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บทคัดย่อ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ๑. ศึกษาลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการ
เปล่ียนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๒. ศึกษาปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐท่ี
ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปล่ียนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และ ๓. น าเสนอโมเดลสมการ
โครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการบริหารการเปล่ียนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใชว้ิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคู่ขนานและ
เท่าเทียมกัน การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามท่ีมีค่าความเชื่อมั่น .๙๗๗ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน ๔๐๘ คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแบบบรรยายและการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน และ
การสนทนากลุ่มเฉพาะโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๙ คน ใชก้ารเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปล่ียนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมี ๕ 
องค์ประกอบคือ มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลง สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ 
ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม มีการสร้างนวัตกรรมและน าแทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ และ
บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง ค่าอิทธิพลท่ีส่งผลจากผลส าเร็จการบริหารการ
เปล่ียนแปลงไปยังองค์ประกอบท้ัง ๕ ด้าน มีค่าระหว่าง .๗๖ – .๙๑  
 ๒. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปล่ียนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
ได้แก่ ทศบารมี ภาวะผู้น าเชิงบารมี และนโยบายภาครัฐด้านอาหาร ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .๕๔๒ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของทศบารมีต่อ
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ผลส าเร็จการบริหารการเปล่ียนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มีค่าเท่ากับ .๓๕๔, .๓๖๘ และ 
.๗๒๒ ตามล าดับ ซ่ึงมากกว่าค่าอิทธิพลทางตรงของภาวะผู้น าเชิงบารมีและนโยบายภาครัฐด้าน
อาหารท่ีมีค่าเท่ากับ .๐๕๑ และ .๓๕๓ ตามล าดับ ดังนั้น ทศบารมีร่วมกับภาวะผู้น าเชิงบารมีและ
นโยบายภาครัฐด้านอาหารจึงเป็นปัจจัยร่วมกันในการส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปล่ียนแปลง
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ๓. โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จ
การบริหารการเปล่ียนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  ประกอบด้วย ๑) ทศบารมี  ท่ีเป็น
องค์ประกอบอันดับท่ีสอง ส่งผลไปยังองค์ประกอบอันดับท่ีหนึ่งสามด้านคือ การน าตนด้วยศีลบารมี 
เนกขัมมบารมี วิริยบารมี และสัจจบารมี การน าคนด้วยทานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี 
การน างานด้วยปัญญาบารมี ขันติบารมี และอธิษฐานบารมี  ทศบารมี (Ten Perfections: P)เป็น
ปัจจัยส่งผลไปยังภาวะผู้น าเชิงบารมี (Leadership: L)  นโยบายภาครัฐด้านอาหาร (Policy: P) และ
ผลส าเร็จการบริหารการเปล่ียนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (Success: S)  ๒) ภาวะผู้น า
เชิงบารมี ประกอบด้วยมีวิสัยทัศน์ มีศิลปะการส่ือสาร มีความซ่ือสัตย์ สร้างแรงจูงใจ และเป็น
แบบอย่างท่ีดี ๓) นโยบายภาครัฐด้านอาหารส่ีด้าน คือด้านความมั่นคงอาหาร ด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร ด้านอาหารศึกษา และด้านการบริหารจัดการ โมเดลนี้มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ = ๒๓๑.๘๑, df = ๑๙๙, p =.๐๕๕, GFI =.๙๕๕, AGFI =.
๙๓๒, RMR = .๐๒๒,  RMSEA =.๐๒๐ ข้อค้นพบเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ คือปัจจัยการ
ผลิตบนความพอดี (Moderation: M) ประกอบด้วยมีความพอเพียง ผลิตเพื่ออยู่ได้ และพึ่งตนเองได้ 
สังเคราะห์เป็นโมเดลองค์ความรู้จากการวิจัยได้เป็น P-LPM-S. 
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Abstract 
Objectives of this dissertation were: 1.To study the characteristics of 

change management success of food business entrepreneur, 2.To study the factors 
of ten perfectioned Buddhist leadership and public policy for change management 
success of food business entrepreneur, and 3.To propose the structural equation 
model of ten perfectioned Buddhist leadership and public policy for change 
management success of food business entrepreneur.  

Methodology was mixed methods using equal and pararllel quantitative 
and qualitative methodology. For the quantitative research, data were collected by 
questionnaire with reliability value of .977 from 408 samples by stratified random 
sampling.Data were analyzed by descriptive statistics and structural equation 
modeling. For the qualitative research, data were collected from 18 key informants 
by in-depth interviewing and 9 participants in focus group discussion, purposefully 
selected. The quantitative data were analyzed by descriptive content analysis. 

Finding were as follows:  
1.The characteristics of change management success of food business 

entrepreneur were of five components. They were strategic change, cultural change, 
organization structural change, application of  innovation and new technology and 



ง 

personnel were ready for change. The factor loading that affected the five 
component were between .76 - .91.  

2.Factors affecting the change management success of food business 
entrepreneur were ten perfections, charismatic leadership and food public policy. 
The squared multiple correlation of change management success (R2 ) was .542. 
Direct effect, indirect effect and total effect of ten perfections that affected change 
management success of food business entrepreneur were .354, .368 and .722 
respectively. These effects were more than direct effects of charismatic leadership 
and food public policy which were .051 and .353 respectively. Therefore, ten 
perfections, charismatic leadership and food public policy were co-factors that 
affected the change management success of food business entrepreneur . 

3.The structural equation model of ten perfectioned Buddhist leadership 
and public policy for change management success of food business entrepreneur 
consisted of 1) Ten Perfections was the second order factor affected the first order  
factors in three dimension: Self-leading with morality, renunciation, effort and 
truthfulness. People-leading with giving, loving-kindness and equanimity. Work-
leading with wisdom, endurance and self-determination. Ten perfections 
(Perfections: P) were the factor that affected  charismatic leadership (Leader: L), 
food public policy (Policy: P) and change management success of food business 
entrepreneur (Success: S). 2) Charismatic leadership consisted of vision, arts of 
communication, honesty, motivation and role model. 3) Food Public policy 
consisted of four strategic policies: food security, food quality and safety, food 
education and public management. This model was conformed to the empirical 

data with statistic results. (2 = 231.81, df= 199, p=.055, GFI = .955, AGFI = .932, 
RMR= .022, RMSEA = .020). The additional findings from focus group discussion were 
the factors of production on moderation which composed of sufficiency, production 
for living and self dependence. The findings could be synthesized as a body of 
knowledge by acromym as a model of P-LPM-S. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป และ
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ท่ี
ได้เมตตาให้ค าปรึกษาและดูแลในการท าดุษฎีนิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต อดีตผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ พลอากาศตรี ดร. นภัทร แก้วนาค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ความ
มั่นคงและไซเบอร์ กองทัพอากาศ และอาจารย์ ดร.ล าพอง กลมกูล รักษาการผู้อ านวยการส่วนวิจัย 
สารสนเทศและบริหารวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา ท่ีเมตตาให้ความรู้ ให้ก าลังใจ และค าปรึกษาใน
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติโมเดลสมการโครงสร้าง กราบ
ขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย นมัสการขอบพระคุณและขอบคุณผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะ คณะกรรมการสอบดุษฎีพิจารณ์ 
และคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ทุกท่าน ท่ีช่วยชี้แนะแก้ไขให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอบพระคุณอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และผู้ประกอบการ
สมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูปท่ีให้ความเอ้ือเฟื้อทางวิชาการในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

กราบขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ทุกท่านท่ีได้
ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาความรู้ นมัสการและขอบคุณเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรทุกท่านท่ีเอ้ือเฟื้อให้ความ
อนุเคราะห์ด้วยดี ขอบคุณอย่างจริงใจส าหรับมิตรภาพ ก าลังใจ และความเก้ือกูลห่วงใยในระหว่าง
การศึกษาและการท าดุษฎีนิพนธ์ พลเอก ดร.ปกิตน์ สันตินิยม ประธานรุ่น และเพื่อนนิสิตทุกท่าน 

ขอบคุณครอบครัวของผู้วิจัยท่ีให้ก าลังใจและการสนับสนุนจนประสบความส าเร็จได้ใน
คร้ังนี้ คุณประโยชน์อันใดท่ีพึงมีจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเพื่อบูชาคุณบิดา มารดา พระ
อาจารย์ คณาจารย์ ผู้มีพระคุณ ตลอดจนกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยความเคารพรักอย่างจริงใจ  

                                                
ศศิธร อนันตพันธุ์พงศ์ 
๒ กันยายน ๒๕๖๔ 

  



ฉ 

 

สารบัญ  

 เรื่อง  หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 

กิตติกรรมประกาศ จ 

สารบัญ ฉ 

สารบัญตาราง ฌ 

สารบัญภาพ ฏ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฑ 

บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามวิจัย ๖ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๖ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๗ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๙ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๙ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๔ 

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๕ 
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า ๑๕ 
 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๓๘ 
 ๒.๓ ทศบารมีและภาวะผู้น าเชิงทศบารมี ๔๘ 
 ๒.๔ นโยบายภาครัฐด้านอาหาร ๖๕ 
 ๒.๕ โมเดลสมการโครงสร้าง ๘๐ 
 ๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๘๙ 
 ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๙๙ 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒๔ 

 

 



ช 

 

สารบัญ (ตอ่) 

 เรื่อง หน้า 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๑๒๘ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๒๘ 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ๑๓๐ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๓๓ 

  ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๓๔ 

  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๕๒ 

  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๕๒ 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๕๔ 
  ๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๕๔ 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๕๖ 
  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๕๙ 
  ๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๕๙ 

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๖๑ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ๑๖๑ 

 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๑๗๑
  ๔.๒.๑ ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ  
   ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๑๗๘ 
  ๔.๒.๒ ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐที่ส่งผล  
   ต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ 
   ธุรกิจอาหาร ๒๐๖ 
  ๔.๒.๓ โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบาย  
   ภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ 
   ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๒๕๘ 
 ๔.๓ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๖๓ 
 ๔.๔ องค์ความรู้ ๒๗๕ 
  ๔.๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๒๗๕ 
  ๔.๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๒๙๐ 



ซ 

 

สารบัญ (ตอ่) 

 เรื่อง  หน้า 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๒๙๒ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๙๓ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๙๘ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๓๐๖ 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๓๐๖ 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๓๐๗ 
  ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ๓๐๗ 

บรรณานุกรม ๓๐๘ 

ภาคผนวก  ๓๑๗ 
 ภาคผนวก ก แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ๓๑๘ 
 ภาคผนวก ข รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ๓๔๗ 
 ภาคผนวก ค ผลการหาค่าดัชนี IOC และค่า CVI ๓๕๑ 
 ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ๓๖๐ 
 ภาคผนวก จ ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ๓๖๔ 
 ภาคผนวก ฉ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญและภาพประกอบในการสัมภาษณ์เชิงลึก ๓๙๑ 
 ภาคผนวก ช รายชื่อผู้เข้าร่วมและภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๔๐๘ 

ประวัติผู้วิจัย ๔๑๙ 

 



ฌ 

 

สารบัญตาราง  

ตารางท่ี หน้า 

๒.๑ สรุปความหมายของผู้น า ๑๘ 
๒.๒ สรุปความหมายของภาวะผู้น า ๒๒ 
๒.๓ สรุปทฤษฎีภาวะผู้น าตามคุณลักษณะ ๒๖ 
๒.๔ สรุปทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ๒๘ 
๒.๕ สรุปทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ ๓๑ 
๒.๖ สรุปทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงบารมี ๓๓ 
๒.๗  สรุปทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๓๗ 
๒.๘ ปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงตามแนวทฤษฎี O และทฤษฎี E ๔๒ 
๒.๙ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๔๕ 
๒.๑๐ ข้อธรรมในทศบารมีกับข้อธรรมในทศพิธราชธรรม ๕๕ 
๒.๑๑ สัญลักษณ์และความหมายในโมเดลลิสเรล ๘๔ 
๒.๑๒ งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า ๑๐๔ 
๒.๑๓ งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๑๑๐ 
๒.๑๔ งานวิจัยเกี่ยวกับบารมีและทศบารมี ๑๑๕ 
๒.๑๕ งานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐด้านอาหาร ๑๒๑ 
๓.๑ การก าหนดจ านวนตัวอย่างตามกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร ๑๓๔ 
๓.๒ โครงสร้างและน้ าหนักข้อค าถามของแบบสอบถาม ๑๓๖ 
๓.๓ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ๑๓๘ 
๓.๔ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตวัแปร  
 ในองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบารมี ๑๔๐ 
๓.๕ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบารมี ๑๔๑ 
๓.๖ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตวัแปร  
 ในองค์ประกอบนโยบายภาครัฐด้านอาหาร ๑๔๓ 
๓.๗ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบนโยบายภาครัฐ  
 ด้านอาหาร ๑๔๔ 
 

  



ญ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 
๓.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร  
 ในองค์ประกอบผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๑๔๕ 
๓.๙ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบผลส าเร็จ  
 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๑๔๖ 
๓.๑๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร  
 ในองค์ประกอบทศบารมี ๑๔๘ 
๓.๑๑ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบทศบารมี ๑๕๐ 
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๖๒ 
๔.๒ ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น า  
 เชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (n = ๔๐๘) ๑๖๖ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 ของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและ 
 นโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ  
 อาหาร (n = ๔๐๘) ๑๗๐ 
๔.๔ ค่าสถิติการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและการวิเคราะห์อิทธิพล  
 ของโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐ  
 เพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๑๗๕ 
๔.๕ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ๑๘๕ 
๔.๖ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ๑๙๑ 
๔.๗ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม ๑๙๕ 
๔.๘ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ๒๐๐ 
๔.๙ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ๒๐๕ 



ฎ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๐ สรุปประเด็นส าคัญปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมีที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหาร  
 การเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๒๑๙ 
๔.๑๑ สรุปประเด็นส าคัญปัจจัยนโยบายภาครัฐด้านอาหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหาร  
 การเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๒๓๓ 
๔.๑๒ สรุปประเด็นส าคัญปัจจัยทศบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) ที่ส่งผลต่อผลส าเร็จ  
 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๒๕๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ฏ 

 

สารบัญภาพ 

ภาพที่  หน้า 
๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒๗ 
๓.๑ การวิจัยแบบผสานวิธีด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคู่ขนาน  
 และเท่าเทียมกัน (Equal and Parallel Quantitative and Qualitative Methods) 
 แล้วยืนยันด้วยการท าสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๒๙ 
๓.๒ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ๑๓๐ 
๓.๓ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดภาวะผู้น าเชิงบารมี ๑๔๒ 
๓.๔ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดนโยบายภาครัฐด้านอาหาร ๑๔๔ 
๓.๕ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดผลส าเร็จการบริหาร  
 การเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๑๔๗ 
๓.๖ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดทศบารมี ๑๕๑ 
๔.๑ โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐ  
 เพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๑๗๗ 
๔.๒ ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  
 มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ๑๘๕ 
๔.๓ ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  
 สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ๑๙๑ 
๔.๔ ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  
 ปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม ๑๙๕ 
๔.๕ ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  
 มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ๒๐๐ 
๔.๖ ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  
 บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ๒๐๕ 
๔.๗ ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมีที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๒๑๙ 
๔.๘ ปัจจัยนโยบายภาครัฐด้านอาหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๒๓๓ 

 



ฐ 

 

สารบัญภาพ (ตอ่) 

ภาพที่  หน้า 
๔.๙ ปัจจัยทศบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) ที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหาร  
 การเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๒๕๔ 
๔.๑๐ พุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการบริหาร  
 การเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
  (จากการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ๒๖๒ 
๔.๑๑ โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐ  
 เพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
  (สังเคราะห์จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ) ๒๗๓ 
๔.๑๒ ประเด็นองค์ความรู้ ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๒๗๘ 
๔.๑๓ ประเด็นองค์ความรู้ ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมี ๒๘๑ 
๔.๑๔ ประเด็นองค์ความรู้ นโยบายภาครัฐด้านอาหาร ๒๘๔ 
๔.๑๕ สรุปประเด็นองค์ความรู้  ทศบารมี ๒๘๘ 
๔.๑๖ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๒๘๙ 
๔.๑๗ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย P-LPM-S ๒๙๐ 
 

 

 

 

 

 

 



ฑ 

 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

 ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 
การอ้างอิงพระไตรปิฎก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (ไทย)  

๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๘ 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

พระสุตตันตปิฎก 

  ค าย่อ                                        ชื่อคัมภีร์                            ภาษา 

ขุ.ชา.อสีติ (ไทย)    =     สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อสีตินิบาตชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ป. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค  (ภาษาไทย) 
ขุ. จริยา. (ไทย)  =     สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฏก  (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย)     =     สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย  มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย)     =     สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย)     =     สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
ส .ส. (ไทย)      =    สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค   (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย)     =     สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย)    =     สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย)    =     สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก.   (ไทย)     =    สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต       (ภาษาไทย) 

 ข. ค าย่อชื่อคัมภีร์ปกรณวิเสส 

 ค าย่อ                                        ชื่อคัมภีร์                            ภาษา 

วิสุทฺธิ (ไทย)   =    วิสุทธิมรรคปกรณ์          (ภาษาไทย) 

 



 
 

บทท่ี ๑ 

บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 ๑.๑.๑ ควำมเป็นมำ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรแต่เดิมเป็นสินค้าส่งออก

อันดับต้น ๆ ของประเทศ ต่อมาเม่ือเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ผลผลิตส่วนหนึ่งได้ถูกน ามาแปร
รูปเป็นสินค้าอาหาร สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ และกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของชาติ  ธุรกิจ
อาหารและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติและสร้าง
งานให้กับประชาชนเป็นจ านวนมาก จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย การส่งออกสินค้าเกษตร
และอาหารแปรรูปในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมูลค่ากว่าหนึ่งล้านล้านบาท๑ และจากข้อมูลของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประเทศไทยมีโรงงานแปรรูปผลิตผลทางเกษตรเบื้องต้น ๔๓,๗๒๕ โรงงาน โรงงานแปร
รูปอาหาร ๙,๑๐๒ โรงงาน และโรงงานผลิตเครื่องดื่ม ๘๑๕ โรงงาน มูลค่าการผลิตอาหารราวสาม
ล้านล้านบาท๒ อุตสาหกรรมอาหารจึงมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
เชื่อมโยงกับการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตจากภาคการเกษตร แต่จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วในห่วงโซ่อาหาร การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรการผลิต ได้แก่ ที่ดิน แหล่งน้ า พ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลส าหรับการประมง ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
เป็นต้น ล้วนมีผลกระทบต่อการผลิตและการแปรรูปอาหาร  

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ เปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน์และสภาพการแข่งขันที่รุนแรงของภาคธุรกิจ รวมทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร คือความสามารถในการด าเนินธุรกิจที่เรียกว่าความสามารถหลัก (core competency)

                                                           

   ๑ ธนาคารแห่งประเทศไทย,  EC_XT_008_S2 มูลค่ำและปริมำณสินค้ำส่งออกจ ำแนกตำมกิจกรรม
กำรผลิต, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/ReportPage.aspx? 
reportID=747&language=th  [๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔]. 

   ๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, #อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรและเคร่ืองด่ืมในประเทศ , [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: https://www.facebook.com/hashtag/อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ [๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔]. 
 



๒ 
 

ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของภาคส่วนต่าง ๆ ในองค์กรจะต้องบูรณาการและตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงจึงจะสามารถด ารงอยู่ได้ ผู้น าในองค์กรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
จึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถที่จะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ซึ่ง
อาจเป็นผลก าไรจากการท าธุรกิจ การขยายตลาด การเพ่ิมยอดขาย เพ่ิมผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งก็
เป็นเป้าหมายโดยมากขององค์กรธุรกิจทั่วไป ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารจึงต้องมีการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยนอกจากจะต้องค านึงถึงเป้าหมายของธุรกิจดังกล่าว
แล้ว ในบริบทของการจัดการองค์กรยุคใหม่ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารยังต้องค านึงถึงผลกระทบต่อผู้
มีผู้ได้ส่วนเสีย (stakeholders) อย่างรอบด้าน ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่จะประสบผลส าเร็จจึงต้องอาศัยผู้น าที่ต้องมีทั้ง
ความสามารถและมีบารมีที่จะน าพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้บรรลุเป้าหมายได้ 

คุณลักษณะของผู้น าที่มีความสามารถนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในทุติยปาปณิกสูตร ว่า
ด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าหรือผู้น าองค์กร ๓ ประการคือ  

 ๑. จักขุมา มีตาดี คือมีปัญญามองการณ์ไกล ผู้น าต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถ
คาดการณ์สภาพการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง มีการเตรียมการและการวางแผนไว้ทั้งเชิงรับและเชิงรุก 

 ๒. วิธูโร มีธุรกิจดี จัดการธุรกิจได้ดี ผู้น าต้องเป็นผู้ช านาญในงาน บริหารจัดการธุรกิจการ
งานได้อย่างดี มีความรับผิดชอบ ไม่บกพร่องในหน้าที่ 

 ๓. นิสสยสัมปันโน เป็นที่พ่ึงที่อาศัยของผู้อ่ืนและเป็นที่เชื่อถือได้ ด้วยความสามารถแห่ง
จักขุมาและวิธูโร ท าให้ได้รับความรักและความเคารพนับถือจากบุคคลรอบข้าง๓ 

ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรจึงจ าเป็นต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองสภาพเหตุการณ์ออก สามารถ
จัดการวางแผนรับมือได้อย่างมีกลยุทธ์ มีความช านาญในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็น
ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นที่เชื่อถือของผู้ที่ติดต่อเกี่ยวข้อง สามารถเป็นที่พ่ึงที่อาศัยของผู้ใต้บังคับบัญชา
และผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 

คุณลักษณะของผู้น าทางด้านความมีบารมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงให้ค าอธิบายว่า “อิทธิพลของความคิดเรื่องบารมีต่อวัฒนธรรมไทยนั้น เราจะเห็นได้หลาย
ทาง ประการแรก ในด้านวัฒนธรรมการปกครอง ดั้งเดิมมีความคิดที่ว่ากษัตริย์เป็นหัวหน้าคอย
ปกครองรักษาระเบียบสังคม ในสมัยสุโขทัยจะเห็นได้จากจารึกและคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วงว่า มี
วิวัฒนาการในความเชื่อว่ากษัตริย์จะสามารถน าสังคมไปในทางที่ดีขึ้นได้ เพราะกษัตริย์ไม่ใช่มีหน้าที่
เป็นผู้ปกครองเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผู้น าทางศีลธรรมด้วย กล่าวคือ จะบ าเพ็ญบารมีจนบรรลุพระ
โพธิญาณและชี้น าทางแก่บุคคลอ่ืนด้วย ความคิดนี้ท าให้ต่อมาในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ค าว่า
บารมีกลายเป็นค าที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ (และเลยต่อมาถึงบุคคลสามัญ)” และยังทรงวิเคราะห์
                                                           

               ๓  องฺ ติก. (ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓. 
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ความหมายของค าว่า บารมี ว่าความเต็ม หรือความเป็นเลิศ (completeness) หรือความสมบูรณ์
แบบ (perfections) ด้วยคุณธรรม ๑๐ ประการ หรือทศบารมี (Ten Perfections) ได้แก่ ทานบารมี 
ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี 
และอุเบกขาบารมี๔ บารมีในความหมายนี้จึงหมายถึง คุณความดีที่ควรบ าเพ็ญขึ้น สั่งสมไว้ ส่งผลให้มี
อ านาจ มีความฉลาด เชื่อมั่นในความดีงาม ถูกต้อง และสามารถก่อให้เกิดความผูกพันทางจิตใจที่ล้ า
ลึกระหว่างผู้น ากับผู้ปฏิบัติตาม สามารถที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณค่า และความเชื่อถือดั้งเดิม 
และเป็นแนวทางการด าเนินตามคุณธรรมหลายอย่างที่พระโพธิสัตว์พึงบ าเพ็ญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
พระโพธิญาณ  

ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บารมี (Power) หมายถึง ความสามารถในการบังคับบัญชา 
โดยมีแหล่งที่มาของบารมีคือ บารมีในการให้คุณ (Reward Power) บารมีในการให้โทษ (Coercive 
Power) บารมีที่ชอบธรรม (Legitimate Power) บารมีในฐานะเชี่ยวชาญ (Expert Power) และ
บารมีในฐานะเป็นแบบอย่าง (Referent Power) บารมีในความหมายนี้จึงเป็นความสามารถในการ
บังคับบัญชาหรือมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนให้กระท าตาม (The ability to command or influence 
people)๕ 

ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้บรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะองค์กรภาคธุรกิจในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งมีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลานั้น จ าเป็นต้องอาศัยผู้น าที่มีความสามารถและมีบารมี มี
ความเป็นเลิศ ความเต็มเปี่ยมและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชายินยอมที่จะให้
ความร่วมมือและปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจ ด้วยความยอมรับนับถือในตัวผู้น า ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อความส าเร็จขององค์กรในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า ผู้น าคือบุคคลที่จะมาประสาน
ช่วยให้คนทั้งหลายรวมกัน โดยที่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันก็ตามหรือท าการร่วมกันก็ตาม ให้พากันไป
ด้วยดี สู่จุดหมายที่ดีงามโดยถูกต้องตามธรรม โดยนัยนี้ ภาวะผู้น าก็คือคุณสมบัติ เช่น สติปัญญา 
ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพาไปสู่จุดหมาย
ที่ดีงาม๖  พุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมี จึงเป็นลักษณะของผู้น าที่มีคุณความดีที่ได้บ าเพ็ญขึ้น หรือสร้าง
ขึ้นในตัวของผู้น า ด้วยธรรม ๑๐ ประการคือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริย

                                                           

                ๔  สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ทศบำรมีในพุทธศำสนำเถรวำท, พิมพ์ครั้งท่ี 

๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๗๐.  
  ๒  Dessler, Gary, Management:  Leading People and Organizations in the 21st 

Century, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1998), p.232. 
        ๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺต), ภำวะผู้น ำ, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ์

สหธรรมิก,๒๕๔๗), หน้า ๓-๔. 
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บารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี ส่งผลให้มีอ านาจ มี
สติปัญญา ความรู้ความสามารถ เชื่อมั่นในความดีงาม ถูกต้อง และสามารถมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนในองค์กร  
สามารถชักน ากระตุ้นให้คนในองค์กรให้ความร่วมมือ ทุ่มเทท างานให้บรรลุเป้าหมายได้ พุทธภาวะ
ผู้น าเชิงทศบารมีนี้ สามารถสรุปเป็น ๓ ด้าน คือ  

 ๑. การน าตน ด้วยศีลบารมี คือผู้น าที่ไม่ท าการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของ
ศีลธรรม มุ่งประโยชน์ส่วนรวม เนกขัมมบารมี คือการไม่มัวเมาต่อสิ่งยั่วยุต่าง ๆ  มีความสงบใจระงับ
ได้  วิริยบารมี คือความพากเพียรอุตสาหะ ซึ่งเป็นหนึ่งในพลธรรม ๕ ด้วย และสัจจบารมี คือผู้น าพึง
เป็นผู้มีสัจจะ มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่คลาดจากหลักธรรม 

 ๒. การน าคน ด้วยทานบารมี คือการเสียสละ รู้การให้ทั้งวัตถุทาน อภัยทาน และธรรม
ทาน  เมตตาบารมี ผู้น าพึงน าคนด้วยเมตตา คือรักและปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ไม่เบียดเบียนท าร้ายผู้อ่ืน และอุเบกขาบารมี คือการรู้จักวางใจเป็นกลาง ไม่ล าเอียงด้วยอคติ 
๔ คือล าเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ)  ล าเอียงเพราะโกรธ (โทสาคติ) ล าเอียงเพราะหลง (โมหาคติ)  และ
ล าเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) 

 ๓. การน างาน ด้วยปัญญาบารมี คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยโยนิโสมนสิการ  
ขันติบารมี ผู้น าพึงมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา ความอดทนต่อ
ความยากล าบากและอุปสรรค เพ่ือให้งานส าเร็จบรรลุเป้าหมาย และอธิษฐานบารมี  ผู้น าต้องมีความ
ตั้งใจมั่น แน่วแน่ในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม๗ 

 ทศบารมีจึงมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น า และสามารถพัฒนาสั่งสมขึ้นมาได้ในตัวผู้น าใน
การบริหารเปลี่ยนแปลงองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย   

 ทางด้านนโยบายภาครัฐ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การ
จัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยน้อมน าหลัก“ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักคิดพ้ืนฐานในการวางกลยุทธ์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมดุล เน้นการน าความรู้และปัญญามาสู่การปฏิบัติที่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งค านึงถึงการ
ปฏิรูปและพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งระดับโลกและประเทศ ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ร่วมกับการวิเคราะห์ประเด็นท้าทายส าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยมีความมั่นคง
                                                           

           ๗ อุดม ชัยสุวรรณ และคณะ,“รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าด้วยบารม ี๑๐ ทัศ ในพระพุทธศาสนาเถร 
วาท”, รมยสำร, ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : หน้า ๕๕-๕๘. 
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ด้านอาหารและโภชนาการ เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ือ
ชาวไทยและชาวโลกอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๔ ด้าน ได้แก่  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านความมั่นคงอาหาร มีเป้าประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นคงด้าน
อาหารและโภชนาการอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตอาหารอย่างมี
ประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างความ
มั่นใจในอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคและ
การค้าทั้งในและต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านอาหารศึกษา มีเป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยให้เกิด
ความรู้ ความตระหนักแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อาหารเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
และเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการบริหารจัดการ มีเป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัดการด้านอาหาร
ของประเทศตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบ สร้างความเข้มแข็งของการด าเนินงานทุกภาคส่วนให้
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
สอดคล้องกับกติกาการค้าสากล๘ 

 ๑.๑.๒ ควำมส ำคัญของปัญหำ 
การบริหารจัดการองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารนั้น 

ผู้บริหารหรือผู้น าองค์กรจ าเป็นต้องรับมือกับความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน สภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้น  ต้นทุนการผลิต
สินค้าและการบริหารจัดการที่สูงขึ้น ความหลากหลายและความขาดแคลนของแรงงาน การจัดการ
แรงงาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดความเสียเปรียบได้เปรียบในการแข่งขัน และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การถ่ายเททางวัฒนธรรม การรุกของธุรกิจอาหารข้ามชาติเข้ามาแย่งชิงส่วน
แบ่งทางการตลาดของสินค้าและบริการอาหารในประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารหยุดนิ่ง
ไม่ได้ ต้องมีปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารงานและพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลา  
สภาพของธุรกิจที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในด้านราคา คุณภาพ ความปลอดภัย 
คุณค่าด้านสุขภาพและโภชนาการ รูปลักษณ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ ความสะดวก ความทันสมัยแปลก
ใหม่ มีนวัตกรรม จนถึงวิธีทางการตลาด เหล่านี้ล้วนเป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากการแข่งขันทั้งภายในอุตสาหกรรมเอง 
                                                           

 ๘ ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, กรอบยุทธศำสตร์กำรจัดกำรด้ำนอำหำรของ 

ประเทศไทย ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐), พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท คิวคัมเบอร ์(ประเทศไทย 
จ ากัด, ๒๕๖๑), หน้า ๖-๘. 
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และจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ การเมือง การค้าระหว่าง
ประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และด้านกฎระเบียบ 
กฎหมายต่าง ๆ ภัยคุกคามจากสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ วิกฤตโรคระบาดและการเกิดขึ้นของ
โรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผู้น าและสมาชิกในองค์กรรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องบริหารจัดการให้เกิดผลส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเพ่ือ
รับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ในมิติด้านสังคม อาหารเป็นปัจจัย ๔ ที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต มีผลต่อประชากรของประเทศชาติ ทั้งด้านความอยู่รอด การมีสุขภาพอนามัย สติปัญญาที่ดี 
มิติด้านเศรษฐกิจ อาหารมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการ
ผลิตและส่งออกอาหารไปทั่วโลก มิติด้านวัฒนธรรม อาหารเป็นเครื่องบ่งบอกถึงวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
และภูมิปัญญาของชาติและชุมชน   

จากความเป็นมาและปัญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงเป็นที่มาของการท าวิจัยเรื่อง
โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ด้วยเล็งเห็นว่า ภาวะผู้น าเชิงทศบารมีจะสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปด้วยความส าเร็จราบรื่น สอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐ สร้างประโยชน์สุขให้แก่องค์กร ประชาชน สังคม ประเทศชาติ และเป็นต้นแบบให้กับองค์กร
อ่ืน ๆ ในการประยุกต์ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงต่อไป 

๑.๒ ค ำถำมวิจัย   
๑.๒.๑ ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร

เป็นเช่นไร  
๑.๒.๒ ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเป็นอย่างไร  
๑.๒.๓ โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือ

ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารควรเป็นอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ

ธุรกิจอาหาร  
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบาย

ภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
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๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีทั้งการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งการ
วิจัยเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ ตอนที่ ๑ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม ระยะที่ ๑ 
ตอนที่ ๒ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยท าการวิจัย
แบบคู่ขนานและเท่าเทียมกัน ด าเนินการวิจัยพร้อมกันเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยเสริมกัน ระยะที่ ๒ เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือตรวจสอบยืนยัน
ผลจากการวิจัยในระยะท่ี ๑ ขอบเขตการวิจัยในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โมเดลสมการโครงสร้าง

พุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัยประกอบด้วยหลักธรรมทศบารมี แนวคิด 
ทฤษฎีผู้น า ภาวะผู้น า ทศบารมี ใน ๓ ด้าน คือ การน าตนด้วยศีลบารมี เนกขัมมบารมี วิริยบารม ีและ
สัจจบารมี การน าคนด้วยทานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี และการน างานด้วยปัญญาบารมี 
ขันติบารมี และอธิษฐานบารมี ผู้วิจัยท าการศึกษานโยบายภาครัฐซึ่งในการวิจัยนี้มุ่งหมายเฉพาะ
นโยบายภาครัฐด้านอาหารตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านความ
มั่นคงอาหาร ๒) ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ๓) ด้านอาหารศึกษา และ ๔) ด้านการ
บริหารจัดการ และศึกษาลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารใน ๕ ประเด็นคือ ๑) มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ๒) สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรใหม่ ๓) ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม ๔) มีการสร้างนวัตกรรมและน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ และ ๕) บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง น ามาสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย และการวิเคราะห์และสรุปผลเพ่ือหาข้อสรุปอันเป็นองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย  

เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบาย
ภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารต่อไป โดยการวิจัยนี้
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)  ประกอบด้วยตัวแปรเชิงปริมาณและตัว
แปรเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

๑) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัย พบว่าองค์ประกอบที่มี อิทธิพลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ประกอบด้วยตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) คือ 

(๑) ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) มี ๑ ตัวแปร คือ ทศบารมี 
(บารมี ๑๐ ประการ) เป็นตัวแปรแฝงภายนอกซึ่งเป็นองค์ประกอบอันดับที่สอง ประกอบด้วยตัวแปร
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แฝงภายในซึ่งเป็นองค์ประกอบอันดับที่หนึ่ง ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ การน าตน การน าคน และการน า
งาน องค์ประกอบอันดับที่หนึ่งวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ (Observation Variable) ซึ่งจะได้กล่าว
ต่อไป 

(๒) ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variable) มี ๖ ตัวแปร และมีตัวแปร
สังเกตได้ภายใน (Endogenous Observation Variable) ดังนี้ 

(๒.๑) การน าตน มีตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร คือ รักษากายวาจา (ศีลบารมี) มีความสงบ
ใจ (เนกขัมมบารมี) มีความเพียรพยายาม (วิริยบารมี) มีความจริงใจ (สัจจบารมี) 

(๒.๒) การน าคน มีตัวแปรสังเกตได้ ๓ ตัวแปร คือ รู้จักให้ (ทานบารมี) มีความรัก
ปรารถนาดี (เมตตาบารมี) มีความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี)  

(๒.๓) การน างาน มีตัวแปรสังเกตได้ ๓ ตัวแปร คือ มีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) มีความ
อดทน (ขันติบารมี) มีความตั้งใจมั่น (อธิษฐานบารมี) 

(๒.๔) ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มีตัวแปร
สังเกตได้ ๕ ตัวแปร คือ ๑) มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ๒) สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรใหม่ ๓) ปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม ๔) มีการสร้างนวัตกรรมและน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ๕) บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

(๒.๕) ภาวะผู้น าเชิงบารมี มีตัวแปรสังเกตได้ ๕ ตัวแปร คือ มีวิสัยทัศน์ มีศิลปะการ
สื่อสาร มีความซื่อสัตย์ สร้างแรงจูงใจ เป็นแบบอย่างที่ด ี

(๒.๖) นโยบายภาครัฐด้านอาหาร มีตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร คือ ด้านความมั่นคง
อาหาร ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้านอาหารศึกษา ด้านการบริหารจัดการ 

๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Variable) ประกอบด้วย ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร และผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ           
๑) ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ บุคลากรในองค์กรของผู้ประกอบการ

ธุรกิจอาหาร ๖ กลุ่มจากสมาชิกสามัญของสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป ขนาดของประชากรคือ
จ านวนบุคลากรในองค์กร ณ เวลาที่เก็บข้อมูล           

๒) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ประกอบด้วย ๔ กลุ่ม คือกลุ่มท่ี ๑ พระภิกษุ ๒ รูปและนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ๓ คน กลุ่มที่ 
๒ นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ คน กลุ่มที่ ๓  ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ ๓ คนและนักวิชาการด้านอาหาร ๒ คน กลุ่มที่ ๔ ผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร ๕ คน โดยการเลือกแบบเจาะจง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๘ รูปหรือคน 



๙ 
 

๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยก าหนดการประชุมความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
โดยการสนทนากลุ่ ม เฉพาะ (Focus Group Discussion)  ประกอบด้วย  ผู้ ทรงคุณวุฒิด้ าน
พระพุทธศาสนา ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหาร ๒ คน 
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย ๒ คน โดยการเลือกแบบเจาะจง รวมจ านวน ๙ คน  

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๖ กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญ

ของสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป ได้ แก่ ๑) กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปปลาทูน่า ๒) กลุ่ม
ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ๓) กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปสับปะรด ๔) กลุ่มผู้ประกอบการแปร
รูปข้าวโพดหวาน ๕) กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปผักและผลไม้ และ ๖) กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูป
เครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมรับประทาน  

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
 ท าการวิจัยตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเป็น

ระยะเวลา ๑๒ เดือน  

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย 
 โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ไว้ดังนี้ 
 ๑.๖.๑ โมเดลสมกำรโครงสร้ำง (Structural Equation Model) หมายถึง การแสดง

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปรผล ในลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
ประกอบด้วยตัวแปรแฝงภายนอก ตัวแปรสังเกตได้ภายนอก ตัวแปรแฝงภายใน ตัวแปรสังเกตได้
ภายใน และตัวแปรส่งผ่านที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะ
ผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร โดยใช้การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมด้วยสถิติขั้นสูง เพ่ือแสดงความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ๑.๖.๒ ทศบำรมี หมายถึง ปฏิปทาอันยวดยิ่ง คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งยวด คือ
ความดีที่บ าเพ็ญอย่างพิเศษเพ่ือบรรลุซึ่งจุดหมาย คือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ประกอบด้วยบารมี ๑๐ ประการ คือ ๑) รู้จักให้ (ทานบารมี) ๒) รักษา
กายวาจา (ศีลบารมี) ๓) มีความสงบใจ (เนกขัมมบารมี) ๔) มีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) ๕) มีความ



๑๐ 
 

เพียรพยายาม (วิริยบารมี) ๖) มีความอดทน (ขันติบารมี) ๗) มีความจริงใจ (สัจจบารมี) ๘) มีความ
ตั้งใจมั่น (อธิษฐานบารมี) ๙) มีความรักปรารถนาดี (เมตตาบารมี) และ ๑๐) ความวางใจเป็นกลาง 
(อุเบกขาบารมี) ด้วยบารมีการน าใน ๓ ด้าน คือการน าตน การน าคน และการน างาน  
 ๑.๖.๓ กำรน ำตน หมายถึง คุณธรรมของผู้น าองค์กรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ในการ
ประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือบรรลุผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยใช้บารมี ๔ ประการ คือ  

๑) รักษำกำยวำจำ (ศีลบำรมี) หมายถึง การทีผู่้น าปฏิบัติตนด้วยการไม่ท าทุจริต มีความ
ประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัย และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของศีลธรรม มุ่งประโยชน์
ส่วนรวม   

๒) มีควำมสงบใจ (เนกขัมมบำรมี) หมายถึง การที่ผู้น ามีความสงบระงับใจได้ ไม่มัวเมา
ต่อสิ่งยั่วยุจากกิเลสต่าง ๆ  คือความโลภ ความโกรธ และความหลง  

๓) มีควำมเพียรพยำยำม (วิริยบำรมี) หมายถึง การที่ผู้น าปฏิบัติตนด้วยความพากเพียร
แกล้วกล้า ไม่เกรงกลัวอุปสรรค มีความบากบั่นอุตสาหะในการบริหารงาน มีความเพียรพยายาม
พัฒนากิจการงานให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น  

๔) มีควำมจริงใจ (สัจจบำรมี) หมายถึง การที่ผู้น าปฏิบัติตนด้วยความเป็นผู้มีสัจจะใน
ค าพูด มีความซื่อสัตย์ในการท าหน้าที่ มีความจริงใจในการรักษาสัจจะท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 ๑.๖.๔ กำรน ำคน หมายถึง คุณธรรมของผู้น าองค์กรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ปฏิบัติต่อผู้อ่ืน ก่อให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือเพ่ือผลส าเร็จการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง โดยใช้บารมี ๓ ประการ คือ  

 ๕) รู้จักให้ (ทำนบำรมี) หมายถึง การที่ผู้น าปฏิบัติต่อผู้อ่ืน เสียสละเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน
ด้วยการให้วัตถุทาน (การสละวัตถุสิ่งของ) อภัยทาน (การให้อภัยในสิ่งที่ควรให้อภัยได้) และธรรมทาน 
(การให้ความรู้ ให้ธรรมะ)   

 ๖) มีควำมรักปรำรถนำดี (เมตตำบำรมี) หมายถึง การที่ผู้น าปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความรัก
และปรารถนาด ีสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่เบียดเบียนท าร้ายผู้อ่ืน   

 ๗) ควำมวำงใจเป็นกลำง (อุเบกขำบำรมี) หมายถึง การที่ผู้น าปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยการ
วางใจเป็นกลาง การรู้จักวางใจให้ราบเรียบสม่ าเสมอ ผู้น าบริหารงานด้วยความเที่ยงธรรมไม่ล าเอียง
ด้วยอคติ ๔ (คือล าเอียงเพราะรัก ล าเอียงเพราะโกรธ ล าเอียงเพราะหลง และล าเอียงเพราะกลัว)  

 ๑.๖.๕ กำรน ำงำน หมายถึง คุณธรรมของผู้น าองค์กรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยใช้บารมี ๓ ประการ คือ  

 ๘) มีควำมรอบรู้ (ปัญญำบำรมี) หมายถึง การที่ผู้น าปฏิบัติงานด้วยความมีวิสัยทัศน์ใน
การคิดอ่านอย่างรอบด้าน (จักขุมา) ด้วยความรอบรู้ช านาญในการบริหารงาน (วิธุโร) และด้วยปัญญา
รอบรู้ในการบริหารคน เป็นที่พ่ึงอาศัยของผู้อื่นได้ (นิสสยสัมปันโน)   



๑๑ 
 

 ๙) มีควำมอดทน (ขันติบำรมี) หมายถึง การที่ผู้น าปฏิบัติงานด้วยความอดทนต่อความ
ยากล าบากและอุปสรรค ด้วยความทนทานของจิตใจในการควบคุมตนให้อยู่ในอ านาจของเหตุผล และ
ควบคุมตนไปในแนวทางการท างานที่ตั้งไว้เพ่ือจุดหมายอันชอบโดยไม่ลุอ านาจกิเลส   

๑๐) มีควำมตั้งใจม่ัน (อธิษฐำนบำรมี) หมายถึง การที่ผู้น าปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น
ตั้งใจจริงในการท าหน้าที่ในทางสร้างสรรค์ โดยเมื่อตัดสินใจแล้วจะลงมือท าโดยไม่ย่อท้อจนกว่าจะ
บรรลุผลส าเร็จ และด้วยความมุ่งม่ันที่จะบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและส่วนรวม  

๑.๖.๖ พุทธภำวะผู้น ำเชิงทศบำรมี หมายถึง การที่ผู้น าองค์กรผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร มีความตื่นรู้ในการน าหลักธรรมทศบารมีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ให้ประสบผลส าเร็จโดยใช้ภาวะผู้น าเชิงทศบารมี 

๑.๖.๗ ภำวะผู้น ำเชิงทศบำรมี หมายถึง คุณลักษณะของผู้น าในองค์กรผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหารที่น าหลักธรรมทศบารมีมาใช้ในการน าตนด้วยการรักษากายวาจา มีความสงบระงับใจได้ 
มีความเพียรพยายาม และมีความจริงใจ การน าคนด้วยการรู้จักให้ มีความรักปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน และ
ความวางใจเป็นกลาง การน างานด้วยความรอบรู้ มีความอดทน และมีความตั้งใจมั่น เพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงบารมี เพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 ๑.๖.๘ ภำวะผู้น ำเชิงบำรมี หมายถึง คุณลักษณะของผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มีศิลปะในการ
สื่อสาร มีความซื่อสัตย์ สร้างแรงจูงใจ และเป็นแบบอย่างที่ดแีก่คนในองค์กร 

 ๑) มีวิสัยทัศน์ หมายถึง คุณลักษณะของผู้น าที่สามารถสร้างวิสัยทัศน์ให้คนเชื่อมั่นและ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติตามได้ มีวิสัยทัศน์ในการใช้
กลยุทธ์ที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้แม่นย า มีความไวใน
การรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมเพ่ือการก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการท างานขององค์กร เพ่ือผลส าเร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

๒) มีศิลปะในกำรสื่อสำร หมายถึง ความสามารถของผู้น าในการสื่อสารให้คนในองค์กรมี
ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ สามารถสื่อสารได้ชัดเจนทั้งเป้าหมายและวิธีการ สามารถชักจูง กระตุ้น ปลุก
เร้าให้ยอมรับในความคิดของผู้น าโดยไม่มีข้อสงสัย ท าให้คนในองค์กรมีความชื่นชอบและเต็มใจเชื่อฟัง
ผู้น า พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม 

๓) มีควำมซื่อสัตย์ หมายถึง คุณลักษณะของผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมที่สูง มีความพยายามที่จะยกระดับความประพฤติและพัฒนาจริยธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้สูงขึ้น สามารถท าให้คนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีงาม และปรับเปลี่ยนแนวคิด 
ค่านิยมและพฤติกรรมการท างานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและธรรมาภิบาลองค์กร (Corporate 
Governance) 



๑๒ 
 

 ๔) สร้ำงแรงจูงใจ หมายถึง การที่ผู้น าสามารถท าให้คนในองค์กรใช้ความพยายามในการ
ท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย โดยการสร้างแรงจูงใจภายนอกด้วยการให้ค่าตอบแทน รางวัล โบนัส และ
การยกย่องชมเชย การสร้างแรงจูงใจภายในที่เกิดจากความพึงพอใจ ความส าเร็จ และการมีส่วนร่วม 
การกระตุ้นจูงใจให้คนในองค์กรท างานในเป้าหมายที่ท้าทาย กระตุ้นจูงใจให้ท างานที่ซับซ้อน
ยากล าบากหรือในภาวะวิกฤตได้ การสร้างแรงจูงใจให้ท างานได้หลายแบบทั้งแบบที่ต้องท าคนเดียว
และร่วมกันท าเป็นทีม เพ่ือผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 ๕) เป็นแบบอย่ำงที่ดี หมายถึง การที่ผู้น ามีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถเป็นแบบอย่าง
ทางความคิด การแสดงออกและพฤติกรรม สร้างความประทับใจให้คนในองค์กรได้ยึดถือและปฏิบัติ
ตาม เป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านความมีวิสัยทัศน์ มีศิลปะในการสื่อสาร มีความซื่อสัตย์ สามารถสร้าง
แรงจูงใจ เพ่ือบรรลุผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

๑.๖.๙ นโยบำยภำครัฐ ในการวิจัยนี้มุ่งหมายถึงนโยบายภาครัฐด้านอาหาร หมายถึง  
แนวทางกิจกรรม การกระท า หรือการเลือกตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้ท าการตัดสินใจ และ
ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือชี้น าให้มีกิจกรรม หรือการกระท าต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ โดยมีการวางแผน การจัดท าโครงการ วิธีการบริหาร หรือกระบวนการด าเนินงาน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม ตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 
๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประกอบด้วย ๔ ด้านคือ 

 ๑) ด้ำนควำมม่ันคงอำหำร หมายถึง นโยบายที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและ
โภชนาการอย่างยั่งยืน สามารถบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีเป้าหมายทางโภชนาการ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหารด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และสร้างความร่วมมือระหว่างระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 

 ๒) ด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร หมายถึง นโยบายที่สร้างความมั่นใจใน
อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยด้วยการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการผลิตอาหาร เช่น GMP, 
HACCP สนับสนุนให้เอกชนลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีตราสัญลักษณ์การรับรอง
มาตรฐาน เพ่ิมขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการตรวจสอบให้มีมาตรฐาน และปรับปรุงกฎระเบียบ
หรือข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรม 

 ๓) ด้ำนอำหำรศึกษำ หมายถึง นโยบายที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมเพ่ือ
สุขภาวะที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้มี การ
วิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ด้านอาหารและโภชนาการ มีการจัดการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมให้ผู้ที่มีบทบาทในห่วงโซ่
อาหารมีความรู้ด้านอาหารศึกษาอย่างเหมาะสม 



๑๓ 
 

 ๔) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร หมายถึง นโยบายภาครัฐในการปรับปรุงและเสริมความ
เข้มแข็งโครงสร้างองค์กร มีการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในห่วงโซ่อาหาร มีการติดตามประเมิน
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้กฎหมาย การพัฒนาฐานข้อมูลด้านอาหาร และการจัดการข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารที่มีอยู่ให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึงและการน าไปใช้ 

  ๑.๖.๑๐ ผลส ำเร็จกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผลส าเร็จที่เกิดจากการวาง
แผนการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการ
ปรับตัว การยอมรับ และสร้างศักยภาพใหม่ ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดข้ึนอย่างได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้  

 ๑) มีกำรปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผลส าเร็จจากการ
ปรับเปลี่ยนทิศทางการด าเนินงาน พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร การปรับกลยุทธ์ทางด้านการ
ผลิตและเทคโนโลยี การปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดและการกระจายสินค้า การปรับกลยุทธ์
ทางด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และการปรับกลยุทธ์ทางด้านการลงทุน  

 ๒) สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรใหม่ หมายถึง ผลส าเร็จจากการเปลี่ยนแปลงค่านิยมหรือแบบ
แผนที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันในองค์กรซึ่งมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรในแนวทาง
ใหม่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ มีการร่วมมือกันท างานเป็นทีม กล้าคิดกล้าท าสิ่งใหม่ 
ๆ มุ่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นในการผลิตและให้บริการสินค้าอาหารที่
ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม วัฒนธรรมของความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา             

๓) ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้เหมำะสม หมายถึง ผลส าเร็จจากการปรับโครงสร้างองค์กร
ใหม่ จัดสายการบังคับบัญชาใหม่ จัดแบ่งต าแหน่งหน้าที่ใหม่ให้เหมาะสม ได้แก่ การปรับองค์กรให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์องค์กร ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ปรับเพ่ือกระจายอ านาจการตัดสินใจ การปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี การปรับเพ่ือควบคุมต้นทุนและลดการท างานที่ซ้ าซ้อน             

๔) มีกำรสร้ำงนวัตกรรมและน ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้ หมายถึง ผลส าเร็จจากการ
ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการท างาน ได้แก่ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ การน าเทคโนโลยีทางด้านการผลิต อุปกรณ์ 
เครื่องจักรและสายการผลิตสินค้าใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด มีการน า
นวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การเก็บรักษาและการขนส่ง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐด้านอาหาร และเพ่ือการประหยัดทรัพยากรและลดการสูญเสีย     

๕) บุคลำกรมีควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง  หมายถึง ผลส าเร็จที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร บุคลากร



๑๔ 
 

แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดีในการท างานและพร้อม
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร  

 ๑.๖.๑๑ ผู้ประกอบกำรธุรกิจอำหำร หมายถึง ผู้ด าเนินกิจกรรมการผลิตสินค้าและ
บริการที่เก่ียวกับอาหารโดยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการประโยชน์หรือ
ก าไรจากกการด าเนินกิจกรรม ในงานวิจัยนี้หมายถึง สมาชิกของสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป 
จ านวน ๖ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปปลาทูน่า กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร
ทะเล กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปสับปะรด กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปข้าวโพดหวาน กลุ่ม
ผู้ประกอบการแปรรูปผักและผลไม้ และกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปเครื่องปรุงรสและอาหารพร้อม
รับประทาน  

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๗.๑ ได้ข้อมูลลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ

อาหาร 

๑.๗.๒ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยของภาวะผู้น าเชิงบารมีและนโยบายภาครัฐด้าน
อาหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  

๑.๗.๓ ได้โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

 ๑.๗.๔ ได้องค์ความรู้ที่เป็นผลการวิจัยเกี่ยวกับพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมี ที่สามารถ
น าไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดผลส าเร็จ
ต่อไป   
 

 

 



 
 

บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยนี้ ต้องการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารโดยมีแนวคิด ทฤษฎี นโยบายภาครัฐด้าน
อาหาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดการศึกษาดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
๒.๓ ทศบารมีและภาวะผู้น าเชิงทศบารมี 
๒.๔ นโยบายภาครัฐด้านอาหาร 
๒.๕ โมเดลสมการโครงสร้าง 
๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๘ กรอบแนวในคิดการวิจัย 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความหมาย
ของผู้น า และภาวะผู้น า และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวกับภาวะผู้น าดังนี้   

 ๒.๑.๑ ความหมายของผู้น า 
 ค าว่า ผู้น า (Leader) และ ภาวะผู้น า (Leadership) มักใช้ควบคู่กันและอยู่ด้วยกันเสมอ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้เขียนไว้ว่า ภาวะผู้น านั้น พูดด้วยภาษาชาวบ้าน แปลง่าย ๆ ก็
คือความเป็นผู้น านั่นเอง และได้ให้ความหมายของผู้น าว่า คือบุคคลที่จะมาประสานช่วยให้คน
ทั้งหลายรวมกัน โดยที่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันก็ตาม หรือท าการร่วมกันก็ตาม ให้พากันไปด้วยดีสู่จุด
จุดหมายที่ดีงาม๑  ส่วนค าว่า ภาวะผู้น า ก็คือคุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้
ความสามารถของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม จะเห็น
ว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างในความเป็นผู้น า หมายความว่าคุณสมบัติของผู้น ามีหลายอย่าง  หลาย
                                                           

  ๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
สหธรรมิก,๒๕๔๗), หน้า ๓. 



