์รนัน้มสีิง่จงูใจ

ที่ทำาให้เขารู้สึกเสียดายที่จะต้องออกไปจากองค์กร และสอดคล้องกับการวิจัยของ เดชณรงค์ วัฒนพันธุ์ 

(2552 : ก) เกีย่วกบัประสทิธผิลการบรหิารจดัการของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตภาคกลาง 

พบวา่ 1) ปจัจยัท่ีมอีทิธพิลตอ่ประสทิธภิาพการบริหารการจดัการ คือ บรรยากาศการปฏบิตังิาน การตดัสนิ

ใจ วิสัยทัศน์ การติดต่อสื่อสาร ความผูกพันองค์กร การมีส่วนร่วม นโยบายและแผน 2) องค์ประกอบ

ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ คือ องค์ประกอบการตัดสินใจ องค์ประกอบบรรยากาศ

การปฏิบัติงาน องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กร องค์ประกอบการมีส่วนร่วม องค์ประกอบการติดต่อ

สื่อสาร องค์ประกอบวิสัยทัศน์ องค์ประกอบเทคโนโลยี องค์ประกอบการทำางานเป็นทีม 3) ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ คือ บรรยากาศการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ วิสัยทัศน์ การติดต่อสื่อสาร ความผูกพัน

ต่อองค์กร การมีส่วนร่วม นโยบายและแผน

 3. ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับงาน แรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีความคิดเห็นว่า 

องค์กรควรมีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของบุคลากร การได้รับ

การสนับสนุนโอกาสพัฒนาความรู้ในงานเป็นอย่างดี งานที่รับผิดชอบอยู่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าใน

องค์กร พนักงานต่างใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้งานขององค์กรประสบผลสำาเร็จ 

พนักงานส่วนใหญ่เช่ือว่าโอกาสที่จะได้งานใหม่ที่ดีมีน้อยมากหากลาออกจากองค์กรนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ Morday and others (1996 :3 2) เห็นว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันองค์กรด้านจิตใจ 

(Affective Commitment) ประกอบด้วย คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic)  คุณลักษณะ

งาน (Job Characteristic) ประสบการณ์ทำางาน (Work Experience) คุณลักษณะโครงสร้าง (Structural 

Characteristic) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Bolon (2007 : 110) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความผกูพนั

ต่อองค์กรกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรและความพึงพอใจในงาน พบว่า ความพึงพอใจใน

การทำางานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดขีององค์กรทีป่ระเมินโดยผูร้ว่มงานและ

หวัหนา้อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิความพงึพอใจในลักษณะงาน ผูบั้งคบับัญชาเพ่ือนรว่มงานมคีวามสมัพันธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรท่ีประเมินเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้า ความพึงพอใจในค่า
ตอบแทน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรที่ประเมินโดยหัวหน้า และ

พบว่าความพึงพอใจในผู้ร่วมงานและความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก เป็นตัวแปรที่สามารถทำานาย

พฤตกิรรมการเปน็สมาชกิทีด่ขีององคก์รไดด้ทีีส่ดุความผกูพันตอ่องคก์รดา้นบรรทดัฐานทางสงัคมมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้

  1.1 องค์กรควรวางนโยบายเกีย่วกบัการพัฒนาพฤตกิรรมสว่นบคุคล พฤตกิรรมการทำางาน

และพฤติกรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร

  1.2 องค์กรควรวางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือนำา

ไปสู่ความผูกพันต่อองค์กร

  1.3 ผูน้ำา วฒันธรรมองคก์ร และหลกัธรรม เปน็ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์ร

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรควรนำาองค์ประกอบดังกล่าวไปใช้ในการกำาหนดนโยบาย 

วางแผน การดำาเนินงานขององค์กรและกำาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรต่อไป

  2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติงาน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติงานดังนี้

  2.1 องค์กรควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำางานท่ีดี

ได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม รวมถึงการจัดสรรสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำางานที่ดี

  2.2 องค์การควรส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยใช้ความรู้

ความสามารถอย่างเตม็ท่ี ซ่ึงจะสง่ผลให้เกิดประสิทธภิาพในการทำางานและพฒันาผลงานได้อยา่งตอ่เนือ่ง

  2.3 องคก์รควรจดัใหม้รีะบบการสือ่สารทีด่ ีเพ่ือเป็นการประชาสมัพันธข์อ้มูลขององคก์ร

อย่างชัดเจนและเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

  2.4 องค์กรควรมีการจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์อย่างสมำ่าเสมอเพื่อสร้างความผูกพัน

ให้เกิดในหมู่คณะ เช่น กีฬาสี การจัดงานวันครอบครัว วันพ่อ วันแม่ การทำาบุญประจำาเดือน เป็นต้น

  2.5 องคก์รควรดำาเนินการโครงการชว่ยเหลอืพนกังานทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น เชน่ บรรเทา 

ฟื้นฟู ผู้ประสบภัยพิบัติ นำ้าท่วม ไฟไหม้บ้าน เป็นต้น 

 3. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  3.1 องค์กรควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง คุณลักษณะความผูกพันในองค์กร เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรในรูปแบบใหม่ที่แตกต่าง

  3.2 องค์กรควรทำาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อ

เปน็การเพ่ิมประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรหิารซึง่มผีลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานดว้ย

  3.3 องค์กรควรทำาการศึกษาเก่ียวกับเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศในองค์กร

เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร 
  3.4 องค์กรควรทำาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรโดยนำาหลักธรรมอื่น ๆ 

มาบูรณาการ เช่น อิทธิบาท 4 ทิศ 6 และฆราวาสธรรม 4 เป็นต้น 
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