๑๖ 
 

ด้านแยกไปตามสิ่งที่ผู้น าจะต้องเกี่ยวข้อง คือผู้น าจะต้องมีความสามารถในการที่จะไปเกี่ยวข้องหรือ
ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างให้ถูกต้องและได้ผลดี องค์ประกอบเหล่านั้นคือ 

 ตัวผู้น า จะต้องมีคุณสมบัติภายในของตนเอง เป็นจุดเริ่มและเป็นแกนกลางไว้ คือ ๑) ผู้
ตาม โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับผู้ตาม หรือเราอาจจะไม่เรียกว่า ๒) จุดหมาย โยงด้วยคุณสมบัติที่
สัมพันธ์กับจุดหมาย เช่น จะต้องมีความชัดเจน เข้าใจถ่องแท้และแน่วแน่ในจุดหมาย เป็นต้น  ๓) 
หลักการและวิธีการโยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับหลักการและวิธีการที่จะท า ให้ส าเร็จผลบรรลุ
จุดหมาย ๔) สิ่งที่จะท า โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับสิ่งที่จะท า ๕) สถานการณ์ โยงด้วยคุณสมบัติที่
สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม หรือสิ่งที่จะประสบอยู่ภายนอก ว่าท าอย่างไรจะผ่านไปได้ด้วยดี ใน
ท่ามกลางสังคม สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่ประสบ เช่น ปัญหา เป็นต้น๒  

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้ทรงนิพนธ์ไว้ว่า งาน
ของผู้น าหรือผู้ปกครองจะส าเร็จงดงามเพียงไร อยู่ที่จะสามารถผูกพันใจผู้คนได้มากน้อยเพียงไหน คือ
ต้องท าตนให้เป็นที่รักที่เชื่อถือได้มาก ๆ ก่อน จึงจะสามารถท างานอ่ืนให้ส าเร็จได้ด้วยดี  ผู้เป็นใหญ่
จะต้องรักผู้อยู่ในความรับผิดชอบ ต้องเมตตาห่วงใย ต้องไม่เห็นแก่ตัวก่อน เห็นแก่ผู้อ่ืน มองทุกคน
ด้วยความรู้สึกเช่นเป็นพ่อแม่พ่ีน้องลูกหลานที่รักของตน มีความรู้สึกจริงใจ เมื่อมีความรู้สึกจริงใจ
เกิดข้ึน ความเอารัดเอาเปรียบก็จะไม่เกิดข้ึน จะมีแต่ความรักความเมตตา ความเสียสละปกป้องคุ้มกัน
เพ่ือให้เจริญรุ่งเรือง๓  ทัศนะของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)  ผู้น าหรือผู้บริหาร
ควรเป็นผู้มีธรรมะ มีจิตใจเมตตา  ผู้น าจักต้องท างานด้วยความศรัทธา เชื่อมั่น รักและเคารพในตัวเอง
และผู้อ่ืน เคารพสัจจะ ท างานด้วยความถูกต้อง ใช้สติปัญญาของตนอย่างดี๔ พระธรรมโกศาจารย์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าวว่า ผู้น า คือผู้ชักพาให้คนอ่ืนเคลื่อนไหว หรือกระท าการในทิศทางที่ผู้น า
ก าหนดเป้าหมายไว้ มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพ่ือให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามตอ้งการ๕ 

ผู้น า (Leader) ที่มีภาวะผู้น า (Leadership) ย่อมเป็นที่ต้องการของทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพราะถ้าองค์กรใดมีผู้น าที่เพียบพร้อมด้วยภาวะผู้น า ย่อมท าให้องค์กรนั้นประสบ
ความส าเร็จ เจริญก้าวหน้า ดังพุทธพจน์ที่แสดงถึงผู้น าไว้ว่า เมื่อฝูงโคข้ามน้ าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว 

                                                           

 ๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔-๕. 
 ๓ สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนเถระ), สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก พระกรณียกิจ 

พระเกียรติคุณ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อักษรไทย,๒๕๔๐), หน้า ๑๙๙. 
 ๔ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม, พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม , (กรุงเทพมหานคร: ธรรม

สภา,๒๕๔๒), หน้า ๑๐๙-๑๑๑. 

 ๕ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๙), หน้า ๒๖. 



๑๗ 
 

โคท้ังฝูงก็ไปคดเค้ียวตามกันในเมื่อโคจ่าฝูงไปคดเค้ียว ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วย๖  

ในเชิงบริหารนั้น ผู้น ามักหมายถึงบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือเป็นผู้บริหาร 
เป็นบุคคลที่มีอ านาจในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีอิทธิพลเหนือผู้ตามที่ใช้อิทธิพลหรืออ านาจ
หน้าที่ในความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือการปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้กระบวนการ
ติดต่อซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม ตรวจตรา ประสานงาน 
วินิจฉัย สั่งการ โน้มน้าวใจผู้ใต้บังคับบัญชา และชักจูงให้ผู้อื่นที่เก่ียวข้องท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ด้วยความสมัครใจ มีความกระตือรือร้น มุ่งให้ได้ผลงานที่ดียิ่ง๗  ผู้น าหมายถึง บุคคลที่มี
ความสามารถในการบังคับบัญชาผู้อ่ืน และประสานงานให้ผู้ อ่ืนท ากิจการให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ด้วยความเต็มใจ๘ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้ค าจ ากัดความของผู้น าไว้
สั้น ๆ ว่า ผู้น าไม่ใช่ผู้ที่จะน าคนอ่ืน แต่ผู้น าที่ดี คือผู้น าที่คนอ่ืนอยากเดินตาม๙  ผู้น า หมายถึงบุคคลที่
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นบุคคลที่มีอ านาจเหนือผู้อ่ืน สามารถชักจูงหรือชี้น า
บุคคลอื่นให้ปฏิบัติงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์๑๐ 

แนวคิดเกี่ยวกับผู้น าอาจสรุปได้ดังนี้ ๑) ผู้น า หมายถึง ผู้มีอิทธิพล มีศิลปะในการใช้
อิทธิพลต่อกลุ่มชน เพ่ือให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ ๒) เป็น
ผู้น าและแนะน า เพราะผู้น าต้องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามความสามารถ ๓) ผู้น า
ไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่มที่คอยแต่ วางแผนและผลักดัน แต่ผู้น าจะต้องยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่มและ
น ากลุ่มปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย๑๑ 

โดยสรุป ผู้น า คือบุคคลที่สามารถใช้อ านาจกระตุ้นคนอ่ืนให้ท างานหนักหรือทุ่มเทให้กับ
งานจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายต้องการ ความเป็นผู้น าจึงมีความส าคัญต่อองค์กร ดังนั้น จึงมี
ค าถามว่าผู้บริหารควรเป็นผู้น าด้วยหรือไม่ เพราะผู้บริหารกับผู้น ามีความแตกต่างกัน ซึ่งโดยแท้จริง
แล้ว ผู้บริหารควรจะต้องเป็นผู้น าด้วย เพราะผู้น าจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ผู้บริหารจะท าให้
                                                           

  ๖ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕-๑๑๖. 
 ๗ กวี วงศ์พุฒ, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี,๒๕๓๙), หน้า ๑๓. 
 ๘ Campbell, David J, Organisations and the Business Environment, ( Oxford: 

Butterworth Heineman, 1997), p.169. 
 ๙ อานันท์ ปันยารชุน, “ผู้น า คือผู้ที่คนอื่นอยากเดินตาม. อ้างใน สงวน นิตยารัมพงศ์และสุทธิลักษณ์ 

สมิตะสิริ, บรรณาธิการ, ผู้น า, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์,๒๕๔๕), หน้า ๒๖-๒๗. 
 ๑๐ อุดม ทุมโฆสิต, การจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์,๒๕๔๔), หน้า ๒๓๐. 
 ๑๑ บุญทัน ดอกไธสง, การจัดการองค์กร, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย,๒๕๔๕), หน้า ๒๖๖. 



๑๘ 
 

งานบรรลุผลส าเร็จอย่างมีระบบ แต่ผู้น าไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้บริหาร เพราะผู้น าสามารถใช้อ านาจได้
โดยไม่ต้องสั่งและผู้ตามก็ยอมรับความเป็นผู้น าอยู่แล้ว๑๒ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ สรุปความหมายของผู้น า 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  บุคคลที่จะมาประสานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกัน 

สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนเถระ) 
 

งานของผู้น าอยู่ที่จะสามารถผูกพันใจผู้คนได้มากน้อย
เพียงไหน ผู้เป็นใหญ่จะต้องรักผู้อยู่ในความรับผิดชอบ 
ต้องเมตตาห่วงใย ต้องไม่เห็นแก่ตัวก่อน มีความรู้สึก
จริงใจ มีแต่ความรักความเมตตา ความเสียสละปกป้อง
คุ้มกันเพ่ือให้เจริญรุ่งเรือง 

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม 
 

ผู้น าหรือผู้บริหารควรเป็นผู้มีธรรมะ มีจิตใจเมตตา  ผู้น า
จักต้องท างานด้วยความศรัทธา เชื่อมั่น รักและเคารพใน
ตัวเองและผู้อ่ืน เคารพสัจจะ ท างานด้วยความถูกต้อง 
ใช้สติปัญญาของตนอย่างดี 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  
 

ผู้น า คือผู้ชักพาให้คนอ่ืนเคลื่อนไหว หรือกระท าการใน
ทิศทางที่ผู้น าก าหนดเป้าหมายไว้ มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อ
กลุ่มชน เพ่ือให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายตามต้องการ 

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
๒๑/๗๐/๑๑๕-๑๑๖ 

เมื่อฝูงโคข้ามน้ าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว โคทั้งฝูงก็ไป
คดเคี้ยวตามกันในเมื่อโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว ในหมู่มนุษย์ก็
เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติ
ไม่เป็นธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็น
ธรรมตามไปด้วย 

 
 
 

                                                           
๑๒ สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๕), หน้า ๒๑๖-๒๑๗. 



๑๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปความหมายของผู้น า (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
กวี วงศ์พุฒ 
 

ผู้น ามักหมายถึงบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือเป็น
ผู้บริหาร เป็นบุคคลที่มีอ านาจในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
มี อิ ทธิ พล เหนื อผู้ ต ามที่ ใ ช้ อิ ท ธิ พลหรื ออ าน าจหน้ าที่ ใ น
ความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือการปฏิบัติการและ
อ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

Campbell, David J.  
 

ผู้น าหมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาผู้อ่ืน และ
ประสานงานให้ผู้อ่ืนท ากิจการให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ด้วยความเต็มใจ 

อานันท์ ปันยารชุน ผู้น าไม่ใช่ผู้ที่จะน าคนอ่ืน แต่ผู้น าที่ดี คือผู้น าที่คนอื่นอยากเดินตาม 

อุดม ทุมโฆสิต 
 

ผู้น า หมายถึงบุคคลที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ และ
เป็นบุคคลที่มีอ านาจเหนือผู้อ่ืน สามารถชักจูงหรือชี้น าบุคคลอื่นให้
ปฏิบัติงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

บุญทัน ดอกไธสง 
 

ผู้น าไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่มที่คอยแต่วางแผนและผลักดัน 
แต่ผู้น าจะต้องยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่มและน ากลุ่มปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

สุรพล สุยะพรหม  
และคณะ 
 

ผู้บริหารกับผู้น ามีความแตกต่างกัน ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว ผู้บริหาร
ควรจะต้องเป็นผู้น าด้วย เพราะผู้น าจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
แต่ผู้บริหารจะท าให้งานบรรลุผลส าเร็จอย่างมีระบบ แต่ผู้น าไม่
จ าเป็นต้องเป็นผู้บริหาร เพราะผู้น าสามารถใช้อ านาจได้โดยไม่ต้อง
สั่ง และผู้ตามก็ยอมรับความเป็นผู้น าอยู่แล้ว 

๒.๑.๒ ความหมายของภาวะผู้น า 
การน า หมายถึงกระบวนการในการชักจูงหรือโน้มน้าวความคิดเห็นและพฤติกรรมของ

บุคคลอ่ืนให้คล้อยตามและกระตือรือร้นที่จะหาทางบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ปฏิบัติการของ
องค์การในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ความสามารถในการน า เรียกว่า ภาวะผู้น า  การน าจึงเป็น
เรื่องของการจัดการกับบุคคลขององค์การซึ่ งเกี่ยวข้องกับการด าเนินการให้ปัจเจกบุคคล 



๒๐ 
 

(Individuals) และกลุ่มบุคคล (Groups) ซึ่งเป็นบุคลากรขององค์การน าแผนงานและการตัดสินใจ
แก้ปัญหาไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย๑๓ 

ความหมายของค าว่า “ภาวะผู้น า” มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
ภาวะผู้น า หมายถึง ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จูงใจ หรือใช้อิทธิพลต่อ

บุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและ
อ านวยการ โดยการใช้กระบวนการสื่อความหมายหรือติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกันกับตน ด าเนินการ
จนกระท่ังบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้๑๔ 

ภาวะผู้น า คือการที่ผู้น าใช้ อิทธิพลในความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ต่อผู้ ใต้บังคับบัญชาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติและอ านวยการ โดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย๑๕ 

ภาวะผู้น า เป็นกระบวนการที่บุคคลหนึ่งใช้อิทธิพลและอ านาจของตนกระตุ้นชี้น าให้
บุคคลอ่ืน มีความกระตือรือร้น เต็มใจท าในสิ่งที่เขาต้องการ โดยมีเป้าหมายขององค์การเป็นจุดหมาย
ปลายทาง๑๖ 

ภาวะผู้น า คือพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุ
เป้าหมายร่วม เป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น าและผู้ตาม ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้บรรจุจุดมุ่งหมายร่วม เป็นความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบุคคล
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย๑๗ 

ภาวะผู้น า คือภาวะที่ก่อให้เกิดศรัทธาเป็นที่ยอมรับและเกิดจุดมุ่งหมายร่วมกันในสังคม
นั้น ๑๘  

ภาวะผู้น า คือความสามารถที่มีอิทธิพลต่อคนอ่ืนซึ่งจะท าให้งานบรรลุเป้าหมายหรือเป็น
กระบวนการในการกระตุ้นบุคคลอ่ืนให้ท างานหนักจนประสบผลส าเร็จ ในแง่ของสังคม ภาวะผู้น าคือ
กระบวนการที่มีอิทธิพลในทางสังคมที่ท าให้ผู้น าแสวงหาความร่วมมือจากบุคคลอ่ืนให้มีส่วนร่วมด้วย 
                                                           

 ๑๓ อภิชญาณัฐโสภา อบสิน, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗. หน้า ๓๔. 

 ๑๔ กิติ ตยัคคานนท์, เทคนิคการสร้างภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร: เปลวอักษร,๒๕๕๓), หน้า ๒๒. 
 ๑๕ กวี วงศ์พุฒ, ภาวะผู้น า, หน้า ๑๗. 
 ๑๖ พยอม วงศ์สารศรี , องค์การและการจัดการ , พิมพ์ครั้งที่ ๗ , (กรุงเทพมหานคร: สุภาการ

พิมพ์,๒๕๔๒), หน้า ๑๙๖. 
 ๑๗ รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ,์๒๕๔๔), หน้า ๓๑. 
 ๑๘ ประเวศ วะสี, ภาวะผู้น า พยาธิสภาพสังคมไทยและวิธีแก้ไข, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: 

พิฆเนศพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์, ๒๕๔๔), หน้า ๗๑. 



๒๑ 
 

ความสมัครใจในการใช้ความพยายามเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย๑๙  
ภาวะผู้น า หมายถึงกระบวนการ มิใช่บุคคล เป็นกระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือกลุ่ม 

เพ่ือการก าหนดเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ผู้น าไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่ม ที่คอย
แต่วางแผนและผลักดัน แต่ผู้น าจะต้องยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่มและน ากลุ่มปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย๒๐ 

ภาวะผู้น า คือกระบวนการใช้อ านาจและอิทธิพลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและ
ผู้ตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งขององค์การ๒๑ 

ภาวะผู้น า คือกระบวนการที่บุคคลในกลุ่มสมาชิกคนใดคนหนึ่งที่พยายามให้พฤติกรรมมี
อิทธิพลเหนือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกัน ภาวะผู้น าคือกระบวนการที่บุคคลสามารถท าให้ผู้อ่ืน
ยอมรับทั้งในแง่ความรู้ ความสามารถในทางวิชาการ สุขภาพดี จิตใจดี และเป็นบุคคลที่สามารถดลใจ 
ดึงดูดใจและชักจูงให้ผู้อ่ืนยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยเขามิได้ถูกบังคับให้กระท า
แต่อย่างใด๒๒ 

ภาวะผู้น า เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อิทธิพล (Influence) คือกระบวนการใช้อิทธิพลที่ผู้น า
กระท าต่อกลุ่มเพ่ือให้งานของกลุ่มบรรลุเป้าหมายที่วางไว้๒๓ 

ภาวะผู้น า เป็นการประกอบกันของลักษณะที่บุคคลชี้น าให้บุคคลอ่ืนกระท าการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายที่ตนต้องการได้๒๔ 

ภาวะผู้น า หมายถึง คุณภาพของพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือชี้น าบุคคลอ่ืน หรือชี้น ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในภาระขององค์กร๒๕ 

ภาวะผู้น า คือกระบวนการซึ่งผู้น าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง ค่ านิยม และ
ความสามารถในการติดต่อพบปะเจรจาของบุคคลที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น เพ่ือจะ

                                                           

 ๑๙ เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,๒๕๔๖), 
หน้า ๑๘๒. 

 ๒๐ นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์, พัฒนาบุคลิกผู้น าและนักบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: 
สุขภาพ ,๒๕๔๔), หน้า ๒. 

 ๒๑ อุดม ทุมโฆสิต, การจัดการ, หน้า ๒๓๐.  
 ๒๒ เสน่ห์ จุ้ยโต, องค์การสมัยใหม่, (นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,๒๕๕๑), 

หน้า ๑๑๔. 
 ๒๓ Stogdill, Ralph M. , Leadership Membership and Organization, ( Psychological 

bulletin: 1950), p.4. 
 ๒๔ Tead, Ordway, The Art of Leadership, (New York: McGraw-Hill Book Company Inc., 

1956), p.19. 
 ๒๕ Barnard, Chester I. , Organization and Management, ( Cambridge Massachusetts: 

Harvard University Press, 1962), p.83. 



๒๒ 
 

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ผู้น าต้องแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็น
ว่าสนับสนุนในความสามารถของเขา๒๖ 

ภาวะผู้น า ที่มีผู้นิยามไว้ อาจสรุปได้ดังนี้ 
๑) ภาวะผู้น า คือการที่บุคคลในความสัมพันธ์ซึ่งมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง 

ๆ เพ่ือปฏิบัติการและอ านวยการโดยกระบวนการติดต่อสื่อสาร ติดตามซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๒) ภาวะผู้น าในทางปฏิบัติ คือการที่ผู้บริหารของกลุ่มท าหน้าที่เกี่ยวกับการอ านวยการ 
จูงใจ ริเริ่ม ประนีประนอม และประสานงาน โดยอาศัยอ านาจหน้าที่และอ านาจบารมีเป็นเครื่องมือใน 
การบริหารเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

๓) ภาวะผู้น า คือความสามารถของบุคคลในการท าแผนงาน และค าวินิจฉัยของเขาให้ 
เป็นที่ยอมรับด้วยความเต็มใจในหมู่ผู้ตามทั้งหลาย 

๔) ภาวะผู้น า คือวิธีการจูงใจให้บุคคลแต่ละคนท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
๕) ภาวะผู้น า คือกิจกรรมในการใช้อิทธิพลจูงใจประชาชนให้ร่วมมือปฏิบัติเพ่ือบรรลุ

วัตถปุระสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งคนเหล่านั้นเห็นว่าเป็นสิ่งอันพึงปรารถนา๒๗ 
สรุปว่า ภาวะผู้น า คือกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพล

ของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ชี้น า ผลักดัน ให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนมีความเต็มใจ และ
กระตือรือร้นในการท าสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือองค์กรเป็นเป้าหมาย  

ตารางท่ี ๒.๒  สรุปความหมายของภาวะผู้น า 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
อภิชญาณัฐโสภา อบสิน 
 

การน า หมายถึงกระบวนการในการชักจูงหรือโน้มน้าวความคิดเห็นและ
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืนให้คล้อยตามและกระตือรือร้นที่จะหาทาง
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ปฏิบัติการขององค์การในสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่ง ความสามารถในการน า เรียกว่า ภาวะผู้น า   

พยอม วงศ์สารศรี กระบวนการที่บุคคลหนึ่งใช้อิทธิพลและอ านาจของตนกระตุ้นชี้น าให้
บุคคลอ่ืนมีความกระตือรือร้นเต็มใจท าในสิ่งที่ เขาต้องการโดยมี
เป้าหมายขององค์การเป็นจุดหมายปลายทาง 

 

                                                           

 ๒๖ Likert, Rensis, The Human Organization, (New York: McGraw-Hill, 1967), p.172. 
 ๒๗ อุทัย หิรัญโต, หลักการบริหารบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๓), หน้า 

๘-๙. 



๒๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๒  สรุปความหมายของภาวะผู้น า (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
กิติ ตยัคคานนท์ 
 

ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จูงใจ หรือใช้อิทธิพลต่อบุคคล
อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือปฏิบัติการและอ านวยการ โดยการใช้กระบวนการสื่อความหมาย
หรือติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกันกับตน ด าเนินการจนกระทั่งบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

กวี วงศ์พุฒ 
 

การที่ผู้น าใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติและอ านวยการ โดยใช้กระบวนการติดต่อ
ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี 
 

พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้
บรรลุเป้าหมายร่วม เป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น าและผู้ตาม 
ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรจุจุดมุ่งหมายร่วม เป็น
ความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบุคคลเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย 

ประเวศ วะสี 
 

ภาวะที่ก่อให้เกิดศรัทธาเป็นที่ยอมรับและเกิดจุดมุ่งหมายร่วมกันใน
สังคมนั้น 

เสนาะ ติเยาว์ 
 

ความสามารถที่มีอิทธิพลต่อคนอ่ืนซึ่งจะท าให้งานบรรลุเป้าหมายหรือ
เป็นกระบวนการในการกระตุ้นบุคคลอ่ืนให้ท างานหนักจนประสบ
ผลส าเร็จ ในแง่ของสังคม ภาวะผู้น าคือกระบวนการที่มีอิทธิพลในทาง
สังคมที่ท าให้ผู้น าแสวงหาความร่วมมือจากบุคคลอ่ืนให้มีส่วนร่วมด้วย
ความสมัครใจในการใช้ความพยายามเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ 
 

กระบวนการ มิใช่บุคคล เป็นกระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือกลุ่ม 
เพ่ือการก าหนดเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ผู้น าไม่
เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่ม ที่คอยแต่วางแผนและผลักดัน แต่ผู้น า
จะต้องยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่มและน ากลุ่มปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

อุดม ทุมโฆสิต  
 

กระบวนการใช้อ านาจและอิทธิพลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้น า
และผู้ตาม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งขององค์การ 



๒๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๒  สรุปความหมายของภาวะผู้น า (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
เสน่ห์ จุ้ยโต 
 

ภาวะผู้น าคือกระบวนการที่บุคคลสามารถท าให้ผู้ อ่ืนยอมรับทั้งในแง่
ความรู้ ความสามารถในทางวิชาการ สุขภาพดี จิตใจดี และเป็นบุคคลที่
สามารถดลใจ ดึงดูดใจและชักจูงให้ผู้อ่ืนยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ โดยเขามิได้ถูกบังคับให้กระท าแต่อย่างใด 

Stogdill, Ralph M. 
 

เป็นเรื่องเก่ียวกับการใช้อิทธิพล (Influence) คือกระบวนการใช้อิทธิพล
ที่ผู้น ากระท าต่อกลุ่มเพ่ือให้งานของกลุ่มบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

Tead, Ordway  
 

การประกอบกันของลักษณะที่บุคคลชี้น าให้บุคคลอ่ืนกระท าการเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการได้ 

Barnard, Chester I.  
 

คุณภาพของพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือชี้น าบุคคลอ่ืน หรือชี้น ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในภาระขององค์กร 

Likert, Rensis  
 

กระบวนการซึ่งผู้น าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง ค่านิยม  
และความสามารถในการติดต่อพบปะเจรจาของบุคคลที่จะต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นเพ่ือจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ผู้น า
ต้องแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่าสนับสนุน
ในความสามารถของเขา  

อุทัย หิรัญโต  
 

กิจกรรมในการใช้อิทธิพลจูงใจประชาชนให้ร่วมมือปฏิบัติ เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งคนเหล่านั้นเห็นว่าเป็นสิ่งอันพึง
ปรารถนา  

 ๒.๑.๓ ทฤษฎีภาวะผู้น า   
๑) ทฤษฎีภาวะผู้น าตามคุณลักษณะ (Trait Theory) ภาวะผู้น าตามคุณลักษณะเฉพาะ

ผู้น าเป็นแนวคิดที่เก่าแก่ที่สุด โดยมีความเชื่อว่าผู้น าเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด สร้างขึ้น
ไม่ได้ (Leader are born, not made) ซึ่งเป็นแนวคิดนี้ได้มาจากทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ (Great Man 
Theory) ในสมัยกรีกและโรมันโบราณ Stogdill ไดร้วบรวมงานวิจัยในช่วงดังกล่าวจ านวน ๑๒๔ เรื่อง 
สรุปได้ว่า ผู้น ามีคุณลักษณะดังนี้  

(๑) มีสติปัญญา (Intelligence)  
(๒) เป็นผู้รู้ (Scholarship)  



๒๕ 
 

(๓) มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
(๔) มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ด ี(Socioeconomic Status) 
(๕) เป็นคนชอบเข้าสังคม (Sociability) 
(๖) มีความคิดริเริ่ม (Initiative) 
(๗) มีความเพียรพยายาม (Persistence) 
(๘) เชื่อมั่นในตัวเอง (Self-confidence) 
(๙) รับรู้และเข้าใจแจ่มแจ้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างว่องไว (Alert and Insight to 

the Situations)   
(๑๐) ให้ความร่วมมือ (Cooperativeness)  
(๑๑) เป็นที่นิยม (Popularity)  
(๑๒) มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี (Adaptability)  
(๑๓) สามารถใช้ค าพูดได้ดี (Verbal Facility)๒๘  
งานวิจัยในระยะต่อมา สรุปว่าคุณลักษณะของผู้น าจะมีคุณลักษณะดังนี้ 
(๑) คุณลักษณะทางร่างกาย เช่น ส่วนสูง อายุ น้ าหนัก รูปร่าง แนวคิดที่ว่าผู้น าที่มีรูปร่าง

สูงใหญ่จะได้รับการเชื่อฟังมากกว่าผู้ที่มีรูปร่างเตี้ยเล็ก  แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของอ านาจและ
ความเกรงกลัว ซึ่งพบว่าไม่เป็นความจริงเสมอไป ตัวอย่างผู้น าที่มีรูปร่างเล็กที่ยิ่งใหญ่ก็มีอยู่มาก เช่น 
ประธานาธิบดี ทรูแมน นโปเลียนมหาราช มหาตมะคานธี อับราฮัม ลินคอล์น  เติ้งเสี่ยวผิง เป็นต้น 

(๒) มีภูมิหลังทางสังคมที่ดี ซึ่งพบว่าผู้ที่มาจากสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจที่ต่ า ก็
สามารถก้าวไปสู่ต าแหน่งผู้น าระดับสูงได้มาก 

(๓) สติปัญญา ความสามารถ พบว่าผู้ที่มีสติปัญญาดี มีความคล่องตัว มีความรู้ มีลักษณะ 
ที่สัมพันธ์กับความเป็นผู้น า  

(๔) บุคลิกภาพ มีความตื่นตัวอยู่เสมอ ควบคุมอารมณ์ได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี  
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีความเชื่อม่ันในตนเอง เป็นคุณลักษณะที่ดีของผู้น า  

(๕) ลักษณะที่เก่ียวข้องกับงาน เช่น ความมุ่งม่ัน ความใฝ่ส าเร็จ ไม่ย่อท้องต่ออุปสรรค มุ่ง 
งาน เป็นลักษณะของผู้น าโดยมาก  

(๖) ลักษณะทางสังคม ความสามารถในการประสานความร่วมมือ ชอบเข้าสังคม การมี
ส่วนร่วมกับสังคม ๒๙ 

                                                           

 ๒๘ Stogdill, Ralph M. , Handbook of Leadership, (New York:  Free Press, 1974) , pp.62-
63. 
 ๒๙ สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ตะวันออก, ๒๕๔๖), หน้า ๑๖๒-๑๖๖. 



๒๖ 
 

Stogdill ได้รวบรวมเอกสารงานวิจัยหลัง ปี ค.ศ. ๑๙๗๐ พบว่า ผู้น าที่มีประสิทธิผล จะมี
ลักษณะที่พบเสมอคือ ความรับผิดชอบ ความมุ่งม่ันที่จะท างานให้ส าเร็จ ความแข็งแรง ความพยายาม 
รู้จักเสี่ยง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชื่อมั่นในตนเอง สามารถจัดการกับความเครียดได้ดี สามารถมี
อิทธิพลเหนือคนอ่ืนได้ ประสานพลังต่าง ๆ เพ่ือให้งานส าเร็จได้ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้อาจพบได้ใน
ผู้น าโดยมาก แต่ก็ไม่สามารถระบุคุณลักษณะที่แน่นอนที่จะแบ่งแยกระหว่าบุคคลที่เป็นผู้น ากับไม่ใช่
ผู้น าได้ 
ตารางท่ี ๒.๓  สรุปทฤษฎีภาวะผู้น าตามคุณลักษณะ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Stogdill, Ralph M. 
 

ผู้น าเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด สร้างขึ้นไม่ได้ มีลักษณะ
ดังนี้ ๑. คุณลักษณะทางร่างกาย ๒. มีภูมิหลังทางสังคมที่ดี ๓. 
สติปัญญา ความสามารถ ๔. บุคลิกภาพ มีความตื่นตัวอยู่เสมอ ๕. 
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน ๖. ลักษณะทางสังคม ความสามารถใน
การประสานความร่วมมือ  

 
๒) ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theory)  ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนแนวคิด

ที่ว่าภาวะผู้น าถูกสร้างข้ึนได้ ไม่ใช่เป็นมาโดยก าเนิด (made not born)  จึงได้ท าการศึกษาพฤติกรรม
ของผู้น า เพ่ือแบ่งแยกระหว่างผู้น าที่มีประสิทธิภาพกับผู้น าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทฤษฎีในกลุ่มนี้ได้แก ่ 

(๑) การศึกษาภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยไอโอวา ( Iowa University)  โดย Lewin, 
Lippett and White  โดยแบ่งพฤติกรรมของผู้น าเป็น ๓ แบบ คือ  

๑. ผู้น าแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership) ยึดตนเองเป็นหลัก ตัดสินใจทุกอย่าง
เอง วิธีท างานโดยการใช้ค าสั่ง   

๒. ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) เปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนมีส่วนร่วม
วางแผนและตัดสินใจ  วิธีท างานโดยอาศัยความร่วมมือ   

๓. ผู้น าแบบเสรีนิยม (Laissez faire Leadership) คือ ปล่อยปละละเลย ไม่ควบคุม ไม่
สั่งงาน ให้ผู้อ่ืนท างาน  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาจะชอบผู้น าแบบประชาธิปไตยมากที่สุด และชอบ
ผู้น าแบบเสรีนิยมมากกว่าแบบเผด็จการ ผลงานของแบบเสรีนิยมจะต่ าที่สุด ผลงานของแบบเผด็จการ
และประชาธิปไตย บางครั้งก็ได้มากกว่า บางครั้งก็ได้น้อยกว่า แต่ความพอใจในการท างานของกลุ่มที่
มีผู้น าแบบประชาธิปไตยจะสูงกว่าแบบผู้น าเผด็จการ๓๐  
                                                           

 ๓๐ Lewin, K. , Lippit, R. ,White,R. K. , “ Patterns of aggressive behavior in experimentally 
created social climates”, Journal of Social Psychology, 10, 271-301. 
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(๒) การศึกษาภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ (Ohio State University) เป็น
ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมที่ได้รับความสนใจกว้างขวางที่สุด โดยจ าแนกประเภทผู้น าเป็น ๒ แบบ 
คือ  

๑. ผู้น าที่มุ่งงาน (Initiating Structure or Task Oriented) เป็นลักษณะของผู้น าที่มุ่ง
ความส าเร็จของงาน  

๒.  มุ่ งคน  (Consideration or Employee Oriented)  เป็นลั กษณะของผู้ น าที่ ให้
ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา ความเป็นมิตร ไว้วางใจ ให้ความอบอุ่น  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าที่มุ่งงานสูงและมุ่งคนสูง จะมีผลงานดีกว่าและได้รับความพอใจสูง
กว่าแบบอื่น๓๑ 

(๓) การศึกษาภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan Studies)
โดยจ าแนกพฤติกรรมของผู้น าเป็น ๒ แบบ คือ  

๑. มุ่งพนักงาน (Employee Oriented) ผู้น าจะให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายและตัดสินใจ   

๒. มุ่งผลผลิต (Production Oriented) ผู้น าสร้างมาตรฐานในการท างาน ก ากับดูแล
ใกล้ชิด  

ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้น าที่มีประสิทธิภาพจะใช้กลุ่มในการตัดสินใจ และสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้ตาม และตั้งมาตรฐานการท างานที่ค่อนข้างสูง และผลผลิตจะสูงขึ้นถ้าท างานเป็นทีม มีศรัทธา 
ไว้วางใจ ในการท างานร่วมกัน๓๒ 

(๔) การศึกษาภาวะผู้น าแบบ ๓ มิติ ของเรดดิน (Reddin Three-Dimension Studies)
โดยแบ่งพฤติกรรมผู้น าเป็น ๓ มิต ิคือ มิตดิ้านมุ่งงาน (Task Oriented) มิติด้านมุ่งคน (Relationship 
Oriented) และมิติด้านมุ่งประสิทธิผล (Effectiveness Oriented) โดย ๒ มิติที่มุ่งงานและมุ่งคน จะ
ได้ผู้น า ๔ แบบ คือ 

แบบที่ ๑ ผู้น าบูรณาการ (Integrated มุ่งงานสูง มุ่งคนสูง  
แบบที่ ๒ ผู้น าแบบอุทิศตน (Dedicated) มุ่งงานสูง มุ่งคนต่ า  
แบบที่ ๓ ผู้น าแบบมิตรสัมพันธ์ (Related) มุ่งงานต่ า มุ่งคนสูง  
แบบที่ ๔ ผู้น าแบบแยกตัว (Separated) มุ่งงานต่ า มุ่งคนต่ า   

                                                           

 ๓๑ Robbins, Stephen P, Organizational Behavior, ( 7th editon) , ( New Jersey:  Prentice 
Hall, 1996), pp.415-416. 
 ๓๒ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีรฟิล์มและไซเท็กซ์, 
๒๕๔๑), หน้า ๑๙๘. 
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เมื่อเอามิติด้านประสิทธิผลมาประกอบการพิจารณาด้วย ก็จะได้ผู้น า ๘ แบบตามวุฒิภาวะ
ของผู้ตาม คือถ้าวุฒิภาวะของผู้ตามสูง ก็จะได้ผู้น าแบบที่มีประสิทธิผลมาก ๔ แบบ คือแบบผู้บริหาร 
(Executive)  แบบนักพัฒนา (Developer) แบบผู้บุกเบิก (Benevolent Autocrat) แบบคุมกฎ 
(Bureaucrat)  ถ้าผู้ตามไม่มีวุฒิภาวะ หรือวุฒิภาวะต่ า ก็จะเกิดผู้น าแบบที่มีประสิทธิผลน้อย ๔ แบบ 
คือ แบบผู้หนีงาน (Deserted)  แบบเผด็จการ (Autocrat) แบบนักบุญ (Missionary) แบบ
ประนีประนอม (Compromiser)๓๓  

ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมยังมีข้อจ ากัดในการระบุให้ชัดเจนไม่ได้ว่า พฤติกรรมผู้น า
แบบใดมีประสิทธิผล เพราะบางสถานการณ์แบบมุ่งงานก็มีประสิทธิผลสูงกว่า บางสถานการณ์แบบมุ่ง
คนก็มีประสิทธิผลสูงกว่า 

ตารางท่ี ๒.๔  สรุปทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Lewin, Lippett and White  
 

การศึกษาภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยไอโอวา ๑. ผู้น าแบบเผด็จ
การ ๒. ผู้น าแบบประชาธิปไตย ๓. ผู้น าแบบเสรีนิยม 

Robbins, Stephen P. 
 

การศึกษาภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ ๑. ผู้น าที่มุ่ง
งาน (Task Oriented) ๒. มุ่งคน (Employee Oriented) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
 

การศึกษาภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ๑. มุ่งพนักงาน 
(Employee Oriented)  ๒.มุ่งผลผลิต (Production Oriented) 

ธวัช บุณยมณี 
 

การศึกษาภาวะผู้น าแบบผู้น าแบบเสรีนิยม ๓ มิติ ของเรดดิน ๑. 
ผู้น าบูรณาการ (Integrated) ๒. ผู้น าแบบอุทิศตน (Dedicated) 
๓ .  ผู้ น าแบบมิตรสัมพันธ์  (Related)  ๔ .  ผู้ น าแบบแยกตั ว 
(Separated) 

  ๓) ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory)  การศึกษาภาวะผู้น า
ตามสถานการณ์อาศัยแนวคิดที่ว่า ภาวะผู้น าไม่จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตายตัว หรือมีการ
แสดงออกเชิงพฤติกรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อยู่ที่การเลือกวิธีการหรือการแสดงออกให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์มากกว่า ทฤษฎีในกลุ่มนี้ ได้แก่  

                                                           

 ๓๓ ธวัช บุณยมณี, ภาวะผู้น าและการเปลี่ยนแปลง, พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 
๒๕๕๐), หน้า ๕๙-๖๓. 
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(๑) ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ของฟิลด์เลอร์ (Fiedler’s LPC Theory)  ทฤษฎีนี้
เสนอว่า ความมีประสิทธิภาพของผู้น าขึ้นอยู่กับการเข้ากันของรูปแบบพฤติกรรมของผู้น ากับ
สถานการณ์ว่าอยู่ในระดับที่ดีมากน้อยเพียงไร  Fiedler ได้ท าการพัฒนาแบบสอบถามที่เรียกว่า 
Least Preferred Co-worker (LPC) Questionnaire  โดยเกณฑ์ประเมิน ๘ ระดับ จ านวน ๑๘ ข้อ 
คะแนน LPC จะแบ่งรูปแบบภาวะผู้น าออกเป็น ๒ แบบ คือ ถ้าผู้น าได้คะแนะ LPC ต่ า แสดงว่าเป็น
ผู้น าที่มีพฤติกรรมแบบมุ่งงาน ถ้าคะแนน LPC สูง แสดงว่าเป็นผู้น าที่มีพฤติกรรมแบบมุ่งสัมพันธ์ แล้ว
น ามาจับคู่ผู้น ากับสถานการณ์ โดยก าหนดสถานการณ์เป็น ๓ ลักษณะคือ  

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับสมาชิก (Leader-Member Relations)  คือระดับของ
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และความเคารพท่ีสมาชิกมีต่อผู้น า 

 ๒. โครงสร้างงาน (Task Structure) คือ ระดับความชัดเจนในการมอบหมายงานให้ผู้
ตามปฏิบัติ และความชัดเจนในวิธีการปฏิบัติงาน  

๓. อ านาจจากต าแหน่ง (Position Power) คือระดับของอ านาจตามต าแหน่งงานที่ผู้น ามี
อิทธิพลเหนือผู้ตาม เช่น การให้รางวัล การลงโทษ การให้ออกจากงาน การเลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือน 

(๒) ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ของ Hersey และ Blanchard  โดยทั้งสองได้ร่วมกัน
พัฒนาทฤษฎีวงจรชีวิตของภาวะผู้น า (Life Cycle Theory of Leadership)  เพ่ือให้ผู้น าใช้ในการ
ปรับสมดุลระหว่างพฤติกรรมมุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับผู้ตาม โดยมีปัจจัยของความพร้อม 
(Readiness) หรือวุฒิภาวะ (Maturity) ของผู้ตามเป็นองค์ประกอบด้านสถานการณ์ ภาวะผู้น าตาม
ทฤษฎีนี้มี ๔ แบบ คือ 

๑. แบบสั่งการ (Telling) ผู้น าตัดสินใจและสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าตาม ซึ่งรูปแบบนี้
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีผู้ตามขาดความเชื่อมั่น เป็นลักษณะมุ่งงานสูง มุ่งความสัมพันธ์ต่ า 

๒. แบบอธิบาย (Selling) ผู้น าสั่งการ แต่อธิบายให้ผู้ตามเข้าใจ เหมาะกับสถานการณ์ท่ีผู้
ตามมีความสามารถไม่มากนัก แต่มีความเต็มใจท างาน เป็นลักษณะมุ่งงานสูง มุ่งความสัมพันธ์สูง 

๓. แบบมีส่วนร่วม (Participating) ผู้น าให้ผู้ตามมีส่วนร่วม แต่ยังตัดสินใจเอง เหมาะกับ
สถานการณ์ที่ผู้ตามมีความสามารถในการท างานแต่ขาดแรงจูงใจ เป็นลักษณะมุ่งงานต่ า มุ่ง
ความสัมพันธ์สูง  

๔. แบบมอบหมายงาน (Delegating) ผู้น าปล่อยให้กลุ่มมีอ านาจตัดสินใจ เหมาะกับ
สถานการณ์ที่ผู้ตามมีความสามารถ และเต็มใจที่จะท างานตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นลักษณะมุ่งงาน
ต่ า มุ่งความสัมพันธ์ต่ า    

จะเห็นว่าทฤษฎีนี้ องค์ประกอบที่ส าคัญคือ สถานการณ์ระดับความพร้อมหรือวุฒิภาวะ
ของผู้ตาม หมายถึง ความสามารถและความเต็มใจที่จะท างานให้ส าเร็จ  
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(๓) ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบทางสู่เป้าหมาย ( Path-Goal Theory) ของ Martin Evans  
และ Robert House เป็นทฤษฎีที่อธิบายว่า พฤติกรรมของผู้น าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยประสิทธิผลของผู้น าขึ้นอยู่กับความสามารถในการจูงใจและตอบสนอง 
ต่อความคาดหวังของผู้ตาม ทฤษฎีนี้มีองค์ประกอบ ๒ ส่วน คือ 

๑. พฤติกรรมของผู้น า (Leader Behavior) จ าแนกได้ ๔ แบบ คือ แบบสั่งการ (Directive 
Leader)   แบบสนับสนุน (Supportive Leader)  แบบมีส่วนร่วม (Participative Leader) และแบบ
มุ่งความส าเร็จของงาน (Achievement-Oriented Leader) 

๒. สถานการณ์ (Situation) มี ๒ ตัวแปร คือ 
- สถานการณ์ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ภาระงาน (Task)   ระบบอ านาจที่เป็นทางการ 

(Formal Authority System) และกลุ่มงาน (Work Group) 
- สถานการณ์ด้านผู้ตาม ได้แก่ ความสามารถในการควบคุม (Locus of Control) 

ประสบการณ์ (Experience) และความสามารถ (Ability)  
 ทฤษฎีนี้อธิบายถึงพฤติกรรม (Paths) ที่น าไปสู่ Goals คือรางวัลที่จะได้รับ  
๑. ภาวะผู้น าแบบสั่งการ เหมาะกับสถานการณ์ที่งานมีความไม่ชัดเจน ผู้น าต้องใช้วิธีสั่ง

การ และใกล้ชิดผู้ตาม เพ่ิมแรงจูงใจโดยให้รางวัลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 
๒. ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน เหมาะกับสถานการณ์ที่ภาระงานมีลักษณะซ้ าซาก  งานที่ไม่

น่าพึงพอใจ ผู้ตามขาดความเชื่อม่ัน ผู้น าต้องให้การสนับสนุนชดเชยสภาพที่ไม่พึงพอใจในงาน 
๓. ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม เหมาะกับสถานการณ์ที่งานมีความท้าทาย ผู้ตามมี

ความสามารถในการควบคุมตนเอง และต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
๔. ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ เหมาะกับสถานการณ์งานมีความไม่ชัดเจน ต้องก าหนด

เป้าหมายที่ท้าทาย ต้องเพ่ิมความคาดหวังต่อความพยายามของผู้ตาม เพ่ือน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่
สูงขึ้น๓๔ 
  

                                                           

 ๓๔ ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี , ภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารองค์การ: แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๖๑), หน้า ๑๐๗-๑๑๐. 
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ตารางท่ี ๒.๕  สรุปทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Fiedler  
 

ความมีประสิทธิภาพของผู้น าขึ้นอยู่กับการเข้ากันของรูปแบบ
พฤติกรรมของผู้น ากับสถานการณ์ว่าอยู่ในระดับที่ดีมากน้อย
เ พียงไร  ก าหนดสถานการณ์ เป็น  ๓ ลั กษณะคือ  ๑. 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับสมาชิก ๒. โครงสร้างงาน ๓. 
อ านาจจากต าแหน่ง  

Hersey and Blanchard  ภาวะผู้น าตามทฤษฎีนี้มี ๔ แบบ คือ๑. แบบสั่งการ ๒. แบบ
อธิบาย ๓. แบบมีส่วนร่วม ๔. แบบมอบหมายงาน  

Evans, Martin  
and House, Robert  
(อ้างใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี) 

พฤติกรรมของผู้น าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน มีองค์ประกอบ ๒ ส่วน คือ พฤติกรรมของผู้น า 
และสถานการณ์ พฤติกรรมผู้น าจ าแนกได้  ๔ แบบ ๑. 
พฤติกรรมของผู้น า ๑. แบบสั่งการ ๒. แบบสนับสนุน ๓. แบบ
มีส่วนร่วม ๔. แบบมุ่งความส าเร็จ ส่วนสถานการณ์ มี ๒ ตัว
แปร คือ สถานการณ์ด้านสภาพแวดล้อม สถานการณ์ด้านผู้
ตาม  

 
๔) ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงบารมี (Charismatic Leadership Theory)   
Charisma หรือ ความสามารถพิเศษ มาจากภาษากรีก หมายถึงบุคคลที่มีพรสวรรค์ มี

ความพิเศษเหนือธรรมดา สามารถมีอิทธิพลเหนือผู้ตามได้โดยไม่ต้องอาศัยต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ แต่
สามารถสร้างอ านาจบารมีให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้โดยความเต็มใจ แนวคิดทฤษฎีในกลุ่มนี้ได้แก่ 

(๑)  ทฤษฎีภาวะผู้ น า เชิ งบารมีของ  House (House’s Theory of Charismatic 
Leadership) ทฤษฎีนี้อธิบายถึงพฤติกรรมของผู้น าเชิงบารมีว่าประกอบด้วย  

๑. มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น 
๒. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผู้อื่นยึดถือ มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ค่านิยม ความคาดหวัง ของผู้อื่น  
๓. สร้างความประทับใจให้ผู้ตามมีความม่ันใจในความสามารถและความส าเร็จของผู้น า  
๔. มีเป้าหมายและอุดมการณ์ที่ชัดเจนเพ่ือสร้างความผูกพันในผู้ตาม 
๕. สร้างวิสัยทัศน์ที่ดึงดูด เชื่อมั่น และด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  
๖. เป็นโมเดลทางพฤติกรรม สร้างและยกระดับแรงจูงใจให้ผู้ตาม  
๗. มีคุณสมบัติในการชักจูงกระตุ้นปลุกเร้าดึงดูดใจผู้ตาม  
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ลักษณะบ่งชี้ ความเป็นภาวะผู้น าเชิงบารมี คือ ผู้ตามจะเชื่อในความถูกต้องของผู้น า 
ยอมรับโดยไม่มีข้อสงสัย รักใคร่เชื่อฟัง เชื่อว่าผู้น าสามารถช่วยให้การปฏิบัติงานส าเร็จได้  ผู้ตามจะ
ผูกพันกับภารกิจและเป้าหมายที่ผู้น าก าหนดโดยความเต็มใจ๓๕  

(๒) ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงบารมีของ Bass (Bass’s Theory of Charismatic Leadership) 
โดยมองว่าผู้น าที่มีบารมีหรือลักษณะพิเศษจะเกิดในช่วงที่มีวิกฤติ องค์การต้องต่อสู้เพ่ือความอยู่รอด 
ลักษณะของผู้น าตามทฤษฎีของ Bass คือ 

๑. Requisite Ability มีความสามารถในการใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจ มี
ความสามารถและศิลปะในการสื่อสาร และการจัดการความเสี่ยง 

๒. Personality Characteristics มีบุคลิกภาพที่พิเศษ เชื่อมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์ 
เปิดเผย เอื้อเฟ้ือ คิดถึงผู้อื่น๓๖  

(๓) ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงบารมีของ Conger และ Kanungo ( Conger and Kanungo’s 
Theory of Charismatic Leadership)  โดยท าการศึกษาจากพฤติกรรมของผู้น าที่มีความสามารถ
พิเศษและผู้น าทั่วไป พบว่า ผู้น าเชิงบารมีจะมีลักษณะดังนี้ 

(๑) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมให้ผู้ตามปฏิบัติได้ 
(๒) กล้าเสี่ยง มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถและวิจารณญาณของตนเอง และ

เชื่อใจในผู้ตาม 
(๓) ใช้กลยุทธ์ที่ไม่ธรรมดา ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ให้ผู้ตาม

เข้าใจและปฏิบัติตามได้ 
(๔) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้แม่นย า มีความไวในการรับรู้ต่อสภาพแวดล้อม 
(๕) เปลี่ยนแปลงแนวคิดการท างานแบบเดิม ๆ ของผู้ตามได้ 
(๖) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยความมั่นใจ  ท าให้ผู้ตามเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา 

และม่ันใจในวิสัยทัศน์และวิธีการของผู้น า 
(๗) ใช้บารมีหรือลักษณะพิเศษของตนในการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง๓๗ 

 

                                                           

 ๓๕ House, Robert J. , “ A 1976 Theory of Charismatic Leadership “ in Leadership:  The 
Cutting Edge, (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1977), pp.194-205. 

 ๓๖ Bass, Bernard M. , Bass & Stogdill’ s Handbook of Leadership, ( New York:  The Free 
Press, 1990), pp.188-192. 
 ๓๗ Conger, Jay A. and Kanungo, Robindra N. , Charismatic Leadership in Organization, 
(California: SAGE Publications, Inc. 1988), pp.51-57. 
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ตารางท่ี ๒.๖  สรุปทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงบารมี 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
House, Robert J. 
 

พฤติกรรมของผู้น าประกอบด้วย ๑. มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ๒. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผู้อื่นยึดถือ ๓. สร้างความ
ประทับใจให้ผู้ตามมีความมั่นใจ ๔. มีเป้าหมายและ
อุดมการณ์ที่ชัดเจน ๕. สร้างวิสัยทัศน์ ๖. เป็นโมเดลทาง
พฤติกรรม ๗. มีคุณสมบัติในการชักจูง 

Bass, Bernard M. 
 

ผู้น าที่มีบารมีหรือลักษณะพิเศษจะเกิดในช่วงที่มีวิกฤติ 
องค์การต้องต่อสู้เพ่ือความอยู่รอด มีลักษณะดังนี้ ๑. มี
ความสามารถในการใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจ ๒. 
มีบุคลิกภาพที่พิเศษ เชื่อมั่นในตนเอง 

Conger, Jay A.,Kanungo, Robindra N. 
 

ผู้น าเชิงบารมีจะมีลักษณะดังนี้ ๑. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
๒. กล้าเสี่ยง ๓. ใช้กลยุทธ์ที่ไม่ธรรมดา ไม่ยึดติดกับรูป
แบบเดิม ๆ ๔. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้
แม่นย า ๕. เปลี่ยนแปลงแนวคิดการท างานแบบเดิม ๆ 
ของผู้ตามได้ ๖. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยความ
มั่นใจ ๗. ใช้บารมีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

 
๕) ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory)  

 (๑) ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Burns (Burns Theory of Transformation 
Leadership) บางครั้งก็เรียกว่า “ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป”  แต่ในงานวิจัยนี้ใช้ค าว่า “ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง” Burns นักวิจัยเกี่ยวกับผู้น าทางการเมือง ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงว่า เป็นกระบวนการที่ผู้น าและผู้ตามมีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกันทางด้านจริยธรรม
และการจูงใจ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงพยายามสร้างแนวคิดและค่านิยมทางสังคมของผู้ตามให้สูงขึ้น 
เช่น ความตระหนักรู้ในด้านสันติภาพ ความเป็นธรรมในสังคม สร้างการตระหนักรู้และคุณค่าขึ้น
ใหม่ในตัวผู้ตาม ขณะเดียวกัน ผู้ตามก็ส่งอิทธิพลต่อการแก้ไขพฤติกรรมของผู้น าด้วยเช่นกัน Burns 
กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอ านาจ ระดับแรงจูงใจ 
และทักษะเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งเกิดได้ใน ๓ ลักษณะ คือ  

๑. ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ผู้น ามี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามในเชิงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยผู้น า ใช้รางวัลเป็นข้อเสนอ
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แลกเปลี่ยนกับเป้าหมายของงาน ทั้งผู้น าและผู้ตามมีความต้องการอยู่ในระดับขั้นแรกของความ
ต้องการตามทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow’s Needs Hierarchy Theory)  

๒. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็นปฏิสัมพันธ์ที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่าย คือเปลี่ยนฝ่ายผู้ตามเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผู้น า
การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้น าเชิงจริยธรรม   

๓. ภาวะผู้น าแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ยกระดับความ
ประพฤติและพัฒนาจริยธรรมของผู้น าและผู้ตามให้สูงขึ้น เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่าย   

แนวคิดในระยะแรกของผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Burns จึงเป็นกระบวนการซึ่งผู้น าและ
ผู้ตามต่างส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านจริยธรรมและการจูงใจ โดยผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะ
กระตุ้นให้ผู้ตามไปสู่ระดับข้ันความต้องการที่สูงขึ้น๓๘  

(๒) ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Bass (Bass Theory of Transformation 
Leadership) Bass ได้เสนอทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีรายละเอียดมากขึ้น โดยเห็นว่าความ
มีบารมีไม่เพียงพอต่อส าหรับผู้น าการเปลี่ยนแปลง และเสนอองค์ประกอบที่ส าคัญของผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้  

๑. ความเป็นผู้มีบารมีหรือคุณลักษณะพิเศษ มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ใหม่ ๆ มีอ านาจแห่ง
ความเชี่ยวชาญ อ านาจที่เป็นแบบอย่าง ที่สามารถดึงดูดใจผู้ตามให้เกิดความเชื่อม่ันศรัทธาได้  

๒. การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) ผู้น าสามารถกระตุ้นส่งเสริมให้
ผู้ตามรู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบ คิดนอกกรอบ เพ่ือพัฒนาผู้ตามให้
พัฒนาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ 

๓. ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( Individual Consideration) เป็นการเอาใจใส่ใน
ความแตกต่างของผู้ตามเป็นรายบุคคล ผู้น าจะให้ค าแนะน า และคอยชี้แนะให้ผู้ตามมีความรู้ 
ความสามารถ และความรับผิดชอบ เพ่ิมข้ึน สร้างความสัมพันธ์ให้ผู้ตามเกิดความรัก ความผูกพันและ
ทุ่มเทให้กับเป้าหมายขององค์กร 

๔. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) คือการที่ผู้น าสามารถโน้มน้าวจูงใจให้ผู้ตามใช้
ความพยายามเพ่ิมขึ้นโดยการใช้ค าพูด การสร้างบรรยากาศ การมอบหมายงานใหม่ที่ท้าทาย สร้าง
ความคาดหวังในเชิงบวก สร้างแนวคิด อุดมการณ์ เพ่ือให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่น ศรัทธาในแนวทางที่
ผู้น าประสงค์ เช่น ชี้ให้เห็นตัวอย่างของบุคคลหรือองค์กรที่ประสบความส าเร็จ การสัมมนา การดูงาน
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างกรอบแนวคิด (Paradigm) ให้กับผู้ตาม๓๙ 

                                                           

 ๓๘ Yukl. Gary. Leadership in Organization, (New Jersey: Prentice Hall,Inc. 1994), p.351. 
 ๓๙ Bass, Bernard M., Bass & Stogdill’s Handbook of Leadership, pp.218-220. 
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(๓) ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Tichy และ Devanna (Tichy and Devanna 
Theory of Transformation Leadership) Tichy และ Devanna ได้สรุปคุณลักษณะของภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

๑. เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้น 
๒. กล้าคิด กล้าท า กล้าเผชิญกับความจริง กล้าเปิดเผยความจริง 
๓. เชื่อมั่นผู้อ่ืน ให้ความสนใจกับความต้องการของผู้อ่ืน มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนโดยเชื่อว่า

ผู้อื่นก็มีความสามามารถ 
๔. ใช้คุณค่าเป็นแรงผลักดัน ชี้ให้ผู้ตามตระหนักถึงคุณค่าของเป้าหมายและสร้าง

แรงผลักดันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
๕. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
๖. มีความสามารถในการเผชิญกับความสลับซับซ้อน ความไม่แน่นอน คลุมเครือ กล้า

เผชิญกับความเปลี่ยนแปลง 
๗. เป็นผู้มีความสามารถในการมองการณ์ไกล ท าความฝันให้เป็นความจริง๔๐ 
(๔) ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Bennis และ Nanus (Bennis and Nanus 

Theory of Transformation Leadership)  จากการศึกษาพบว่ า เป็นผู้ น าแบบธรรมดา แต่
คุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพของผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้ 

๑. พัฒนาวิสัยทัศน์ (Develop a Vision)  ผู้น าจะขับเคลื่อนผู้ตามไปยังวิสัยทัศน์ หรือ
แนวคิดที่สูงขึ้น และท าให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นจริง โดยการสร้างความหวังให้แก่ผู้ตาม ท าให้รู้สึกว่างาน
ของเขามีคุณค่า เป็นประโยชน์ และเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

๒. พัฒนาความมุ่งมั่นและศรัทธา (Developing Commitment and Trust) ผู้น าจะต้อง
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ให้ค าม่ันสัญญาที่จะปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์ ให้ผู้ตามมีความเชื่อถือในผู้น าจากความเชี่ยวชาญในงานของผู้น า และความมั่นคงใน
การกระท าและค าพูดของผู้น า ผู้น าที่ไม่เป็นที่ศรัทธาจะไม่สามารถท าวิสัยทัศน์ให้เป็นที่ยอมรับได้ ผู้น า
ต้องพัฒนากลยุทธ์และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติโดยระดมความคิดจากบุคคลชั้นน า แล้วหาทางเลือกที่
ดีที่สุด 

๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กร (Facilitating Organizational Learning) ผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพจะค้นหาวิธีการในการพัฒนาทักษะ เพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่สมาชิกในองค์กร โดย
ศึกษาจากประสบการณ์ทั้งความส าเร็จและล้มเหลวในกรณีต่าง ๆ แล้วน ามาถอดบทเรียน สร้าง
เครือข่ายข้อมูล มีการทดลอง ทดสอบแนวคิดใหม่ ๆ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ และอ านวย
                                                           

 ๔๐ Tichy, N. M.  and M. A. ,Devanna. , The Transformational Leader, ( New York:  John 
Wiley & Sons, 1990), pp.189-196. 
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ความสะดวกในการเรียนรู้ของคนในองค์กร ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะในการวางแผน และ
การรับรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลง๔๑ 

(๕) แนวคิดร่วมสมัยเก่ียวกับภาวะผู้น าแนวใหม่ 
๑. ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership)  คุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ของ

ภาวะผู้น าแบบรับใช้ คือ การให้ความส าคัญต่อผู้ตาม อ่อนน้อมถ่อมตน สร้างแรงจูงใจโดยการ
ให้บริการ ให้เกียรติผู้ อ่ืน การมอบอ านาจ ความเข้าใจ ความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน ๔๒ 
อย่างไรก็ตาม ทัศนะต่อภาวะผู้น าแบบนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่า ค าว่าผู้รับใช้ ควรหมายถึงการ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกอย่างมีเหตุผล และแนวคิดผู้น าแบบรับใช้ก็อาจต้องพิจารณา
ปัจจัยภายในองค์กร และผสมผสานกับรูปแบบภาวะผู้น าที่หลากหลาย  

๒. ภาวะผู้น าในตนเอง (Self-Leadership)  ผู้น าต้องกระตุ้นผู้ตามให้มีความสามารถใน
การมีภาวะผู้น าในตนเอง ด้วยการพัฒนาผู้ตามให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการสนับสนุน
ให้ผู้ตามพัฒนาทักษะในการควบคุมตนเอง โดยอาศัยกลไกที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ การกระให้อ านาจ 
(Empowerment) ซึ่งจะต้องให้ทักษะ เครื่องมือ การสนับสนุน และข้อมูลที่จ าเป็นด้วย และอีก
ประการหนึ่ง คือการเป็นแบบอย่าง (Role modeling) เพ่ือให้ผู้ตามยึดถือและปฏิบัติตาม เพ่ือช่วย
พัฒนาภาวะผู้น าในตนเองให้กับผู้ตาม วิธีนี้จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อผู้ตามได้รับผลลัพธ์เชิงบวก เช่น 
การได้เลื่อนต าแหน่ง การได้รับรางวัลหรือการยอมรับ 

 ๓. ภาวะผู้น าหลังยุควีรบุรุษ (Post-heroic Leadership) เป็นมุมมองที่ว่าไม่มีวีรบุรุษที่
จะรับผิดชอบในการบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในองค์กรได้โดยล าพังผู้เดียวแบบอัศวินขี่ม้า
ขาว จึงเกิดแนวคิดการกระจายความรับผิดชอบขึ้น แนวคิดผู้น าในลักษณะนี้จะให้สมาชิกในองค์กร
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของตนเอง สนับสนุนให้มีความสามารถในการสังเกตตนเอง ก าหนด
เป้าหมายเอง  

๔. ภาวะผู้น าแบบ E-Leadership คุณลักษณะของผู้น าแบบนี้คือสามารถริเริ่มการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมได้ในทุกระดับชั้นขององค์กร ผู้น ามีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องธุรกิจและดิจิทัล มีความสามารถในการน าองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการสร้าง
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห ม่  ๆ  เ ช่ น  Robotics, Artificial Intelligence, Blockchain, 
Nanotechnology, Quantum computing, Biotechnology, Internet of Things, UMV (Unman 
Vehicles, 3 D printing etc.) ผู้น าจะต้องขจัดแนวทางปฏิบัติหรือการบริหารแบบเดิมที่ไม่เหมาะสม

                                                           

 ๔๑ Bennis and Nanus, Leader:  The strategies for taking Change, ( New York:  Harper 
and Row Bennis & Nanus, 1985), pp.125-130. 
 ๔๒ Van Dierendonck, D. ,”  Servant leadership:  a review and synthesis” .  Journal of 
Management, 37(4): 1228-1261. 
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และส่งผลเสียต่อองค์กร เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลง การที่ผู้น ารู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการและมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย๔๓  

ตารางท่ี ๒.๗  สรุปทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Burns 
 

ภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอ านาจ 
ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน เกิดได้ ๓ ลักษณะ  
๑. ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ๒. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๓. ภาวะ
ผู้น าแบบจริยธรรม  

Bass, Bernard M. 
 

องค์ประกอบที่ส าคัญของผู้น าการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ๑. ความเป็นผู้มี
บารมีหรือคุณลักษณะพิเศษ มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ใหม่ ๆ ๒. การกระตุ้น
การใช้ปัญญา ๓. ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ๔. การสร้างแรง
บันดาลใจ 

Tichy and Devanna 
 

คุณลักษณะของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงดังนี้  ๑. เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้น ๒. กล้าคิด กล้าท า ๓. เชื่อมั่นผู้อ่ืน ๔. 
ใช้คุณค่าเป็นแรงผลักดัน ๕. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ๖. มีความสามารถในการ
เผชิญกับความสลับซับซ้อน ๗. เป็นผู้มีความสามารถในการมองการณ์
ไกล  

Bennis and Nanus 
 

คุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพของผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้ ๑. 
พัฒนาวิสัยทัศน์ หรือแนวคิดที่สูงขึ้น ๒. พัฒนาความมุ่งมั่นและศรัทธา 
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
องค์กร พัฒนาทักษะในการวางแผน และการรับรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลง 

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 
 

แนวคิดร่วมสมัยเก่ียวกับผู้น าแนวใหม่ ๑. ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ ๒. ภาวะ
ผู้น าในตนเอง ๓. ภาวะผู้น าหลังยุควีรบุรุษ ๔. ภาวะผู้น าแบบ E-
Leadership  

 
                                                           

 ๔๓ ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี, ภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารองค์การ: แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา, หน้า ๑๓๐-
๑๓๑. 
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๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 ในการศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ความหมายของการเปลี่ยนแปลง ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ Harvard Business School การเปลี่ยนแปลงแบบที่มีการวางแผน 
(Planned Change) และไม่มีการวางแผน (Unplanned Change) กระบวนการเปลี่ยนแปลง ๓ 
ขั้นตอนตามแนวคิดของ Kurt Lewin กระบวนการเปลี่ยนแปลง ๘ ขั้นตอนของ Kotter  ศึกษา
บทบาทของผู้น าในการบริหารการเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยต่อผลส าเร็จ
ของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้   
 ๒.๒.๑ ความหมายของการเปลี่ยนแปลง  
 การเปลี่ยนแปลงองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลากร โครงสร้าง และเทคโนโลยี๔๔  
 การเปลี่ยนแปลงองค์การเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพปัจจุบันขององค์การไปสู่
อนาคตใหม่ท่ีต้องการเพื่อประสิทธิผลขององค์การ๔๕  
 การเปลี่ยนแปลงองค์การคือการเปลี่ยนแปลงบุคลากร โครงสร้าง เทคโนโลยีทั้งที่มีการ
วางแผนและไม่มีการวางแผน๔๖ 
 การเปลี่ยนแปลงองค์การเป็นการออกจากสภาวะเดิม (status quo) ความเชื่อ ทัศนคติ
ปัจจุบัน ไปสู่เป้าหมายหรือสภาพที่ต้องการ หรือวิสัยทัศน์ที่ควรจะเป็น  
 การเปลี่ยนแปลงองค์การเป็นความพยายามเพ่ือเปลี่ยนแปลงองค์การจากสภาพปัจจุบัน
ไปสภาพที่พึงประสงค์เพ่ือความอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าขององค์การ๔๗ 
 ๒.๒.๒ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
 จากทฤษฎีองค์การระบบเปิด องค์การย่อมมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมเป็นสาเหตุส าคัญในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจ าแนกได้ ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ การ
เปลี่ยนแปลงระยะสั้น และการเปลี่ยนแปลงระยะยาว การเปลี่ยนแปลงระยะสั้น เช่น อัตราดอกเบี้ย 
อัตราภาษี เงินเฟ้อ เป็นการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น อาจส่งผลไม่มากต่อการเปลี่ยนแปลง องค์การ
สามารถจัดการได้ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการวางกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงองค์การเป็นการ

                                                           

 ๔๔ Robbins Stephen P.  and Judge Timothy A. , Organizational Behavior 13 ed. , 

(Canada: Pearson Prentice Hall, 2009), p.74.  
 ๔๕ George and Jones อ้างใน พิบูลย์ ทีปะปาล, พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร: 
อมรการพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ๓๒๘. 
 ๔๖ Greenberg and Baron อ้างใน พิบูลย์ทีปะปาล, พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่, หน้า ๓๒๘. 
 ๔๗ Rothwell อ้างใน พิบูลย์ทีปะปาล, พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่, หน้า ๓๒๘. 
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เปลี่ยนแปลงระยะยาวจากผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอก๔๘ ได้แก่ เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจ
ภูมิภาค สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ปัจจัยที่ท าให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Factors)  และสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) ที่เกิด
จากตัวองค์การเอง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์การ มักเกิดจากพลังทั้ง ๒ ส่วนมาผสานกันท าให้
องค์การต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลง๔๙  ในทัศนะของนักวิชาการยุคใหม่ ยังได้มองการเปลี่ยนแปลง
องค์การจากสภาพของโลกาภิวัตน์ การรณรงค์เพ่ือตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่แผ่ขยายไปทั่วโลก ไลฟ์
สไตล์ของผู้บริโภคและผู้คนในสังคม สภาพสังคมผู้สูงอายุที่ก าลังขยายตัวในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ความใส่ใจในมาตรฐานชีวิต สุขภาพและอนามัยของปัจเจกบุคคล นวัตกรรมใหม่ ๆ การค้นคว้า
สิ่งประดิษฐ์ ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้แรงงาน และจริยธรรมการท างาน เป็นปัจจัยภายนอกองค์การ
ที่เริ่มมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และการด าเนินงานที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้อง
ค านึงถึงด้วย๕๐  
 ๑) ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร  
 ๑. สภาพเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เช่น การลดขนาด การ
ลดจ านวนบุคลากร หรือการเพิ่มบุคลากรในกรณีที่ต้องมีการเพ่ิมการผลิต หรือภาระงาน 
 ๒. สภาพการเมืองและกฎหมาย ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายการท างาน และระบบ
การท างาน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสอดรับกับกฎหมายและสภาพการเมือง 
 ๓. สภาพทางสังคมและประชากร ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยม พฤติกรรมการบริโภค 
ความต้องการของประชากรในแต่ละกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการสินค้า รูปแบบสินค้าและการให้บริการ กลยุทธ์ การตลาด และการลงทุน 
 ๔. เทคโนโลยี ซึ่งได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสาร ข้อมูลในการ
ตัดสินใจ ความรวดเร็วของข้อมูลทั้งข้อมูลจริงและข้อมูลเท็จ ล้วนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรที่ต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีเพ่ือความอยู่รอด เทคโนโลยีการผลิตและการปฏิบัติการ ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต การลดต้นทุน การจัดจ าหน่าย การบริหารจัดการเชิงปฏิบัติการที่ต้องมี
ประสิทธิภาพ แข่งขัน และตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันท่วงที เทคโนโลยีการ 
บริหารงาน ระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ระบบการวางแผน การควบคุม (Enterprise Resource  

                                                           

 ๔๘ Sadler, Philip, Managing Change, (London: Kogan Page Limited, 1996), pp.14-21.   

 ๔๙ Pendlebury, John, Grouard Benoit and Meston Francis, Successful Change 
Management, (New York: John Wiley and Sons Ltd., 1995), pp.14-21. 
 ๕๐ Paton, Robert A. and McCalman, James, Change Management: A guide to Effective 
Implementation, 3 ed. (Chennai India: C&M Digital Ltd., 2008), p.8.  
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Planning-ERP) ส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างและกระบวนการท างานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหารได้  
 ๕. คู่แข่งขัน ในกรณีของธุรกิจ  ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ และกิจกรรม
ทางการตลาด 
  ๒) ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
 ๑. กลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์เป็นตัวก าหนดทิศทางการด าเนินงานและพันธกิจขององค์กร
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากบุคลากรใน
องค์กร และมักน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรด้วย ตัวอย่างเช่น การควบรวมกิจการ การ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ การปรับปรุงการบริการ การลดขนาดองค์กร 
 ๒. โครงสร้างองค์กร โครงสร้างองค์กร เป็นตัวก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ การสื่อสาร 
ของหน่วยงานและคนในองค์กร  การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ก็ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ 
หรือกลยุทธ์การด าเนินงานใหม่ เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพและความเจริญเติบโตขององค์กร 
แนวทางในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาจเป็นระดับมหภาค คือรวมงานของแผนกต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
หรือเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาค คือเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างแผนก  หรือจัดรูปแบบโครงสร้าง
ใหม่จากโครงสร้างแนวตั้ง (Tall Structure)  เป็นแนวราบ (Flat Structure) หรือแบบเครือข่าย 
(Networking)  
 ๓. วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร หมายถึงระบบของการมีส่วนร่วมที่เกิดจากการ
กระท า ค่านิยม ความเชื่อ เจตคติ อุดมการณ์ของสมาชิกในองค์กร ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่าง
สม่ าเสมอจนเป็นบรรทัดฐาน (Norms) ขององค์กร และสมาชิกในองค์กรนั้นยึดถือปฏิบัติตามเป็นสิ่งที่
ท าให้องค์กรหนึ่ง ๆ มีความแตกต่างจากองค์กรอ่ืน การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อวิธีการ
ท างานและกระบวนการคิดของคนในองค์กร   
 ๔. กระบวนการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องมาจากการจัดโครงสร้างใหม่ การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรใหม่ หรือเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งเทคโนโลยีที่องค์กร
น ามาใช้ จะท าให้กระบวนการท างานเปลี่ยนไป  
 ๕. กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจที่ลดขั้นตอน ผู้น าในองค์กรให้อ านาจกับ
สมาชิกในการตัดสินใจเพ่ิมขึ้น เช่น จัดตั้งเป็นทีม เป็นคณะกรรมการ (บอร์ด) หรือจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นมาประกอบการตัดสินใจ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิด
แนวทางใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ  การตัดสินใจจากบุคคลหลาย ๆ กลุ่มงานจะมีความรอบคอบมากขึ้น 
มีมุมมองต่าง ๆ มากข้ึน และได้รับความร่วมมือในการท างานดีขึ้นจากผลของกาตัดสินใจร่วมกัน 
 ๖. บุคลากร เป็นปัจจัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร การเพ่ิมหรือลดพนักงานใน
องค์กร การบริหารค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับบุคลากรเดิมกับบุคลากรที่รับเข้ามาใหม่ การพัฒนา
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ทรัพยากรบุคคลในองค์กรทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ (Knowledge-Skill-Attitude) เพ่ือให้
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กลยุทธ์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี เป็นสิ่งจ าเป็น ซึงจ าเป็นต้อง
ได้รับข้อมูล ข่าวสาร การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง๕๑ 
 ๒.๒.๓ แนวคิดทีเ่กี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 ๑) การเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ Harvard Business School โดยศาสตราจารย์ไม
เคิล เบียร์ (Michael Beer) และนิทิน โนห์เรีย (Nitin Nohria) โดยเรียกว่า ทฤษฎี E และ ทฤษฎี O  
ทฤษฎี E หรือ Theory E-Economic เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เน้นในเชิงเศรษฐศาสตร์ ให้
ความส าคัญกับผลประกอบการ และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น เป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
เห็นผลทันที เป็นการเปลี่ยนแปลงจากบนลงล่าง ผู้น าระดับสูงเป็นผู้สั่งการและก าหนดแนวทางการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ลดคน ยุบหน่วยงาน ขายทรัพย์สิน จัดระบบงาน
ใหม่ให้กระชับลดขั้นตอน ตัวอย่างองค์กรที่ใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎี E คือ GE ผู้บริหาร
ระดับสูงเลิกจ้างพนักงาน ๗๑๐๐๐ คน ยุบเลิกธุรกิจ ๗ แห่ง  ส่วนทฤษฎี O หรือ Theory O-
Organizational Capability เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้
เข้มแข็ง พัฒนาการเรียนรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความรู้ความสามารถของคนในองค์กร สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจากล่างขึ้นบน เป็นการเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่ต้องใช้เวลา แต่เน้นที่ความส าเร็จที่ยั่งยืน
และความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร รูปแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลา อาจจะไม่เหมาะกับ
สถานการณ์ที่องค์กรประสบกับวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างหนัก๕๒  รูปแบบการเปลี่ยนแปลงแบบ
ผสมผสานจึงน่าจะเป็นค าตอบที่ดีส าหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กร การเปลี่ยนแปลงจากระดับบนมี
ความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงแบบแผนดั้งเดิมอย่างรวดเร็ว และต้องการการตัดสินใจทางการเงินที่
ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงจากระดับล่างท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน สร้างความสามารถของ
องค์กร ตัวอย่างของ Jack welch แห่ง GE ที่จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงมาจากผู้บริหารระดับสูง โดย
ใช้ทฤษฎี E ท าการปรับโครงสร้างองค์กร ต่อมาเขาได้ใช้ทฤษฎี O เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร โดย
มุ่งไปที่การมีส่วนร่วมของพนักงาน๕๓  
  

                                                           

 ๕๑ Dessler, Gary, Management: Leading People and Organization in the 21st 
Century, (New Jersey: Prentice-Hall International Inc., 1998), pp.492-493. 
 ๕๒ เบียร์, ไมค์, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๕๑), หน้า ๑๙-
๒๗. 
 ๕๓ ธวัช บุณยมณี, ภาวะผู้น าและการเปลี่ยนแปลง, หน้า ๑๔๙. 
 



๔๒ 
 

ตารางที่ ๒.๘ ปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงตามแนวทฤษฎี O และทฤษฎี E 

มิติของการ
เปลี่ยนแปลง 

ทฤษฎี E ทฤษฎี O ทฤษฎี E และ O ผสมผสานกัน 

เป้าหมาย ส ร้ า ง มู ล ค่ า สู ง สุ ด
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

สร้างความสามารถ
ขององค์กร 

ยอมรับความจริงที่ขัดแย้งกัน 
ระหว่างมูลค่าทางเศรษฐกิจกับ
ความสามารถขององค์กร 

ผู้น า จัดการเปลี่ยนแปลง
จากระดับบนลงสู่ล่าง 

สนับสนุน ให้มีส่ วน
ร่วมจากระดับล่างขึ้น
ไป 

ก าหนดทิศทางจากระดับบนและ
ให้พนักงานมีส่วนร่วม 

จุดมุ่งเน้น เน้นเรื่องโครงสร้าง
และระบบ 

ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม
องค์กร พฤติกรรม
แ ล ะ ทั ศ น ค ติ ข อ ง
พนักงาน 

ให้ความสนใจทั้งด้านฮาร์ดแวร์ 
( โครงสร้ า งและระบบ )  และ
ซอฟต์แวร์ (วัฒนธรรมองค์กร) 

กระบวนการ วางแผนและผลักดัน
โปรแกรมงานต่าง ๆ 

ก า ร ท ด ล อ ง  แ ล ะ
วิวัฒนาการ 

พ ร้ อ ม รั บ กั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทันทีทันใด 

ระบบการให้
รางวัล 

จู ง ใ จ ด้ ว ย ก า ร ใ ห้
ผลตอบแทนที่เป็นตัว
เงิน 

จู ง ใ จ ด้ ว ย ก า ร ใ ห้
ค ามั่ นสัญญา ด้ วย
การใช้เงินเดือนเป็น
สิ่ ง แ ล ก เ ป ลี่ ย น ที่
ยุติธรรม 

ใช้สิ่งจูงใจเป็นตัวเสริมแรงการ
เปลี่ยนแปลง แต่ ไม่ ได้ ใช้ เ พ่ือ
ผลักดันมัน 

ก า ร ใ ช้ ที่
ปรึกษา 

ที่ปรึกษาวิ เคราะห์
ปัญหา และก าหนด
แนวทางแก้ไข 

ที่ ป รึ กษา ให้ ค ว าม
สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติ
ก าหนดแนวทางแก้ไข 

ที่ ป รึ ก ษ า เ ป็ น แ ห ล่ ง ค ว า ม รู้
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ที่ เ อ้ื อ อ า น า จ 
(empower) แก่พนักงาน 
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 ๒) การเปลี่ยนแปลงแบบที่มีการวางแผน (Planned Change) และไม่มีการวางแผน
(Unplanned Change)  
 ๑. การเปลี่ยนแปลงแบบมีแผน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท าอย่างเป็นระบบ มีการศึกษา 
วิเคราะห์และวางแผนไว้ล่วงหน้า ท าให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีข้ันตอนและมีประสิทธิภาพ เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความร่วมมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีการวางแผน เกิดขึ้นเองโดยไม่คาดคิด หรือไม่ได้วางแผน
ล่วงหน้า เช่น การประท้วงหยุดงานของพนักงาน การยกเลิกค าสั่งซื้อ ผู้ส่งมอบวัตถุดิบหลักเลิกกิจการ 
ส่งผลให้ธุรกิจต้องปิดกิจการชั่วคราว หรือปรับโครงสร้างธุรกิจ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
ทันทีโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ 
 ๓) กระบวนการเปลี่ยนแปลง ๓ ขั้นตอนตามแนวคิดของ Kurt Lewin เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแบบที่มีการวางแผน (Planned Change) โดยนักจิตวิทยา Kurt Lewin ได้เสนอแนว
ทางการเปลี่ยนแปลงองค์กร ๓ ขั้นตอน ดังนี้  
 ๑. การละลาย (Unfreezing)  ตามแนวคิดของเลวิน พฤติกรรมใด ๆ ในองค์กรเป็น
ผลผลิตของพลัง ๒ ชนิด คือพลังขับเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กับ พลังต้านเพ่ือคงสถานภาพเดิม
ของตนไว้ การเปลี่ยนแปลงจึงต้องใช้ความพยายามในการเอาชนะพลังต้าน เช่น ชี้ให้เห็นความจ าเป็น
ของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือไปสู่สถานภาพใหม่ที่ดีกว่า รื้อระบบเก่า สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ร่วมกัน 
 ๒. การเคลื่อนย้าย (Moving) โดยการละลายพฤติกรรมเดิม และสร้างพฤติกรรมใหม่ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ โดยการฝึกอบรม การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจ ซึ่ง
อาจต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กร บุคลากร วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้เกิดความตระหนักและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 ๓. การท าให้คงตัว (Refreezing)  เมื่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สถานะที่ต้องการแล้ว ผู้น า
การเปลี่ยนแปลงต้องเสริมแรง เช่น ให้รางวัล ให้การยกย่อง สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น เพ่ือ
รักษาการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความม่ันคง ไม่ให้กลับไปสู่สถานะเดิมอีก๕๔ 
 ๔) กระบวนการเปลี่ยนแปลง ๘ ขั้นตอน ของ Kotter เป็นทฤษฎีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแบบวางแผนทีได้รับความนิยม ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้  
  ๑. สร้างภาวะจ าเป็นเร่งด่วนขึ้นมา (Establish a sense of urgency) เพ่ือให้บุคลากรใน
องค์กรความตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน เช่น สร้างวิกฤติย่อย ๆ ขึ้นมา
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและเริ่มเปลี่ยนแปลง  

                                                           

 ๕๔ Dessler, Gary, Management: Leading People and Organization in the 21st Century, 
pp.497-498.  
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 ๒. สร้างแกนน าในการเปลี่ยนแปลง (Creating the Guiding Coalition)  ต้องมีกลุ่มผู้น า
ที่มีอ านาจและมีความเข้มแข็งที่จะน าพาการเปลี่ยนแปลงได้  
 ๓. พัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน (Developing a vision and strategy) เพ่ือเป็น
ทิศทางในการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่รับรู้ของคนในองค์กร 
 ๔. สื่อสารวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลง (Communicating the change vision) เพ่ือให้
เป็นที่เข้าใจและรับทราบ ลดการต่อต้าน และการสร้างข่าวลือ การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจ กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร และให้การสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลง การสื่อสารวิสัยทัศน์นอกจากค าพูดแล้ว การกระท าเป็นแบบอย่างของผู้น าก็เป็นการ
สื่อสารที่ดียิ่งด้วย 
 ๕. มอบหมายอ านาจหน้าที่ ขจัดอุปสรรค (Empowering employees for broad-
based action) เช่น ขาดข้อมูล ขาดทักษะ โครงสร้างองค์กรไม่เอ้ืออ านวย ต้องการที่ปรึกษาหรือผู้มี
ประสบการณ ์
 ๖. สร้างชัยชนะระยะสั้น (Generate short-term wins) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดก าลังใจใน
การไปให้ถึงเป้าหมายสุดท้าย เช่น การเลือกโครงการที่มีโอกาสส าเร็จก่อนมาด าเนินการเปลี่ยนแปลง  
 ๗. พัฒนาผลลัพธ์และสร้างการเปลี่ยนแปลงเ พ่ิมขึ้น (Consolidating gains and 
producing more change) เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างต่อเนื่องจากชัยชนะระยะสั้น การ
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมข้ึน เช่น การสรรหาผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวคิดใหม่ ๆ เข้ามาเสริมทีม 
ประเมินผลและพัฒนาเป้าหมายเพื่อต่อยอดความส าเร็จที่ได้ท าไปแล้ว 
  ๘. ท าให้การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นฝังตัวเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Anchoring new 
approaches in the culture) สร้างรากฐานที่มั่นคงในการเปลี่ยนแปลงด้วยการปลูกฝังให้แนวทาง
ใหม่กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรแทนที่วิถีการท างานแบบเก่า  ด้วยการสนับสนุนแนวทางใหม่อย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ในทุกมิติ๕๕  

 

 

 

 

                                                           

 ๕๕ Kotter, John P. , Leading Change, ( Massachusetts:  Harvard Business School Press, 
1998), p.44. 
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ตารางท่ี ๒.๙  แนวคิดที่เก่ียวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ไมเคิล เบียร์ และนิทิน โนห์
เรีย  

ทฤษฎี E เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เน้นในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ให้ความส าคัญกับผลประกอบการ และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น 
เป็นการ เปลี่ ยนแปลงจากบนลงล่ าง  ส่ วนทฤษฎี  O เป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้
เข้มแข็ง เน้นที่ความส าเร็จที่ยั่งยืนและความผูกพันระหว่า ง
พนักงานกับองค์กร  

Lewin, Kurt  
 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง ๓ ขั้นตอน ๑. การละลาย พฤติกรรม
เป็นผลผลิตของพลัง ๒ ชนิด คือพลังขับกับพลังต้าน ๒.การ
เคลื่อนย้าย โดยการละลายพฤติกรรมเดิม และสร้างพฤติกรรม
ใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ๓. การท าให้คงตัว เมื่อการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สถานะที่ต้องการแล้ว  

Kotter, John P. 
 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง ๘ ขั้นตอน ๑. สร้างภาวะจ าเป็นเร่งด่วน
ขึ้นมา  ๒. สร้างแกนน าในการเปลี่ยนแปลง ๓. พัฒนาวิสัยทัศน์
และกลยุทธ์ที่ชัดเจน ๔. สื่อสารวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลง ๕. 
มอบหมายอ านาจหน้าที่ ขจัดอุปสรรค ๖. สร้างชัยชนะระยะสั้น 
๗. พัฒนาผลลัพธ์และสร้างการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น ๘. ท าให้การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฝังตัวเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 

๒.๒.๔ บทบาทของผู้น าในการบริหารการเปล่ียนแปลง   
 ผู้ที่มีบทบาทในกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความส าเร็จมี ๔ บทบาท ได้แก่  
  ๑. ผู้ที่ตัดสินใจว่าการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้น (Change Sponsor) หมายถึง ผู้ที่มี
อ านาจในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลง โดย
ส่วนใหญ่เป็นผู้น าระดับสูงขององค์กร Change Sponsor ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง มี
ความเข้าใจในบริบทของการเปลี่ยนแปลง และมีภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  
 ๒. ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (Change Advocate) หมายถึง ผู้ที่ให้การผลักดันและ
สนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น มีความสามารถในการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงไปยัง
กลุ่มเป้าหมายในองค์กร Change Advocate ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร และการ
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เปลี่ยนแปลง มีทักษะในการบริหารจัดการ และแก้ปัญหา มีความสามารถในการน า และการสร้าง
แรงจูงใจให้การเปลี่ยนแปลงเป็นผลส าเร็จ 
 ๓. ผู้ด าเนินการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) หมายถึง ผู้ที่ท าการเปลี่ยนแปลง ด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ควบคุมดูแลให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น Change Agent ท าหน้าที่ประสานงาน และสื่อสารปัญหาอุปสรรคของกลุ่มเป้าหมายให้ 
Change Sponsor และ Change Advocate เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา Change Agent ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในหน่วยงานของตน ตลอดจนกระบวนการท างานต่าง ๆ มีความใกล้ชิดกับ
กลุ่มเป้าหมาย หรือ  Change Target 
 ๔. กลุ่มเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง (Change Target) หมายถึง ผู้ที่ต้องปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กลุ่มเป้าหมายจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนผลกระทบทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล ผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้ความรู้
ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย ในการให้ความรู้ ปรับทัศนคติ ทักษะการท างานเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความพร้อม ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างแท้จริง๕๖ 
  ๒.๒.๕ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  
 สาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเกิดจากปัจจัย ๒ ประการคือ 
 ๑. ปัจจัยจากตัวบุคคล มีสาเหตุจาก อุปนิสัยส่วนตัว ความรู้สึกขาดความม่ันคง ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้หรือคลุมเครือ การขาดความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขาดความมั่นใจในตัว
ผู้น า ขาดความมั่นใจตัวเอง การเลือกรับรู้เฉพาะข้อมูลที่ตนสนใจ  
 ๒. ปัจจัยจากองค์กร มีสาเหตุจาก ความเฉื่อยชาจากโครงสร้างที่ไม่ยืดหยุ่น ข้อจ ากัดของ
ระบบที่สัมพันธ์กัน ไม่สามารถเปลี่ยนเฉพาะจุดได้ ความเฉื่อยชาของกลุ่ม ท าให้ไม่สามารถเปลี่ยนใน
ระดับบุคคลได้ ความกลัวที่จะสูญเสียความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ถ้ามีระบบงานมาแทนที่ ความกลัวสูญเสีย
อ านาจ ความกลัวสูญเสียทรัพยากร เช่น งบประมาณ คน 
  การเอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  
 ๑. ให้การศึกษาและใช้การสื่อสาร (Education and communication) เหมาะส าหรับ
กรณีท่ีกลุ่มต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องหรือขาดข้อมูล 
 ๒. ช่วยเหลือและสนับสนุน (Facilitation and support) ด้วยการฝึกอบรม รับฟัง แสดง
ความสนใจในเหตุผลที่คัดค้าน เพ่ือลดกระแสการต่อต้านท่ีเกิดจากความกลัว ความวิตกกังวล 

                                                           

 ๕๖ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , การบริหารการเปลี่ยนแปลง คู่มือเทคนิคและ
วิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี , [ออนไลน์ ] , แหล่งที่มา: 
http://www.opdc.go.th [๘ มิถุนายน ๒๕๖๒]. 
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 ๓. ให้ผู้ที่ต่อต้านมีส่วนร่วมและส่วนเกี่ยวข้อง (Participation and involvement) ให้
โอกาสเสนอปัญหาและแนวทางจัดการการเปลี่ยนแปลง 
  ๔. ใช้การเจรจาและข้อตกลง (Negotiation and agreement) ถ้ากลุ่มต่อต้านมี
ความส าคัญและมีพลังในการต่อต้าน  
 ๕. จัดการดึงผู้ต่อต้านเข้ามาเป็นผู้สนับสนุน (Manipulation and co-operation)   
 ๖. ใช้การบังคับ (Coercion)ในกรณีที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่เร็ว แต่ควรเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะอาจก่อให้เกิดผลตรงข้าม ท าให้การต่อต้านรุนแรงและขยายวงมาก
ขึ้น๕๗  
 ๒.๒.๖ ปัจจัยต่อผลส าเร็จของการเปลี่ยนแปลง (Key Success Factors)  
 ๑. สร้างบรรยากาศ และความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Development of a climate  
and readiness for change) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องวิเคราะห์องค์ประกอบที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน  
ทั้งความเป็นมาในอดีต ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาขององค์กรและ
วัฒนธรรมองค์กร  
 ๒. มีความเป็นเจ้าของกลยุทธ์ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Widely owned  
strategic intent, purpose and vision)  ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงทั้ง ๔ บทบาท ต้องมี 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  
  ๓. ทีมผู้น าระดับสูงต้องมีภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และมีพลัง (Energetic and visionary 
leadership in the top team) สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ได้ดี และมีความมุ่งมั่นกระตือรือร้น ที่จะ
น าพาการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายได้ 
 ๔. บริหารการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ได้ (Alignment of the whole 
navigational style) จัดท าแผนที่ เดินทาง (change road map) จากกลยุทธ์  และเป้าหมาย 
(change goal)  ศึกษาสถานการณ์ (change readiness) วิเคราะห์ช่องว่างที่ต้องท า (change gap) 
ก าหนดปัจจัยสนับสนุน (change drivers) จัดท าเป็นแผนงาน (change project) เมื่อได้แผนที่
เดินทางเพ่ือไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้ว ก็ด าเนินไปตามแผนนั้น 
 ๕. ให้ความส าคัญต่อเนื่องกับระบบและการคิดแบบองค์รวม (Continual focus on 
systems and holistic thinking) เพ่ือการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกันทั้งกลยุทธ์ การปฏิบัติ และ
ผลลัพธ์ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน   

                                                           

 ๕๗ Dressler, Gary, Management:  Leading People and Organization in the 21st 
Century, pp. 495-496.  
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๒.๓ ทศบารมีและภาวะผู้น าเชิงทศบารมี 

 ๒.๓.๑ ความหมายของบารมี  
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้แสดงความหมาย
ของบารมีว่า ค าว่า บารมี มาจากค าว่า ปารมี มีค าแปลที่นักภาษาศาสตร์ได้ให้ไว้หลายอย่าง จะแสดง
แต่บางอย่าง คือแปลว่า อย่างยิ่ง มาจากค าว่า ปรมะ ที่ภาษาไทยเรามาใช้ว่า บรม และค าว่าบรมที่
แปลว่าอย่างยิ่งนี้ ก็มีใช้ทั้ง ๒ ทาง ดีอย่างยิ่งก็บรม หรือไม่ดีอย่างยิ่งก็บรม จึงเป็นค ากลาง ๆ ใช้ได้ทั้ง 
๒ ทาง คล้ายกับค าบางค า เช่น ค าว่า ธัมมะ หรือ ธรรม ที่ใช้เป็นกลาง ๆ ในอภิธรรม กุสลา ธมฺมา 
ธรรมทั้งหลายเป็นกุศล อกุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นอกุศล อพยากตา ธมฺมา ธรรมทั้งหลาย
เป็นอพยากฤต อันหมายความว่าไม่พยากรณ์ ดังนี้ ค าว่า บารมี มาจากค าว่า ปรมะ แล้วมาเป็น ปารมี 
ไทยเรียกว่า บารมี แต่ว่ามีความหมายถึงส่วนที่ดีเท่านั้น ไม่หมายเป็นกลาง ๆ เหมือนอย่างค าว่า ปร
มะ เพราะฉะนั้น ค าว่า ปารมี จึงมีความหมายที่แปลอีกอย่างหนึ่งว่า เลิศ อย่างยิ่ง ก็คือเลิศ ประเสริฐ 
อีกอย่างหนึ่ง บารมี แปลว่าถึงฝั่ง อันหมายความว่าน าให้ถึงฝั่ง คือจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น อันหมายความ
ว่า น าจากฝั่งนี้คือโลก ไปสู่ฝั่งโน้นคือโลกุตตระ เหนือโลก พ้นโลก อันหมายถึงนิพพาน และค าว่าบารมี
นี้ ท่านแสดงว่า พระโพธิสัตว์ได้บ าเพ็ญมาโดยล าดับตลอดเวลาช้านาน และบารมีที่พระโพธิสัตว์ทรง
บ าเพ็ญนั้น เมื่อบ าเพ็ญมาก ๆ เข้า ก็กลายเป็นบารมีที่สูงข้ึน ๆ หรือบริบูรณ์ขึ้น๕๘  
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายว่า ค าว่า บารมี นั้น โดยตัวศัพท์
เองแปลว่า ความจบถ้วน ภาวะที่ยอดยิ่ง สุดยอด เต็มเปี่ยม หมายถึง คุณความดีที่บ าเพ็ญอย่างยอดยิ่ง
ของพระโพธิสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นมหาโพธิสัตว์ (ท่านผู้มุ่งต่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) ปัจเจก
โพธิสัตว์ (ท่านผู้มุ่งต่อการตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า) หรือสาวกโพธิสัตว์ (ท่านผู้มุ่งต่อการตรัสรู้
เป็นพระอรหันตสาวก) ก็ตาม แต่โดยทั่วไปจะหมายถึงมหาโพธิสัตว์ คือท่านผู้มุ่งต่อการตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า คุณความดีที่บ าเพ็ญตามความหมายนี้มี ๑๐ อย่าง เรียกว่า ทศบารมี คือ ทาน ศีล 
เนกขัมมะ (การออกบวช ปลีกตัวปลีกใจจากกาม) ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน (ความตั้งใจ
มุ่งมั่น ความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ต่อจุดหมาย) เมตตา และอุเบกขา (ความวางตัววางใจสม่ าเสมอ 
เที่ยงตรง ไม่หวั่นไหวหรือเอนเอียง) การบ าเพ็ญบารมีเป็นการปฏิบัติตี่จะต้องก้าวหน้าสูงขึ้นเรื่อย ๆ ใน
การท าความดเีหล่านั้น ไม่เฉพาะให้ครบทั้ง ๑๐ ข้อเท่านั้น แต่แม้ในแต่ละข้อ ก็จะต้องปฏิบัติอย่างยวด
ยิ่งจนถึงจุดที่สมบูรณ์๕๙ 

                                                           

 ๕๘ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก , ทศ
บารมี ทศพิธราชธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๒๘. 

 ๕๙ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต), บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (มปท: 
มปพ, ๒๕๖๑), หน้า ๗๖-๗๗. 
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 ความหมายตามพจนานุกรมบาลี-ไทย  ปารมี (อิตฺ) คุณสมบัติเป็นเครื่องถึงฝั่ง คุณสมบัติ
เป็นผู้แสวงหาความดี พึงยินดีด้วยความเอ้ือเฟ้ือก่อน คุณสมบัติเป็นเหตุบรรลุ คุณชาติอันจักให้ถึงซึ่ง
ฝั่ง คุณชาติมีประโยชน์อย่างยิ่ง ความรักษาคุณให้เจริญ ความให้คุณเต็มที่ ความเต็มเปี่ยม ความ
บริบูรณ์ บารมี (คุณความดีที่ได้บ าเพ็ญมา คุณสมบัติที่ท าให้ยิ่งใหญ่)๖๐ 
 ความหมายตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ บารมี คุณความดีที่บ าเพ็ญ
อย่างยิ่งยวดเพ่ือบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง บารมีที่พระโพธิสัตว์ต้องบ าเพ็ญให้ครบบริบูรณ์ จึงจะบรรลุ
โพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า มี ๑๐ คือ ๑. ทาน (การให้ การเสียสละเพ่ือช่วยเหลือมวลมนุษย์สรรพ
สัตว์) ๒. ศีล (ความประพฤติถูกต้องสุจริต) ๓. เนกขัมมะ (ความปลีกออกจากกามได้ ไม่เห็นแก่การ
เสพบ าเรอ การออกบวช) ๔. ปัญญา (ความรอบรู้ เข้าถึงความจริง รู้จักคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินการจัดการต่าง ๆ ให้ส าเร็จ) ๕. วิริยะ (ความเพียรแกล้วกล้าบากบั่นท าการ ไม่ทอดทิ้งธุระ
หน้าที่) ๖. ขันติ (ความอดทน ควบคุมตนอยู่ได้ในธรรม ในเหตุผล และในแนวทางเพ่ือจุดหมายอัน
ชอบ ไม่ยอมลุอ านาจกิเลส) ๗. สัจจะ (ความจริง ซื่อสัตย์ จริงใจ จริงจัง) ๘. อธิษฐาน (ความตั้งใจมั่น 
ตั้งจุดหมายไว้ดีงามชัดเจนและมุ่งไปเด็ดเดี่ยวแน่วแน่) ๙. เมตตา (ความรักความปรารถนาดี คิดเกื้อกู
ลิวังให้สรรพสัตว์อยู่ดีมีความสุข) ๑๐. อุเบกขา (ความวางใจเป็นกลาง อยู่ในธรรม เรียบสงบ สม่ าเสมอ 
ไม่เอนเอียง ไม่หวั่นไหวไปด้วยความยินดียินร้ายชอบชังหรือแรงเย้ายวนยั่วยุใด ๆ๖๑ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ค าอธิบายว่า  
 ๑) ความหมายของบารมีตามรูปศัพท์  
 ก. นักวิชาการพวกหนึ่งเห็นว่า ค า บารมี น่าจะมาจากศัพท์เดิม ปรม  การวิเคราะห์ศัพท์ 
ปรม อันเป็นต้นศัพท์ของค าว่า ปารมี ตามแบบสัททนยะที่เก่าแก่ที่สุดในเถรวาท ปรากฏอยู่ในจริยา
ปิฎก อรรถกถาของพระธรรมปาละ รจนาในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ ท่านวิเคราะห์ความหมายไว้
ได้ถึง ๘ แบบ คือ ๑. ศัพท์ ปรม แปลว่า ผู้เป็นเลิศ ปารมี แปลว่า ภาวะหรือการกระท าของผู้เป็นเลิศ 
๒. ปรม มาจากกริยา ปูเรติ แปลว่า ยังให้เต็ม พระโพธิสัตว์ คือผู้ท าให้เต็ม หรืออาจแผลงเป็นผู้รักษา 
คุณทั้งหลาย มีทานเป็นต้น ปารมี คือภาวะหรือการกระท าของท่านผู้นี้ ๓. ศัพท์ ปรม มาจาก ปร  รจติ 
แปลว่า สูงกว่า อ่ืน รจติ แปลตามรูปศัพท์ว่า ย่อมร้อย ในที่นี้ตรงกับค าว่า พนฺธติ แปลว่า ย่อมผูก พระ
มหาสัตว์ชื่อว่า ปรม คือบุคคลผู้ร้อยหรือผูกซึ่งสัตว์ที่สูงกว่าไว้ในตน ด้วยการประกอบเข้ากับคุณสมบัติ
พิเศษ และบารมีคือภาวะหรือการกระท าของพระมหาสัตว์องค์นั้น ๔. ปรม มาจาก ปร  มชฺชติ  ปร   ใน
ที่นี้ตรงกับค าว่า อธิกตร   แปลว่าอย่างยิ่ง มชฺชติ แปลว่า ขัดสี ความหมายใกล้เคียงกับค าว่า สุชฺฌติ ซึ่ง

                                                           

 ๖๐ ป.หลงสมบุญ, พจนานุกรมบาลี-ไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๑๙), หน้า 
๔๐๔. 

 ๖๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๙, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๖), หน้า ๑๘๐. 



๕๐ 
 

แปลว่า ช าระให้สะอาด พระมหาสัตว์ชื่อว่า ปรม คือบุคคลผู้ขัดสี หรือช าระตนอย่างยิ่งจากมลทินคือ
กิเลส ภาวะหรือการกระท าของพระองค์ เรียกว่าบารมี  ๕. ปรม มาจาก ปร   มยติ  ปร   ในที่นี้มีค าไข
ว่า เสฏฺฐ   คือ อย่างดียิ่ง ประเสริฐ มยติ แปลว่า บรรลุ ในที่นี้มีค าไขว่า คจฺฉติ แปลว่า ไป ถึง ดังนั้น 
พระมหาสัตว์ชื่อว่า ปรม คือบุคคลผู้บรรลุ คือถึงอย่างประเสริฐในธรรมอันวิเศษ คื อพระนิพพาน 
ภาวะหรือการกระท าของพระองค์ เรียกว่า บารมี ๖. ปรม มาจาก ปร   มุนาติ  ปร   ในที่นี้เป็นค านาม 
ตรงกับค าว่าโลก มุนาติ ตรงกับค าว่า ปริจฺฉินฺทติ แปลว่าตัดโดยรอบ พระมหาสัตว์ชึ่อว่า ปรม หมายถึง
บุคคลผู้ตัดซึ่งโลก เพียงดังโลกนี้ ด้วยความรู้อันพิเศษ อันมีประมาณยิ่ง ภาวะหรือการกระท าของพระ
มหาสัตว์ชื่อว่า บารมี ๗. ปรม มาจาก ปร  มิโนติ  ปร  ตรงกับค าว่า อติวิย แปลว่า  อย่างดียิ่ง มิโนติ 
ตรงกับค าว่า ปกฺขิปติ แปลว่า ใส่ลงไป พระมหาสัตว์ทรงนามว่า ปรม เพราะเป็นผู้ใส่หมู่แห่งคุณสมบัติ 
มีศีล เป็นต้น ในสันดานของตน ภาวะหรือการกระท าของท่านผู้นี้ ชื่อว่า บารมี ๘. ปรม มาจาก ปร  มิ
นาติ  ปร  หมายถึง อนฺตถกร   กิเลส โจรคณ   หมู่แห่งโจรคือกิเลส อันเป็นผู้กระท าความไม่เป็น
ประโยชน์ และ อญฺญ  ปฏิปกฺข   สภาพตรงข้ามอ่ืน ๆ มินาติ ตรงกับค าว่า หึสติ แปลว่า ท าลาย พระ
มหาสัตว์ชื่อว่า ปรม เพราะเป็นผู้ท าลายซึ่งกองโจร คือกิเลสอันไม่เป็นประโยชน์ หรือสิ่งอ่ืน ซึ่งตรง
ข้ามจากกายที่แท้ของตน คือธรรมกายภาวะหรือการกระท าของพระมหาสัตว์พระองค์นั้น ๆ เรียกว่า 
บารมี สังเกตได้ว่าท่านมีวิธีผูกศัพท์ ปรม จาก ปร  (ในความหมายต่าง ๆ ) กับศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย ม  
ยกเว้นความหมายแรก และ ปร  รจติ  การวิเคราะห์ความหมายของค าและการประกอบรูปศัพท์ตาม
แบบธรรมปาละข้างต้นนี้  นักวิชาการสมัยหลัง ไม่นิยมวิเคราะห์เช่นนี้นัก ได้มุ่งเฉพาะความหมายของ 
ปรม ว่าผู้ที่เต็มเปี่ยม ผู้ที่ยอดยิ่ง และ บารมี ซึ่งเป็นรูปศัพท์ อิตถีลิงค์ ว่า ความเป็นเลิศ คุณธรรมหรือ
คุณสมบัติที่ท าให้เป็นเลิศ 
 ข. นักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่ง มีมติตรงกันว่า ค าว่า บารมี ประกอบรูปศัพท์ ปาร กับ อิ ธาตุ  
แปลว่า สู่ฝั่ง (อ่ืน) คุณสมบัติซึ่งน าไปสู่ฝั่งอ่ืน (พระนิพพาน)  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤ
นาถ ทรงเห็นว่า ปารมี มาจาก ปรม แล้ว ยังทรงรับความหมายของค าว่า ธรรมเครื่องถึงฝั่งด้วย  
 ค. แย้ม ประพัฒน์ทอง (ผู้เชี่ยวชาญวิชาภาษาบาลี) วิเคราะห์ว่า บารมี ประกอบศัพท์โดย
มี ปา นิบาต แปลว่า ก่อน เป็นบทหน้าของ รมฺ ธาตุ ซึ่งแปลว่า ยินดี แล้วประกอบ อิ ปัจจัยอีกทีหนึ่ง 
แปลรวมว่า คุณสมบัติที่พึงยินดีก่อน กล่าวคือ พึงยินดีในการบ าเพ็ญบารมีก่อนแล้วจึงบรรลุพระ
โพธิญาณ๖๒ 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระนิพนธ์ว่า ศัพท์ว่า บารมี 
สันนิษฐานว่า ออกจากศัพท์ ปรม  แปลว่า คุณสมบัติ หรือปฏิปทาอันยากยิ่ง ท่านพรรณนาว่า พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญมาแต่ครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ เมื่อบารมีเหล่านี้เต็มจึงได้
                                                           

 ๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ทศบารมี ในพุทธศาสนาเถรวาท, พิมพ์ครั้งท่ี 
๔(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๙-๑๖. 



๕๑ 
 

ตรัสรู้ บารมีเหล่านี้กระจ่างแล้วโดยมาก จักแก้เฉพาะบางประการ เนกขัมมะ ได้แก่การออกบวช 
อธิบายว่า ออกจากกาม สัจจะ น่าจะได้แก่การซื่อตรง หรือการตั้งใจท าจริง หรือการมุ่งแสวงหาความ
จริง อธิษฐาน ได้แก่การตั้งใจมั่น อุเบกขา ได้แก่ความไม่ยินดียินร้าย บารมีเหล่านี้ ท่านแยกออกเป็น 
๓ หมวด คือ บารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี สิริเป็นบารมี ๓๐ ทัศ๖๓ 
 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ อธิบายว่า ศัพท์ว่า ปารมี หรือเรียกใน
ภาษาไทยว่า บารมี ท่านว่ามาจากศัพท์ว่า ปรม ที่แปลว่า อย่างยิ่ง หรือยิ่ง คงมุ่งถึงทางไป หมายความ
ว่า ด าเนินไปในทางดียิ่งขึ้นไปโดยล าดับ ตรงกันข้ามกับส่วนชั่ว ซึ่งเรียกว่า อาสวะ บารมี ท่านจัดไว้ 
๑๐ ประการ บารมี คือทาน เรียกว่าทานบารมี บารมีคือศีล เรียกว่าศีลบารมี บารมีคือเนกขัมมะ 
ความออกไป เรียกว่าเนกขัมมบารมี บารมีคือปัญญาความรู้ เรียกว่าปัญญาบารมี บารมีคือวิริยะ ความ
บากบั่น ความเพียร เรียกว่าวิริยบารมี บารมีคือขันติ ความอดทน เรียกว่าขันติบารมี บารมีคือสัจจะ 
ความจริงใจ ใจที่จริง เรียกว่าสัจจบารมี บารมีคืออธิฏฐานะ ความตั้งใจ เรียกว่า อธิฏฐานบารมี บารมี
คือเมตตา ความปรารถนาสุขแผ่ไปถึงคนและสัตว์อ่ืน เรียกว่าเมตตาบารมี บารมีคืออุเบกขา ปัญญาที่
พิจารณาเห็นดีชั่วผิดถูกตามาเป็นจริงแล้ว วางใจเป็นกลางหรือไม่ท าให้เป็นไปด้วยอ านาจโลภะ โทสะ 
โมหะ วางใจเป็นกลาง เรียกว่าอุเปกขาบารมี รวมเป็น ๑๐๖๔ 
 ๒) ความหมายของค าว่าบารมีในพระไตรปิฎก 
 ในชั้นต้น บารมีมิได้หมายความจ ากัดว่าเป็นคุณธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์หรือพระอรหันตสาวกท่ีบ าเพ็ญเพียรเพ่ือระงับดับกิเลส มีความหมายเพียงว่า 
ความเต็มเปี่ยม ความเป็นเลิศ ของใครก็ได้ตามลัทธิของผู้นั้น หมายถึงเป็นเลิศในความรู้ แต่ไม่ใช่ใน
พุทธศาสนา ในคัมภีร์มัชฌิมนิกาย สคารวสูตร ในมัชฌิมปัณณาสก์ กล่าวอธิบายว่า บารมีคือความเป็น
เลิศ เป็นที่สุดแห่งอภิญญา ในทิฏฐธรรม พระพุทธเจ้าทรงย้ าถึงบารมีในทิฏฐธรรม คือทรงย้ าธรรม
ปฏิบัติในปัจจุบัน ไม่ใช่การสะสมจากอดีต หรือรอผลในอนาคต เป็นเรื่องที่ท าในปัจจุบัน ให้ผลใน
ปัจจุบัน ในคัมภีร์มหานิทเทส ได้ใช้ค าว่า บารมี ในความว่าเป็นเลิศในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามขั้นตอน
ของการปฏิบัติและการศึกษา ในคัมภีร์ปุคคลบัญญัติในอภิธรรมปิฎก บารมีใช้ในความหมายว่าเป็น
เลิศ แห่งสาวกบารมี หมายถึงความเป็นเลิศแห่งพระสาวก คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ซึ่งมี
ความเป็นเลิศเหนือพระสาวกอ่ืน ๆ๖๕   

                                                           

 ๖๓ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ธรรมวิภาค ปริจเฉทท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๐๙. 
 ๖๔ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์, ธรรมนุกรม, (นครหลวง: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 
๒๕๑๕), หน้า ๒๓๒-๒๓๕. 
 ๖๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ทศบารมี ในพุทธศาสนาเถรวาท, หน้า ๑๘-
๓๑. 



๕๒ 
 

   ๓) ความหมายของค าว่าบารมีในคัมภีร์  
 คัมภีร์อปทาน ตอนที่กล่าวถึงพุทธาปทาน พระพุทธเจ้าทรงประกาศว่าพระองค์เป็นธรรม
ราชาผู้สมบูรณ์ด้วยบารมี ๓๐ ทัศ ดังนี้ “เราให้แล้วซึ่งทานอันควรให้ บ าเพ็ญศีลโดยไม่เหลือ ไปแล้วสู่
เนกขัมมบารมี เป็นผู้บรรลุแล้วซึ่งพระสัมโพธิญาณอันอุดม เราเรียนถามบัณฑิตแล้ว กระท าความ
เพียรอันสูงสุด ไปแล้วสู่ขันติบารมี เป็นผู้บรรลุแล้วซึ่งพระสัมโพธิญาณอันอุดม เรากระท าแล้วซึ่ง
อธิษฐานอันมั่นคง บ าเพ็ญสัจจบารมี ไปแล้วสู่บารมีในเมตตา เป็นผู้บรรลุแล้วซึ่งพระสัมโพธิญาณอัน
อุดม เราเป็นผู้มีใจเสนอในอารมณ์ทั้งปวง คือในลาภ ความเสื่อมลาภ ในสุข ทุกข์ ในสรรเสริญ นินทา 
เป็นผู้บรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดม” ความหมายของบารมีได้เปลี่ยนจากความเป็นเลิศในการปฏิบัติ
ธรรม คือการพ้นอาสวะทั้งปวงมาเป็นธรรมที่พึงบ าเพ็ญปฏิบัติให้ถึงที่สุด เพ่ือจะได้บรรลุสัมโพธิญาณ
อันอุดม 
 คัมภีร์พุทธวงศ์ แสดงรายละเอียดเรื่องบารมีแต่ละอย่างนั้น มีล าดับการปฏิบัติแตกต่างกัน
เป็น ๓ ขั้น เรียกว่า บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี รวมทั้งสิ้นเป็น ๓๐ บารมีด้วยกัน เพ่ือแสดง
ประวัติของการบ าเพ็ญทศบารมี อันบ าเพ็ญให้บริบูรณ์แล้วอย่างไร 
 คัมภีร์จริยาปิฎก กล่าวถึงบารมีท้ังที่เหมือนและแตกต่างจากคัมภีร์อปทานและพุทธวงศ์ ที่
เหมือนกันคือ บารมีเป็นพุทธการกธรรม คือธรรม ๑๐ อย่างซึ่งน าไปสู่การถึงพระโพธิญาณและเป็น
พระพุทธเจ้าในอนาคต และแบ่งบารมีออกเป็น ๓ ขั้นคือ บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี รวมกันมี 
๓๐ อย่าง แต่ไม่ค าอธิบายที่ชัดเจนถึงความแตกต่างในขั้นตอนทั้ง ๓ นี้ ที่แตกต่างคือ จริยาปิฎก 
กล่าวถึงการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เฉพาะในกัปปัจจุบัน คือ ภัทรกัป ไม่ข้ามไปกัปอ่ืน และพระ
โพธิสัตว์ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าและได้รับพุทธพยากรณ์เหมือนในพุทธวงศ์ ในจริยาปิฎก พระโพธิสัตว์
บ าเพ็ญบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งเด่นเพียงอย่างเดียวในแต่ละชาติ ไม่กล่าวถึงบารมีอ่ืน แต่ในพุทธวงศ์
พระโพธิสัตว์ทรงบ าเพ็ญทั้ง ๑๐ อย่างพร้อมกันในชาติเดียว และเป็นมนุษย์อย่างเดียว แต่ในจริยา
ปิฎก พระโพธิสัตว์บ าเพ็ญบารมีโดยถือก าเนิดเป็นคนบ้าง เป็นสัตว์บ้าง๖๖ 
 ๒.๓.๒ การแบ่งชั้นของบารม ี
 จากพระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรง
แบ่งชั้นของบารมีดังนี้ 
 ๑) การแบ่งชั้นของบารมีตามสิ่งที่เสียสละ เสียสละทรัพย์สมบัติและสิ่งที่รักได้ เป็นบารมี
ธรรมดา เมื่อต้องเสียสละอวัยวะร่างกาย จัดเป็นอุปบารมี เมื่อต้องเสียสละชีวิต เป็นปรมัตถบารมี 
 ๒) การแบ่งชั้นตามภูมิธรรมที่ได้ปฏิบัติ เกณฑ์ที่จะนับว่าเป็นบารมีขั้นไหนนั้น ควรมุ่ งเอา
คุณธรรมที่ได้ปฏิบัติสั่งสมมาเพ่ือพุทธภูมิได้สูงขึ้น ยังไกลที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นบารมีธรรมดา เมื่อ
ภูมิสูงขึ้น ๆ ใกล้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้า ก็เป็นอุปบารมี คือเข้าพรมแดนพุทธภูมิ และเมื่อถึงขั้นที่จะให้
                                                           

 ๖๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๖, ๔๐ และ ๕๖. 



๕๓ 
 

ส าเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ทันที ก็เป็นปรมัตถบารมี อาจใช้ค าว่า ปกติบารมี วิเสสบารมี อติวิเสสบาร
มี๖๗ 
 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ อธิบายการแบ่งบารมีเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 ๑) บารมี คือคุณความดีที่บ าเพ็ญอย่างยิ่งยวด 
 ๒) อุปบารมี คือคุณความดีที่บ าเพ็ญอย่างยิ่งยวดจวนสูงสุด 
 ๓) ปรมัตถบารมี คือคุณความดีที่บ าเพ็ญอย่างยิ่งยวดขั้นสูงสุด 

 บารมี ๑๐ นั้น จะบริบูรณ์ต่อเมื่อพระโพธิสัตว์บ าเพ็ญแต่ละบารมีครบสามระดับ เกณฑ์ใน
การแบ่งระดับของบารมีนั้น มีหลายแง่หลายด้าน เช่น ในข้อทาน สละทรัพย์ภายนอกทุกอย่างได้เพ่ือ
ประโยชน์ผู้อ่ืน เป็นทานบารมี สละอวัยวะเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เป็นทานอุปบารมี สละชีวิตเพ่ือ
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เป็นทานปรมัตถบารมี บารมีแต่ละชั้นมี ๑๐ จึงแยกเป็นบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ 
ปรมัตถบารมี ๑๐ เรียกเป็นค าศัพท์ว่า สมดึงสบารมี หรือ สมติงสบารมี แปลว่า บารมีสามสิบถ้วน 
หรือ บารมีครบเต็ม ๓๐ หรือเรียกกันทั่วไปว่า บารมี ๓๐ ทัศ๖๘  

 ๒.๓.๓ ความหมายในทศบารมี 
 ความหมายของ ทศบารมี ตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม บารมี ๑๐ 

หรือ ทศบารมี (Parami, Perfections) หมายถึง ปฏิปทาอันยวดยิ่ง คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอย่าง
ยิ่งยวด คือความดีที่บ าเพ็ญอย่างพิเศษ เพ่ือบรรลุซึ่งจุดหมายอันสูง เช่น ความเป็นพระพุทธเจ้า และ
ความเป็นมหาสาวก เป็นต้น มี ๑๐ ประการ ได้แก่ 

 ๑. ทาน คือ การให้ การเสียสละ 
 ๒. ศีล คือ การรักษากายวาจาให้อยู่ในหลักความประพฤติที่เป็นแบบแผนแห่งภาวะของ

ตน ความประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัย 
 ๓. เนกขัมมะ คือ การออกบวช ความปลีกตัวปลีกจากกาม 
 ๔. ปัญญา คือ ความรอบรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็น

จริงและรู้จักแก้ไขปฏิบัติจัดการต่าง ๆ 
 ๕. วิริยะ คือ ความอดทน ความทนทานของจิตใจ สามารถใช้สติปัญญา ควบคุมตนให้อยู่

ในอ านาจเหตุผล และแนวทางความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ตั้งไว้เพ่ือจุดหมายอันชอบ ไม่ลุอ านาจ
กิเลส  

 ๗. สัจจะ คือ ความจริง พูดจริง ท าจริง และจริงใจ 

                                                           

 ๖๗สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก , ทศ
บารมี ทศพิธราชธรรม, หน้า ๖๑-๖๒.  
 ๖๘ พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๘๐-๑๘๑. 



๕๔ 
 

 ๘. อธิษฐาน คือ ความตั้งใจมั่น การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแห่งการกระท าของตน
ไว้แน่นอน และด าเนินตามนั้นแน่วแน่ 

 ๙. เมตตา คือ ความรักใคร่ ความปรารถนาดี มีไมตรี คิดเกื้อกูลให้ผู้อ่ืนและเพ่ือนร่วมโลก
ทั้งปวงมีความสุขความเจริญ 

 ๑๐. อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง ความวางใจสงบราบเรียบสม่ าเสมอ เที่ยงธรรม 
และด ารงอยู่ในธรรม ไม่เอนเอียงหรือหวั่นไหวไปด้วยความยินดียินร้าย ชอบชัง หรือแรงเย้ายวนยั่วยุ
ใด ๆ  

 ทศบารมีนี้ เรียงตามที่ได้บ าเพ็ญในทศชาติ ดังนี้  
 พระเตมีย์  บ าเพ็ญเนกขัมมบารมี 
 พระมหาชนก  บ าเพ็ญวิริยบารมี 
 พระสุวรรณสาม  บ าเพ็ญเมตตาบารม ี
 พระเนมิราช   บ าเพ็ญอธิษฐานบารมี 
 พระมโหสถ   บ าเพ็ญปัญญาบารมี 
 พระภูริทัตต์  บ าเพ็ญศีลบารมี 
 พระจันทกุมาร  บ าเพ็ญขันติบารมี 
 พระนารทะ  บ าเพ็ญอุเบกขาบารมี 
 พระวิธุระ  บ าเพ็ญสัจจบารมี 
 พระเวสสันดร  บ าเพ็ญทานบารมี 
 บารมีนั้น จะบ าเพ็ญให้บริบูรณ์ ต้องครบ ๓ ขั้น คือ 
 ๑. บารมี ระดับสามัญ เช่น ทานบารมี ได้แก่ ให้ทรัพย์สินเงินทอง สมบัตินอกกาย 
 ๒. อุปบารมี ระดับรองหรือจวนจะสูงสุด เช่น ทานอุปบารมี ได้แก่ การเสียสละอวัยวะ

เป็นทาน 
 ๓. ปรมัตถบารมี ระดับสูงสุด เช่น ทานปรมัตถบารมี ได้แก่ การสละชีวิตเพ่ือประโยชน์แก่

ผู้อื่น๖๙ 
 ๒.๓.๔ ทศบารมีและทศพิธราชธรรม 
 ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม ๑๐ หมายถึง ธรรมส าหรับพระเจ้าแผ่นดิน คุณสมบัติของ

นักปกครอง สามารถปกครองแผ่นดินโดยธรรมและยังประโยชน์สุขแก่ประชาชน มี ๑๐ ประการ คือ 
๑. ทาน การให้ ๒. ศีล ความประพฤติดีงาม ๓. ปริจจาคะ ความเสียสละ ๔. อาชชวะ ความซี่อตรง ๕. 
มัททวะ ความอ่อนโยน ๖. ตบะ ความทรงเดชในการเผากิเลส ๗. อักโกธะ ความไม่โกรธ ๘. อวิหิงสา 
                                                           

 ๖๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ 
๒๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๖), หน้า ๒๓๙-๒๔๐. 



๕๕ 
 

ความไม่เบียดเบียน ๙. ขันติ ความอดทน ๑๐. อวิโรธนะ ความไม่คลาดจากธรรม๗๐ ที่มาของ
ทศพิธราชธรรม มาจากชาดกเรื่อง มหาหังสชาดก ในกาลนั้น พระโพธิสัตว์ก าเนิดเป็นหงส์ทอง 
ชื่อธตรัฏฐ ถูกนายพรานของพระเจ้ากรุงพาราณสีจับได้ พระยาหงส์ทองได้สนทนากับพระเจ้ากรุง
พาราณสี พระราชาตรัสตอบพระยาหงส์ว่า เราพิจารณาเห็นอนาคตอันยาวนานก็หาไม่ พญาหงส์ เรา
ด ารงอยู่ในธรรม ๑๐ ประการ จึงไม่สะดุ้งกลัวปรโลก ธรรม ๑๐ ประการ ที่มีอยู่ในตัวเรานี้ คือ ๑. 
ทาน ๒.ศีล ๓.การบริจาค ๔. ความซื่อตรง ๕. ความอ่อนโยน ๖.ความเพียรเผากิเลส ๗.ความไม่โกรธ 
๘. ความไม่เบียดเบียน ๙. ความอดทน ๑๐. ความไม่คลาดจากธรรม๗๑ 

 ในส่วนของราชธรรมนั้น ก็อาจแบ่งการปฏิบัติได้เป็นขั้นปกติราชธรรม วิเสสราชธรรม 
และอติวิเสสราชธรรม ธรรมในบารมีและราชธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกข้อทั้ง ๑๐ ข้อนั้นต้อง
สัมพันธ์กันทั้งหมด ทั้งบารมีและราชธรรม ขาดข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็เป็น อันไม่สมบูรณ์ด้วยกันทุกข้อ 
เช่นปฏิบัติข้อทาน ก็ต้องมีอีก ๙ ข้อประกอบเข้าด้วย ข้อทานจึงจะสมบูรณ์  เกิดเป็นความสมังคีของ
ธรรมทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน บารมีและราชธรรมนี้ เป็นหลักธรรมที่ทุกคนควรปฏิบัติด้วยกัน
ทั้งนั้น ตามควรแก่ฐานะของตน ทั้งฝ่ายที่ปกครองและฝ่ายที่อยู่ในปกครอง แปลว่า ทุกคนต้องปฏิบัติ
ด้วยกันจึงจะอยู่ด้วยกันเป็นสุข ผู้นับถือพุทธศาสนา แม้ไม่ตั้งความปรารถนาจะพระโพธิญาณ ก็พึง
ปฏิบัติตามหลักบารมีเหล่านี้ ก็จะเป็นบุญบารมี บุญนิธิ ขุมทรัพย์คือบุญ และชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติและ
เข้าถึงพระพุทธศาสนาด้วย และเมื่อว่าตามหลักธรรมแล้วก็เป็นของกลางทั่วไปซึ่งทุกคนควรปฏิบัติ
ตามควรแก่ฐานะของตน๗๒ เปรียบเทียบข้อธรรมในทศบารมีกับข้อธรรมในทศพิธราชธรรม ดังตารางที่ 
๒.๑๐  

ตารางท่ี ๒.๑๐ ข้อธรรมในทศบารมีกับข้อธรรมในทศพิธราชธรรม 

ข้อธรรมในทศบารมี ข้อธรรมในทศพิธราชธรรม 
ข้อ ๑ ทานบารม ี ข้อ ๑ ทาน 
ข้อ ๒ ศีลบารมี ข้อ ๒ ศีล 
ข้อ ๓ เนกขัมมบารมี (ความสงบใจ) ข้อ ๓ ปริจจาคะ (การบริจาค) 
ข้อ ๔ ปัญญาบารมี ข้อ ๔ อาชชวะ (ความเป็นผู้ตรง) 
ข้อ ๕ วิริยบารมี (ความเพียร) ข้อ ๕ มัททวะ (ความอ่อนโยน) 
ข้อ ๖ ขันติบารมี (ความอดทน) ข้อ ๖ ตบะ 
ข้อ ๗ สัจจบารมี (ความตั้งใจจริง) ข้อ ๗ อักโกธะ (ความไม่โกรธ) 

                                                           

 ๗๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๓๔๐. 
 ๗๑ ขุ.ชา.อสีติ (ไทย) ๒๘/๑๗๖/๑๑๒. 
 ๗๒ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก , ทศ
บารมี ทศพิธราชธรรม, หน้า ๒๖๐-๒๖๑. 



๕๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๐ ข้อธรรมในทศบารมี กับ ข้อธรรมในทศพิธราชธรรม (ต่อ) 

ข้อธรรมในทศบารมี ข้อธรรมในทศพิธราชธรรม 
ข้อ ๘ อธิษฐานบารมี (ความตั้งใจมั่น) ข้อ ๘ อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) 
ข้อ ๙ เมตตาบารมี  ข้อ ๙ ขันต ิ
ข้อ ๑๐ อุเบกขาบารมี ข้อ ๑๐ อวิโรธนะ (ความไม่คลาดจากธรรม) 

 
๒.๓.๕ การบ าเพ็ญทศบารมี 
 ๑) ทานบารมี ทานคือการให้ทรัพย์สิ่งของ ให้ธรรม ให้อภัยแก่บุคคลที่ควรให้ โดยไม่หวัง

ผลตอบแทน เป็นการสละด้วยความเต็มใจ เพ่ือละความมัจฉริยะ คือความตระหนี่ ซึ่งเป็นอาการสืบ
เนื่องมาจากตัณหา ความทะยานอยาก อุปาทาน ความยึดถือ ซึ่งเป็นอนุสัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตสันดาน 
ประเภทของทานมี ๒ อย่าง คือ ๑. อามิสทาน ทานคืออามิส ได้แก่ วัตถุสิ่งของ ทรัพย์สิน เงินทอง ๒. 
ธรรมทาน การให้ธรรมะ ให้ความรู้ ให้ศิลปะวิชาการ พระพุทธองค์ตรัสว่า ธรรมทานเป็นเลิศ  ดังพุทธ
ภาษิตที่ว่า สพฺพาทาน  ธมฺมทาน  ชินาติ แปลว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง จะเห็นว่าอามิสทาน
เป็นเครื่องแก้ความทุกข์ยากขาดแคลนทางกาย ส่วนธรรมทานเป็นเครื่องแก้ความทุกข์ยากขาดแคลน
ทางจิตใจ  การให้ทานต้องถึงพร้อมด้วยสมบัติ ๓ ประการ คือ เจตนาสมบัติ ถึงพร้อมด้วยเจตนา 
เจตนาการให้ต้องบริสุทธิ์ วัตถุสมบัติ วัตถุท่ีให้บริสุทธิ์ และเป็นสิ่งที่ควรให้ เป็นประโยชน์แก่ผู้รับ และ
ปฏิคาหกสมบัติ ผู้รับเป็นผู้ที่ควร ทานบารมีมี ๓ ระดับ ได้แก่ทานที่บ าเพ็ญด้วยการสละทรัพย์ วัตถุ
สิ่งของ ทานอุปบารมี ได้แก่ ทานที่บ าเพ็ญด้วยการสละอวัยวะ เช่น ดวงตา โลหิต อวัยวะ ทานปรมัตถ
บารมี ได้แก่ทานที่บ าเพ็ญด้วยการสละชีวิต  พระพุทธองค์ตรัสอานิสงส์ของการให้ทาน ในทานานิสังส
สูตร มี ๕ ประการ ดังนี้ ๑. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก ๒. สัตบุรุษย่อมคบหาผู้ให้
ทาน ๓. กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไป ๔. ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมะ ๕. ผู้ให้ทาน
เมื่อตายไปแล้วย่อมไปเกดิในสุคติโลกสวรรค์๗๓ 

 ๒) ศีลบารมี ศีลคือความปกติกาย วาจา ใจ เป็นเจตนาในการละเว้นความประพฤติผิด
จากปกติ และได้บัญญัติข้อพึงงดเว้นไว้ เช่น ศีล ๕ ส าหรับบุคคลทั่วไป ศีล ๘ ส าหรับผู้รักษาอุโบสถศีล 
๑๐ ส าหรับสามเณร ศีล ๒๒๗ ส าหรับพระภิกษุ ที่ชื่อว่าศีลต้องประกอบด้วยเจตนาวิรัติ คือตั้งใจงด
เว้น แม้เจตนาวิรัติก็ชื่อว่าศีล เมื่อมีเจตนาก็จะมีการส ารวมระวัง เรียกว่าสังวร สังวรนี้ก็ชื่อว่าศีล เมื่อมี
ความสังวร ก็ย่อมไม่ล่วงละเมิด ความไม่ล่วงละเมิดก็ชื่อว่าศีล  ศีลบารมี แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ศีล
บารมี ได้แก่ ศีลที่บ าเพ็ญ รักษาไว้ ไม่ยอมล่วงละเมิด แม้ต้องเสียทรัพย์สินหรือสิ่งอันเป็นที่รัก ศีลอุป
บารมี ได้แก่ ศีลที่บ าเพ็ญ รักษาไว้ ไม่ยอมล่วงละเมิด แม้ต้องเสียอวัยวะร่างกายของตน ศีลปรมัตถ

                                                           

 ๗๓ องฺ. ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๕/๕๖. 



๕๗ 
 

บารมี ได้แก่ ศีลที่บ าเพ็ญ รักษาไว้ ไม่ยอมล่วงละเมิด แม้ต้องเสียสละชีวิตของตน พระพุทธเจ้าตรัส
อานิสงส์ของคนมีศีล ๕ ประการ ในมหาปรินิพพานสูตร มี ๕ ประการ คือ ๑. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์
ด้วยศีลในโลกนี้ ย่อมมีโภคทรัพย์เป็นอันมาก ๒. กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป ๓. จะเข้าไปยังบริษัทใด 
ๆ จะเป็นขัตติยบริษัทก็ตาม พราหมณ์บริษัทก็ตาม คหบดีบริษัทก็ตาม สมณบริษัทก็ตาม ย่อมแกล้ว
กล้า ไม่เก้อเขินเข้าไป ๔. ย่อมไม่หลงลืมสติตาย ๕. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์๗๔ 

 ๓) เนกขัมมบารมี เนกขัมมะ แปลว่า การออก เพ่ือแสวงหาความวิเวก คือความสงบ 
เนกขัมมะ จ าแนกการปลีกออกได้ ๒ อย่าง คือ การปลีกออกทางกาย และการปลีกออกทางจิต เพ่ือ
ปลีกตนออกจากทุกข์ มิได้มุ่งให้ปลีกออกจากการงานอันเป็นหน้าที่ เหตุแห่งทุกข์ เช่น ความกังวล 
ความพัวพันห่วงใย ความยึดมั่นปรารถนาในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นเหตุให้ร่างกายและจิตใจเสื่อม
โทรมปราศจากความสุข เช่น การปลีกตนออกไปรักษาศีลอุโบสถ ฟังธรรม เป็นลักษณะเนกขัมมะ การ
ปลีกทางจิต เช่น การท าสมาธิให้จิตสงบตั้งมั่น ปราศจากนิวรณ์ ด้วยการส่งจิตไปในสติปัฏฐาน ที่ตั้ง
มั่นแห่งสติ ได้แก่ กาย เวทนา จิต ธรรม เนกขัมมบารมี มี ๓ ระดับ เนกขัมมบารมี ได้แก่ การปลีกออก
ด้วยความรักโพธิญาณยิ่งกว่าคนรัก ทรัพย์สินสมบัติ บ าเพ็ญกายวิเวก หาความสงบสงัดทางกาย ปลีก
ออกจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย เนกขัมมอุปบารมี ได้แก่ การปลีกออกด้วยความรักโพธิญาณยิ่ง
กว่าอวัยวะร่างกาย ปลีกตนบ าเพ็ญจิตวิเวก หาความสงบสงัดทางจิต ปลีกออกจากกามและอกุศล
ธรรมทั้งหลาย ด้วยอ านาจแห่งฌานสมาธิ เนกขัมมปรมัตถบารมี ได้แก่ การปลีกออกด้วยความรัก
โพธิญาณยิ่งกว่าชีวิต ตัดความห่วงใยในชีวิต ปลีกตนออกบ าเพ็ญ อุปธิวิเวก หาความสงบสงัดจากอุปธิ
กิเลส กาม และอกุศลธรรมทั้งสิ้น ด้วยอ านาจแห่งอริยมรรคญาณ พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้สัมมา
สัมโพธิญาณ ด้วยการปฏิบัติเนกขัมมะ เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ เป็นเนกขัมมะทางกาย การบ าเพ็ญ
เพียรทางจิต เป็นเนกขัมมะทางจิต การตรัสรู้เป็นเนกขัมมะทางปัญญา อานิสงส์ของเนกขัมมบารมี คือ 
ศีล สมาธิ ญาณทัสสนะ วิมุตต ิสิ้นอาสวะทั้งหลาย ดังจูฬสาโรปมสูตร ความสังเขปว่า  

 บุคคลบางพวกในโลกนี้ มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่า เราเป็นผู้ถูก
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส ครอบง าแล้ว ท าอย่างไรการท าที่สุดแห่ง
กองทุกข์นี้จะพึงมีได้ เขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลาภสักการะและความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้น 
พรหมจรรย์มิได้มีลาภสักการะและสรรเสริญเป็นอานิสงส์ มิใช่มีความสมบูรณ์แห่งศีลเป็นอานิสงส์ 
มิใช่มีสมาธิเป็นอานิสงส์ มิใช่มีญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์ พรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตติอันไม่ก าเริบเป็น
แก่นเป็นที่สุด๗๕ 

 ๔) ปัญญาบารมี ปัญญา หมายถึง ความรู้ทั่ว คือรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง คือรู้แจ้ง
สังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ปัญญามีความรู้แจ้งซึ่งสภาวธรรมเป็นลักษณะ มีการ
                                                           

 ๗๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๕๐/๙๔-๙๕.  
 ๗๕ ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๒๒/๓๕๔-๓๕๕. 



๕๘ 
 

ก าจัดความหลงมืดมน เป็นกิจ มีความไม่หลงผิด หรือไม่เห็นผิด เป็นอาการปรากฏ มีสมาธิ เป็นเหตุ
ใกล้ ปัญญามี ๒ ได้แก่ โลกิยปัญญา คือปัญญาทางโลก และโลกุตตรปัญญา ปัญญาพ้นโลก ที่เกิดจาก
การเจริญวิปัสสนา คือปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔  ปัญญามี ๓ คือ สุตมยปัญญา  ปัญญาที่เกิดจากการ
ฟัง จินตามยปัญญา ปัญญาทีเกิดจากการคิดพิจารณา และภาวนามยปัญญา ปัญญาที่ เกิดจากการ
เจริญภาวนา การปฏิบัติท าให้เกิดมีข้ึน ปัญญาที่แท้จริงต้องเป็นปัญญาที่รู้ทั่วถึงสัจจะ หรือเป็นปัญญา
ที่รู้ในอริยสัจ ๔ ก าจัดโมหะ คือความมืดหลงผิด หรืออวิชชา ปัญญาบารมี มี ๓ ระดับ ปัญญาบารมี 
ได้แก่ ปัญญาที่บ าเพ็ญด้วยความรักโพธิญาณยิ่งกว่าทรัพย์สินสมบัติและสิ่งที่รัก ปัญญาอุปบารมี ได้แก่ 
ปัญญาที่บ าเพ็ญด้วยความรักโพธิญาณยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายของตน ปัญญาปรมัตถบารมี ได้แก่ 
ปัญญาที่บ าเพ็ญด้วยความรักโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตของตน ปัญญาเจตสิก เป็นองค์แห่งอริยมรรค คือ 
สัมมาทิฏฐิ แปลว่าความเห็นชอบ  สัมมาทิฏฐิ แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ๑. โลกิยสัมมาทิฏฐิ ความ
เห็นชอบระดับโลกีย์  ยังเนื่องในโลก ได้แก่ ความเห็น ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่ถูกต้องตาม
หลักแห่งความดี เป็นไปตามคลองธรรม สอดคล้องกับศีลธรรม สัมมาทิฏฐิประเภทนี้เกิดจาก ปรโตโฆ
สะ คือปัจจัยฝ่ายภายนอก หรือองค์ประกอบทางสังคม อาศัยศรัทธาเป็นเครื่องเชื่อมโยงหรือชักน า ๒. 
โลกุตตระสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบระดับโลกุตตระ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิต
ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือรู้เข้าใจสภาวะของธรรมชาติ สัมมาทิฏฐิประเภทนี้ เกิดจาก โยนิโส
มนสิการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในตัวบุคคล โลกุตตระสัมมาทิฏฐิ หมายเอาความรู้ความเข้าใจใน
สภาวธรรมชาติอย่างแจ่มแจ้งถึงขั้นเป็นมรรคเป็นผล ท าให้เป็นอริยบุคคล๗๖ 

 ๕) วิริยบารมี วิริยะ แปลว่า ความเพียร ตามศัพท์แปลว่า ความเป็นวีระ คือคนกล้า 
ในทางพุทธศาสนาสอนให้เพียรแต่ในทางดี คือให้กล้าที่จะละเว้นการท าชั่ว การตั้งความเพียร คือ 
ปธาน มี ๔ สถานได้แก่ ๑.สังวรปธาน เพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น ๒. ปหานปธาน 
เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ๓. ภาวนาปธาน เพียรเจริญท ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ๔. อนุ
รักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปและให้เพ่ิมไพบูลย์๗๗ ข้าศึกของความ
เพียร คือ โกสัชชะ ความเกียจคร้าน ลักษณะความทรงตัวอย่างเข้มแข็งของความเพียร เรียกว่า ธาตุ มี 
๓ วาระ คือ อารัพภธาตุ (ความเพียรริเริ่ม)  นิกกมธาตุ (สภาวะที่พากเพียรออกจากความเกียจคร้าน) 
ปรักกมธาตุ (สภาวะที่บากบั่นรุดไปข้างหน้าไม่หยุดหย่อน)๗๘ วิริยบารมี มี ๓ ระดับ คือ วิริยบารมี 
ได้แก่ ความเพียรที่บ าเพ็ญด้วยความรักโพธิญาณยิ่งกว่าทรัพย์สินสมบัติและสิ่งที่รัก วิริยะอุปบารมี 
ได้แก่ ความเพียรที่บ าเพ็ญด้วยความรักโพธิญาณยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายของตน วิริยะปรมัตถบารมี 

                                                           

 ๗๖ พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ .  ปยุ ตฺ โต ) , พุทธธรรม ฉบับป รับขยาย , พิมพ์ครั้ งที่  ๓๙ , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๖๙๑-๖๙๒. 
 ๗๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๐๐. 
 ๗๘ องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๘/๔๘๘-๔๘๙. 



๕๙ 
 

ได้แก่ ความเพียรที่บ าเพ็ญด้วยความรักโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตของตน วิริยบารมี จัดเป็นสัมมาวายามะ 
ในอริยมรรคแห่งการตรัสรู้ 

 ๖) ขันติบารมี ขันติ หมายถึง ความอดทน อดกลั้น ขันติ เป็นธรรมที่คู่กับ โสรัจจะ คือ
ความสงบเสงี่ยม ขันติและโสรัจจะ เป็นธรรมอันท าให้งาม ธรรมคือขันติและโสรัจจะตั้งอยู่ในบุคคลใด 
พึงบูชาบุคคลนั้นผู้มีปัญญา มีความประพฤติเยี่ยงพระอริยะ แม้มีชาติตระกูลต่ า ฉันนั้นเหมือนกัน๗๙ 
ความอดทนมี ๓  ลักษณะ คือ ๑. ทนต่อความล าบาก คือทนต่อทุกขเวทนาอันเกิดจากความเจ็บไข้ ๒.
ทนต่อความตรากตร า จากสภาพต่าง ๆ มีหนาวร้อน เป็นต้น ๓. ทนต่อความเจ็บใจ ขันติบารมี มี ๓ 
ระดับ คือ ขันติบารมี ได้แก่ ขันติที่บ าเพ็ญเพ่ือพระโพธิญาณยิ่งกว่าทรัพย์สินสมบัติและสิ่งที่รัก ขันติ
อุปบารมี ได้แก่ ขันติที่บ าเพ็ญเพ่ือพระโพธิญาณยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายของตน ขันติปรมัตถบารมี ได้แก่ 
ขันติที่บ าเพ็ญเพ่ือพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตของตน อานิสงส์ ของขันติ อานิสงส์ของขันติ มี ๕ ประการ
คือ ๑. เป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มาก ๒. เป็นผู้ไม่ดุร้าย ๓. เป็นผู้ไม่มีวิปปฏิสาร (ความร้อนใจ) ๔. 
เป็นผู้ไม่หลงลืมสติตาย ๕. เมื่อตายแล้ว ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์๘๐ 

 ๗) สัจจบารมี สัจจะ แปลว่า ความจริง การบ าเพ็ญสัจจะ คือพูดความจริงในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ ในอภัยราชกุมารสูตร พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยความว่า “วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ หรือแม้จริง 
แต่ไม่มีประโยชน์ ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น ส่วนวาจาที่จริง ที่แท้ และมีประโยชน์ ตถาคตย่อมรู้กาลที่
จะกล่าววาจานั้น”๘๑  ผู้บ าเพ็ญสัจจะ ย่อมละเว้นจากการพูดเท็จ พูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด พูดหยาบ 
อันเป็นวจีทุจริต สัจจะที่เป็นจริง เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวาจา เป็นสัมมาวาจา จัดเป็นสัจจบารมี สัจ
จบารมี มี ๓ ระดับ ได้แก่ สัจจบารมี การบ าเพ็ญสัจจะอย่างหนักแน่นมั่นคง เพ่ือพระโพธิญาณยิ่งกว่า
ทรัพย์สินสมบัติและสิ่งที่รัก สัจจอุปบารมี ได้แก่ สัจจะที่บ าเพ็ญเพ่ือพระโพธิญาณยิ่งกว่าอวัยวะของ
ตน สัจจปรมัตถบารมี ได้แก่ สัจจะที่บ าเพ็ญเพ่ือพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตของตน ยอมสละชีพเพ่ือ
รักษาสัตย์  

 ๘) อธิษฐานบารมี อธิษฐาน คือความตั้งใจมุ่งมั่น ความตั้งจิตปรารถนา  วิริยะ ขันติ สัจจะ 
อธิษฐาน บารมี ๔ ประการนี้ เป็นธรรมที่มีประกอบกันอยู่ เมื่อยกขึ้นข้อหนึ่ง ก็ย่อมต้องมีอีก ๓ ข้อ
ประกอบอยู่ด้วยเสมอ เมื่อตั้งอธิษฐานขึ้นมา ถ้าไม่มีความเพียร ความอดทน และความจริงใจ ที่จะท า
ในสิ่งที่ตั้งใจมั่นไว้  ก็จะส าเร็จไม่ได้ และมักใช้เป็นค าว่า สัจจาธิษฐาน หรือ ตั้งสัตยาธิษฐาน๘๒ อ้างเอา
สัจจะคือความจริง ในคุณความดี คือ คุณของทานศีลภาวนา เพ่ือช่วยให้พ้นภัย ช่วยให้ส าเร็จ ด้วย

                                                           

 ๗๙ ส . ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๕/๑๗๐.  
 ๘๐ องฺ. ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๑๖/๓๕๙. 
 ๘๑ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๖/๘๘. 
 ๘๒ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก , ทศ
บารมี ทศพิธราชธรรม, หน้า ๒๐๐. 



๖๐ 
 

จิตใจอันแน่วแน่มั่นคง มุ่งตรงต่อจุดหมาย อธิษฐานบารมี มี ๓ ระดับ คือ อธิษฐานบารมี การรักษา
อธิษฐานอย่างตั้งใจแน่วแน่ เพ่ือพระโพธิญาณยิ่งกว่าทรัพย์สินสมบัติและสิ่งที่รัก อธิษฐานอุปบารมี 
ได้แก่ การรักษาอธิษฐานยิ่งกว่าอวัยวะของตน อธิษฐานปรมัตถบารมี ได้แก่ การรักษาอธิษฐานยิ่งกว่า
ชีวิตของตน  

 ๙) เมตตาบารมี เมตตา หมายถึง ความรัก ความปรารถนาให้เขามีความสุข แผ่ไมตรีจิต
คิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้า๘๓ เมตตาคือภาวะของจิตใจที่มีเยื่อใยไมตรีจิต มิตรใจ คิดเกื้อกูล
ด้วยสุขประโยชน์ ปราศจากอาฆาตพยาบาทมุ่งร้ายที่เป็นเวรภัยทั้งปวง เมตตานี้เป็นพรหมวิหารข้อ
หนึ่ง๘๔  พรหมวิหารธรรมมี ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในพระอภิธรรม เมตตา หมายความ
ว่า การปรารถนาดีรักใคร่สัตว์ทั้งหลาย อยู่ในธรรมที่เรียกว่า อัปปมัญญา ๔ อัปปมัญญา ที่ได้ชื่อว่า 
พรหมวิหารนั้น เพราะว่า บุคคลใดก าลังด าเนินการปฏิบัติในอัปปมัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ บุคคล
นั้นย่อมมีจิตใจเสมือนพรหม๘๕ การแผ่เมตตา มี ๒ แบบ คือ ๑.การแผ่ไปโดยเจาะจง เรียกว่า โอทิส
ผรณา ๒. การแผ่ไปโดยไม่เจาะจง เรียกว่า อโนทิสผรณา บุคคลที่ได้รับการแผ่เมตตามี ๑๒ จ าพวก 
เป็นอโนทิสบุคคลล (ไม่เจาะจง)  ๕ จ าพวก คือ สัตว์ทั้งหลาย สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลาย สัตว์ที่ปรากฏชัด
ทั้งหลาย บุคคลทั้งหลาย และสัตว์ที่มีอัตภาพทั้งหลาย และโอทิสบุคคล ๗ จ าพวก คือ หญิงทั้งหลาย 
ชายทั้งหลาย พระอริยบุคคลทั้งหลาย ปุถุชนทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลาย และพวก
วินิปาติกอสุราทั้งหลาย ว่าโดยทิศที่ท าการแผ่ไป มี ๑๐ ทิศ คือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ 
ทิศใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศ
เบื้องล่าง ทิศเบื้องบน๘๖ เมตตาบารมี มี ๓ ระดับ คือ เมตตาบารมี ได้แก่ เมตตาของผู้บ าเพ็ญเพ่ือพระ
โพธิญาณยิ่งกว่าทรัพย์สินสมบัติและสิ่งที่รัก เมตตาอุปบารมี ได้แก่ การรักษาปฏิบัติในเมตตายิ่งกว่า
อวัยวะของตน อธิษฐานปรมัตถบารมี ได้แก่ การรักษาปฏิบัติ ในเมตตายิ่งกว่าชีวิตของตน พระพุทธ
องค์ทรงตรัสอานิสงส์แห่งเมตตา ในเมตตากถา ว่ามี ๑๑ ประการคือ ๑. หลับเป็นสุข ๒. ตื่นเป็นสุข ๓.
ไม่ฝันร้าย ๔. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย ๕. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย ๖. เทวดาทั้งหลายรักษา 
๗. ไฟ ยาพิษ หรือศัสตราวุธกล้ ากรายไม่ได้ ๘. จิตตั้งมั่นเร็ว ๙. สีหน้าสดใส ๑๐.ไม่หลงลืมสติตาย ๑๑. 
เมื่อยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษอันยอดยิ่งย่อมเข้าถึงพรหมโลก๘๗ 

                                                           

 ๘๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๓๒๔.  
 ๘๔ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก , ทศ
บารมี ทศพิธราชธรรม, หน้า ๒๑๓. 
 ๘๕ พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทที่ ๙ เล่ม ๑ สมถกรรมฐานทีปนี, พิมพ์
ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: หจก.ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๕๔), หน้า ๑๗๙. 
 ๘๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘๖-๑๘๗. 
 ๘๗ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๒/๔๖๐.  



๖๑ 
 

 ๑๐. อุเบกขาบารมี อุเบกขา หมายถึง ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยชอบหรือชัง 
ความวางใจเฉยได้ ไม่ยินดียินร้าย เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดขึ้นโดยสมควรแก่เหตุและรู้ว่า
พึงปฏิบัติต่อไปตามธรรม หรือตามควรแก่เหตุนั้น ความรู้จักวางใจเฉยดู เมื่อเห็นเขารับผิดชอบตนเอง
ได้ หรือในเมื่อเขาควรต้องได้รับผลอันสมควรแก่ความรับผิดชอบของเขาเอง ความวางทีเฉยคอยดูอยู่
ในเมื่อคนนั้น สิ่งนั้น ๆ ด ารงอยู่หรือด าเนินไปตามควร ไม่เข้าข้าง ฝักฝ่าย ไม่ก้าวก่ายแทรกแซง๘๘ ใน
พระอภิธรรม อุเบกขา หมายความว่า ความวางเฉยต่อสัตว์ทั้งหลายโดยมีจิตใจที่ปราศจากอาการท้ัง ๓ 
กล่าวคือ  ไม่น้อมไปในความปรารถนาดี ในการที่จะบ าบัดทุกข์ ในการชื่นชมยินดีในความสุขของสัตว์
ทั้งปวง๘๙ อุเบกขา จัดอยู่ในพรหมวิหาร ๔ ด้วย แต่อุเบกขาพรหมวิหาร มีการวางเฉยต่อสัตว์ คือละ
ความวุ่นวายที่เนื่องด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา มีสภาพเข้าถึงความเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลาย ส าหรับ
อุเบกขาบารมีนั้น เป็นการวางเฉยในบุคคลที่กระท าดีและไม่ดีต่อตน โดยไม่มีการยินดียินร้ายแต่
ประการใด ในการวางเฉยทั้ง ๒ อย่างนี้ ฝ่ายบารมีประเสริฐยิ่ง การบ าเพ็ญก็ส าเร็จได้ยาก๙๐ อุเบกขาที่
พระพุทธโฆษาจารย์รวบรวมไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค มี ๑๐ ประเภทคือ ๑.ฉฬังคอุเบกขา การวางเฉย
ในอายตนะท้ัง ๖ ๒.พรหมวิหารอุเบกขา อุเบกขาในพรหมวิหาร การวางเฉยในสัตว์ทั้งหลาย พิจารณา
ว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน ๓. โพชฌังคอุเบกขา อุเบกขาในโพชฌงค์ ๗ ซึ่งอิงวิราคะ อิงวิเวก 
๔. วิริยอุเบกขา อุเบกขาในวิริยะ ประคองความเพียรไว้ให้สม่ าเสมอ ไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป ๕. 
สังขารุเบกขา ความเป็นกลางในเจตสิกธรรม ไม่ยึดถือในสภาวธรรมทั้งหลาย ๖.เวทนูเบกขา อุเบกขา
เวทนา ไม่ทุกข์ ไม่สุข ๗. วิปัสสนูเบกขา อุเบกขาในวิปัสสนา อันได้พิจารณาเห็นไตรลักษณ์แล้ววาง
เฉย ๘. ตัตรมัชฌัตตุเบกขา อุเบกขาในธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมกันให้ด าเนินไปอย่างสม่ าเสมอ และ
วางเฉยเสียได้ ๙. ฌานุเบกขา อุเบกขาในฌาน ๑๐. ปาริสุทธุเบกขา อุเบกขาที่บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็น
ข้าศึก มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา๙๑ อุเบกขาบารมี มี ๓ ระดับ คือ อุเบกขาบารมี ได้แก่ อุเบกขาของ
ผู้บ าเพ็ญเพ่ือประโยชน์แห่งพระโพธิญาณ รักษาปฏิบัติยิ่งกว่าทรัพย์สินสมบัติและสิ่งที่รัก อุเบกขาอุป
บารมี ได้แก่ การรักษาปฏิบัติในอุเบกขายิ่งกว่าอวัยวะของตน อุเบกขาปรมัตถบารมี ได้แก่ การรักษา
ปฏิบัติในอุเบกขายิ่งกว่าชีวิตของตน 

 ในขุททกนิกาย จริยาปิฎก สโมธานกถา ได้สรุปการบ าเพ็ญบารมี ๓๐ ของพระโพธิสัตว์ใน
พระชาติต่าง ๆ ดังนี้  

                                                           

 ๘๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๕๖๓.   
 ๘๙ พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทที่ ๙ เล่ม ๑ สมถกรรมฐานทีปนี, หน้า 
๑๙๙.  
 ๙๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๙-๒๐๐. 
 ๙๑ วิสุทธฺิ (ไทย) ๒๘๓/๒๘๕. 



๖๒ 
 

 การบ าเพ็ญบารมีอันป็นธรรมเครื่องบ่มเพาะพระโพธิญาณเหล่านี้ จัดเป็นบารมี ๑๐ อุป
บารมี ๑๐ และปรมัตถบารมี ๑๐ 

 คือการบ าเพ็ญทานในภพที่เป็นพระเจ้าสิวิราชผู้ประเสริฐ เป็นทานบารมี ในภพที่เราเป็น
เวสสันดร และเวลามพราหมณ์ เป็นทานอุปบารมี ในภพที่เราเป็นอกิตติดาบส อดอาหารนั้น เป็นทาน
อุปบารมี ในภพที่เราเป็นพญาไก่ป่า สีลวนาค และพญากระต่าย เป็นทานปรมัตถบารมี 

 ในภพที่เราเป็นพญาวานร ช้างฉัททันต์ และช้างเลี้ยงมารดา เป็นศีลบารมี การรักษาศีลใน
ภพที่เราเป็นจัมเปยยนาคราช และภูริทัตตนาคราช เป็นศีลอุปบารมี ในภพที่เราเป็นสังขปาลบัณฑิต 
เป็นศีลปรมัตถบารมี 

 ในภพที่เราเป็นยุธัญชัยกุมาร มหาโควินทพราหมณ์ คนเลี้ยงช้าง อโยฆรราชโอรส ภัลลาติ 
สุวรรณสาม มฆเทพ และเนมิราช บารมีเหล่านี้เป็นอุปบารมี  

 ในภพที่เราเป็นมโหสถ ผู้เป็นทรัพย์ของรัฐ กุณฑล ตัณฑิละ และนกกระทา บารมีเหล่านี้
เป็นปัญญาอุปบารม ี

 ในภพที่เราเป็นวิธูรบัณฑิต และสุริยพราหมณ์ มาตังคพราหมณ์ ผู้เป็นศิษย์เก่าของอาจารย์ 
บารมีทั้ง ๒ นี้ เป็นปัญญาบารมี ในภพที่เราเป็นพระราชาผู้มีศีล มีความเพียร เป็นผู้ก่อเกิดสัตตภัสต
ชาดก บารมีนี้แลเป็นปัญญาปรมัตถบารมี 

 ในภพที่เราเป็นพระราชาผู้มีความบากบั่น เป็นวิริยปรมัตถบารมี 
 ในภพที่เราเป็นธรรมปาลกุมาร เป็นขันติบารมี ในภพที่เราเป็นธรรมิกเทพบุตร ท าสงคราม

กับอธรรมิกเทพบุตร เรียกว่า ขันติอุปบารมี ในภพที่เราเป็นขันติวาทีดาบสแสวงหาพุทธภูมิ ด้วยการ
บ าเพ็ญขันติบารมี ได้ท ากรรมที่ท าได้ยากเป็นอันมาก นี้เป็นขันติปรมัตถบารมี 

 ในภพที่เราเป็นสสบัณฑิต นกคุ่ม ซึ่งประกาศคุณสัจจะ ท าไฟให้ดับด้วยสัจจะ นี้เป็นสัจ
จบารมี ในภพที่เราเป็นปลาอยู่ในน้ า ได้ท าสัจจะอย่างสูง ท าฝนให้ตกห่าใหญ่ นี้เป็นสัจจบารมีของเรา 
ในภพที่เราเป็นสปารบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์ ยังเรือให้ข้ามมหาสมุทรจนถึงฝั่งด้วยสัจจะ เป็นกัณหที
ปายนดาบส ระงับพิษได้ด้วยสัจจะ และเป็นวานร ข้ามกระแสแม่น้ าคงคาได้ด้วยสัจจะ นี้เป็นอุปบารมี 
ในภพที่เป็นสัตโสมราชา รักษาสัจะอย่างสูง ช่วยปล่อยกษัตริย์ ๑๐๑ นี้เป็นสัจจปรมัตถบารมี 

 ในภพที่เราเป็นมาตังคชฎิล และช้างมาตังคะ นี้เป็นอธิษฐานอุปบารมี ในภพที่เราเป็นมูค
ปักขกุมาร เป็นอธิษฐานปรมัตถบารมี  

 ในภพที่เราเป็นพระเจ้าพรหมทัตต์ และคัณฑิติณฑกะ เป็นเมตตาบารมี ในภพที่เราเป็น
โสณนันทบัณฑิตผู้ท าความรักบารมีเหล่านั้น เป็นเมตตาอุปบารมี ในภพที่เราเป็นพระเจ้าเอกราช เป็น
บารมีไม่มีของผู้อื่นเหมือน นี้เป็นเมตตาปรมัตถบารมี 

 ในภพที่เราเป็นนกแขกเต้า ๒ ครั้ง เป็นอุเบกขาบารมี ในภพที่เราเป็นโลมหังสบัณฑิต เป็น
อุเบกขาปรมัตถบารมี  



๖๓ 
 

 บารมีของเรา ๑๐ ประการนี้ เป็นส่วนแห่งพระโพธิญาณอันเลิศ บารมีที่เกินกว่า ๑๐ ไม่มี 
และบารมีที่หย่อนกว่า ๑๐ ก็ไม่มี เราบ าเพ็ญบารมีทุกอย่าง ไม่ยิ่งไม่หย่อน เป็นบารมี ๑๐ ประการ
ฉะนี้แล๙๒ 

 ๒.๓.๖ ภาวะผูน้ าเชิงทศบารมี  
 หลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับภาวะผู้น าได้หลายแนวทาง  

ซึ่งมีผู้รวบรวมไว้โดยแบ่งเป็น ๓ หมวด คือ  
 ๑. คุณธรรมด้านการครองตน โดยหลักธรรมที่ประยุกต์ใช้ ได้แก่ สัปปุริสธรรม ๗ (ความ

เป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณการในการแสวงหาเลี้ยงชีพ รู้จักกาล รู้จักประชุมชน รู้จัก
บุคคล) ธรรมคือโลกบาล ๒ (หิริ และโอตตัปปะ) ธรรมมีอุปการะมาก ๒ (สติ และสัมปชัญญะ) อริยสัจ 
๔ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)  ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ (อุฎฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลป์ยาณ
มิตตตา สมชีวิตา)  ศีล ๕ 

 ๒. คุณธรรมด้านการครองคน โดยหลักธรรมที่ประยุกต์ใช้ได้ ได้แก่ พรหมวิหาร ๔ (เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา) สังคหวัตถุ ๔ (ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา) ทศพิธราชธรรม ๑๐ 
(ทาน ศีล ปริจจาคะ อาชชวะ มัททวะ ตบะ อักโกธะ อวิหิงสา ขันติ อวิโรธนะ)  ทิศ ๖ (เบื้องหน้า-
บิดามารดา เบื้องขวา-ครูอาจารย์ เบื้องหลัง-บุตร ภรรยา เบื้องซ้าย-มิตร เบื้องล่าง-บ่าว เบื้องบน-
สมณพราหมณ์)  

 ๓. คุณธรรมด้านการครองงาน โดยหลักธรรมที่ประยุกต์ใช้ได้แก่ ฆราวาสธรรม ๔ (สัจจะ 
ทมะ ขันติ จาคะ) อิทธิบาท ๔ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)๙๓ 

 ในสภาวะของการบริหารการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีเป้าหมายเป็นตัวน า มีความเป็นพลวัต 
ไม่ใช่สภาพปกติท่ัวไป ภาวะผู้น าต้องมีความพิเศษเหนือธรรมดา สภาวะเช่นนี้จ าเป็นต้องอาศัยผู้น าที่มี
ความสามารถ มีความเป็นเลิศ ความเต็มเปี่ยม และถึงพร้อมด้วยคุณธรรมที่สูงขึ้น จึงจะน าพาการ
เปลี่ยนแปลงได้ส าเร็จทั้งชนะตน ชนะคน ชนะมาร(กิเลส) ชนะงาน (อุปสรรค ความล าบาก) ผู้วิจัยจึง
ได้น าหลักธรรมทศบารมี ซึ่งเป็นหลักธรรมในการบ าเพ็ญปฏิบัติพระองค์เพ่ือการบรรลุพระโพธิญาณ
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทรงมีจุดหมายที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของมวล
มนุษยชาติในพุทธกัปนี้ นั่นคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์ ไม่ต้องเวียนว่ายต่อไปในสังสารวัฏ สิ้นเชื้อ
แห่งอาสวกิเลสทั้งปวงที่จะน าไปสู่วัฏฏะ ๓ คือ กิเลส กรรม วิบาก วงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทท่ีไม่จบสิ้น  

 ภาวะผู้น าเชิงทศบารมีในงานวิจัยนี้จึงเป็นการน าหลักธรรมทศบารมี มาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างความร่วมมือของคนในองค์กร โดยใช้สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถ เพ่ือชักน า 

                                                           

 ๙๒ ขุ. จริยา. (ไทย) ๓๓/๗๗๖-๗๗๘. 
 ๙๓ สุธาเนศ เพชรโปรี และ บรรจบ บรรณรุจิ, “ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา”, วารสาร
ครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๖๑-๗๒. 



๖๔ 
 

กระตุ้นให้คนในองค์กรให้ความร่วมมือ ทุ่มเทท างานให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการปฏิบัติตามหลักทศ
บารมี ๑๐ ประการ คือ  

 ๑) ทานบารมี หมายถึง การที่ผู้น าปฏิบัติต่อผู้อ่ืน เสียสละเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยการให้
วัตถุทาน (การสละวัตถุสิ่งของ) อภัยทาน (การให้อภัยในสิ่งที่ควรให้อภัยได้) และธรรมทาน (การให้
ความรู้ ให้ธรรมะ) 

 ๒) ศีลบารมี หมายถึง การที่ผู้น าปฏิบัติตนด้วยการไม่ท าทุจริต มีความประพฤติดีงาม
ถูกต้องตามระเบียบวินัย และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของศีลธรรม มุ่งประโยชน์ส่วนรวม 

๓) เนกขัมมบารมี หมายถึง การที่ผู้น ามีความสงบระงับใจได้ ไม่มัวเมาต่อสิ่งยั่วยุจากกิเลส
ต่าง ๆ  คือความโลภ ความโกรธ และความหลง 

๔) ปัญญาบารมี หมายถึง การที่ผู้น าปฏิบัติงานด้วยความมีวิสัยทัศน์ในการคิดอ่านอย่าง
รอบด้าน (จักขุมา) ด้วยความรอบรู้ช านาญในการบริหารงาน (วิธุโร) และด้วยปัญญารอบรู้ในการ
บริหารคน เป็นที่พ่ึงอาศัยของผู้อื่นได้ (นิสสยสัมปันโน)   

๕) วิริยบารมี หมายถึง การที่ผู้น าปฏิบัติตนด้วยความพากเพียรแกล้วกล้า ไม่เกรงกลัว
อุปสรรค มีความบากบั่นอุตสาหะในการบริหารงาน มีความเพียรพยายามพัฒนากิจการงานให้เจริญ
รุดหน้ายิ่งขึ้น 

๖) ขันติบารมี หมายถึง การที่ผู้น าปฏิบัติงานด้วยความอดทนต่อความยากล าบากและ
อุปสรรค ด้วยความทนทานของจิตใจในการควบคุมตนให้อยู่ในอ านาจของเหตุผล และควบคุมตนไป
ในแนวทางการท างานที่ตั้งไว้เพ่ือจุดหมายอันชอบโดยไม่ลุอ านาจกิเลส    

๗) สัจจบารมี หมายถึง การที่ผู้น าปฏิบัติตนด้วยความเป็นผู้มีสัจจะในค าพูด มีความ
ซื่อสัตย์ในการท าหน้าที่ มีความจริงใจในการรักษาสัจจะท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๘) อธิษฐานบารมี หมายถึง การที่ผู้น าปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการท าหน้าที่
ในทางสร้างสรรค์ โดยเมื่อตัดสินใจแล้วจะลงมือท าโดยไม่ย่อท้อจนกว่าจะบรรลุผลส าเร็จ และด้วย
ความมุ่งม่ันที่จะบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและส่วนรวม  

๙) เมตตาบารมี หมายถึง การที่ผู้น าปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนด้วยความรักและปรารถนาดี 
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่เบียดเบียนท าร้ายผู้อ่ืน 

๑๐) อุเบกขาบารมี หมายถึง การที่ผู้น าปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยการวางใจเป็นกลาง การรู้จัก
วางใจให้ราบเรียบสม่ าเสมอ ผู้น าบริหารงานด้วยความเที่ยงธรรมไม่ล าเอียงด้วยอคติ ๔ (คือล าเอียง
เพราะรัก ล าเอียงเพราะโกรธ ล าเอียงเพราะหลง และล าเอียงเพราะกลัว) 

 ทศบารมีไม่ได้ส าหรับพระโพธิสัตว์บ าเพ็ญเพ่ือพระโพธิญาณเท่านั้น ดังพระนิพนธ์ในพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ในมหานิบาตชาดกทศชาติฉบับชินวรว่า “ข้าพเจ้าขอแสดง
ความเห็นต่อไปอีกว่า สามัญชนทั่วไป ถ้าประสงค์ความดีความเจริญแก่ตน ก็จ าเป็นต้องตั้งหน้า



๖๕ 
 

ประพฤติความดีความชอบตามสติก าลังของตน ผู้ประพฤติความดีความชอบนั้น ชื่อว่า บ าเพ็ญบารมี
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายอย่าประมาท น่าจะยินดีว่า อาจบ าเพ็ญบารมี ๑๐ ได้เหมือนกัน
ตามความสามารถของตน ๆ”๙๔ และพระนิพนธ์เรื่องทศบารมี ทศพิธราชธรรม ในสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกที่ทรงสรุปไว้ตอนท้ายว่า “เมื่อเป็นผู้นับถือพุทธ
ศาสนา แม้ไม่ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระโพธิสัตว์ ไม่ปรารถนาพระโพธิญาณ ก็พึงปฏิบัติตามหลัก
บารมีเหล่านี้ ก็จะเป็นบุญบารมี เป็นบุญนิธิ ขุมทรัพย์คือบุญ ซึ่งทุกคนปฏิบัติเท่าไรก็ได้เท่านั้น และชื่อ
ว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติพระพุทธศาสนา เข้าถึงพระพุทธศาสนาด้วย เพราะฉะนั้น เมื่อว่าตามหลักธรรมแล้ว 
จึงเป็นของกลางทั่วไป ซึ่งทุกคนควรปฏิบัติตามควรแก่ฐานะของตน”๙๕ 

๒.๔ นโยบายภาครัฐด้านอาหาร 
 ๒.๔.๑ ความหมายของนโยบายภาครัฐ หรือ นโยบายสาธารณะ (public policy) 
 นโยบายรัฐ (public policy) หมายถึง  แนวทางกิจกรรม การกระท า หรือการเลือก

ตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้ท าการตัดสินใจ และก าหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือชี้น าให้มีกิจกรรม หรือ
การกระท าต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีการวางแผน การจัดท าโครงการ 
วิธีการบริหาร หรือกระบวนการด าเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม๙๖  

นโยบายสาธารณะ ((public policy) หมายถึง แนวทางการด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล ซ่ึง
รวมทั้งกิจกรรมที่ผ่านมาในอดีต กิจกรรมที่ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และกิจกรรมที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคต๙๗ 

 นโยบายสาธารณะว่า หมายถึง แนวคิดของรัฐบาลที่ว่าจะท าอะไรหรือไม่ อย่างใด เพียงใด 
เมื่อใด โดยมีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ การก าหนดเป้าหมาย หลักการและกลวิธีที่จะปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และการเตรียมการสนับสนุนต่าง ๆ๙๘ 

                                                           

 ๙๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ทศบารมี ในพุทธศาสนาเถรวาท, หน้า ๑๕๖. 
 ๙๕ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก , ทศ
บารมี ทศพิธราชธรรม, หน้า ๒๖๑. 
 ๙๖ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ม.ป.ป. 

 ๙๗ ศุภชัย ยาวะประภาษ, นโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
๒๕๓๓), หน้า ๓. 

 ๙๘ อมร รักษาสัตย์, “สถาบันและกระบวนการเพื่อการพัฒนานโยบายในประเทศไทย”, วารสารพัฒน 
บริหารศาสตร์, (๒๕๑๘) : ๑๘. 



๖๖ 
 

 นโยบายสาธารณะว่า หมายถึง แนวทางที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งๆ ได้ก าหนดขึ้นเป็น
โครงการ แผนการหรือก าหนดการเอาไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นหนทางชี้น าให้มีการปฏิบัติต่าง  ๆ เพ่ือให้
บรรลุถึงเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้๙๙ 

 ๒.๔.๒ สถานการณ์ด้านอาหาร 
 ประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีบทบาทในการก ากับดูแลตลอดห่วงโซ่อาหารอยู่หลาย

หน่วยงาน แยกไปตามกระทรวงต่าง ๆ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (หรือเรียกกันว่า 
อย.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
อาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่การก ากับดูแลสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารช่วงต้น
น้ าคือจากภาคเกษตร ปศุสัตว์ ประมง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรม
ประมง ซึ่งสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม จะอยู่ใน
การก ากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม การตรวจสอบคุ้มครองผู้บริโภค การโฆษณา อยู่ในการ
ก ากับของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  และมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องมากกว่า 
๓๐ ฉบับ  ขาดความเป็นเอกภาพและบูรณาการในการดูแลตลอดห่วงโซ่อาหาร รวมทั้งการก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอาหารให้ทันต่อสถานการณ์อาหารของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งด้านมิติการค้า เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี รวมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การปนเปื้อนของสารพิษในธรรมชาติ มิติด้านความปลอดภัย ด้านความมั่นคง
อาหาร ด้านอาหารศึกษา  

 สถานการณ์ปัญหาด้านอาหารของประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและ
การบริโภคอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้สรุปไว้ ๔ ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้   

 ๑. ปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร จากภาวะคุกคามทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
เทคโนโลยีการผลิต การก่อการร้าย ซึ่งจากอุบัติการณ์อาหารเป็นพิษในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้ม
เพ่ิมมากขึ้น พบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ โคลิฟอร์ม  อีโคไล ซึ่งเป็นเชื้อโรคทางเดินอาหาร ที่มีสาเหตุ
จากสุขลักษณะในการปรุงอาหาร หาบเร่แผงลอย ตลาดสด การฆ่าเชื้อที่ไม่ถูกวิธี หรือรับประทานดิบ
เช่น อาหารประเภท ลาบ ย า ลวก จิ้มจุ่ม เป็นต้น การปนเปื้อนของสารเคมีในอาหาร จากสารห้ามใช้
ในอาหาร ๖ ชนิด ได้แก่ สารเร่งเนื้อแดง สารฟอกขาว สารกันรา บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารพิษตกค้าง
จากยาฆ่าแมลง และการใช้สารเคมีอาหารเกินก าหนดในอาหารประเภทต่าง ๆ ที่มาจากผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการที่ต้องการให้อาหารดูสดใหม่ สีสวย หรือเก็บได้นาน การปนเปื้อนจากการอาหารน าเข้า 
เช่น เมลามีนในนมผงทารก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ การปนเปื้อนของสารเร่งเนื้อแดง ในเนื้อสุกร เป็นต้น 
                                                           

 ๙๙ กุลธน ธนาพงศธร, เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน , (นนทบุรี: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หน้า ๙. 



๖๗ 
 

 ๒. ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร จากวิกฤตการณ์ที่มาจากการเพ่ิมของจ านวนประชากร 
แต่พ้ืนที่เพาะปลูกกลับลดลง ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน้ า การปนเปื้อนของสารเคมีใน
แหล่งน้ าจากการท าเหมือง โรงงานอุตสาหกรรม ความสมดุลของพืชอาหารและพืชพลังงาน ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การตัดแต่งทางพันธุกรรม ภัยคุกคามจากโรคระบาด เช่น ไข้หวัดนกในสัตว์ปี 
โรคปากเท้าเปื่อย โรควัวบ้า การระเบิดของโรงงานผลิตไฟฟ้าปรมาณูในญี่ปุ่น ส่งผลทั้งต่อความ
ปลอดภัยและความม่ันคงทางอาหารในขณะเดียวกัน 

 ๓. ปัญหาของคุณภาพอาหาร ทั้งในแง่โภชนาการ การบริโภคอาหารที่ขาดสมดุล ไม่ได้
สัดส่วน ส่งผลต่อภาวะโภชนาการ และสุขภาพของประชาชน เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคไต เบาหวาน 
โรคมะเร็ง โรคขาดธาตุเหล็ก และโรคคอหอยพอกจากการขาดธาตุไอโอดีน 

 ๔. ปัญหาด้านอาหารศึกษา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ความมั่นคงทางอาหาร เป็นปัจจัยต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งระบบ
ห่วงโซ่อาหาร ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้กระจายสินค้า ร้านค้า ผู้
ให้บริการอาหาร ผู้บริโภค ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องได้รับความรู้ด้านอาหารศึกษา เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักและจิตส านึกร่วมกันในการดูแลทั้งกระบวนการตลอดห่วงโซ่อาหาร และสร้างพฤติกรรมที่
ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละภาคส่วน๑๐๐ 

 ๒.๔.๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านอาหารทั้งห่วงโซ่อาหารสามารถด าเนินการอย่างมีเอกภาพ มี

การบูรณาการระหว่างผู้เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์ มีนโยบายของประเทศที่ระบุไว้ชัดเจน เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกันทั้งในด้านการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนการทานที่ชัดเจนทั้งในยาม
ปกติและยามฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงเห็นชอบในการตราพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
๒๕๕๑ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ๑) ก าหนดให้มีคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการด าเนินการหรือ
จัดการด้านอาหารในทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประสานงานและบูรณาการ 
งบประมาณและทรัพยากรในการบริหารจัดการด้านอาหารทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยให้มี
อ านาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร 
ความมั่นคงของอาหาร และอาหารศึกษา รวมทั้งจัดท าแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัยด้านอาหาร
ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วงงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม

                                                           

 ๑๐๐ ดารณี หมู่ขจรพันธ์, “พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑: หลักการและ
สาระส าคัญที่เชื่อมโยงกับ Food Safety”, For Quality, Vol. 15 No.138 (April 2009): 113-115. 



๖๘ 
 

อ านาจหน้าที่ อันจะท าให้การบริหารจัดการด้านอาหารในภาพรวมของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ
ต่อไป 

 ๒) คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ประกอบด้วย 
 ๑. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกฯ มอบหมายเป็นประธาน 
 ๒. รัฐมนตรีกระทรวงที่เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่อาหารเป็นกรรมการ 
 ๓. ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๗ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ 

ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ๔. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการ

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 
 ๓) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
 ๑. เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความ

มั่นคงด้านอาหาร และอาหารศึกษา รวมทั้งจัดท าแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัยด้านอาหารต่อ
คณะรัฐมนตรี 

 ๒. สนับสนุนให้มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ 
 ๓. ให้ค าแนะน าในการออกประกาศในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือการก่อการ

ร้ายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร และจ าเป็นต้องประกาศก าหนดให้เขตพ้ืนที่ใดเป็นเขตพ้ืนที่ที่จ าเป็นต้อง
สงวนไว้เพื่อประโยชน์ด้านความม่ันคงด้านอาหารเป็นการชั่วคราว  

 ๔. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
 ๕. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
 คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง

หรือหลายคณะเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย๑๐๑ 
 ๒.๔.๔ กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 

๒๕๕๕-พ.ศ. ๒๕๕๙)  
 ๑) วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีความม่ันคงด้านอาหาร

อย่างยั่งยืนเพื่อชาวไทยและชาวโลก” 
 ๒) วัตถุประสงค์ 
 (๑) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานทรัพยากรในการผลิตอาหารของประเทศ

ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 

                                                           

 ๑๐๑ “พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑”, ราชกิจจานุเบกษา ๑๒๕ 
(กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑): ๓๙-๔๖. 



๖๙ 
 

 (๒) เ พ่ือให้อาหารที่ผลิตได้ในทุกระดับตั้ งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับ
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ มีความเพียงพอ มีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี 

 (๓) เพ่ือสร้างกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยที่เกี่ยวกับอาหาร เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ตลอด
ห่วงโซ่อาหาร รวมถึงการน าไปเผยแพร เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (๔) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านโครงสร้าง
กฎหมายสารสนเทศ และอ่ืน ๆ 

 (๕) เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับชาติ ทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

 ๓) ระยะเวลาด าเนินงาน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 ๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ ก าหนดเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคงอาหาร 
 หลักการ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน บริหารจัดการทรัพยากร

เพ่ือการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 กลยุทธ์    
 ๑. เร่งรัดปฏิรูปการถือครองที่ดินและการคุ้มครองพ้ืนที่การเกษตร  
 ๒. จัดการทรัพยากรน้ า และดินเพ่ือการเกษตร และป่าชุมชน 
 ๓. สร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารกับพืชพลังงาน 
 ๔. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหาร 
 ๕. สร้างแรงจูงใจในการท าการเกษตร และเพ่ิมจ านวนเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 ๖. ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในระดับชุมชนและครัวเรือน 
 ๗. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร 
 ๘. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในการรักษาความมั่นคง

ด้านอาหาร 
 ๙. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อาหาร 
 ๑๐. จัดระบบเพ่ือรองรับความม่ันคงด้านอาหารในภาวะวิกฤต 
 (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
 หลักการ ดูแลคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในห่วงโซ่อาหาร เพ่ือการคุ้มครอง

ผู้บริโภคและการค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 กลยุทธ์    



๗๐ 
 

 ๑. สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารให้เป็นมาตรฐานเดียว และส่งเสริมการบังคับ
ใช้ 

 ๒. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นต้น ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานและ
คุณค่าทางโภชนาการ 

 ๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตในระดับชุมชน เพ่ือป้องกันการสูญเสียและเพ่ิม
มูลค่าเบื้องต้นให้กับผลผลิต 

 ๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตในระดับอุตสาหกรรมทุกระดับ 
 ๕. ส่งเสริมการค้าและการตลาดผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่มาจากการผลิตในระดับชุมชนและ

อุตสาหกรรม 
 ๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของประเทศ 
 (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านอาหารศึกษา 
 หลักการ เน้นกระบวนการส่งเสริมพัฒนา และวิจัยเพ่ือให้เกิดความรู้ ความตระหนักใน

การใช้ทรัพยากรเพ่ือผลิต และกระจายอาหารในห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใน
การบริโภคอาหาร 

 กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใน

เรื่องอาหารศึกษา 
 ๒. สนับสนุนการวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ด้านอาหารได้ 
 ๓. ให้มีการจัดการองค์ความรู้ในเรื่องอาหารศึกษา และเผยแพร่ความรู้ทุกรูปแบบอย่าง

ต่อเนื่อง 
 ๔. ส่งเสริมเกษตรกร และชุมชนให้มีความรู้ด้านอาหารศึกษาอย่างเหมาะสม 
 ๕. ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมกับบุคคล และชุมชน 
 (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการบริหารจัดการ 
 หลักการ พัฒนาการจัดการด้านอาหารของประเทศไทยตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารอย่างเป็น

ระบบให้มีความเหมาะสม สร้างความเข้มแข็งของการด าเนินงานทุกภาคส่วน ให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ รองรับภัยคุกคามต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
สอดคล้องกับกติกาสากล 

 กลยุทธ์ 
 ๑. ปรับปรุงและเสริมความเข้มแข็งโครงสร้างองค์กรในห่วงโซ่ 
 ๒. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในห่วงโซ่ 



๗๑ 
 

 ๓. การพัฒนาฐานข้อมูลและการจัดการ๑๐๒  
๒.๔.๕ ผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การจัดการ

ด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านความมั่นคงอาหาร ประกอบด้วย ๑๐ กลยุทธ์ มีผลการ

ด าเนินงานดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่  ๑ เร่งรัดปฏิรูปการถือครองที่ดินและการคุ้มครองพ้ืนที่การเกษตร มีการจัดหา

ที่ดินท ากินมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดินของนิคม
สหกรณ์ ตามประกาศพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘   

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดการทรัพยากรน้ าและดินเพ่ือการเกษตรและป่าชุมชน มีการจัดหาแหล่งน้ า
เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ พัฒนาแหล่งน้ าในชุมชนมีการบริหารจัดการ
อย่างครบวงจร ก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปฏิบัติการฝนหลวง ปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน การปรับปรุงบ ารุงดินในจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว 

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสมดุลระหว่างพืชอาหารกับพืชพลังงาน โครงการปรับโครงสร้างส่งเสริม
การเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ โดยยึดระบบการบริหารพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) จัดท า Road Map 
ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร ๔ ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน และปาล์มน้ ามัน 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหาร ด าเนินการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning) เช่นเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในเขต
พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการท าปศุสัตว์ โคเนื้อ โคนม สุกร เป็นต้น จัดหลักสูตรฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่อาหาร
สัตว์พืชท้องถิ่นและพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเกษตรกรให้มีรายได้เสริมเพ่ือ
เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างแรงจูงใจในการท าการเกษตรและเพ่ิมจ านวนเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบด้านเกษตรผสมผสานและขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน สร้างและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติผ่านกลไกของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีวิทยาลัยประมงและวิทยาลัยอาชีพต่าง ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในระดับชุมชนและครัวเรือน คัดเลือกศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) จังหวัดละ ๑ ศูนย์ เพ่ือด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมและปฏิบัติด้วย
การถ่ายทอดความรู้เทคนิคการบริหารจัดการต่าง ๆ มีศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านโดยยึดปรัชญา

                                                           

 ๑๐๒ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับท่ี 
๑, พิมพ์ครั้งท่ี ๑ สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส., (ม.ป.ป.), หน้า ๘-๑๑. 
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ของเศรษฐกิจพอเพียง จัดตั้งนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพ่ือให้ครัวเรือนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และ
เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๗ ปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร สนับสนุน
การกระจายอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดยจัดตั้งศูนย์
รวบรวมและกระจายสินค้าตลาดกลางโครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ใน ๗๗ จังหวัด 

กลยุทธ์ที่ ๘ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนในการรักษา
ความมั่นคงด้านอาหาร พัฒนาเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract Farming) ในกลุ่มพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนการประกันภัยพืช (Crop Insurance) ข้าวโพด ข้าว โคนม 

กลยุทธ์ที่ ๙ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อาหาร  สนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดเชิงบูรณาการโดยการใช้องค์ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่า
ตลอดห่วงโซ่การผลิตจนถึงการตลาดในพืชที่มีศักยภาพในการแข่งขันพืชทางเลือกใหม่ในการสร้าง
รายได้หลักให้แก่ชุมชน 

กลยุทธ์ที่  ๑๐ จัดระบบเพ่ือรองรับความมั่นคงด้านอาหารในภาวะวิกฤต  แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรเพ่ือสามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านการเกษตรและในปี ๒๕๕๖-
๒๕๕๗  

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
ผลการด าเนินงานส าคัญ ได้แก่ มาตรฐานการจัดการผักและผลไม้สดปลอดภัย โดยให้มี

มาตรการทางกฎหมายและมาตรการส่งเสริมเพ่ือให้ผักและผลไม้มีคุณภาพและความปลอดภัยด้วย
การผลักดันให้เกิดระบบผลิตผักและผลไม้ที่ มีมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดี 
(GAP/GMP)  ทั้ ง ในระดับฟาร์มและการแปรรูปเบื้ องต้น  อีกทั้ งมีระบบตามสอบย้อนกลับ 
(Traceability) ซ่ึงอยู่ระหว่างการบูรณาการงานระหว่างกระทรวงเพ่ือจัดท าระบบการเฝ้าระวังสารพิษ
ตกค้างระดับประเทศในรูปแบบ National Monitor Program นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าข้อเสนอการ
จัดการความปลอดภัยสารเคมีทางการเกษตร วางโครงสร้างและทดลองการด าเนินงานหน่วยประเมิน
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย  (Thailand Risk Assessment Centre: 
TRAC) เพ่ือให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่รองรับงานด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศ
ในการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมความปลอดภัยของอาหารของประเทศต่อไป 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านอาหารศึกษา 
ยุทธศาสตร์ด้านอาหารศึกษา ไดก้ าหนด ๙ ประเด็นส าคัญในการขับเคลื่อนได้แก ่
(๑) มาตรฐานและเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและโรคที่เก่ียวข้อง 
(๒) การจัดท าข้อปฏิบัติในการบริโภคอาหารตามวัย (FBDGs) 
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(๓) อาหารและโภชนาการศึกษาและการก าหนดอาหารตามวัย 
(๔) ส่งเสริมการบริโภคพืชผักผลไม้ 
(๕) การลดหวานมันเค็มในอาหาร 
(๖) รูปแบบการด าเนินงานอาหารและโภชนาการในโรงเรียน 
(๗) รูปแบบการด าเนินงานโภชนาการในพ้ืนที่และชุมชน 
(๘) ระบบการเฝ้าระวังและส ารวจภาวะโภชนาการและโรคที่เกี่ยวข้อง 
(๙) การบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤต 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ คือการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่าง

ง่าย ซึ่งมีเป้าหมายคือสร้างเครื่องมือรูปแบบสัญลักษณ์อย่างง่ายบนฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือให้
ผู้บริโภคใช้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม รวมถึงระบบการบริหาร
จัดการสัญลักษณ์ดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์สูงสุด ได้มีการประกาศเป็นกฎหมายว่า
ด้วยการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายและหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการแสดงสัญลักษณ์
โภชนาการ๑๐๓ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สมัครใจและเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่ดีไม่เพ่ิมความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

นอกจากนี้ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการวิจัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) (สวก.) ก็ได้น ากรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไปใช้ก าหนด
กรอบและทิศทางการวิจัย 

 ๔) ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร
ของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) การประเมินกรอบยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๑ พบปัญหา
และอุปสรรคส าคัญคือ ยังไม่สามารถถ่ายทอดกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารสู่การปฏิบัติได้
อย่างครอบคลุมทั้งเชิงประเด็นและเชิงพ้ืนที่ สาเหตุของปัญหาดังกล่าวที่ส าคัญ คือ 

 (๑) กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร มีขอบเขตที่กว้างครอบคลุมตลอดห่วงโซ่
อาหารที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางเพ่ือ
สื่อสารท าความเข้าใจและประสานความร่วมมือของทุกหน่วยงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ให้มีการน า
กรอบยุทธศาสตร์ไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และท าหน้าที่ก ากับทิศทางการ
ด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

 (๒) กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร ไม่ได้ก าหนดเป้าหมายรวมและตัวชี้วัดไว้
อย่างชัดเจน จึงเป็นข้อจ ากัดของการติดตามและก ากับทิศทางการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ 
                                                           

 ๑๐๓ “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง “การแสดงสัญลักษณ์
โภชนาการบนฉลากอาหาร” 
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อีกทั้ง ตัวชี้วัดผลงานที่หน่วยงานต่าง ๆใช้อยู่มีจ านวนมาก ไม่ได้มีการจัดล าดับชั้นก่อนหลังและ
พิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของกรอบ
ยุทธศาสตร์ได ้

 (๓) ประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานปฏิบัติที่ไม่เป็นแบบองค์รวมและ
การบูรณาการไม่ครบองค์ประกอบของการท างานที่ต้องด าเนินการโดยหลายหน่วยงาน การ
ด าเนินการเป็นแบบแยกส่วน ผิดจังหวะเวลา ไม่เกิดการเสริมพลัง จึงท าให้ไม่เกิดผลลัพธ์ในชั้น
ปลายทางท่ีต้องการ 

 (๔) การถ่ายทอดกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ยังเป็น
ข้อจ ากัด ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐจากส่วนกลางได้ลงไปด าเนินการในพ้ืนที่เอง แต่มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร
และงบประมาณที่ไม่เพียงพอ การขยายผลการพัฒนาจึงท าได้ช้า๑๐๔ 

 ๒.๔.๖ กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๑-พ.ศ. ๒๕๘๐)   

๑) หลักการส าคัญ  
(๑) น้อมน า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญในการ

วางกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารในมิติต่าง ๆ   
(๒) มุ่งเป้าตอบสนองวิสัยทัศน์ประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี คือ “ประเทศไทยมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และสอดรับกับนโยบายการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐   

(๓) ยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์    

(๔) ค านึงถึงการมีส่วนขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)   

(๕) เชื่อมร้อยเป้าหมายการเกษตร อาหาร โภชนาการ สุขภาพ และการค้าให้สอด
ประสานกันตลอดห่วงโซ่องค์รวม น าไปสู่ความอยู่ดีมีสุข ยั่งยืน มั่นคงและม่ังคั่ง    

 ๒) แผนและนโยบายระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้อง  
 (๑) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทย

มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

                                                           

  ๑๐๔ ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ
ประเทศไทย ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐), พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (บริษัท คิวคัมเบอร์ ประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๖๑), หน้า 
๔๓-๔๗. 
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พอเพียง” ซึ่งมุ่งหมายให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการ
ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม และประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยถูกก าหนดให้เป็นแผนรองรับในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในการสร้าง
มูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพและเตรียมพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้าน
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก และเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมส าคัญไปสู่
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 (๓) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารมีส่วนสนองตอบต่อนโยบายที่ ๑๒ เสริมสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหารซึ่งก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยมีความม่ันคงและปลอดภัยใน
ด้านอาหารและน้ า มีคุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ ข้อ 
ได้แก่ ๑. มีระบบบริหารจัดการอาหารและน้ ากรณีฉุกเฉิน ๒. ระบบป้องกัน แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง 
แก้ไข ภัยคุกคามที่แฝงมาในอาหารและน้ ามีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และ ๓. พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน
เพ่ิมข้ึน 

 (๔) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals: SDGs)  เป้าหมาย SDGs ที่เก่ียวข้องกับกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารโดยตรง ได้แก่ 
เป้าหมายที่ ๒ (Zero Hunger) ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุง
โภชนาการและสนับสนุนการท าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (End hunger, achieve food security 
and improved nutrition, and promote sustainable agriculture) และเป้าหมายที่ ๑๒ สร้าง
หลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and 
Production) และมีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs อ่ืนด้วย เช่น เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความ
ยากจนในทุกรูปแบบและทุกที่ (No Poverty) เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน และครอบคลุม และการจ้างงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน (Decent Work 
and Economic Growth) เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
(Industry, Innovation and Infrastructure) เป้าหมายที่ ๑๓ ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (Climate Action) และเป้าหมายที่ ๑๕ 
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ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การ
ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟ้ืนฟูสภาพดินและหยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวิภาพ (Life on Land)  

 ๓) สาระส าคัญของกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-พ.ศ. ๒๕๘๐) 

 (๑)  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ เป็นแหล่งอาหารที่
มีคุณภาพสูงปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ือชาวไทยและชาวโลกอย่างยั่งยืน” 

 (๒) วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานทรัพยากรในการผลิตอาหารของประเทศ

ไทยให้เกิดประโยชน์ทางความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ ช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว วัฒนธรรม การค้า และธ ารงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 ๒. เพ่ือให้อาหารที่ผลิตทุกระดับตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และอุตสาหกรรมมี
ความเพียงพอ มีมูลค่าเพ่ิม มีคุณภาพ ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค
และความเข้มแข็งทางการค้ายุคใหม่ 

 ๓. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ตลอดห่วงโซ่อาหาร โดยกระบวนการศึกษาวิจัยและเผยแพร่
เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๔. เพ่ือเป็นกลไกในการรวมพลังของภาคีเครือข่ายและยุทธศาสตร์ด้านอาหารที่
หลากหลาย ให้เชื่อมโยงและขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านอาหารอย่างมีเอกภาพ  

 ๕. เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในระดับครัวเรือน ชุมชนและ
ระดับชาติ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  

(๓) ระยะเวลาด าเนินงาน  ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
 (๔) เป้าหมายรวม  
เป้าหมาย ๑ จ านวนคนขาดแคลนอาหารลดลง 
เป้าหมาย ๒ ปริมาณการสูญเสียและขณะอาหารลดลง 
เป้าหมาย ๓ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมาย ๔ มูลค่าการค้าอาหารเพิ่มข้ึน  
เป้าหมาย ๕ จ านวนคนที่มีภาวะทุโภชนาการ (ขาดและเกิน) ลดลง 
เป้าหมาย ๖ มีกลไกประสานงานกลางและบูรณาการด าเนินงาน 
(๕)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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การน ากรอบยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจะได้ก าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์เป็นระยะๆ ทุก 
๕ ปี เพ่ือให้หน่วยงานทุกภาคส่วนจัดท าแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดส าหรับการติดตามประเมินผล
ต่อไป อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 

๑. ประเทศไทยสามารถดูแลและใช้ฐานทรัพยากรการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนสู่รุ่นลูกรุ่น
หลานและรุ่นต่อ ๆ ไป 

๒. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและแปรรูปมีความรู้
ทักษะและความสามารถในการผลิตอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบ
เศรษฐกิจและการจัดการอาหารที่เป็นธรรมสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศ 

๓. ผู้บริโภคเข้าถึงและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย
และมีคุณค่าทางโภชนาการ 

๔. ภาคีเครือข่ายด้านการบริหารจัดการอาหาร มีกลไกและระบบการเสริมสร้างการรวม
พลังและประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลของเป้าหมายร่วมกันทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

๕. ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความเชื่อมั่นกับคุณภาพอาหารไทย และ
สามารถขยายโอกาสด้านการค้า การท่องเที่ยวและการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทย 

(๖) ประเด็นยุทธศาสตร์ ก าหนดเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคงอาหาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านอาหารศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการ 
 (๗) หลักการและ กลยุทธ์ และเป้าหมายการด าเนินงาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคงอาหาร  
หลักการ เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการอย่างยั่งยืน อันเป็นพ้ืนฐาน

เศรษฐกิจชีวภาพ ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

 กลยุทธ์ และเป้าหมาย   
๑. เร่งรัดปฏิรูปการถือครองที่ดินและการคุ้มครองพ้ืนที่เกษตร โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้าง

ความเป็นธรรมในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรทุกระดับและรักษาพ้ืนที่ทางการเกษตรด้าน
อาหาร  
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๒. จัดการทรัพยากรน้ าและดิน เพ่ือการเกษตรและป่าชุมชน เป้าหมายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและดินเพ่ือการเกษตรและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ในระดับชุมชน 

๓. พัฒนานโยบายการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารและ
โภชนาการและเกื้อหนุนความมั่นคงด้านพลังงาน เป้าหมาย ให้ประเทศมีความมั่นคงด้านอาหารและ
โภชนาการและระบบอาหารช่วยเกื้อหนุนให้มีความมั่นคงด้านพลังงานได้ในระดับที่เหมาะสมและ
ยั่งยืน 

๔. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหาร มีเป้าหมายเพ่ิมผลผลิตให้ประชาชนมีอาหาร
บริโภคท่ีเพียงพอมีคุณภาพและความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 

๕. สร้างแรงจูงใจในการท าการเกษตร และเพ่ิมจ านวนเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือสร้างความ
มั่นคงและรายได้ในการท าอาชีพเกษตรกรรม 

๖. ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในระดับท้องถิ่น ชุมชน และครัวเรือน สร้างความมั่นคงด้าน
อาหารและโภชนาการให้เกิดข้ึนในระดับท้องถิ่นชุมชนและครัวเรือน 

๗. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ด้านสินค้าเกษตรและอาหารเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เป้าหมายเพ่ือสนับสนุนการผลิต 
การตลาด และกระจายอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้มีปริมาณ
เพียงพอ รองรับการเกิดภาวะวิกฤตได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม  

๘. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชนและภาคประชาชนในการรักษาความ
มั่นคงด้านอาหาร เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานในทุกระดับเพ่ือผลักดันและสร้าง
บทบาทการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

๙. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อาหาร  มีเป้าหมายเพ่ิม
ประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
หลักการ สร้างความมั่นใจในอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 

เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคและการค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของเศรษฐกิจและสังคม
ที่มาจากการเกษตรและอาหาร 

 กลยุทธ์ และเป้าหมาย 
๑. สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารให้เป็นมาตรฐานเดียวและส่งเสริมการบังคับ

ใช้ เป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อม่ันในความปลอดภัยอาหาร 
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๒. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นต้นให้มีคุณภาพสูง ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
เพ่ิมข้ึน เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพสูง และปลอดภัยเพ่ือการบริโภคโดยตรงและ
เพ่ือเป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมทุกระดับ 

๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตในระดับชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือป้องกันการ
สูญเสียและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตด้วยคุณภาพระดับพรีเมี่ยม เพ่ือให้ชุมชนและท้องถิ่นมีบทบาทที่
ส าคัญในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 

๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตในระดับอุตสาหกรรมทุกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมการผลิตให้อาหารมีมูลค่าเพ่ิมคุณภาพ
ระดับพรีเมียมและมีกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๕. ส่งเสริมการค้าและการตลาดผลิตภัณฑ์มาตรฐานทั้งที่มาจากการผลิตในระดับชุมชน
และอุตสาหกรรม เพ่ือให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศยอมรับและเชื่อมั่นในอาหารไทยทั้งด้าน
คุณภาพความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ ท าให้มีการขยายตลาดได้มากขึ้น 

๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารของ
ประเทศ เป้าหมายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมตลอดจนอ านวยความสะดวกใน
การค้า 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านอาหารศึกษา  
หลักการ เน้นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาและวิจัยเพ่ือให้เกิดความรู้ ความตระหนักในการ

บริโภคอาหาร ใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต และกระจายอาหารในห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ  

กลยุทธ์ และเป้าหมาย 
๑. ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมตามบริบทของบุคคล และชุมชนเพ่ือ

โภชนาการและสุขภาวะที่ดี ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย และเป็นผู้เลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมตามวัยและสภาวะต่างๆ และชุมชนมี
ภาวะแวดล้อมที่เก้ือหนุนการบริโภคอาหารที่ดี 

๒. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และบูรณาการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใน
เรื่องอาหารศึกษา เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างาน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้มี
ประสิทธิภาพ 

๓. สนับสนุนให้มีการวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพได้
เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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 ๔. ให้มีการจัดการองค์ความรู้ในเรื่องอาหารศึกษา และเผยแพร่ความรู้ทุกรูปแบบอย่าง
ต่อเนื่อง เป้าหมายเพ่ือให้มีการประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่ความรู้เพ่ือน าไปใช้พัฒนา
ด้านอาหารในบริบทต่าง ๆ 

 ๕. ส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหาร และชุมชนมีความรู้ด้านอาหารศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือให้
ผู้ผลิตอาหารและชุมชนสามารถพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาหารเพ่ือสุขภาวะ
ของชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการ 
หลักการ พัฒนาการจัดการด้านอาหารของประเทศตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล สร้างความเข้มแข็งของการด าเนินงานทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสอดคล้องกับกติกาการค้า
สากล 

กลยุทธ์ และเป้าหมาย 
 ๑. ปรับปรุงและเสริมความเข้มแข็งโครงสร้างองค์กรในห่วงโซ่ เพ่ือปรับปรุงและเสริม

ความเข้มแข็งโครงสร้างองค์กรในห่วงโซ่  
 ๒. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในห่วงโซ่ เป้าหมายเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับอาหารให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและทันสมัยสอดคล้องกับสากลท าให้การด าเนินงาน
ในทุกมิติบรรลุผลได้อย่างเหมาะสมทันการณ์ภายใต้พลวัตรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

๓. การพัฒนาฐานข้อมูลและการจัดการ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล
ด้านอาหารของประเทศในทุกมิติโดยเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้หน่วยงานและภาคส่วนต่าง  ๆที่
เกีย่วข้องสามารถเข้าถึงและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและทันการณ์๑๐๕ 

๒.๕ โมเดลสมการโครงสร้าง 
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation model หรือ SEM ) เป็นเทคนิคทางสถิติ

ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีการทางสถิติที่สามารถใช้ในการยืนยั น
โครงสร้างของทฤษฎีว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่  การ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเป็นวิธีที่ผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นโดยยอมให้ความคลาดเคลื่อน
ของข้อมูลที่ได้จากการวัดตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวแปรมีความสัมพันธ์กันได้ ท าให้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โมเดลโมเดลสมการโครงสร้างมีความถูกต้องมากขึ้น๑๐๖ การวิเคราะห์
                                                           

 ๑๐๕ ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ
ประเทศไทย ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐), หน้า ๕๙-๘๕. 
 ๑๐๖  Barbara, M. E. , Structural Equation Modeling with Mplus:  Basic concepts, 
Application, and Programming, (New York: Taylor & Francis Group, 2020) 
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โมเดลสมการโครงสร้างที่มีการพัฒนาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้มีความถูกต้อง แม่นย า และใช้
งานง่าย ได้แก่ โปรแกรม EQS, AMOS, Mx, Ramona, M-plus และ LISREL เป็นต้น แต่ละโปรแกรม
ก็มีจุดเด่นในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างที่แตกต่างกัน  ในงานวิจัยผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป LISREL ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบาย
ภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ด้วยจุดเด่นคือ ๑) 
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็นข้อความและแผนภาพประกอบ ท าให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ๒) มีตัวชี้วัดที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลจ านวนมาก ช่วยยืนยัน
และตรวจสอบโมเดลที่พัฒนาขึ้นว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ และ ๓) สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้ เนื่องจากยอมให้ข้อมูลที่ได้จากการวัดความคลาดเคลื่อนของตัวแปร
สังเกตได้แต่ละตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน๑๐๗ 

๒.๕.๑ ประวัติความเป็นมาของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL)  
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Relationship Model-

LISREL) เป็นโมเดลที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal relationship) ระหว่างตัวแปร
ภายนอก (exogenous variable) และตัวแปรภายใน (endogenous variable) ตามทฤษฎีที่นักวิจัย
ศึกษามา มีฐานมาจากการรวมเอาเทคนิควิธีวิเคราะห์ข้อมู ล ๓ เทคนิค ได้แก่ การวิเคราะห์
องค์ประกอบ (factor analysis)  การวิ เคราะห์ อิทธิพล (path analysis) และการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) ผลจากการสังเคราะห์วิธีการ
ทั้งหมด ในช่วงปี ค.ศ.๑๙๖๗-๑๙๗๙ K.G.Joreskog และ D.Sorbom ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชื่อ LISREL เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล (LISREL Model) และเป็นที่แพร่หลายในงานวิจัย
ทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

๒.๕.๒ ลักษณะของโมเดลลิสเรล   
ลักษณะของโมเดลลิสเรล ประกอบด้วย โมเดลการวัด (measurement model) และ

โมเดลโมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation model)  โมเดลการวัดเป็นโมเดลที่แสดง
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝง ( latent or unobserved variable) กับตัวแปร
สังเกต (measured or observed variable) โดยตัวแปรสังเกตเป็นตัวแปรที่สามารถวัดหรือสังเกตได้ 
โดยใช้เครื่องมือที่นักวิจัยสร้างขึ้น สัญลักษณ์ของตัวแปรสังเกตคือ สี่เหลี่ยม ส่วนสัญลักษณ์ของตัวแปร
แฝงคือวงกลมหรือวงรี ดังรูป 

                                                           

 ๑๐๗ พูลพงศ์ สุขสว่าง, “หลักการวิเคราะห์โมเดลโมเดลสมการโครงสร้าง”, วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗): หน้า ๑๓๗. 
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 โมเดลการวัดแบ่งออกเป็นโมเดลการวัดส าหรับตัวแปรภายนอก หมายถึงตัวแปรนั้นไม่ได้
รับอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนในโมเดล และโมเดลการวัดส าหรับตัวแปรภายใน ประกอบด้วยตัวแปรที่ได้
ได้รับผลจากตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งในโมเดล   

 
 จากรูปเป็นโมเดลการวัด (measurement model) ของตัวแปรแฝงภายนอก (ξ1) มีตัว
แปรสังเกต ๒ ตัวแปร (X1, X2) โดยตัวแปรภายนอกแต่ละตัวจะมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (λX11 และ 

λX21) และค่าความคลาดเคลื่อนในการวัด (δ1 และ δ2) 
 โมเดลโมเดลสมการโครงสร้างเป็นโมเดลที่แสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัว
แปรแฝง (latent or unobserved variable) เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง แต่มีโครงสร้าง
ตามทฤษฎีที่แสดงผลออกมาในรูปของพฤติกรรมที่สามารถสังเกต และประมาณค่าตัวแปรแฝงจาก
การน ากลุ่มตัวแปรสังเกตที่เป็นตัวบ่งชี้ของตัวแปรแฝงนั้นมาวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) 
 
 

แทน ตัวแปรสังเกตได้ (observed variable) 

แทน ตัวแปรแฝง (latent variable) 

เส้นแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
ตัวแปรต้นส่งผลต่อตัวแปรตามที่อยู่ปลายลูกศร 

หรือ 
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 โมเดลโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling-SEM) 

 ๒.๕.๓ สัญลักษณ์และความหมายในโมเดลลิสเรล 
 เนื่องด้วยโมเดลลิสเรลและการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลเป็นความรู้ใหม่ทางสถิติการ

วิเคราะห์ขั้นสูงเมื่อเทียบกับสถิติวิเคราะห์ตัวอ่ืน ๆ และมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในโมเดลอยู่จ านวนมาก ซ่ึง

สัญลักษณ์เหล่านี้ส่วนหนึ่งไม่พบในสถิติวิเคราะห์ทั่วไป สัญลักษณ์เหล่านี้มีที่มาจากภาษากรีก ซึ่งมีค า

อ่าน และสัญลักษณ์ในภาษาอังกฤษ รวมทั้งความหมายในโมแดลลิสเรลดังตารางที่ ๒.๑๑ 
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ตารางท่ี ๒.๑๑ สัญลักษณ์และความหมายในโมเดลลิสเรล๑๐๘ 

สัญลักษณ์
ภาษากรีก 

ค าอ่าน สัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ 

แทน 

ξ Xi K เวกเตอร์ตัวแปรแฝงภายนอก 

η Eta E เวกเตอร์ตัวแปรแฝงภายใน 

X Eks X เวกเตอร์ตัวแปรสังเกตภายนอก 

Ү Wi Y เวกเตอร์ตัวแปรสังเกตภายใน 

δ Delta d เวกเตอร์ความคลาดเคลื่อน d ในการวัดตัวแปร X 

ε Epsilon e เวกเตอร์ความคลาดเคลื่อน e ในการวัดตัวแปร Y 

Ϛ Zeta z เวกเตอร์ความคลาดเคลื่อน z ของตัวแปร E 

λΧ Lamda-X LX เมทริกซ์สัมประสิทธิ์การถดถอยของ X บน K 

λY Lamda-Y LY เมทริกซ์สัมประสิทธิ์การถดถอยของ Y บน E 

ϒ Gamma GA เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปร K ต่อ E 

β Beta BE เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตระหว่างตัวแปร E 

ϕ Phi PH เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก K 

ψ Psi PS เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
ระหว่างความคลาดเคลื่อน z 

θδ Theta-Delta TD เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
ระหว่างความคลาดเคลื่อน d 

θε Theta-Epsilon TE เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
ระหว่างความคลาดเคลื่อน e 

 ๒.๕.๔ ขั้นตอนการสร้างโมเดลลิสเรล 
 งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่า หากเป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณที่นักวิจัยต้องการอธิบายความแปรปรวนของคะแนนตัวแปรตามด้วยตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ และ
ศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อตัวแปรตามหรือตัวแปรหลัก 
โมเดลลิสเรลเป็นโมเดลการวิเคราะห์ที่สามารถตอบค าถามการวิจัยได้อย่างครอบคลุม การสร้างหรือ

                                                           

 ๑๐๘ นงลักษณ์  วิ รั ช ชัย , โมเดลลิส เรล :  สถิ ติวิ เคราะห์ส าหรับการวิจั ย , พิมพ์ครั้ งที่  ๓ , 

(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๒๗. 
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การพัฒนาโมเดลลิสเรลเริ่มจากการก าหนดประเด็นหลักของการวิจัยหรือตัวแปรหลักในการวิจัย 
จากนั้นจึงเริ่มศึกษาทฤษฎี แนวคิด และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิด
การวิจัยและก าหนดโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เมื่อโมเดลมีตัวแปรที่ชัดเจนแล้ว จึงเริ่มสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือท าการทดสอบว่า
โมเดลที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ และขั้นตอนสุดท้ายคือการ
สรุปผลการวิจัย ขั้นตอนการสร้างโมเดลลิสเรลมีดังนี้ 
 

              

ก าหนดประเด็นหลัก (ตัวแปรหลัก) ในการศึกษา 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สร้างโมเดลความสัมพันธ์ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์โมเดล 

สรุปผล 
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 ขั้นตอนการสร้างโมเดลลิสเรล ขั้นที่ ๑) ก าหนดตัวแปรหลักในการศึกษา ขั้นที่ ๒) ผู้วิจัย
ท าการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นที่ ๓) น าผลจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยมาสร้าง
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยและก าหนดโมเดลการวิเคราะห์ ขั้นที่ ๔) พัฒนาเครื่องมือการวัดตัวแปรใน
โมเดลเชิงสาเหตที่ได้จากขั้นที่ ๓ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ขั้นที่ ๕) น าข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพ่ือทดสอบว่าโมเดลเชิงสาเหตุที่สร้างขึ้นจากทฤษฎีมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์หรือไม่ และข้ันที่ ๖) ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์และจัดท ารายงานวิจัย๑๐๙ 
 ๒.๕.๕ ขั้นตอนการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล 
 การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล มีข้อตกลงเบื้องต้นที่ส าคัญ ในเรื่องของลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงทั้งหมดในโมเดลต้องเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ( linearity) และเป็น
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal  relationship) ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแฝงภายนอกและ
ตัวแปรแฝงภายในต้องเป็นการแจกแจงแบบปกติพหุนาม (multivariate normal distribution) ก่อน
วิเคราะห์โมเดลควรตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นเหล่านี้ก่อนเสมอ 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล มี ๔ ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นที่ ๑ การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล (specification of the model) 
 การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล เป็นขั้นตอนที่นักวิจัยก าหนดค่าเมทริกซ์ทั้ง ๘ เมท
ริกซ์  ให้สอดคล้องกับโมเดลการวิจัย เ พ่ือจะได้ เขียนค าสั่ งให้ โปรแกรมวิเคราะห์ประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ซึ่งในขั้นตอนนี้ นักวิจัยต้องก าหนดว่าจะประมาณค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดกี่ตัว โดยแยก
เป็นเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม ๔ เมทริกซ์ และเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ ๔ เมทริกซ์ 
โดยการก าหนดค่าพารามิเตอร์ท าได้ ๓ แบบ ตามลักษณะของพารามิเตอร์ในโมเดล ดังนี้ 
 แบบที่ ๑ พารามิเตอร์ก าหนด (Fixed Parameter: FI)  
 เมื่อโมเดลการวิจัยไม่มีเส้นแสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปร พารามิเตอร์ขนาดอิทธิพลตัวนั้นมี
ค่าเป็นศูนย์ นักวิจัยก าหนดค่าสมาชิกในเมทริกซ์ที่แทนค่าพารามิเตอร์นั้นเป็นพารามิเตอร์ก าหนด ใช้
สัญลักษณ์ “๐” (ศูนย์) 
 แบบที่ ๒ พารามิเตอร์บังคับ (Constrained Parameters: ST) 
 เมื่อโมเดลการวิจัยมีเส้นแสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปร พารามิเตอร์ขนาดอิทธิพลตัวนั้นเป็น
ค่าที่ต้องประมาณ แต่นักวิจัยมีเงื่อนไขก าหนดให้พารามิเตอร์บางตัวมีค่าเฉพาะคงที่ เช่น มีค่าเท่ากับ
หนึ่ง กรณีนี้ นักวิจัยก าหนดค่าสมาชิกในเมทริกซ์ที่แทนค่าพารามิเตอร์นั้นเป็นพารามิเตอร์บังคับให้มี
ค่าเป็นหนึ่ง ใช้สัญลักษณ์ “๑”  

                                                           

 ๑๐๙ วิไลลักษณ์ ลังกา , “โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น” , สารานุกรมศึกษาศาสตร์ 
(Encyclopedia of Education), Vol.50 (2558): หน้า ๑๐๙.  
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 แบบที่ ๓ พารามิเตอร์อิสระ (Free Parameters: FR) เป็นพารามิเตอร์ที่นักวิจัยต้องการ
ประมาณค่าและมิได้บังคับให้มีค่าอย่างหนึ่งอย่างใด ใช้สัญลักษณ์ “*” ขั้นที่ ๒ การระบุความเป็นไป
ได้ค่าเดียวของโมเดล (identification of the model)  การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของ
โมเดลเป็นการศึกษาลักษณะการก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่ยังไม่ทราบค่าในโมเดลการวิจัยว่าเป็นไปตาม
เงื่อนไขการวิเคราะห์หรือไม่ โดยท าการเปรียบเทียบ ค่า k(k+๑)/๒ (กรณีนับจ านวนค่าความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม) กับจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า (k แทนจ านวนตัวแปร
สังเกตในโมเดล ทั้งตัวแปรสังเกต X และ Y) โดยมีเงื่อนไขการพิจารณา ดังนี้ 
- ถ้า k(k+๑)/๒ น้อยกว่า จ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าเป็นภาวะ under 
identification โปรแกรมจะรายงานว่า df เป็น ลบ ไม่มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
- ถ้า k(k+๑)/๒ เท่ากับ จ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าเป็นภาวะ just 
identification โปรแกรมจะรายงานว่า df เป็น ๐ (fit perfect) ไม่มีการรายงานค่า SE และ t-value 
- ถ้า k(k+๑)/๒ มากกว่า จ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าเป็นภาวะ over 
identification โปรแกรมจะรายงานว่า df เป็น บวก และจะท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ใน
โมเดลและรายงานค่า SE และ t-value 
 ขั้นตอนที่ ๓ การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (parameter estimation of the 
model) 
 การประมาณค่าพารามิเตอร์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาค่าพารามิเตอร์ที่จะท าให้เมทริกซ์ความ
แปรปรวน 
- ความแปรปรวนร่วมที่ค านวณได้จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์และเมทริกซ์
ความแปรปรวนความแปรปรวนร่วมที่สร้างขึ้นจากพารามิเตอร์ที่ประมาณค่าได้จากโมเดลที่เป็น
สมมติฐานการวิจัยมีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด หมายความว่า โมเดลลิสเรลที่เป็นสมมติฐานการวิจัยมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเทคนิคที่ใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์มีหลากหลาย 
อาทิ วิธีก าลังสองน้อยที่สุดสองขั้นตอน (Two-Stage Least Squares: TSLS), วิธีก าลังสองน้อยที่สุด 
ไม่ถ่ ว งน้ าหนัก  (Unweighted Least Squares:  ULS) , วิ ธี ก าลั งสองน้อยที่ สุ ดวางนัยทั่ ว ไป 
(Generalized Least Squares: GLS), วิธีไลค์ลิฮูดสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) เป็นต้น จาก
การศึกษางานวิจัยที่วิเคราะห์โมเดลลิสเรล พบว่า วิธีไลค์ลิฮูดสูงสุด เป็นวิธีที่นักวิจัยนิยมใช้ในการ
ประมาณค่ามากที่สุด อาจด้วยจุดเด่นของวิธีนี้ คือค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณด้วยวิธีนี้จะมีความคงเส้น
คงวา มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากมาตรวัดหรือไม่มีหน่วย และแสดงความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในพารามิเตอร์แต่ละตัวที่ถูกประมาณค่า แต่วิธีนี้ก็มีจุดอ่อนที่ควรระวัง คือ ข้อมูลจะต้องมีการแจก
แจงแบบปกติพหุนาม (Multivariate Normal Distribution) และกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดใหญ่คือมี
จ านวนมากกว่า ๕๐๐  ถึงจะประมาณค่าได้ดี 



๘๘ 
 

 ขั้นตอนที่ ๔ การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล (goodness-of-fit measures) 
 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล เป็นการศึกษาภาพรวมของโมเดลว่าสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ซึ่งค่าสถิติที่นิยมใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล มีดังนี้ 

 ๑) ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Squares statistics: χ2) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบว่าโมเดลที่
สร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ถ้าค่าไค-สแควร์มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าโมเดลที่
สร้างข้ึนไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนั้นยังพิจารณาจากสัดส่วนของค่าไค-สแควร์ และ
ค่าองศาความเป็นอิสระ (degree of freedom: df) ประกอบด้วยโดยสัดส่วนดังกล่าวควรมีค่าต่ ากว่า 
๒.๐๐ 
 ๒) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness-of-Fit-Index: GFI) เป็นอัตราส่วนของ
ผลต่างระหว่างฟังก์ชันความสอดคล้องจากโมเดลก่อนและหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชันความสอดคล้อง
ก่อนปรับโมเดล GFI มีค่ามากกว่า .๙๐ แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ๓) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (Adapted Goodness-of-Fit-Index: 
AGFI) ซึ่งน า GFI มาปรับแก้และค านึงถึงขนาดตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง ถ้าค่า AGFI มากกว่า.๙๐ 
แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ๔) ค่ารากก าลังสองเฉลี่ยของเศษมาตรฐาน (Standardized Root Mean squared 
Residual: SRMR) เป็นค่าเฉลี่ยของเศษที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วมที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าที่ประมาณจากค่าพารามิเตอร์ ถ้าโมเดลมีความ
กลมกลืนสูง SRMR ควรมีค่าเล็กมาก โดยทั่วไปค่า SRMR ไม่ควรมากกว่า .๐๕ 
 ๕) ค่ารากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ (Root Mean Square 
Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลที่สร้างขึ้นกับ
เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร โดยค่า RMSEA ที่มีค่าต่ ากว่า .๑๐ แสดงว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องในระดับดี (good fit) ถ้ามีค่าต่ ากว่า .๐๕ แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องในระดับดีมาก 
(very good fit) ถ้ามีค่าต่ ากว่า .๐๑ แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องในระดับดีเยี่ยม (outstanding 
fit) และถ้าค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ ๐ แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องอย่างแท้จริง (exact fit) ๑๑๐ 
 ๖) ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิง เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index:  CFI)  ใช้
เปรียบเทียบโมเดลเชิงสมมติฐานการวิจัยว่ามีความสอดคล้องสูงกว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มากน้ อย
เพียงไร ค่าท่ีดีควรมมีค่า .๙๐ ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 ๗) ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต (Critical N: CN) เป็นดัชนีที่แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะ
ยอมรับดัชนีแสดงความสอดคล้องของโมเดลได้ ค่า CN ควรมีค่ามากกว่า ๒๐๐๑๑๑  
   
    



๘๙ 
 

 ๒.๕.๖ การปรับโมเดล 
 การปรับโมเดล (Model Modification) เป็นขั้นตอนท่ีกระท าต่อเมื่อมีค่าพารามิเตอร์บาง
ค่าท่ีไม่แตกต่างจากศูนย์ หรือมีทิศทางของค่าพารามิเตอร์ไม่ตรงกับทฤษฎีที่ก าหนดไว้ หรือเกิดปัญหา
ทั้งสองอย่าง ผู้วิจัยจ าเป็นต้องปรับโมเดล ทั้งนี้อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือที่ใช้ในการ
วัดตัวแปรสังเกตได้ ประเด็นนี้สามารถท าการปรับโมเดลได้ทันที ปรับโมเดลจนได้ค่าดัชนีตรวจสอบ
ความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ คือ ค่าสถิติทดสอบไคสแควร์มีค่าน้อยกว่าไคสแควร์เกณฑ์ หรือ
สัดส่วนของ χ2  / df  มีค่าน้อยกว่า ๒.๐ ค่าดัชะนีความสอดคล้อง GFI, AGFI, CFI  มีค่ามากกว่า ๐.๙ 
และความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า RMSEA, RMR, SRMR มีค่าน้อยกว่า ๐.๐๕ โดยที่
ค่าพารามิเตอร์ของโมเดลการวัดและโมเดลโมเดลสมการโครงสร้างทุกเส้นมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ รวมทั้งมีทิศทางที่สมเหตุสมผลตามทฤษฎี จึงจะสามารถสรุปได้ว่า โมเดลโมเดล
สมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์๑๑๒ 
 สรุป โมเดลสมการโครงสร้าง หรือโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL) เป็น
โมเดลที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงที่ศึกษาจากทฤษฎี วัตถุประสงค์หลักของ
การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล คือเพ่ือทดสอบว่าโมเดลที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์หรือไม่ และปัจจัยเชิงสาเหตุมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด  การน าโมเดลลิ
สเรลไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัย แยกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือกรณีการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ เป็นการ
วิจัยที่ศึกษาถึงความเป็นสาเหตุของตัวแปรปัจจัยต่อตัวแปรตาม ผลจากการวิจัยประเภทนี้ จะได้
สารสนเทศของค่าอิทธิพลของตัวแปรปัจจัยที่ศึกษา ว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามสูงสุด เพ่ือให้
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้น าตัวแปรปัจจัยเหล่านั้นไปส่งเสริมยังกลุ่มเป้าหมายต่อไป  

๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๖ กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญ

ของสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปปลาทูน่า กลุ่มผู้ประกอบการแปร
รูปอาหารทะเล กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปสับปะรด กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปข้าวโพดหวาน กลุ่ม
ผู้ประกอบการแปรรูปผักและผลไม้ กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปอาหารเครื่องปรุงรสและอาหารพร้อม
รับประทาน  

                                                           

 ๑๑๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๐-๑๑๓. 
 ๑๑๑ Diamantopoulos, A.  and Siguaw, A. D. , Introducing LISREL:  A Guide for the 
Uninitiated, (SAGE Publications: London, 2000), p.223. 
 ๑๑๒ พูลพงศ์ สุขสว่าง, “หลักการวิเคราะห์โมเดลโมเดลสมการโครงสร้าง”, วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์, หน้า ๑๔๒-๑๔๓. 
 



๙๐ 
 

 ๒.๖.๑ สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป 
๑) ประวัติการก่อตั้ง สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูปเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ก่อตั้ง

ขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๓ สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ กรมวิเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีด าริจัดงานแสดง
สินค้าอาหารส าเร็จรูปขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ศูนย์แสดงสินค้าสี่แยกคอกวัว โดยได้รับความร่วมมือจาก
บริษัทผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูปต่าง ๆ งานนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชนและหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ จึงเป็นเหตุจูงใจให้บริษัทต่าง ๆ ที่มาร่วมแสดงในครั้งนั้นได้เห็นถึงประโยชน์ในการ
ร่วมมือกันในอันที่จะยกระดับคุณภาพของอาหารส าเร็จรูป และการแลกเปลี่ยนข่าวสารทั้งในด้านการ
ผลิตและการตลาดในกลุ่มสมาชิกด้วยกัน จึงได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป โดยมีผู้
ร่วมก่อตั้ง ๕ ท่าน คือ  

(๑) ศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน์ ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๒) นายแก้ว รัชตสวรรค์ บริษัท สันติภาพ (ฮ่ัวเพ้ง ๑๙๕๘) จ ากัด 
(๓) นายประกอบ ศรีแสงนาม และ นายประสาร ศรีแสงนาม บริษัท เจริญอุตสาหกรรม 

จ ากัด 
(๔) นายปรีชา กอจรัญจิตต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรติเจริญ 
(๕) นายอุดม ฉัตรอุดมผล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกียรติฟ้า 
นับตั้งแต่ก่อตั้งมาเป็นเวลา ๕๐ ปี สมาคมได้ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายและวัตถุประสงค์

ที่วางไว้ ท าให้จ านวนสมาชิกจากเริ่มแรกก่อตั้ง ๙ บริษัท เป็น ๒๕๕ บริษัท (ข้อมูลวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๓) และมีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมประมง กรมการค้า
ต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสมาคมฯ มีผู้แทนในการร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรภาคเอกชน กับสมาชิกสมาคมฯ  

๒) วัตถุประสงค์ 
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเกี่ยวกับการผลิตอาหารและอาหาร

ส าเร็จรูป 
(๒) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาท าความ

ตกลงกับบุคคลภายนอกเพ่ือประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์ 
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(๓) ท าการวิจัยและให้ค าแนะน า และความช่วยเหลือแก่สมาชิกเกี่ยวกับการประกอบ
วิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ 

(๔) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก 
(๕) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกบุคคลภายนอก 
(๖) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการของสมาชิกของสมาคม 
(๗) วางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพ่ือให้การประกอบวิสาหกิจ

เกี่ยวกับการผลิตอาหารและอาหารส าเร็จรูปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
(๘) สมาคมไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการในทางการเมือง 
๓) สมาชิก จากข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูปมี

สมาชิก ๒๕๕ บริษัท ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ ๑๖๔ บริษัท สมาชิกวิสามัญ ๙๐ บริษัท และสมาชิก
สมทบ ๑ บริษัท รวม ๒๕๕ บริษัท โดยสมาชิกสามัญแบ่งเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก ่

(๑) ผู้ประกอบการแปรรูปปลาทูน่า 
(๒) ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล 
(๓) ผู้ประกอบการแปรรูปสับปะรด 
(๔) ผู้ประกอบการแปรรูปข้าวโพดหวาน 
(๕) ผู้ประกอบการแปรรูปผักและผลไม้ 
(๖) ผู้ประกอบการแปรรูปเครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมรับประทาน 
๔) โครงสร้าง  โครงสร้างคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป 

ประกอบด้วยนายกสมาคมฯ เลขาธิการสมาคมฯ นายทะเบียนและเหรัญญิก ในการด าเนินงานแต่ละ
กลุ่ม มีอุปนายกท าหน้าที่เป็นประธานในแต่ละกลุ่ม 

๕) พัฒนาการการด าเนินงาน ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้เติบโตและ
พัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทยมีการเติบโตเข้มแข็ง และได้สมญานามว่าประเทศไทยเป็นครัว
ของโลก (Kitchen of the world) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจแบ่งออกเป็นยุคสมัยโดยสังเขป ดังนี้ 

(๑) ยุคเริ่มต้น เป็นยุคที่ท างานหนักเพ่ือรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการผลิต 
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าอาหารที่ผลิตมีคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการบริโภค การวิจัยพัฒนาในยุคนี้มุ่งเน้นไปที่สินค้ากลุ่มผักและผลไม้ 

(๒) ยุคพัฒนาเพ่ือการส่งออก ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๗ - พ.ศ. ๒๕๒๒ คุณภาพสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตรของไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การส่งออกไปยังต่างประเทศเติบโตอย่างก้าว
กระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เติบโตถึงร้อยละ ๕๐ ถึง ๑๐๐ ต่อปี ในตลาด
กลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในยุคนี้มีผู้ประกอบการอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออกราว ๒๐ แห่ง  
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(๓) ยุคพัฒนาเพ่ือขยายตลาด ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๓ - พ.ศ. ๒๕๒๘ ยอดการส่งออก
อาหารส าเร็จรูปเติบโตขึ้นอย่างสูงมาก มีผู้ประกอบการอาหารแปรรูปเกิดขึ้นใหม่เฉลี่ย ๑๐ แห่งต่อปี 
ตลาดใหม่ในช่วงนี้ได้แก่ ยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ในขณะที่ประเทศไทยได้กลายเป็นผู้
ส่งออกส าคัญในระดับนานาชาติ ท าให้คู่ค้าหันมาให้ความสนใจกับมาตรฐานการผลิตของไทยมากขึ้น 
โดยที่กลุ่มอาหารทะเลเริ่มมีการส่งออกลดลงจากการเข้มงวดด้านมาตรฐานของคู่ค้า ซึ่งเริ่มมีการใช้
หน่วยงานตรวจสอบที่ส่งตรงจากประเทศคู่ค้ามาตรวจสอบคุณภาพการผลิตถึงประเทศไทย 

(๔) ยุคพัฒนาคุณภาพ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๙ - พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นช่วงที่มีการปรับเปลี่ยน
ในวงการอุตสาหกรรมอาหารอย่างมาก มีความร่วมมือกันเพ่ือแลกเปลี่ ยนความรู้ในหลายภาคส่วน 
เช่น ระหว่างหน่วยงานราชการของไทย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กรมประมง กรมส่งเสริมการ
ส่งออก (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน) กับประเทศคู่ค้าทั้งสหรัฐอเมริกา แคนาดา 
ฝรั่งเศส อิตาลี ในการยกระดับคุณภาพสินค้าอาหารด้วยการเพ่ิมความเข้ม งวดในกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพ และการจัดอบรมสัมมนาจากภาครัฐของไทยเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ผลิตในเรื่องการ
ควบคุมคุณภาพการผลิต 

(๕) ยุคพัฒนาเพ่ือการแข่งขัน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นมา ผู้ประกอบการเริ่ม
ประสบกับปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าประมง ซึ่งมีความผัน
ผวนทั้งเรืองราคาและปริมาณวัตถุดิบ ประกอบกับผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ของ EU (สหภาพยุโรป) ที่เข้มงวดมากข้ึน รวมถึงการแข่งขันากประ
เทศคู่แข่งรายใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

(๖) การด าเนินงานในทศวรรษปัจจุบัน ผู้ประกอบการอาหารในประเทศไทยต้องเผชิญกับ
ภัยคุกคามหลายอย่าง ทั้งภาวะขาดแคลนผลผลิต การผันผวนของผลผลิตการเกษตร และความยั่งยืน
ของทรัพยากรในทะเล ราคาน้ ามันที่สูงขึ้นส่งผลต่ออุตสาหกรรมประมง ทั้งยังมีประเด็นเรื่องการใช้
แรงงานและค่าแรงที่สูงขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ ทว่ายังมีปัจจัยที่ไทยต้อง
พร้อมรับมือและผลักดันที่จะส่งเสริมให้ก้าวต่อไป เช่น การท าความตกลงการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือ
ช่วยลดก าแพงภาษีและมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้า๑๑๓ 

๖) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูปมีบทบาทในการสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะทั้ง

ในด้านการก าหนดกฎระเบียบด้านอาหารในประเทศและมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 
พันธกิจ สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูปจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 
(๑) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและอาหารแปรรูป 

                                                           

 ๑๑๓ Thai Food Processors’  Association, TFPA Innovation 4.0, Thai Food Processors’ 
Association Directory 2017-2019 Edition, (Klongtoey: Thai Food Processors’ Association), pp.8-10. 
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(๒) เพ่ือให้ความช่วยเหลือและโครงการทางด้านวิทยาการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่สมาชิกเพ่ือ
รองรับความต้องการของสมาชิก 

(๓) เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานภาครัฐ 
(๔) เป็นตัวแทนสมาชิกในการเจรจาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมการผลิต

อาหาร 
 สมาคมฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกและอุตสาหกรรมอาหารให้มีการ
พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยการให้องค์ความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และเป็นสื่อกลางสื่อสารข้อขัดข้องและปัญหาต่าง ๆ ของ
สมาชิกไปยังหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ๑๑๔ 
 ๗) นโยบายและเจตน์จ านงของสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป 
 นโยบายเพื่อความย่ังยืนของภาคอุปทาน 
 (๑) สนับสนุนการต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 
(IUU Fishing) และสนับสนุนภาครัฐในการผลักดันประเทศคู่ค้าส าคัญใช้บรรทัดฐานที่เป็นธรรมต่อทุก
ประเทศอย่างเท่าเทียมกัน 
 (๒) สนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์เพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ าตามแนวทางซึ่ง
อ้างอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ภายใต้การสานประโยชน์ทางทะเล
รว่มกันตลอดโซ่อุปทาน 
 (๓) สนับสนุนภาครัฐจัดท านโยบายส่งเสริมการท าประมงหลายรูปแบบทั้งในทะเลและ
ชายฝั่ง เพ่ือปรับตัวให้ทันต่อภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่ออานีพการท าประมงและประมงต่อเนื่อง
ในปัจจุบันและอนาคต 
 (๔) สนับสนุนนโยบายประเทศไทย ไม่ปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) ทั้งในกรทดลอง
ภาคสนามและการปลูกเชิงพาณิชย์ 
 (๕) สนับสนุนนโยบายการท าเกษตรพันธะสัญญา (contract Farming) อย่างมีธรรมาภิ
บาล เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารให้มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (GAPs) และมีประมาณสม่ าเสมอตลอดปี เพ่ือความมั่นคงอย่างยั่งยืนทางอาหารของ
ประเทศและของโลก 
 นโยบายเพื่อความเข้มแข็งภาคการแปรรูป 

                                                           

 ๑๑๔ สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป , [ออนไลน์] , แหล่งที่มา: http://www.thaifood.org/ [๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓]. 

http://www.thaifood.org/
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 (๖) ส่งเสริมสมาชิกให้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร เพ่ือสร้างสรรค์
อาหารที่มีความหลากหลายในรูปแบบ รสชาติ บรรจุภัณฑ์ และค่านิยมการบริโภค เพ่ือเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคซึง่มีความต้องการที่แตกต่างกันภายใต้วัฒนธรรมการบริโภคท่ีหลากหลาย 
 (๗) ส่งเสริมความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของสมาคมฯ เพ่ือเสริมสร้าง
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางการค้าในทุกด้าน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่าง ๆ  
 (๘) ส่งเสริมสมาชิกให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐานการ
ผลิตที่ดี (GMPs) และเคร่งครัดตามข้อตกลงที่ให้แก่ลูกค้า เพ่ือคงไว้ซึ่งความมั่นใจและเชื่อถือในอาหาร
และเครื่องดื่มไทยในเวทีโลก 
 (๙) ส่งเสริมสมาชิกปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิต
ภาพการผลิตให้สูงขึ้น 
 นโยบายด้านแรงงาน 
 (๑๐) ยึดมั่นสัตยาบันในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของไทย๑๑๕ 
 ๒.๖.๒ ข้อมูลการส่งออกสินค้า 
 ๑) ภาพรวมการส่งออกสินค้า  
 การส่งออกสินค้าของสมาชิกสมาคม ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๕ – ๒๐๑๙ มีแนวโน้มขยายตัว
ทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า ดังนี้ 

  

 

                                                           

 ๑๑๕ สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเรจ็รูป, ประชุมสามญัประจ าปี ๒๕๖๓ สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป, 
(คลองเตย: สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรปู, ๒๕๖๓), หน้า ๑๑. 
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 ปริมาณการส่งออก ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ มีปริมาณ ๑.๙๙ ล้านตัน เพ่ิมเป็น ๓.๐๙ ล้านตัน 
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๙  คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๑๒.๙ ต่อปี 
 มูลค่าการส่งออก ในปี ค.ศ.๒๐๑๕ มีมูลค่า ๑.๕๔ แสนล้านบาท เพ่ิมเป็น ๑.๙๘ แสนล้าน
บาทในป ีค.ศ. ๒๐๑๙ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๗.๐ ต่อปี 
 มูลค่าการส่งออก ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ มีมูลค่า ๔.๖๙ พันล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมเป็น ๖.๓๘ 
พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๘.๗ ต่อปี 

                                                                                                
  
  
 
 การแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ในปี ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๑๙ เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผล
กระทบต่อศักยภาพในการแข่งขันของการส่งออกสินค้า ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกในสกุลเงินสหรัฐมี
การขยายตัวสอดคล้องกับการขยายตัวในเชิงปริมาณ ในขณะที่มูลค่าการส่งออกในสกุลเงินบาทมีการ
หดตัวในแดนลบ 
 ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ สินค้าโดยรวมได้รับ
ผลกระทบเชิงบวกในการขยายตัวด้านมูลค่าทั้งสกุลเงินบาทและเงินสหรัฐ แม้ปริมาณการส่งออกจะ
หดตัวอันเนื่องมาจากสถานการณ์ภัยแล้งภายในประเทศก็ตาม 
 ๒) ศักยภาพการส่งออกรายการสินค้าไปยังตลาดทั่วโลก ปี ค.ศ.๒๐๑๙ 
 ปี ค.ศ. ๒๐๑๙ สินค้าที่มีการขยายตัวเชิงมูลค่าเมื่อเทียบกับปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ได้แก่ นมถั่ว
เหลือง กะทิ อาหารสัตว์ ซอสต่าง ๆ ผลไม้อบแห้ง กุ้งกระป๋อง และผลไม้กระป๋อง และสามารถจัด
กลุ่มสินค้าตามศักยภาพของมูลค่าการส่งออกได้ดังนี้  
 (๑) กลุ่มที่มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่ ทูน่ากระป๋อง 
อาหารสัตว์ กะทิ และนมถ่ัวเหลือง 
 (๒) กลุ่มที่มีมูลค่าการส่งออก ๑๐๐ - ๑,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่ เครื่องปรุงรสต่าง 
ๆ ผลไม้อบแห้ง สับปะรดกระป๋อง ข้าวโพดหวานกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ปลากระป๋อง และน้ าผลไม้ 
 (๓) กลุ่มที่มีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่า ๑๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่ ผักกระป๋อง ซุป
พร้อมรับประทาน น้ าส้มสายชู ซอสมะเขือเทศ มะพร้าวอบแห้ง และอาหารทะเลกระป๋อง 
 ๓) ล าดับประเทศคู่ค้าส าคัญ ๑๐ อันดับแรก ปี ค.ศ. ๒๐๑๙ 

แหล่งอ้างอิง: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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 ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ ๑๐ อันดับแรกตามมูลค่า ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 

ตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น อาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จีน แคนาดา เกาหลี และอินเดีย  
 ๔) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 จุดแข็ง (Strength) 
 (๑) มีองค์ความรู้ด้านการผลิตมาก 
 (๒) ไทยมีทรัพยากรและวัตถุดิบที่หลากหลาย ท าให้สามารถผลิตสินค้าได้หลายรูปแบบ

สินค้าและรสชาติ 
 (๓) ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัย 
 (๔) ไทยมีความม่ันคงทางอาหาร และมีห่วงโซ่การผลิตที่เข้มแข็ง 
 (๕) ไทยมีความสามรถในการผลิตตามมาตรฐานและปริมาณท่ีคู่ค้าต้องการ 
 (๖) สินค้าไทยได้รับความเชื่อม่ันและการยอมรับจากลูกค้า 
 โอกาส (Opportunity) 
 (๑) มีนโยบายการเจรจากรอบการค้าเสรีกับคู่ค้าส าคัญเพ่ิมขึ้น เช่น การเจรจา FTA กับ

สหภาพยุโรป RCEP และตุรกี  
 (๒) ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น 
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 (๓) ร้านอาหารไทยในต่างแดนมีบทบาทเผยแพร่วัฒนธรรม และแสดงถึงภาพลักษณ์ของ
สินค้าอาหารไทย 

 (๔) การตลาดในระบบโมเดิร์นเทรดและออนไลน์เป็นที่นิยม ส่งผลให้การจ าหน่ายและการ
กระจายสินค้าท าได้มากขึ้น 

 แนวทางส่งเสริม 
 (๑) ส่งเสริมให้ความรู้ที่ถูกต้องในการผลิตและการวางแผนการตลาด 
 (๒) ส่งเสริมให้มีการผลิตวัตถุดิบที่ขาดแคลน 
 (๓) สนับสนุนให้มีนโยบายการส่งเสริมทางการค้า 
 (๔) ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าอาหารไทยไปยังทั่วโลก เพ่ือเพ่ิมโอกาสในตลาดใหม่ 
 จุดอ่อน (Weakness) 
 (๑) การควบคุมปริมาณวัตถุดิบในประเทศยังไม่รัดกุม ท าให้ปริมาณวัตถุดิบมีความผัน

ผวน อีกท้ังวัตถุดิบบางชนิดยังมีแนวโน้มการผลิตที่ลดลง 
 (๒) ต้นทุนการผลิตตเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งราคาวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าขนส่ง และราคา

กระป๋องในประเทศสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 (๓) ผู้ประกอบส่วนใหญ่เป็น OEM การสร้างแบรนด์ในตลาดโลกท าได้ยาก เนื่องจาก

ค่าใช้จ่ายสูงมาก 
 (๔) บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กขาดเงินทุนในการซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัย 
 อุปสรรค (Threats) 
 (๑) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่ามากกว่าสกุล เงินของคู่แข่งในภูมิภาค ส่งผลต่อ

ความสามารถการแข่งขัน และการตัดสินใจซื้อของประเทศคู่ค้า 
 (๒) การจ ากัดโควตาการน าเข้าวัตถุดิบบางรายการที่ขาดแคลน เช่น มะพร้าว ถั่วเหลือง 

ท าให้เสียโอกาสทางการตลาด 
 (๓) มาตรการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพ่ิมภาระต้นทุนการด าเนินการและการจัดท า

เอกสาร 
 (๔) การยกเลิกโควตาน้ าตาลเพ่ือการส่งออก เป็นการเพ่ิมต้นทุนให้แก่การผลิตสินค้า ท า

ให้แข่งขันทางตลาดได้ยากขึ้น 
 (๕) กฎระเบียบของคู่ค้ามีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  
 (๖) การยื่นร้องของผู้ผลิตแผ่นเหล็กให้ใช้มาตรการ Anti-Dumping ส าหรับแผ่นเหล็ก

น าเข้าเป็นการเพ่ิมต้นทุนราคากระป๋อง 
 แนวทางแก้ไข 
 (๑) ลดมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้า 
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 (๒) เพ่ิมโควตาการน าเข้าวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ และการผลิต
เพ่ือการส่งออก 

 (๓) เร่งเจรจากับประเทศคู่ค้าเดิม และคู่ค้าใหม่ เพ่ือลดก าแพงภาษี และเจรจาเพ่ือผ่อน
ปรนกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ๑๑๖ 

 ๕) กิจกรรมและผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (๑) การเข้าร่วมคณะประชุมจัดท าร่างและติดตามกฎหมายระหว่างประเทศและ

กฎระเบียบข้อบังคับในประเทศ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าอาหารและเกษตรแห่งชาติ (มกอช.) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
กรมประมง กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) กรมอนามัย กรมควบคุมโรค  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ฮาลาล) กรมสรรพสามิต 
ส านักงานรับรองมาตรฐาน ISO (MASCI) สถาบันอาหาร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ  

 (๒) การติดตามการประชุมกรอบการเจรจากการค้าเสรี  หรือ RCEP (Regional 
Comprehensive Economic Partnership) , CPTPP ( Comprehensive and Progressive 
Agreement of Trans-Pacific Partnership), FTA Thai-Turkey, FTA Thai-EU 

 (๓) การติดตามและแก้ไขสถานการณ์การค้า เช่น การถอนตัวของสหราชอาณาจักรจาก
สหภาพยุโรป (Brexit) มาตรการอนุญาตน าเข้าสินค้าเกษตร อันเนื่องมาจากการประกาศระงับการใช้
สารเคมีก าจัดวัชพืช พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโคเซต มาตรการจัดเก็บภาษีโซเดียมและ
เกลือในอาหารส าเร็จรูปของกรมสรรพสามิต เพ่ือลดการเป็นโรคไม่ติดต่อ (NCDs) การจัดเก็บภาษีน้ า
สับประรดเข้มข้น เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ 

 (๔) การจัดท าระบบสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลของสมาคม 
 (๕) กิจกรรมและการด าเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการปลาทูน่า อาหารทะเล สับปะรด 

ข้าวโพดหวาน ผักผลไม้ เครื่องปรุรสและอาหารพร้อมรับประทาน 
 (๖) กิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่สมาชิก ในการจ าหน่ายแบบฟอร์ม Health 

Certificate, MCPD, DS-2031  การขอรับพิจารณาเป็นผู้มีสิทธิน าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองรายใหม่ ในกลุ่ม
น าเข้าเพ่ือการแปรรูปอาหาร 

 (๗) กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์ เช่น โครงการ CSR  โครงการ
สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่เพ่ือออกหน่วยรักษาประชาชนใน

                                                           

 ๑๑๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐-๒๓. 
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ท้องถิ่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร Thaifex-World of Food Asia 2019 กิจกรรมงาน e-Biz 
& OEM Manufacturer Expo 2019  

 (๘) การจัดประชุมและสัมมนาให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการปลาทูน่า อาหารทะเล 
สับปะรด ข้าวโพดหวาน ผักผลไม้ ผู้ผลิตเครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมรับประทาน๑๑๗ 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น า
เชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร ในประเด็นที่เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ
งานวิจัยเกี่ยวกับบารมีและทศบารมี เพ่ือทบทวนงานวิจัยที่มีผู้ท าวิจัยในหัวข้อที่ใกล้เคียงว่ามีการวิจัย
ในประเด็นใดบ้าง และได้ผลสรุปเป็นเช่นไร เพ่ือน ามาใช้เปรียบเทียบ เพ่ิมเติม อธิบายงานวิจัยให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยการทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้    

 ๒.๗.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

 ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น าในรูปแบบ
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ ดังนี้  
 ทัชชกร แสงทองดี ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสร้างภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมใน
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) การสร้างภาวะผู้น า ประกอบด้วย มีวิสัยทัศน์ 
มีความเชี่ยวชาญ มีมนุษย์สัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ความกล้าหาญ ความยุติธรรม ความภักดี และความ
ไม่ถือตัว ๒) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ประกอบด้วย ความพอใจ ความขยัน ความตั้งใจ และความ
รอบคอบ ๓) ภาวะผู้น าในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ประกอบด้วย รอบรู้ทุกด้าน มีความพากเพียรไม่
ท้อถอย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมุ่งประสานเป็นส าคัญ สังเคราะห์เป็น KORN Model คือ 
Knowledge (รอบรู้ในทุกด้าน มีวิสัยทัศน์ มีความเชี่ยวชาญ ความคิดริเริ่ม และความรอบคอบ)  
Organization (เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความกล้าหาญ ความยุติธรรม ความภักดี และความไม่ถือ
ตัว) Relationship (มุ่งประสานเป็นส าคัญ มีมนุษย์สัมพันธ์) และ Never give up (พากเพียรไม่
ท้อถอย ความพอใจ ความขยัน และความตั้งใจ)๑๑๘ 

                                                           

  ๑๑๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐-๕๑. 
 ๑๑๘ ทัชชกร แสงทองดี, “ รูปแบบการสร้างภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ”,
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓).  



๑๐๐ 
 

 สมบัติ นามบุรี ท าการวิจัยเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลการวิจัย 
พบว่า องค์ประกอบ ๗ ด้าน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ได้จาก
การศึกษานี้ประกอบด้วย ๑) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ๒) พร้อมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๓) 
วิสัยทัศน์ก้าวไกล ๔) ใส่ใจในการสื่อสาร ๕) ให้ความส าคัญด้านเทคโนโลยี ๔) มีทักษะการ
ประสานงาน และ ๗) รู้จักประมาณตน โดยมีปัจจัยภายนอกคือบรรยากาศองค์การที่ช่วยส่งเสริมคือ 
๑) มาตรฐานในการท างาน ๒) ความรู้สึกผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์กร ๓) การสร้างแรงจูงใจ ๔) 
การสนับสนุนจากคนรอบข้าง ๕) โครงสร้างองค์กร และ ๖) ความท้าทายและความรับผิดชอบในการ
ท างาน โดยมีการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ๓ ประการ คือ ๑) จักขุมา (วิสัยทัศน์) ๒) วิธูโร 
(จัดการดี) และ ๓) นิสสยสัมปันโน (มีมนุษย์สัมพนัธ์) ท าให้เป็นผู้น าที่มีคุณธรมและมีภาวะผู้น าในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง ๑๑๙  
 พนพ เกษามา ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรม: ศึกษากรณีผู้น าใน
องค์กรธุรกิจที่เป็นเลิศของไทย พบว่า  
 ๑) หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ คือ ทาน ศีล ปริจาคะ อาชชวะ มัททวะ ตบะ 
อักโกธะ อวิหิงสา ขันติ และอวิโรธนะ สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดภาวะผู้น าทั้ง ๙ ตัว คือ (๑) การไม่เห็น
แก่ตัว (๒) การวางตัวเหมาะสม (๓) ความซื่อสัตย์สุจริต (๔) ความกล้าหาญและอดทน (๕) ความ
เด็ดขาดและมีอ านาจในตัว (๖) ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (๗) ความยุติธรรมไม่ล าเอียง (๘) มีความรู้
และเฉลียวฉลาด (๙) มีความคิดริเริ่มและกระตือรือร้น  
 ๒) ผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่เป็นเลิศของไทย ๖ องค์กรที่ท าการศึกษา คือ (๑) บริษัท อาร์
เอ็กซ์ จ ากัด (๒) บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากัด (๓) บริษัท ธรรมสภา บันลือธรรม จ ากัด (๔) 
บริษัท เอเชีย พรีซิซั่น จ ากัด (๕) บริษัท สันติภาพ (ฮ่ัวเพ้ง ๑๙๕๘) จ ากัด (๖) บริษัท ดอกบัวคู่ จ ากัด 
ได้น าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารธุรกิจของตนครบทั้ง ๑๐ ประการ จึงสรุปได้ว่า ผู้น า
องค์กรธุรกิจเหล่านี้ มีภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรม 
 ๓) การบริหารแบบนี้สามารถสร้างเป็นรูปแบบหรือโมเดลของการปกครองและบริหารงาน
ส าหรับผู้น าองค์กร ซึ่งเรียกว่าเป็นการบริหารคุณภาพ (Quality Management) ด้วยทศพิธราชธรรม 
ซึ่งหมายถึงศาสตร์และศิลป์ในการน าหลักทศพิธราชธรรมไปสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้วยความชอบธรรม ในทุกบุคลากร ขั้นตอนและกระบวนการท างาน ผู้วิจัยจึงใช้ค าว่า การบริหาร

                                                           

 ๑๑๙ สมบัติ นามบุรี, “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒).  



๑๐๑ 
 

คุณภาพด้วยทศพิธราชธรรม (Dasabidharajadhamma Quality Management: DQM) และเรียก
ผู้น าองค์กรเหล่านี้ว่า ผู้น าแบบทศพิธราชธรรม (Dasabidharajadhamma Leaders: DL)๑๒๐ 
 สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา โดยท าการศึกษาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี เขต ๑ และเขต ๒ พบว่า 
 ๑) สภาพทั่วไปของการพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารของผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าในการสื่อสารผ่าน
สื่อวิทยุอยู่ในระดับปานกลาง และเห็นว่าช่องทางในการสื่อสารเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนา
การศึกษาของสังคมไทยในระดับมาก การสื่อสารของผู้น าน ามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาของตนใน
ระดับมาก บทบาทของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก และ
การได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าในการสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต อยู่ใน
ระดับมาก 
 ๒) ภาวะผู้น าทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารยึดถือหลักการพูด
ความจริง (สัจจวาที) เป็นอันดับแรก รองลงมาคือพูดในสิ่งที่เป็นจริง (ภูตวาที) พูดในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ (อัตถวาที) พูดด้วยความเป็นธรรม หรือมีจรรยาบรรณในการสื่อสาร (ธรรมวาที) และต้อง
รู้จักกาลเทศะในการพูด (กาลวาที)  จึงจะท าให้การสื่อสารมีประสิทธิผล และส่งเสริมการยอมรับภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารเหล่านั้นยิ่งขึ้น 
 ๓) ผลการวิจัยโดยการสังเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ได้รูปแบบ (โมเดล) การ
พัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) 
ความสามารถในการส่งสาร ประกอบด้วย S =Sender เป็นผู้ส่งสารที่ดี P= Personality มีบุคลิกภาพ
ที่ดี N=Niceness ความสุภาพ มีมารยาทในการสื่อสาร M=Morality ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) ความสามารถในการรับสาร (Receiver) ประกอบด้วย U=Universality มีโลกทัศน์กว้าง 
A=Awareness ตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของสังคม P=Purity มีความบริสุทธิ์ใจ (๓) 
ความสามารถในการตอบสนอง (Responsibility ) ประกอบด้วย H=Hospitality มีความ

                                                           

 ๑๒๐ พนพ เกษามา, “ ภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรม: ศึกษากรณีผู้น าในองค์กรธุรกิจที่เป็นเลิศของ
ไทย”,วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).  



๑๐๒ 
 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ G=Generality มีความสามารถในการสื่อสารได้ทั่วไปกับบุคคลทุกระดับ 
I=Implementation การสื่อสารทีส่ามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้๑๒๑      
 อภิชญาณัฐโศภา อบสิน ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการ
บริหารเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัย
พบว่า 
 ๑) ภาวะผู้น าในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นลักษณะของผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความช านาญในการ
บริหารงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ผู้น ายึดหลักการบริหารจัดการแบบธรรมาธิปไตย ยึดประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 ๒) ภาวะผู้น าในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นลักษณะพิเศษอันประกอบด้วย (๑) คุณลักษณะภายใน ได้แก่ ศักยภาพในการใช้สติปัญญาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับตนเองและสังคม (๒) คุณลักษณะภายนอก ได้แก่ 
บุคลิกลักษณะที่ดีพร้อมและสามารถมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน ด้วยบทบาทหน้าที่ของผู้น าตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 ๓) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตร 
ประกอบด้วย (๑) จักขุมา เป็นผู้บริหารที่พัฒนาตนตามหลักสัปปุริสธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจ
สถานการณ์และสามารถวางแผนเตรียมรับหรือรุกได้ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว  มี
ลักษณะผู้น าแบบธรรมาภิบาล (๒) วิธูโร เป็นผู้บริหารที่พัฒนาตนตามหลักอิทธิบาทธรรม มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ การวางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการ
ปรับมาตรฐาน เป็นลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (๓) นิสสยสัมปันโน เป็นผู้บริหารพัฒนาตนตามหลัก
ทศพิธราชธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสานงาน ประสานใจ ประสานประโยชน์ เป็นที่ยอมรับและ
เชื่อถือจากคนรอบข้าง เป็นลักษณะผู้น าพุทธจริยธรรมาภิบาล ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ านาจ) 
และกล้าตัดสินใจอย่างถูกต้องในทั้ง ๓ ด้าน๑๒๒ 

                                                           

 ๑๒๑ สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี, “การพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา”,
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๑๒๒ อภิชญาณัฐโศภา อบสิน, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๐๓ 
 

 พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง) ได้วิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าตามหลัก
พระพุทธศาสนากับภาวะผู้น าตามแนวคิดของ สตีเฟ่น อาร์ โควีย์ สรุปว่า 
 ๑) ลักษณะผู้น าแนวพุทธ มีลักษณะเป็นผู้มีหลักธรรมในการเป็นผู้น า เช่น หลักการครอง
ตนด้วยคุณธรรม ๕ ประการ ๑) เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม ๒) มีระเบียบวินัยดี ๓) เป็นผู้แกล้วกล้า ๔) 
เป็นพหูสูต ๕) รักษาความถูกต้องในสิ่งที่ถูกที่ควร หลักครองคนด้วยพรหมวิหาร หลักครองงานด้วย
การมีวิสัยทัศน์ และปัญญา โดยมีภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ และหลักอปริหานิยธรรม ๗  
ผู้น าควรมีอ านาจบารมี โดยมีหลักธรรมที่สนับสนุนคือ พละ ๕  ส่วนผู้น าตามแนวคิดของ สตีเฟ่น อาร์ 
โควีย์ มีลักษณะผู้น าที่มีปัญญา มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายชัดเจน มีความเป็นกลาง รู้จักเสริมสร้างและ
พัฒนาตนเองทั้งด้านกายภาพ สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา  
 ๒) ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา กับภาวะผู้น าตามแนวคิดของ 
สตีเฟ่น อาร์ โควีย์ โดยท าการศึกษาใน ๗ ด้าน คือ (๑) ด้านความหมาย (๒) ด้านเป้าหมาย (๓) ด้าน
ลักษณะของผู้น า (๔) ด้านพฤติกรรม (๕) ด้านบทบาท (๖) ด้านคุณสมบัติ (๗) ด้านหลักธรรม พบว่า มี
ความเหมือนกันในแง่ที่ผู้น าช่วยน าพาให้บรรลุเป้าหมาย แต่ต่างกันที่เป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธ
คือความพ้นทุกข์ ส่วนเป้าหมายของโควีย์ คือความส าเร็จขององค์กร ด้านลักษณะของผู้น ามีความ
ตรงกันคือ ผู้น าต้องมีปัญญาและมีวิสัยทัศน์ ต่างกันตรงที่ศาสนาพุทธเน้นการให้ การสละ ส่วนโควีย์
เน้นการชนะด้วยกันทั้งสองฝ่าย ด้านพฤติกรรมเหมือนกันคือผู้น าต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติตาม
หลักเหตุผล และมีมนุษย์สัมพันธ์ ต่างกันที่พุทธศาสนาเน้นความเพียงพอ โควีย์เน้นการหานวัตกรรม
ใหม่ ๆ พุทธศาสนาเน้นเรื่องศีลธรรม โควีย์เน้นกฎหมายและค่านิยมทางสังคม ด้านบทบาทเหมือนกัน
ที่ผู้น าต้องมีภาวะผู้น าในตนเอง ต่างกันที่ศาสนาพุทธเน้นการพัฒนาจิตใจ โควีย์เน้นการพัฒนาธุรกิจ 
ด้านคุณสมบัติเหมือนกันที่ผู้น าต้องมีความรู้ความสามารถ ขจัดปัญหาความขัดแย้งได้ ต่างกันที่พุทธ
ศาสนาผู้น าคัดเลือกจากสังคม ส่วนโควีย์ผู้น าคัดเลือกจากองค์กร ด้านหลักธรรมเหมือนกันที่การ
วางตัวเป็นกลาง ไม่มีอคติ ส่วนที่ต่างกันคือ พุทธศาสนาเน้นการเอาธรรมมาเป็นเครื่องมือในการ
ประพฤติปฏิบัติ ส่วนโควีย์เน้นทางด้านการพัฒนา๑๒๓ 

                                                           

 ๑๒๓ พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง), “ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนากับ
ภาวะผู้น าตามแนวคิดของ สตีเฟ่น อาร์ โควีย์”, สารนิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).  



๑๐๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๒  งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ทัชชกร แสงทองดี 
 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ คือ ๑) การสร้างภาวะผู้น า 
ประกอบด้วย มีวิสัยทัศน์ มีความเชี่ยวชาญ มีมนุษย์สัมพันธ์ ความคิด
ริเริ่ม ความกล้าหาญ ความยุติธรรม ความภักดี และความไม่ถือตัว ๒) 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ประกอบด้วย ความพอใจ ความขยัน ความตั้งใจ 
และความรอบคอบ ๓) ภาวะผู้ น า ในโรงเรียนนายร้อยต า รวจ 
ประกอบด้วย รอบรู้ทุกด้าน มีความพากเพียรไม่ท้อถอย เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม และมุ่งประสานเป็นส าคัญ  

สมบัติ นามบุรี 
 

องค์ประกอบ ๗ ด้านซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ๑) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ๒) พร้อมเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๓) วิสัยทัศน์ก้าวไกล ๔) ใส่ใจในการสื่อสาร ๕) ให้
ความส าคัญด้านเทคโนโลยี ๔) มีทักษะการประสานงาน และ ๗) รู้จัก
ประมาณตน โดยมีปัจจัยภายนอกคือบรรยากาศองค์การที่ช่วยส่งเสริม
คือ ๑) มาตรฐานในการท างาน ๒) ความรู้สึกผูกพันและรับผิดชอบต่อ
องค์กร ๓) การสร้างแรงจูงใจ ๔) การสนับสนุนจากคนรอบข้าง ๕) 
โครงสร้างองค์กร และ ๖) ความท้าทายและความรับผิดชอบในการ
ท างาน โดยมีการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ๓ ประการ คือ ๑) จักขุ
มา ๒) วิธูโร และ ๓) นิสสยสัมปันโน  

  



๑๐๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๒  งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พนพ เกษามา 
 

๑) หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดภาวะ
ผู้น าทั้ง ๙ ตัว คือ (๑) การไม่เห็นแก่ตัว (๒) การวางตัวเหมาะสม (๓) 
ความซื่อสัตย์สุจริต (๔) ความกล้าหาญและอดทน (๕) ความเด็ดขาด
และมีอ านาจในตัว (๖) ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (๗) ความยุติธรรมไม่
ล าเอียง (๘) มีความรู้และเฉลียวฉลาด (๙) มีความคิดริเริ่มและ
กระตือรือร้น  
๒) ผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่เป็นเลิศของไทย ๖ องค์กรที่ท าการศึกษา
ได้น าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารธุรกิจของตนครบทั้ง ๑๐ 
ประการ จึงสรุปได้ว่า ผู้น าองค์กรธุรกิจเหล่านี้ มีภาวะผู้น าตามหลัก
ทศพิธราชธรรม 
๓) การบริหารแบบนี้สามารถสร้างเป็นรูปแบบหรือโมเดลของการ
ปกครองและบริหารงานส าหรับผู้น าองค์กร ซึ่งเรียกว่าเป็นการบริหาร
คุณภาพด้วยทศพิธราชธรรม  

สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี 
 

ภาวะผู้น าทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลนั้น ผู้บริหาร
ยึดถือหลักการพูดความจริง รองลงมาคือพูดในสิ่งที่เป็นจริง พูดในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ พูดด้วยความเป็นธรรม หรือมีจรรยาบรรณในการ
สื่อสาร และต้องรู้จักกาลเทศะในการพูด จึงจะท าให้การสื่อสารมี
ประสิทธิผลและส่งเสริมการยอมรับภาวะผู้น าของผู้บริหารเหล่านั้น
ยิ่งขึ้น รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ความสามารถใน
การส่งสาร  (๒) ความสามารถในการรับสาร (๓) ความสามารถในการ
ตอบสนอง  



๑๐๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๒  งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
อภิชญาณัฐโศภา อบสิน 
 

ภาวะผู้น าในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยเป็นลักษณะของผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความช านาญในการบริหารงาน และมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี ยึดหลักการบริหารจัดการแบบธรรมาธิปไตย ถือประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สอดคล้องกับหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตร 
ประกอบด้วย (๑) จักขุมา (๒) วิธูโร (๓) นิสสยสัมปันโน เป็นผู้บริหาร
พัฒนาตนตามหลักทศพิธราชธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสานงาน 
ประสานใจ ประสานประโยชน์ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากคนรอบ
ข้าง เป็นลักษณะผู้น าพุทธจริยธรรมาภิบาล ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี 
(อ านาจ) และกล้าตัดสินใจอย่างถูกต้องในทั้ง ๓ ด้าน 

พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ 
(เกตุทอง) 

๑) ลักษณะผู้น าแนวพุทธ มีลักษณะเป็นผู้มีหลักธรรมในการเป็นผู้น า 
เช่น หลักการครองตนด้วยคุณธรรม ๕ ประการ หลักครองคนด้วย
พรหมวิหาร หลักครองงานด้วยการมีวิสัยทัศน์ และปัญญา ส่วนผู้น า
ตามแนวคิดของ สตีเฟ่น อาร์ โควีย์  มีลักษณะผู้น าที่มีปัญญา มี
วิสัยทัศน์ มีเป้าหมายชัดเจน มีความเป็นกลาง รู้ จักเสริมสร้างและ
พัฒนาตนเองทั้งด้านกายภาพ สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา  
๒) ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนากับภาวะ
ผู้น าตามแนวคิดของ สตีเฟ่น อาร์ โควีย์ โดยท าการศึกษาใน ๗ ด้าน 
คือ (๑) ด้านความหมาย (๒) ด้านเป้าหมาย (๓) ด้านลักษณะของผู้น า 
(๔) ด้านพฤติกรรม (๕) ด้านบทบาท (๖) ด้านคุณสมบัติ (๗) ด้าน
หลักธรรม  

  



๑๐๗ 
 

 ๒.๗.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริหารการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้น าใน
การเปลี่ยนแปลงในองค์กรและบริบทต่าง ๆ ดังนี้ 

รัฐพล เย็นใจมา  ได้วิจัยเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของ
สถาบันการศึกษา โดยใช้พื้นที่วิจัย คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑) ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับการบริหารของสถาบันการศึกษามี ๕ 
ประการ ได้แก่ (๑) การท าความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง (๒) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (๓) 
การสร้างแรงบันดาลใจ (๔) การกระตุ้นทางปัญญา (๕) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 ๒) ลักษณะเด่นของพ้ืนที่วิจัย คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ บริหารงานเชิงรุก มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีบทบาทในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาจิตใจและพัฒนาสังคม มุ่งหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนาระดับโลก จุดที่ควรพัฒนาได้แก่ การพัฒนาด้านแรงจูงใจให้บุคลากรน า
นโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล 

 ๓) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถาบันการศึกษา พบว่ามี
รูปแบบ ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการบริหารทั่วไป (๒) ด้านการบริหารวิชาการ (๓) ด้านการบริหาร
งานวิจัย (๔) ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ (๕) ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง ๕ 
รูปแบบมีองค์ประกอบหลัก ๒ ประการคือ องค์ประกอบที่ ๑ ตามทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๕ 
ประการ คือ (๑) การท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง (๒) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (๓) การ
สร้างแรงบันดาลใจ (๔) การกระตุ้นการใช้ปัญญา (๕) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
องค์ประกอบที่ ๒ การน าพุทธธรรมมาสร้างประสิทธิผลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ใน ๓ ประการ 
คือ (๑) จักขุมา มีปัญญา วิสัยทัศน์กว้างไกล (๒) วิธูโร มีความรู้ความช านาญ (๓) นิสสยสัมปันโน 
ความโอบอ้อมอารีมีเมตตา๑๒๔  

 อัมรินทร์ พาราพิบูลย์ ท าการวิจัย เรื่อง การศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร บริษัท เกษรกรุ๊ป จ ากัด พบว่า 

 ๑) ผู้บริหารในบริษัท เกษรกรุ๊ป จ ากัด มีการน าหลักภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมาใช้
บริหารองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ (๑) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (๒) การมีความสามารถใน
การสร้างแรงบันดาลใจ (๓) การมีความสามารถในการกระตุ้นสติปัญญา (๔) การค านึงถึงปัจเจกบุคคล  

                                                           

 ๑๒๔รัฐพล เย็นใจมา, “ การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถาบันการศึกษา”, รายงาน
การวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (คณะสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).   



๑๐๘ 
 

 ๒) ผู้บริหารในบริษัท เกษรกรุ๊ป จ ากัด มีการน าหลักธรรม ๔ ประการมาประยุกต์ใช้กับ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ (๑) สัปปุริสธรรม ๗ เป็นแนวทางช่วยให้ตระหนักในเหตุผล รู้จักการ
วางตนอย่างเหมาะสม (๒) อิทธิบาท ๔ เป็นพ้ืนฐานในการบริหารองค์กรให้ไปสู่ความส าเร็จ (๓) 
ไตรสิกขา เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพตนด้วยศีล สมาธิ และปัญญา (๔) พรหมวิหาร ๔ 
บริหารงานด้วยความรัก เมตตา ปรารถนาให้พนักงานมีความสุข สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ๑๒๕ 

 กมลชนก ชมพูพันธ์ ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมในธุรกิจ
ยุคดิจิทัล พบว่า มีแนวทางการพัฒนา ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การสร้างวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม ๒) 
การมีความรู้ความสามารถเชิงนวัตกรรมด้วยการใช้งานเครื่องมือทางดิจิทัล มีทักษะการเรียนรู้ และ
สร้างการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ๓) การมีส่วนร่วมเชิงนวัตกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและมุมมอง
ด้านนวัตกรรม ๔) บุคลิกภาพเชิงนวัตกรรม ทั้งบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก และ ๕ ) 
บทบาทหน้าที่เชิงนวัตกรรมที่ส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาความรู้ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้พร้อมต่อการแข่งขันแบบไร้พรมแดนในยุคดิจิทัล๑๒๖ 

กมลพร กัลยาณมิตร ท าการวิจัยเรื่อง การน ากลยุทธ์การบริหารสู่การปฏิบัติในรูปแบบ
ความปกติใหม่ (New Normal) ผลการวิจัยพบว่า การน ากลยุทธ์การบริหารสู่การปฏิบัติในรูปแบบ
ความปกติใหม่ ประกอบด้วย ๑) กลยุทธ์ด้านวิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น าองค์กรต้องมีวิสัยทัศน์และพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง ๒) กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง สร้างความมั่นคงทางอารมณ์เพ่ือ
เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างผลงาน ๓) กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน อาศัยความอุดม
สมบูรณ์ของประเทศไทย เช่น เกษตรกรรม อาหาร การสาธารณสุข การท่องเที่ยว เป็นต้น เป็นโอกาส
และปัจจัยสนับสนุนให้ผู้บริหารใช้สร้างความได้เปรียบ ๔) กลยุทธ์สร้างความสุขในการท างาน โดยการ
สร้างความสมดุลและความสุขแก่บุคลากร ๕) กลยุทธ์รักษาความสามารถในการแข่งขัน เ พ่ือให้
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของเทคโนโลยีดิจิทัล น ามาสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน ๖) กลยุทธ์การสร้างคุณค่า ให้แก่สินค้าและบริการให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและสร้าง
ความไว้วางใจแก่ผู้บริโภคผ่านเทคโนโลยี โดยแนวทางการน ากลยุทธ์การบริหารสู่การปฏิบัติในรูปแบบ
ความปกติใหม่ พบว่า องค์กรต้องปรับเปลี่ยนโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ สร้างพันธมิตรพ่ึงพาอาศัยกันทั้งกับผู้มีส่วนได้เสีย การตัดสินใจต้องฉับไวและยืดหยุ่น สามารถ

                                                           

 ๑๒๕ อัมรินทร์ พาราพิบูลย์, “ การศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหาร บริษัท เกษรกรุ๊ป จ ากัด”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).   
 ๑๒๖ กมลชนก ชมภูพันธุ์, “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมในธุรกิจยุคดิจิทัล”, วารสาร
นวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๖๔): ๑๔๘-๑๕๕.   



๑๐๙ 
 

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ มองหาช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ ขยายหรือเพ่ิมช่ องทางสร้างความ
หลากหลายทางการตลาด เน้นคุณภาพ สร้างความแตกต่าง ความปลอดภัยจากโรคระบาด และมีการ
วางแผนเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนในปัจจุบันและอนาคต๑๒๗ 

จันทนา อุดม และคณะ ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะ และมิติทางวัฒนธรรม
องค์การเพ่ือยกระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เข้าสู่สังคมความรู้ ผลการวิจัยพบว่า ๑) ด้าน
คุณลักษณะเด่นวัฒนธรรมองค์กร ควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้องค์กรมีรูปแบบการบริหาร
จัดการในลักษณะวัฒนธรรมแบบเครือญาติ และการให้ความส าคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจร่วมกันของบุคลากร ๒) ด้านผู้น าองค์กร ควรให้ความส าคัญใน
การก าหนดทิศทาง และแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน ให้ค าแนะน า และส่งเสริมภาวะผู้น า
องค์กร ๓) ด้านการจัดการบุคลากร ควรให้ความส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ขององค์กร และ
การปรับรูปแบบวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการจัดการในรูปแบบใหม่ ๔) ด้าน
ตัวประสานองค์กร ควรให้ความส าคัญในการสนับสนุนสมาชิกขององค์กรได้ร่วมก าหนดแผนงาน 
บทบาทและกิจกรรมขององค์กร ๕) ด้านการก าหนดยุทธวิธี ควรให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมการ
บริหารจัดการที่เน้นการท างานเชิงรุก การเป็นผู้น าทางความคิดให้กับสังคม และการสร้างโอกาสทาง
การตลาด ๖) ด้านปัจจัยส าเร็จ ควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ใหม่ขององค์กร 
กล้าริเริ่มและผลักดันรูปแบบยุทธวิธีการจัดการในรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยง และสอดคล้องกับเป้าหมาย 
เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการแบบมีส่วนร่วม และการก าหนดเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ๑๒๘  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๑๒๗ กมลพร กัลยาณมิตร, “การน ากลยุทธ์การบริหารสู่การปฏิบัติในรูปแบบความปกติใหม่ (New 
Normal)”, วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๔ (เมษายน ๒๕๖๔): ๔๐๒-๔๒๒.  
 ๑๒๘ จันทนา อุดม และคณะ, “การศึกษาคุณลักษณะ และมิติทางวัฒนธรรมองค์การเพื่อยกระดับการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เข้าสู่สังคมความรู้”, วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๒): 
๖๕๘-๖๗๗.   



๑๑๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๓  งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

รัฐพล เย็นใจมา 
 

ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ เหมาะสมกับการบริหารของ
สถาบันการศึกษามี ๕ ประการ ได้แก่ (๑) การท าความเข้าใจในการ
เปลี่ยนแปลง (๒) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (๓) การสร้างแรงบันดาล
ใจ (๔) การกระตุ้นทางปัญญา (๕) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล มีองค์ประกอบหลัก ๒ 
ประการ คือ องค์ประกอบที่ ๑ ตามทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๕ 
ประการ  องค์ประกอบที่ ๒ การน าพุทธธรรมมาสร้างประสิทธิผลของ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน ๓ ประการ คือ (๑) จักขุมา มีปัญญา 
วิสัยทัศน์กว้างไกล (๒) วิธูโร มีความรู้ความช านาญ (๓) นิสสยสัมปันโน 
ความโอบอ้อมอารี มีเมตตา  

อัมรินทร์ พาราพิบูลย์ 
 
 

๑) ผู้บริหารในบริษัท เกษรกรุ๊ป จ ากัด มีการน าหลักภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงมาใช้บริหารองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ (๑) การมี
อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (๒) การมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ 
(๓) การมีความสามารถในการกระตุ้นสติปัญญา (๔) การค านึงถึงปัจเจก
บุคคล  
๒) ผู้บริหารในบริษัท เกษรกรุ๊ป จ ากัด มีการน าหลักธรรม ๔ ประการ
มาประยุกต์ใช้กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ (๑) สัปปุริสธรรม ๗ 
(๒) อิทธิบาท ๔ (๓) ไตรสิกขา (๔) พรหมวิหาร ๔  

กมลชนก ชมภูพันธุ์ 
 

การพัฒนาภาวะผู้ น า เชิ งนวัตกรรมในธุรกิจยุ คดิจิทัล  มี  ๕ ด้ าน 
ประกอบด้วย ๑) การสร้างวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม ๒) การมีความรู้
ความสามารถเชิงนวัตกรรมด้วยการใช้งานเครื่องมือทางดิจิทัล มีทักษะการ
เรียนรู้ และสร้างการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ๓) การมีส่วนร่วมเชิงนวัตกรรม ร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและมุมมองด้านนวัตกรรม ๔) บุคลิกภาพเชิง
นวัตกรรม ทั้งบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก และ ๕ ) บทบาท
หน้าที่เชิงนวัตกรรม 

 

 



๑๑๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๓  งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
กมลพร กัลยาณมิตร  
 

การน ากลยุทธ์การบริหารสู่การปฏิบัติ ในรูปแบบความปกติ ใหม่  
ประกอบด้วย ๑) กลยุทธ์ด้านวิสัยทัศน์ผู้น า ๒) กลยุทธ์การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ๓) กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ๔) กลยุทธ์
สร้างความสุขในการท างาน ๕) กลยุทธ์รักษาความสามารถในการแข่งขัน 
๖) กลยุทธ์การสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยแนวทางการน ากล
ยุทธ์การบริหารสู่การปฏิบัติในรูปแบบความปกติใหม่ พบว่า องค์กรต้อง
ปรับเปลี่ยนโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
สร้างพันธมิตรพ่ึงพาอาศัยกันทั้งกับผู้มีส่วนได้เสีย การตัดสินใจต้องฉับไว
และยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ มองหาช่องทางธุรกิจ
ใหม่ ๆ ขยายหรือเพ่ิมช่องทางสร้างความหลากหลายทางการตลาด เน้น
คุณภาพ สร้างความแตกต่าง ความปลอดภัยจากโรคระบาด และมีการ
วางแผนเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนในปัจจุบันและอนาคต 

จันทนา อุดม  
และคณะ 
 
 

คุณลักษณะ และมิติทางวัฒนธรรมองค์การเพ่ือยกระดับการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ มี องค์ประกอบ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านคุณลักษณะเด่น
วัฒนธรรมองค์กร ๒) ด้านผู้น าองค์กร ๓) ด้านการจัดการบุคลากร ๔) ด้าน
ตัวประสานองค์กร ๕) ด้านการก าหนดยุทธวิธี ๖) ด้านปัจจัยส าเร็จ ควรให้
ความส าคัญในการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ใหม่ขององค์กร กล้าริเริ่มและ
ผลักดันรูปแบบยุทธวิธีการจัดการในรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยง และสอดคล้อง
กับเป้าหมาย เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการแบบมีส่วนร่วม 
และการก าหนดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

  



๑๑๒ 
 

๒.๗.๓ งานวิจัยเกี่ยวกับบารมีและทศบารมี  
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับบารมีและทศบารมี ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ส าคัญใน
งานวิจัยเรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ได้ทรงท าการวิจัย เรื่อง ทศบารมีใน
พุทธศาสนาเถรวาท ได้ทรงพระราชนิพนธ์ผลการวิจัยไว้ดังนี้ 
 ๑) ค าว่า บารมี วิเคราะห์ศัพท์เป็น ๒ แนว คือ (๑) มาจากศัพท์ ปรม ประกอบกับปัจจัย
เป็นปารมี ให้ความหมายว่าความเป็นเลิศ (๒) มาจากการประกอบปารศัพท์กับ อิ ธาตุ ให้ความหมาย
ว่า ธรรมเครื่องถึงฝั่ง ในคัมภีร์อปทาน พุทธวงศ์ จริยาปิฎก ความหมายของค าว่า บารมี เปลี่ยนไปเป็น 
ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลปฏิบัติแล้วจักบรรลุพระโพธิญาณ   
 ๒) บทสรุปท้ายสุด ทรงยกพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙)  
ที่พระราชทานแก่ครูอาวุโส ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ตอนหนึ่งว่า “การท าหน้าที่ครูคือการสร้างบารมีที่
แท้นั่นเอง และการบ าเพ็ญบารมีหรือเพ่ิมพูนความดีนั้น ย่อมบ ารุงจิตใจให้เจริญมั่นคงขึ้นและขัดเกลา
ให้ประณีตสะอาดหมดจด…” ทรงสรุปว่า พระราชด ารัสนี้ แสดงให้เห็นถึงการบ าเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ 
ประการในระดับขั้นของฆราวาส อันจะเป็นเหตุให้บุคคลบรรลุความผ่องใส ความอ่ิมเอิบ และความสุข
สงบในจิตใจได้ตลอดกาลนาน๑๒๙  
 พระกวีวงศ์ (อ่ิม สารโท/ก าเหนิดดี) ท าการวิจัยเรื่อง ธรรมสมังคีของทศบารมีเป็นปัจจัย
เกื้อหนุนในการตรัสรู้และบ าเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจ้า ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑) บารมี หมายถึงคุณสมบัติเป็นเครื่องให้ถึงฝั่ง หรือคุณสมบัติที่ท าให้ยิ่งใหญ่ คือความ
เป็นพระพุทธเจ้า บารมี ๑๐ ประการ หรือทศบารมี เป็นพุทธการกธรรม คือธรรมที่กระท าบุคคลให้
เป็นพระพุทธเจ้า ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา บารมี
นั้นมี ๓ ระดับ คือ บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี รวมเรียกว่าบารมี ๓๐ ทัศ พระโพธิสัตว์ต้อง
บ าเพ็ญบารมีแต่ละข้อให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ในการเสวยพระชาติหนึ่ง ๆ ก็บ าเพ็ญบารมีหลาย ๆ ข้อไป
พร้อมกัน เพียงแต่ข้อใดข้อหนึ่งจะยิ่งหรือหย่อนกว่ากันเท่านั้น เรียกว่า เป็นธรรมสมังคี 
 ๒) การบ าเพ็ญทศบารมีของพระโพธิสัตว์เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการตรัสรู้ โดยเฉพาะในทศ
ชาติสุดท้าย และมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการอันบังเกิดจาการบ าเพ็ญบารมีและกุศลกรรมในปุเร
ชาติ  

                                                           

 ๑๒๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “ ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท”, พระราช
วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก , (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔).   



๑๑๓ 
 

 ๓) การบ าเพ็ญทศบารมีเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการบ าเพ็ญพุทธกิจก็มีมากมายเหลือคณา 
ที่ส าคัญที่สุดคือ ทศพลญาณ หรือตถาคตญาณ ๑๐ อันเป็นก าลังของพระตถาคต ๑๐ ประการที่ท าให้
พระพุทธองค์สามารถประกาศพระศาสนาให้มั่นคง ตามบทพระพุทธคุณ ๙ อันประกอบด้วยพระ
ปัญญาคุณอันเป็นอัตตหิตสมบัติ พระกรุณาคุณอันเป็นส่วนแห่งปรหิตสมบัติ ประกอบการบ าเพ็ญ
จริยา ๓ คือ โลกัตถจริยา ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา ได้อย่างบริบูรณ์๑๓๐ 
 ชยพล เพชรพิมล ได้ท าการวิจัย เรื่อง ทฤษฎีบารมี ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) องค์ประกอบของทฤษฎีบารมีที่ผู้วิจัยน าเสนอ มี ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) การ
บ าเพ็ญสั่งสม (๒) ความเที่ยงธรรมโปร่งใส (๓) ความสามารถในการสื่อสาร (๔) การมีส่วนร่วม (๕) 
ความเอ้ืออาทร (๖) ความอดทน 
 ๒) องค์ประกอบของทฤษฎีบารมีดังกล่าว เป็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัย
แวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการสื่อสาร ความมีส่วนร่วม ความเอ้ืออาทร และความ
อดทน กับองค์ประกอบด้านทักษะการสร้างบารมีของผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย การบ าเพ็ญสั่งสม
บารมี และความเที่ยงธรรมโปร่งใส 
 ๓) ทฤษฎีบารมีเป็นพหุองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันเชิงทฤษฎี สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ๑์๓๑ 
 พระมหาส าราญ สุเมโธ (มโนรัตน์) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่อง
บารมีในพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑) ความหมายของบารมี ในพุทธศาสนาเถรวาท และมหายานมีความหมายเหมือนกัน คือ
มุ่งที่คุณธรรม แต่เถรวาทมุ่งคุณธรรมที่ดีเลิศ ฝั่งอ่ืน ซึ่งหมายถึงพระนิพพาน ส่วนมหายานมุ่งถึงพุทธ
ภูม ิ
 ๒) พระพุทธศาสนาเถรวาทแบ่งจ านวนบารมีเป็น ๑๐ มหายานแบ่งเป็น ๖ และต่อมาเพ่ิม
เป็น ๗ และเป็น ๑๐ ประการ ได้แก่ (๑) ทานปารมิตา (๒) ศีลปารมิตา (๓) กษานติปารมิตา (๔) วีรย
ปารมิตา (๕) ธยานปารมิตา (๖) ปรัชญาปารมิตา (๗) อุปายเกาศัลยปารมิตา (๘) ประณิธานปารมิตา 
(๙) พลปารมิตา (๑๐) ชญาณปารมิตา 
 ๓) ความหมายของพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้า
ที่เสวยพระชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง เป็นสัตว์วิเศษบ้าง เป็นมนุษย์บ้าง เพ่ือบ าเพ็ญบารมีนับชาติไม่

                                                           

 ๑๓๐ พระกวีวงศ์ (อ่ิม สารโท/ก าเหนิดดี), “ธรรมสมังคีของทศบารมีเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการตรัสรู้และ
บ าเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจ้า”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).   
 ๑๓๑ ชยพล เพชรพิมล, “ ทฤษฎีบารมี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖).   



๑๑๔ 
 

ถ้วน จนถึงทศชาติสุดท้ายที่เน้นบ าเพ็ญทศบารมีแต่ละข้อที่เด่นชัดจนบารมีเต็มเปี่ยมในชาติสุดท้าย 
ส่วนมหายานจ าแนกพระโพธิสัตว์เป็น ๒ ประเภท คือ พระฌานิโพธิสัตว์ ที่สถิตอยู่บนสรวงสวรรค์
คล้ายเทพเจ้าที่ถึงพุทธภูมิแล้ว แต่ยังไม่เข้าสู่นิพพาน เพ่ือคอยช่วยเหลือหมู่สัตว์ให้หลุดพ้นทั้งหมด
ก่อน และพระมานุษีโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ที่เป็นมนุษย์ แต่อวตารมาจากพระฌานิพุทธเจ้า ยังไม่
บรรลุพุทธภูมิ จะคอยช่วยเหลือสรรพสัตว์ในโลกและบ าเพ็ญบารมีเพ่ือพุทธภูมิต่อไป 
 ๔) บารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาทแบ่งเป็น ๓ ระดับคือ บารมี อุปบารมี และปรมัตถ
บารมี โดยถือเอาเกณฑ์สละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต เพ่ือการบ าเพ็ญบารมีตามล าดับ และบางคติก็
ถือเอาเกณฑ์เวลาที่ใกล้หรือไกลของการบ าเพ็ญบารมีจากพระชาติที่ตรัสรู้ ถ้าเป็นอดีตชาติไกลจัดเป็น
บารมี ใกล้เข้ามาจัดเป็นอุปบารมี และในพระชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้จัดเป็นปรมัตถบารมี ส่วน
มหายานแบ่งเป็น ๓ ระดับ โดยยึดหลักประโยชน์ที่บ าเพ็ญ ได้แก่ (๑) เกากิกะ บ าเพ็ญประโยชน์สุข
เพ่ือตน (๒) โลโกตตระ บ าเพ็ญประโยชน์สุขเพ่ือนิรวาณ (๓) โลโกตตมตระ บ าเพ็ญประโยชน์สุขเพ่ือ
สรรพสัตว์  

๕) ผลของการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในเถรวาท สามารถเปลี่ยนสภาพปุถุชนให้
เป็นพระอริยบุคคลตามล าดับ จากปุถุชน โคตรภู โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และพระอรหันต์ ส่วน
มหายานผลการบ าเพ็ญบารมี ท าให้พระโพธิสัตว์เปลี่ยนขั้นภูมิไปตามล าดับ ๑๐ ขั้น คือ (๑) ประมุติ
ตาภูมิ (๒) วิมลาภูมิ (๓) ประภากวีภูมิ (๔) อรรถจิษมตีภูมิ (๕) สุทุรชยาภูมิ (๖) อภิมุขีภูมิ (๗) ทูรังค
มาภูมิ (๘) อจลาภูมิ (๙) สาธุมิตภูมิ (๑๐) ธรรมเมฆา 

๖) เถรวาทเห็นว่า บารมีเป็นธรรมที่พระโพธิสัตว์บ าเพ็ญเพ่ือบรรลุพระโพธิญาณเป็น
พระพุทธเจ้า ตนเองต้องบรรลุก่อนจึงจะสั่งสอนเวไนยสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้ ส่วนมหายานให้ความส าคัญ
กับแนวคิดที่ทุกคนมีโพธิจิตในตัว สามารถบ าเพ็ญบารมีเพ่ือเข้าถึงพุทธภาวะได้ พร้อมกับช่วยเหลือ
สัตว์อ่ืนให้พ้นทุกข์ก่อน แล้วตนจึงจะเข้าสู่นิพพาน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองนิกายเห็นว่า คนทั่วไป
สามารถน าบารมีไปปฏิบัติได้ แม้จะไม่สามารถบรรลุจุดหมายสูงสุด แต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็จะ
ช่วยให้สังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยความสันติสุข๑๓๒  

อุดม ชัยสุวรรณ และคณะ ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าด้วยบารมี ๑๐ 
ทัศ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจัยพบว่า  

๑) แนวคิดเรื่องภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและในพระพุทธศาสนาเถรวาท ทฤษฎีภาวะ
ผู้น า ๕ ระดับของจอห์น ซี.แม็กซ์เวลล์ มีการพัฒนา ๕ ระดับตามล าดับ ระดับที่ ๑ ต าแหน่งหน้าที่ 

                                                           

 ๑๓๒ พระมหาส าราญ สุเมโธ (มโนรัตน์), “ ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
และมหายาน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐).   



๑๑๕ 
 

ระดับที่ ๒ การยอมรับ ระดับที่ ๓ การสร้างผลงาน ระดับที่ ๔ การพัฒนาคน ระดับที่ ๕ จุดสูงสุด ถึง
ขั้นทีเ่รียกว่า ภาวะผู้น าระดับบารมี เป้าหมายเพื่อให้เกิดการยอมรับสูงสุด  

๒) แนวคิดบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท บารมี หมายถึง ข้อปฏิบัติอย่างยิ่งยวด เป็น
ข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งพระโพธิญาณ มี ๑๐ ประการ คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี 
ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี ระดับ
บารมีแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ บารมี เป็นบารมีข้ันต้นหรือสามัญ เหมาะส าหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป อุป
บารมี เป็นบารมีที่มากยิ่งขึ้นใกล้จะบรรลุผลซึ่งบุคคลธรรมดาต้องเพ่ิมก าลังปฏิบัติมากข้ึน และปรมัตถ
บารมี เป็นบารมีที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อบุคคลธรรมดาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยศีล สมาธิ และ
ปัญญา ย่อมบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าในที่สุด  

๓) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าด้วยบารมี ๑๐ ทัศ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท แบ่งเป็น 
๓ ด้าน คือ ด้านการน าตน ด้วยบารมี ๔ ประการคือ ศีลบารมี เนกขัมมบารมี วิริยบารมี และสัจจบาร
มี ด้านการน าคน ด้วยบารมี ๓ ประการคือ ทานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี และด้านการ
น างานด้วยปัญญาบารมี วิริยบารมี และอธิษฐานบารมี๑๓๓  

ตารางท่ี ๒.๑๔  งานวิจัยเกี่ยวกับบารมีและทศบารม ี

นักวิจัย ผลการวิจัย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

๑) ค าว่า บารมี วิเคราะห์ศัพท์เป็น ๒ แนว คือ (๑) มาจาก
ศัพท์ ปรม ประกอบกับปัจจัยเป็นปารมี ให้ความหมายว่า
ความเป็นเลิศ (๒) มาจากการประกอบปารศัพท์กับ อิ ธาตุ 
ให้ความหมายว่า ธรรมเครื่องถึงฝั่ง ในคัมภีร์อปทาน พุทธ
วงศ์ จริยาปิฎก ความหมายของค าว่า บารมี เปลี่ยนไปเป็น 
ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลปฏิบัติแล้วจักบรรลุพระ
โพธิญาณ   
๒) การบ าเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ ประการในระดับข้ันของฆราวาส 
จะเป็นเหตุให้บุคคลบรรลุความผ่องใส ความอ่ิมเอิบ และ
ความสุขสงบในจิตใจได้ตลอดกาลนาน 

  

                                                           

 ๑๓๓ อุดม ชัยสุวรรณ และคณะ, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าด้วยบารมี ๑๐ ทัศ ในพระพุทธศาสนา
เถรวาท”, รมยสาร, ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘): ๔๕-๖๐.   
 



๑๑๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๔  งานวิจัยเกี่ยวกับบารมีและทศบารม ี(ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระกวีวงศ์ (อ่ิม สารโท/ก าเหนิดดี)  
 
 

๑) บารมี หมายถึงคุณสมบัติ เป็นเครื่องให้ถึงฝั่ ง หรือ
คุณสมบัติที่ท าให้ยิ่งใหญ่ คือความเป็นพระพุทธเจ้า บารมี 
๑๐ ประการ หรือทศบารมี มี ๓ ระดับ คือ บารมี อุปบารมี 
และปรมัตถบารมี รวมเรียกว่าบารมี ๓๐ ทัศ  
 ๒) การบ าเพ็ญทศบารมีของพระโพธิสัตว์เป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ต่อการตรัสรู้และมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ 
๓) การบ าเพ็ญทศบารมีเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการบ าเพ็ญ
พุทธกิจ ที่ส าคัญที่สุดคือ ทศพลญาณ  

ชยพล เพชรพิมล องค์ประกอบของทฤษฎีบารมี มี ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) 
การบ า เ พ็ญสั่ งสม (๒) ความเที่ ยงธรรมโปร่ ง ใส (๓) 
ความสามารถในการสื่อสาร (๔) การมีส่วนร่วม (๕) ความ
เ อ้ืออาทร (๖ )  ความอดทน เป็นความสัม พันธ์ ของ
องค์ประกอบปัจจัยแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความมีส่วนร่วม ความเอ้ืออาทร และความ
อดทน  

อุดม ชัยสุวรรณ  
และคณะ 
 
 

บารมี หมายถึง ข้อปฏิบัติอย่างยิ่งยวด เป็นข้อปฏิบัติของ
พระโพธิสัตว์ผู้มุ่งพระโพธิญาณ มี ๑๐ ประการ ระดับบารมี
แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ บารมี เป็นบารมีขั้นต้นหรือสามัญ อุป
บารมี เป็นบารมีที่มากยิ่งข้ึนใกล้จะบรรลุผลซึ่งบุคคลธรรมดา
ต้องเพ่ิมก าลังปฏิบัติมากขึ้น และปรมัตถบารมี เป็นบารมีที่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าด้วย
บารมี ๑๐ ทัศ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท แบ่งเป็น ๓ ด้าน 
คือ ด้านการน าตน ด้วยบารมี ๔ ประการคือ ศีลบารมี 
เนกขัมมบารมี วิริยบารมี และสัจจบารมี ด้านการน าคน ด้วย
บารมี ๓ ประการคือ ทานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขา
บารมี และด้านการน างานด้วยปัญญาบารมี วิริยบารมี และ
อธิษฐานบารมี 



๑๑๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๔  งานวิจัยเกี่ยวกับบารมีและทศบารม ี(ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาส าราญ สุเมโธ (มโนรัตน์) 
 
 

๑) ความหมายของบารมี ในพุทธศาสนาเถรวาท และ
มหายานมีความหมายเหมือนกัน คือมุ่งที่คุณธรรม แต่เถร
วาทมุ่งคุณธรรมที่ดีเลิศ ฝั่งอ่ืน ซึ่งหมายถึงพระนิพพาน ส่วน
มหายานมุ่งถึงพุทธภูมิ ๒) พระพุทธศาสนาเถรวาท และ
มหายาน แบ่งบารมีเป็น ๑๐ ประการ ๓) พระโพธิสัตว์ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้า 
มหายานจ าแนกเป็น ๒ ประเภท คือ พระฌานิโพธิสัตว์ และ
พระมานุษีโพธิสัตว์ ๔) บารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท
แบ่งเป็น ๓ ระดับคือ บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี 
มหายานแบ่งเป็น ๓ ระดับคือ เกากิกะ โลโกตตระ และโล
โกตตมตระ ๕) ผลของการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ใน
เถรวาท สามารถเปลี่ยนสภาพปุถุชนให้เป็นพระอริยบุคคล 
ส่วนมหายาน ท าให้พระโพธิสัตว์เปลี่ยนขั้นภูมิไปตามล าดับ 
๑๐ ขั้น ๖) เถรวาทเห็นว่า บารมีเป็นธรรมที่พระโพธิสัตว์
บ าเพ็ญเพ่ือบรรลุพระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า ส่วน
มหายานให้ความส าคัญกับแนวคิดที่ทุกคนมีโพธิจิตในตัว 
สามารถบ าเพ็ญบารมีเพ่ือเข้าถึงพุทธภาวะได้ ทั้งสองนิกาย
เห็นว่า คนทั่วไปสามารถน าบารมีไปปฏิบัติได้ แม้จะไม่
สามารถบรรลุจุดหมายสูงสุด แต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจัง 
ก็จะช่วยให้สังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยความสันติสุข  

๒.๗.๔ งานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐด้านอาหาร 
 งานวิจัยเรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยที่อยู่ในกรอบยุทธศาสตร์การจัดการ
ด้านอาหารของประเทศไทยด้านต่าง ๆ ภายใต้หลักการพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
 นาตยา แท่นนิล ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วมในการจัดการเกษตรและอาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ
นโยบายความร่วมมือของเครือข่ายเกษตรกรและอาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ๕ 
ขั้นตอน คือ ๑) การก่อตัวของนโยบายจากประเด็นปัญหาและการพัฒนาข้อเสนอแนะจากพ้ืนที่ย่อย 
๒) การก าหนดนโยบายผ่านการตัดสินใจ และก าหนดเป้าหมายร่วมของเครือข่ายเพ่ือพัฒนาระบบการ



๑๑๘ 
 

ผลิตที่มีคุณธรรม การตลาดที่เป็นธรรมและยั่งยืน และการบริโภคอย่างรู้คุณค่า ๓) การน านโยบายไป
ปฏิบัติ เน้นการแบ่งงานการท า ใช้รูปแบบการท างานที่ยืดหยุ่น ๔) การประเมินผล โดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่าย ๕) การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเกษตรและอาหารปลอดภัย
ประกอบด้วย เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ บริโภค และองค์กรที่สนับสนุนการจัดการความ
ปลอดภัยในวงจรอาหาร ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประกอบด้วย ๔ ปัจจัย คือ 
๑) การมีกลไกการประสานงานที่ชัดเจน ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายและด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ๒) การจัดโครงสร้างของเครือข่ายที่เหมาะสมร่วมกับการพัฒนาความสัมพันธ์และการขยาย
เครือข่ายให้เกิดการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย ๓) การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้
ร่วมกันของเครือข่าย และ ๔) การสื่อสารเพ่ือกระตุ้นเครือข่ายและสังคมอย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้
คุณค่าของเกษตรและอาหารปลอดภัย ซึ่งเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการจัดการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย๑๓๔ 
 ทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยง ได้ท าการวิจัยเรื่อง การวิจัยเพ่ือพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรใน
ชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพของ
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ มีจุดแข็งคือ กลุ่มเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต 
การตลาด คุณภาพดิน การแปรรูปสินค้า การประชาสัมพันธ์ การจัดการบัญชีกลุ่ม สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ได้ จุดอ่อนคือ ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ ปัจจัยด้าน
โอกาสที่ส าคัญคือ มีหน่วยงานสนับสนุนในการจัดการฟาร์มและให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอ อุปสรรคที่
ส าคัญคือ ความต้องการสินค้าเกษตรมีเพียงกลุ่มลูกค้าประจ าในระดับชุมชนเท่านั้น ศักยภาพของกลุ่ม
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่สามารถน ามาเป็นแนวทางพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่
ระบบอาหารปลอดภัยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๗ 
ประเด็น ดังนี้ ๑) การวางแผน ๒) ระบบการผลิตและมาตรฐานที่ปลอดภัย ๓) การเจรจาต่อรองทาง
การค้า ๔) ความกระตือรือร้นในการหาความรู้ ๕) การบูรณาการการท างานร่วมกันของเกษตรกรกับ
หน่วยงานอ่ืน ๖) การสร้างต้นแบบของกลุ่มเกษตรกร และ ๗) ความมุ่งมั่นในการท าเกษตรปลอดภัย 
เน้นวิถีเกษตรธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง๑๓๕ 

                                                           

 ๑๓๔ นาตยา แท่นนิล, “รูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเกษตร
และอาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๕).   
 ๑๓๕ ทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยง, “การวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหาร
ปลอดภัย”, วารสารเกษตรพระพิรุณ, ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มถิุนายน ๒๕๖๒): ๑๒๐-๑๒๘.   



๑๑๙ 
 

 อภินันท์ จันตะนี และชมพูนุช ช้างเจริญ  ศึกษาเรื่อง พระพุทธศาสนากับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ค าสอนพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสัปปุริสธรรม ๗ ประการคือ ความรู้จักเหตุ 
เป็นผู้รู้จักผล ผู้รู้จักตน ผู้รู้จักประมาณ ผู้รู้จักกาลเวลา ผู้รู้จักองค์กรและรู้จักเลือกบุคคล สอดคล้อง
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ด้าน คือความพอประมาณ เป็นผู้รู้จักประมาณและรู้จักตน ความมี
เหตุผล เป็นผู้รู้จักเหตุและรู้จักผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เป็นผู้รู้จักกาล รู้จักชุมชนและรู้จัก
บุคคล โดยเป็นหลักธรรมและปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ดี มีพ้ืนฐาน
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพ่ือความมั่นคงและมี
ความตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน พากเพียร แลใช้สติปัญญาเพ่ือการด าเนินชีวิต
ที่ด๑ี๓๖ 
 สาทิตร์ ม่วงหมี และคณะ ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการตลาดที่ยั่งยืนของธุรกิจ
ขนาดย่อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า ๑) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ปัจจัยคุณลักษณะผู้บริหารธุรกิจขนาดย่อมมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบด้านทัศนคติมากที่สุด 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีและการแข่งขันมากที่สุด ปัจจัย
การตลาดที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด 
ผลส าเร็จของธุรกิจขนาดย่อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบด้านลูกค้า
เพ่ิมมากที่สุด ๒) อิทธิพลเชิงสาเหตุทางตรงและทางอ้อมต่อผลส าเร็จของธุรกิจขนาดย่อมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า ปัจจัยคุณลักษณะผู้บริหารธุรกิจขนาดย่อมมีอิทธิพลทางตรงสูงต่อ
ผลส าเร็จของธุรกิจขนาดย่อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีอิทธิพลทางอ้อมสูงมากโดย
ผ่านปัจจัยการตลาดที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีอิทธิพลรวมสูงมาก ปัจจัย
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงต่ าต่อผลส าเร็จของธุรกิจขนาดย่อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีอิทธิพลทางอ้อมต่ าผ่านปัจจัยการตลาดที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
มีอิทธิพลรวมต่ า ๓) โมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดีมาก๑๓๗ 
 อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ และคณะ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อ ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ๑) ด้านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย โดย

                                                           

 ๑๓๖ อภินันท์ จันตะนี และชมพูนุช ช้างเจริญ , “พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”, 
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, ปีท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓): ๒๔๑-๒๕๐.   
 ๑๓๗ สาทิตร์ ม่วงหมี และคณะ, “รูปแบบการตลาดที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดย่อมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”, วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีท่ี ๑๙ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๒๐-๓๓. 



๑๒๐ 
 

ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นการบูรณาการศาสตร์ทั้งต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่ครอบคลุมการเพ่ิมมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิดบาง
บ่อ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม และน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนเพ่ิมขึ้น ๒) ด้านการพัฒนาพ้ืนที่ จัดสรรทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
เพ่ือด าเนินโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาพ้ืนที่ ครอบคลุมประเด็นการวิจัยที่ส าคัญทั้งการศึกษา
ข้อมูลและสร้างความเข้าใจในเอกลักษณ์ของปลาสลิดบางบ่อ การได้มาซึ่งคุณภาพ รสชาติ โภชนาการ
และความปลอดภัยของปลาสลิดบางบ่อ สร้างตราสินค้า และแนวทางการพัฒนาอ่ืน ๆ อันเป็นการ
สร้างองค์ความรู้ที่ส าคัญให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ เป็นการบูรณาการงานวิจัยในรูปแบบสห
วิทยาการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า พัฒนาความ
ร่วมมือของผู้ประกอบการในชุมชนให้มีองค์ความรู้ในการผลิตอาหารที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และมี
คุณค่าทางโภชนาการ รักษานิเวศวิทยา และส่งเสริมความม่ันคงทางอาหารของชุมชน๑๓๘ 
 ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ และคณะ ศึกษาวิจัยเรื่อง การเตรียมความพร้อมชุมชนเพ่ือ
ขับเคลื่อนการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการวิจัยพบว่า สามารถด าเนินการ ๑) สร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ปลาสลิดบางบ่อ ๒) พัฒนาวิธีการเลี้ยงปลาสลิดบางบ่อ ๓) พัฒนาการแปรรูปปลาสลิดบาง
บ่อ ๔) พัฒนาระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพการผลิตปลาสลิดบางบ่อ ๕) ถ่ายทอดแผนการเตรียม
ความพร้อมการจัดการสู่ชุมชน ผลการด าเนินการท าให้เกษตรกรสามารถพัฒนากระบวนการผลิตปลา
สลิดบางบ่อได้ตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ร้อยละ ๕๙.๐๒ ผู้แปรรูปปลาสลิดบางบ่อสามารถ
พัฒนากระบวนการแปรรูปได้ตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ร้อยละ ๑๒.๕ และมีคู่มือการ
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิต นอกจากนี้ยังมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศซึ่งประกอบด้วย 
ระบบฐานข้อมูลปลาสลิดบางบ่อ ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติและการสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลาสลิดบางบ่อ และระบบฐานข้อมูลการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ผ่านโซเชียล
มีเดียและเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลปลาสลิดบางบ่อ๑๓๙ 
  

                                                           

 ๑๓๘ อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ และคณะ, “การพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลา
สลิดบางบ่อ ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ”, วารสาร
วิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ (มีนาคม –เมษายน ๒๕๖๒): ๙๓-๑๐๗.   
 ๑๓๙ ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ และคณะ, “การเตรียมความพร้อมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการขอใช้ตรา
สัญลักษณ์สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทยปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ”, วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่, 
ปีท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๔ (กรกฎาคม –สิงหาคม ๒๕๖๒): ๒๘๙-๓๐๖.   
  



๑๒๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๕  งานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐด้านอาหาร 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
นาตยา แท่นนิล 
 
 

ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การเกษตรและอาหารปลอดภัย ประกอบด้วย ๔ ปัจจัย คือ ๑) การมีกลไก
การประสานงานที่ชัดเจน ๒) การจัดโครงสร้างของเครือข่ายที่เหมาะสม 
๓) การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันของเครือข่าย 
และ ๔) การสื่อสารเพ่ือกระตุ้นเครือข่ายและสังคมอย่างต่อเนื่อง เกิดการ
เรียนรู้คุณค่าของเกษตรและอาหารปลอดภัย ซึ่งเครือข่ายภาคประชาสังคม
ที่เข้มแข็งเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาชนในการจัดการเกษตรและอาหารปลอดภัย 

ทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยง 
 
 

ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ มีจุดแข็งคือ มีความ
เชี่ยวชาญในด้านการผลิต การตลาด คุณภาพดิน การแปรรูปสินค้า การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดการบัญชีกลุ่ม จุดอ่อนคือขาดความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการฟาร์ม ปัจจัยด้านโอกาสที่ส าคัญคือ มีหน่วยงานสนับสนุนในการ
จัดการฟาร์มและให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอ อุปสรรคที่ส าคัญคือ ความ
ต้องการสินค้าเกษตรมีเพียงกลุ่มลูกค้าประจ าในระดับชุมชนเท่านั้น 
แนวทางพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัย
บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๗ ประเด็น ดังนี้ ๑) การวางแผน ๒) 
ระบบการผลิตและมาตรฐานที่ปลอดภัย ๓) การเจรจาต่อรองทางการค้า 
๔) ความกระตือรือร้นในการหาความรู้ ๕) การบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน ๖) การสร้างต้นแบบของกลุ่มเกษตรกร และ ๗) ความมุ่งม่ันในการ
ท าเกษตรปลอดภัย เน้นวิถีเกษตรธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  



๑๒๒ 
 

ตารางที่ ๒.๑๕  งานวิจัยนโยบายภาครัฐด้านอาหาร (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
อภินันท์ จันตะนี และ 
ชมพูนุช ช้างเจริญ 
 

ค าสอนพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสัปปุริสธรรม ๗ ประการสอดคล้อง
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ด้าน คือความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพ่ือความมั่นคงและมี
ความตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน พากเพียร แล
ใช้สติปัญญาเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดี 

สาทิตร์ ม่วงหมี  
และคณะ 
 
 

๑) การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ปัจจัยคุณลักษณะผู้
บริหารธุรกิจขนาดย่อมมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบด้านทัศนคติมาก
ที่สุด ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบด้านเทคโนโลยี
และการแข่งขันมากที่สุด ปัจจัยการตลาดที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด 
ผลส าเร็จของธุรกิจขนาดย่อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบด้านลูกค้าเพ่ิมมากที่สุด  
๒) อิทธิพลเชิงสาเหตุทางตรงและทางอ้อมต่อผลส าเร็จของธุรกิจ
ขนาดย่อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า  ปัจจัย
คุณลักษณะผู้บริหารธุรกิจขนาดย่อมมีอิทธิพลทางตรงสูงต่อผลส าเร็จ
ของธุรกิจขนาดย่อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีอิทธิพล
ทางอ้อมสูงมากโดยผ่านปัจจัยการตลาดที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและมีอิทธิพลรวมสูงมาก  
๓) โมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
เกณฑด์ีมาก 

 

 

 

 



๑๒๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๕  งานวิจัยนโยบายภาครัฐด้านอาหาร (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์  
และคณะ 
 
 

๑) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม และน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนเพ่ิมข้ึน  
๒) ครอบคลุมประเด็นการวิจัยที่ส าคัญทั้งการศึกษา
ข้อมูลและสร้างความเข้าใจในเอกลักษณ์ของปลาสลิด
บางบ่อ การได้มาซึ่งคุณภาพ รสชาติ โภชนาการและ
ความปลอดภัยของปลาสลิดบางบ่อ สร้างตราสินค้า และ
แนวทางการพัฒนาอ่ืน ๆ เป็นการบูรณาการงานวิจัยใน
รูปแบบสหวิทยาการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของห่วงโซ่การผลิต
อาหารทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า พัฒนาความ
ร่วมมือของผู้ประกอบการในชุมชนให้มีองค์ความรู้ในการ
ผลิตอาหารที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ รักษานิเวศวิทยา และส่งเสริมความม่ันคงทาง
อาหารของชุมชน 

ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์  
และคณะ 
 
 

สามารถด าเนินการ ๑) สร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลาสลิดบางบ่อ ๒) พัฒนา
วิธีการเลี้ยงปลาสลิดบางบ่อ ๓) พัฒนาการแปรรูปปลา
สลิดบางบ่อ ๔) พัฒนาระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพ
การผลิตปลาสลิดบางบ่อ ๕) ถ่ายทอดแผนการเตรียม
ความพร้อมการจัดการสู่ชุมชน ผลการด าเนินการท าให้
เกษตรกรสามารถพัฒนากระบวนการผลิตปลาสลิดบาง
บ่อได้ตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ร้อยละ ๕๙.๐๒ 
และมีคู่มือการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิต มี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลการมีส่วน
ร่วมและการเรียนรู้ผ่านโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลปลาสลิดบางบ่อ 

  



๑๒๔ 
 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย เรื่อง “โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมี
และนโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” ผู้วิจัยได้
ศึกษาหลักธรรมเก่ียวกับทศบารมี แนวคิด ทฤษฎี นโยบายภาครัฐ ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และ
น ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยสรุปที่มาของตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร สังเคราะห์จาก 
Dessler, Gary๑๔๐, Robbins, Stephen P.  and Judge, Timothy A.๑๔๑ ซึ่ ง ใช้ เป็นตัวแปรแฝง
ภายในในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๕ ตัวแปร คือ  

 ๑) มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง  
 ๒) สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ 
 ๓) ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม 
 ๔) มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 
 ๕) บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  
 ๒. ทศบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) สังเคราะห์จากการค้นคว้าพระไตรปิฎก ขุ.พุทฺธ ๓๓/

๑/๔๑๔, ขุ.จริยา. ๓๓/๓๖/๕๙๖, องฺ. ปญฺจก. (ไทย) ๒๓/๓๕/๕๖, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๕๐/๙๔-๙๕, 
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๒๒/๓๕๔-๓๕๕, องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๘/๔๘๘-๔๘๙, ส . ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๕/
๑๗๐, องฺ. ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๑๖/๓๕๙, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๖/๘๘, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๒/๔๖๐, วิ
สุทฺธิ (ไทย) ๒๘๓/๒๘๕, ขุ. จริยา. (ไทย) ๓๓/๗๗๖-๗๗๘, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวล
ธรรม๑๔๒ งานวิจัยของอุดม ชัยสุวรรณ และคณะ๑๔๓ ตัวแปรทศบารมีเป็นตัวแปรแฝงภายนอกที่เป็น
องค์ประกอบอันดับที่สอง (Second Order Factor) ประกอบด้วยตัวแปรแฝงภายในที่ เป็น
องค์ประกอบอันดับที่หนึ่ง (First Order Factors) มี ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 
 ๒.๑ การน าตน มีตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร คือ 
   ๑) รักษากายวาจา (ศีลบารมี) 

                                                           

 ๑๔๐  Dressler, Gary, Management:  Leading People and Organization in the 21st 
Century, pp. 492-493. 
 ๑๔๑ Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A., Organizational Behavior 13 ed., p.74.  

 ๑๔๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๓๙-
๒๔๐. 

  ๑๔๓ อุดม ชัยสุวรรณ และคณะ,“รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าด้วยบารมี ๑๐ ทัศ ในพระพุทธศาสนา
เถรวาท”, รมยสาร, ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : หน้า ๕๕-๕๘. 
 



๑๒๕ 
 

 ๒) มีความสงบใจ (เนกขัมมบารมี) 
 ๓) มีความเพียรพยายาม (วิริยบารมี) 
 ๔) มีความจริงใจ (สัจจบารมี) 
 ๒.๒ การน าคน มีตัวแปรสังเกตได้ ๓ ตัวแปร คือ 
 ๑) รู้จักให้ (ทานบารมี) 
 ๒) มีความรักปรารถนาดี (เมตตาบารมี) 
 ๓) ความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี) 
 ๒.๓ การน างาน มีตัวแปรสังเกตได้ ๓ ตัวแปร คือ 
 ๑) มีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) 
 ๒) มีความอดทน (ขันติบารมี) 
 ๓) มีความตั้งใจมั่น (อธิษฐานบารมี) 
 ๓. ภาวะผู้น าเชิงบารมี สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎีของ House, Robert J.๑๔๔  
,Bass, Bernard M.๑๔๕ ,Conger, Jay A. and Kanungo, Robindra N. ๑๔๖ เป็นตัวแปรแฝงภายใน 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๕ ตัวแปร คือ 
 ๑) มีวิสัยทัศน์ 
 ๒) มีศิลปะการสื่อสาร 
 ๓) มีความซื่อสัตย์ 
 ๔) สร้างแรงจูงใจ 
 ๕) เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 ๔. นโยบายภาครัฐด้านอาหาร สังเคราะห์จากพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ๑๔๗ กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ ๑๑๔๘ และกรอบ

                                                           

 ๑๔๔ House, Robert J. , “ A 1976 Theory of Charismatic Leadership “ in Leadership:  The 
Cutting Edge, pp.194-205. 
 ๑๔๕ Bass, Bernard M., Bass & Stogdill’s Handbook of Leadership, pp.188-192. 
 ๑๔๖ Conger, Jay A.and Kanungo, Robindra N., Charismatic Leadership in Organization, 
pp.51-57. 
 ๑๔๗ “พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑”, ราชกิจจานุเบกษา ๑๒๕ 
(กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑): ๔๓. 
 ๑๔๘ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับท่ี 
๑, หน้า ๘-๑๑. 



๑๒๖ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ ๒๑๔๙ เป็นตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร จากยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ 
 ๑) ด้านความมั่นคงอาหาร 
 ๒) ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
 ๓) ด้านอาหารศึกษา 
 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง “โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและ
นโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” แสดงดังภาพที่ 
๒.๑  

 
 
 
 

  
  

                                                           

 ๑๔๙ ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ
ประเทศไทย ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐), หน้า ๗-๘. 
 



๑๒๗ 
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บทท่ี ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบาย
ภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และ ๓. เพ่ือ
น าเสนอโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) มีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาจากสังเคราะห์ข้อมูลมาท าการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วยกระบวนการดังนี้ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และกลุ่มเป้าหมาย 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods 

Research)  มีทั้ งการวิ จั ย เชิ งปริมาณ (Quantitative Research)  และการวิ จั ย เชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยแบ่งการวิจัยเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ ตอนที่ ๑ ใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม และระยะที่ ๑ ตอนที่ ๒ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพแบบคู่ขนานและเท่า
เทียมกัน (Equal and Parallel Quantitative and Qualitative Methods) ด าเนินการวิจัยพร้อม



๑๒๙ 
 

กัน เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยเสริมกัน และได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์มากกว่าการใช้วิธีใดวิธีหนึ่งวิธีเดียว ๑ 
ระยะที่ ๒ เป็นการตรวจสอบยืนยันโดยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion)  รูปแบบการวิจัยแสดงเป็นแผนผัง (Diagram) ดังภาพที่ ๓.๑ ดังนี้ 
 

     

 

   

 

 

 

           

ภำพที่ ๓.๑ การวิจัยแบบผสานวิธีด้วยวธิีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคู่ขนานและเท่าเทียมกัน 
(Equal and Parallel Quantitative and Qualitative Methods) แล้วยืนยันด้วยการท าสนทนา

กลุ่มเฉพาะ 

 ในการออกแบบการวิจัยในระยะที่ ๑ เริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย และท าการเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย (ระยะที่ ๑ ตอนที่๑)  และเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (ระยะท่ี ๑ ตอนที่ ๒)  จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพในระยะที่ ๑ มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบยืนยันดัวยการวิจัยเชิง
คุณภาพในระยะที่ ๒ โดยวิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ มีรายละเอียดขั้นตอนการวิจัยตามภาพที่ ๓.๒ 
  

                                                           

 ๑ นงลักษณ์ วิรัชชัย, วิจัยและสถิต:ิ ค ำถำมชวนตอบ, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาวิจัยและจติวิทยา 
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๒), หน้า ๕๖-๕๗. 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

 การวิจัยเชิงปริมาณ 

(SEM) 

ผลการ 

วิจัย 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

สนทนากลุ่มเฉพาะ 

การวิจัยระยะที่ ๑ ตอนที่ ๒การวิจัยระยะที่ ๑ ตอนที่ ๑       

การวิจัยระยะที่ ๒       

การวิจัยระยะที่ ๑ ตอนที่ ๑       



๑๓๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ ๓.๒ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 จากขั้นตอนการด าเนินการวิจัยในแผนภาพที่ ๓.๒ ผู้วิจัยได้แสดงรายละเอียดในการ
ออกแบบการวิจัย การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในแต่ละระยะและแต่ละตอน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๓.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคู่ขนาม
และเท่าเทียมกัน โดยด าเนินการวิจัยพร้อมกัน การวิจัยในระยะที่ ๑ จึงประกอบด้วย ๒ ตอน คือ ตอน
ที่ ๑ การวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม และการวิจัยตอนที่ ๒ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

การวิจัยระยะที่ ๑ 

วิเคราะห์ข้อมูล  

เชิงคุณภาพ 

เก็บรวบรวมขอ้มูล

ด้วยวธิีการเชิง

ปริมาณ 

วิเคราะห์ข้อมูล  

เชิงปริมาณ 

ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณ 

โมเดลที่สอดคล้อง

กับข้อมูลเชิง

ประจักษ ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล

ด้วยการสนทนา

กลุ่มเฉพาะ 

ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะ

ผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบาย

ภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ

ธุรกิจอาหาร 

การวิจัยระยะที่ ๒ 

เก็บรวบรวมขอ้มูล

ด้วยวธิีการเชิง

คุณภาพ 

วิเคราะห์ข้อมูล  

เชิงคุณภาพ 

ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผลส าเร็จการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงของ

ผู้ประกอบการธุรกิจ

อาหาร 

ตอนท่ี ๑ 

ตอนท่ี ๒ 



๑๓๑ 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
ในการวิจัยเชิงปริมาณในดุษฎีนิพนธ์นี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทน

ตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าสถิติ 

    x̅  หมายถึง   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
   S.D. หมายถึง   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  Min หมายถึง   ค่าต่ าสุด (Minimum)   
  Max หมายถึง   ค่าสูงสุด (Maximum) 
  C.V. หมายถึง   ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายของตัวแปร (Coefficient of 

       Variation) 
  Sk  หมายถึง   ค่าความเบ้ (Skewness) 
  Ku  หมายถึง   ค่าความโด่ง (Kurtosis) 

  2  หมายถึง   ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-สแควร ์
  df  หมายถึง   องศาอิสระ (Degree of freedom) 
  p  หมายถึง   ระดับนัยส าคัญ (Significant Level) 
  TE  หมายถึง   ขนาดของอิทธิพลรวม (Total Effect) 
  IE  หมายถึง   ขนาดของอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 
  DE  หมายถึง   ขนาดของอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 
  R  หมายถึง   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
  R2  หมายถึง   สัมประสิทธิ์การท านาย (Coefficient of determination) 
  GFI  หมายถึง   ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index)  
  AGFI หมายถึง   ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted  
                                                       Goodness of Fit Index)  
  RMR หมายถึง   ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (Root  
                                                       Mean squared Residual) 
  RMSEA หมายถึง   ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนก าลัง

   สองของการประมาณค่า  (Root Mean Squared  
   Error of Approximation) 

  ๒. สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปรแฝง 
    LEADER หมายถึง   ภาวะผู้น าเชิงบารมี 
 POLICY หมายถึง   นโยบายภาครัฐด้านอาหาร 



๑๓๒ 
 

 CHANGE   หมายถึง   ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
    ธุรกิจอาหาร 
 PARAMI หมายถึง   ทศบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) 
 SELF หมายถึง   บารมีด้านการน าตน 
 PPLE หมายถึง   บารมีด้านการน าคน 
 WORK หมายถึง   บารมีด้านการน างาน 
  ๓. สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปรสังเกตได้    
 LEAD1 หมายถึง   มีวิสัยทัศน์ 
 LEAD2 หมายถึง   มีศิลปะการสื่อสาร 
 LEAD3 หมายถึง   มีความซื่อสัตย์ 
 LEAD4 หมายถึง   สร้างแรงจูงใจ 
 LEAD5 หมายถึง   เป็นแบบอย่างที่ดี 
 POL1 หมายถึง   ด้านความมั่นคงอาหาร 
 POL2 หมายถึง   ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
 POL3 หมายถึง   ด้านอาหารศึกษา 
 POL4 หมายถึง   ด้านการบริหารจัดการ 
 CHA1 หมายถึง   มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 
 CHA2 หมายถึง   สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ 
 CHA3 หมายถึง   ปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม 
 CHA4 หมายถึง   มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 
 CHA5 หมายถึง   บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
 MOR หมายถึง   รักษากายวาจา (ศีลบารมี) 
 REN หมายถึง   มีความสงบใจ (เนกขัมมบารมี) 
 EFF หมายถึง   มีความเพียรพยายาม (วิริยบารมี) 
 TRU หมายถึง   มีความจริงใจ (สัจจบารมี) 
 GIV  หมายถึง   รู้จักให้ (ทานบารมี) 
 LOV หมายถึง   มีความรักปรารถนาดี (เมตตาบารมี) 
 EQN หมายถึง   ความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี) 
 WIS หมายถึง   มีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) 
 END หมายถึง   มีความอดทน (ขันติบารมี) 
 DTM หมายถึง   มีความตั้งใจมั่น (อธิษฐานบารมี) 



๑๓๓ 
 

 ๓.๒.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
  ๑) ประชากร ประกอบด้วย บุคลากรในองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๖ 

กลุ่มธุรกิจ  ๒๕๕ แห่ง ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป โดยเป็นสมาชิกสามัญ ๑๖๔ 
แห่ง สมาชิกวิสามัญ ๙๐ แห่ง และสมาชิกสมทบ ๑ แห่ง ได้แก่  

  ๑.๑ กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปปลาทูน่า (Tuna Processors’ Group) จ านวน ๑๙ 
        แห่ง 

      ๑.๒ กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล (Seafood Processors’ Group)  
       จ านวน ๓๘  แห่ง 

 ๑.๓ กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปสับปะรด (Pineapple Processors’ Group)    
       จ านวน ๑๕  แห่ง 

  ๑.๔ กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปข้าวโพดหวาน (Sweet Corn Processors’ Group) 
        จ านวน ๑๗ แห่ง 

  ๑.๕ กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปผักและผลไม้ (Fruit & Vegetables Processors’ 
        Group) จ านวน ๒๖ แห่ง 

  ๑.๖ กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปเครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมรับประทาน 
            (Food Ingredients & Ready to Eat Processors’ Group) จ านวน ๔๙ แห่ง 

 กลุ่มตัวอย่าง ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของ Hair และคณะ๒ ที่ได้เสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยพิจารณาจากขนาดของโมเดล ด้วยการ
ค านวณจากเส้นพารามิเตอร์ ๖ เท่า ต่อ ๑ พารามิเตอร์ ในโมเดลการวิจัยครั้งนี้มีจ านวนพารามิเตอร์ 
๖๒ ค่า ผู้วิจัยก าหนดเป็น ๖ เท่าของจ านวนพารามิเตอร์ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ๓๗๒ คน ซึ่งมี
ความเหมาะสมและเพียงพอที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของงานวิจัยในครั้งนี้  
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน ๔๒๐ ฉบับ เพ่ือชดเชยกรณีที่การ
ตอบแบบสอบถามไม่ครบ 
  ๒) การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 

Sampling) โดยการจัดแบ่งประชากรเป็นกลุ่มตามกลุ่มธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจ

แบบเดียวกันจ านวน ๖ กลุ่มซึ่งเป็นสมาชิกสามัญ แล้วท าการสุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการจากแต่ละกลุ่ม

ธุรกิจ แต่เนื่องจากขนาดของผู้ประกอบการแต่ละแห่งในกลุ่มธุรกิจมีขนาดแตกต่างกันทั้งในกลุ่ม

                                                           

 ๒ Hair, J.F. and group, Multivariate data analysis: A global perspective, 7th editon, 
(New Jersey: Pearson Education Inc., 2010), pp.100-102. 



๑๓๔ 
 

เดยีวกัน และระหว่างกลุ่มธุรกิจ ผู้วิจัยจึงเลือกสุ่มผู้ประกอบการจาก ๖ กลุ่มธุรกิจซึ่งเป็นสมาชิกสามัญ 

ในจ านวนเท่า ๆ กัน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากกลุ่ม

ธุรกิจละ ๒ ผู้ประกอบการ รวมเป็นผู้ประกอบการทั้งหมด ๖ x ๒ เท่ากับ ๑๒ แห่ง สุ่มตัวอย่างแห่งละ 

๓๑ คน คิดเป็นจ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ๓๑ x ๒ เท่ากับ ๖๒ คน เมื่อรวมจ านวนตัวอย่าง

ทั้งหมดใน ๖ กลุ่มธุรกิจรวมกันเท่ากับ ๓๗๒ ตัวอย่าง 

ตำรำงท่ี ๓.๑ การก าหนดจ านวนตัวอย่างตามกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร 

ล าดับที่ กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ 

แปรรูป 

จ านวน (คน) 

๑ ปลาทูน่า ๖๒ 
๒ อาหารทะเล ๖๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖   
 
 

สับปะรด 

ข้าวโพดหวาน 

ผักและผลไม้ 
ส่วนประกอบอาหารและ  
อาหารพร้อมรับประทาน 

๖๒ 

๖๒ 

๖๒ 

๖๒ 

๖๒ 

 รวม ๓๗๒ 

 ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
 ๑) แบบสอบถาม (Questionnaires) การวิจัยนี้ใช้เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถามจ านวน 
๑ ฉบับ  แบ่งค าถามเป็น ๖ ตอนคือ 
 ตอนที่ ๑ สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๕ ข้อ ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุการท างานในองค์กร โดยเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check 
List) เพ่ือส ารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ สอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงบารมี ประกอบด้วยข้อค าถาม ๒๕ ข้อ โดยแยก
ตามตัวแปรสังเกตได้ ๕ ตัวแปร ตัวแปรละ ๕ ข้อ  แยกตามตัวแปรดังนี้ ความมีวิสัยทัศน์ มีศิลปะการ
สื่อสาร มีความซื่อสัตย์ สร้างแรงจูงใจ และเป็นแบบอย่างที่ด ี
 ตอนที่ ๓ สอบถามเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐด้านอาหาร ประกอบด้วยข้อค าถาม ๒๐ ข้อ 
โดยแยกตามตัวแปรดังนี้ ด้านความมั่นคงอาหาร ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้านอาหาร
ศึกษา และด้านการบริหารจัดการ ข้อค าถามส าหรับแต่ละตัวแปร ตัวแปรละ ๕ ข้อ 



๑๓๕ 
 

 ตอนที่ ๔ สอบถามเกีย่วกับการปฏิบัติตามหลักธรรมทศบารมี ประกอบด้วยข้อค าถาม ๓๐ 
ข้อ โดยแยกตามตัวแปรสังเกตได้รวม ๑๐ ตัวแปร ตัวแปรละ ๓ ข้อค าถาม ตัวแปรทศบารมี ๑๐ ตัว
แปร จากการน าใน ๓ ด้าน ได้แก่ ก. ด้านการน าตน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๑) รักษากายวาจา 
(ศีลบารมี)  ๒) มีความสงบใจ (เนกขัมมบารมี) ๓) มีความเพียรพยายาม (วิริยบารมี) ๔) มีความจริงใจ 
(สัจจบารมี) ข. ด้านการน าคน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๕) รู้จักให้ (ทานบารมี) ๖) มีความรัก
ปรารถนาดี (เมตตาบารมี) ๗) ความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี) ค. ด้านการน างาน ประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้ ๘) มีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) ๙) มีความอดทน (ขันติบารมี) ๑๐) มีความตั้งใจมั่น 
(อธิษฐานบารมี) 
 ตอนที่ ๕ สอบถามเกี่ยวกับผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร ประกอบด้วยข้อค าถาม  ๒๕ ข้อ โดยแยกตามตัวแปรการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน ๕ 
ด้าน ด้านละ ๕ ข้อ โดยตัวแปร ๕ ด้าน ได้แก่ ปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรใหม่ ปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ และบุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ตอนที่ ๖ ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด 

 ส าหรับตอนที่ ๒ ถึงตอนที่ ๕ เป็นแบบสอบถามโดยใช้มาตรวัดระดับความคิดเห็นของลิ
เคิร์ท (Likert Rating Scale) ประกอบด้วยระดับความคิดเห็นที่ใช้วัดค่า ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้  

                ระดับ ๕ หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  
                ระดับ ๔ หมายถึง เห็นด้วยมาก  
                ระดับ ๓ หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  
                ระดับ ๒ หมายถึง เห็นด้วยน้อย  
                ระดับ ๑ หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 เกณฑ์การแปลผล โดยใช้การแทนค่า น าไปหาอันตรภาคชั้นเพ่ือหาค่าระดับความคิดเห็น 
ได้ค่าดังนี้ 
           ค่าเฉลี่ย ๔.๒๑ – ๕.๐๐  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย ๓.๔๑ – ๔.๒๐  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย ๒.๖๑ – ๓.๔๐  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๑.๘๑ – ๒.๖๐  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 



๑๓๖ 
 

ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๘๐  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด๓ 
   ๒) การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือ  

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรม มา
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการโครงสร้างของตัวแปรที่ต้องการวัด สอบถามความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 ๒.๒) การสร้างตารางก าหนดความคิดเห็นที่ต้องการวัดและจ านวนข้อค าถาม (Table of 
Specification) ผู้วิจัยน านิยามเชิงปฏิบัติการที่ก าหนดขึ้นมาสร้างตารางก าหนดความคิดเห็นที่
ต้องการวัด แล้วน าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของข้อค าถาม ความ
เหมาะสมของปริมาณค าถาม ความชัดเจนของภาษา และรูปแบบของแบบสอบถาม แล้วจึงน าไป
ปรับปรุงแก้ไข แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๓.๒ แต่ในตารางนี้ไม่รวมข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตำรำงท่ี ๓.๒ โครงสร้างและน้ าหนักข้อค าถามของแบบสอบถาม 

ตอนที่ ตัวแปร น้ าหนัก (%) จ านวนข้อค าถามที่สร้าง 
๒ ภาวะผู้น าเชิงบารมี ๒๕ ๒๕ 
๓ นโยบายภาครัฐด้านอาหาร ๒๐ ๒๐ 
๔ ทศบารมี ๓๐ ๓๐ 
๕ ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๒๕ ๒๕ 

 รวม     ๑๐๐   ๑๐๐ 

 ๒.๓) การจัดท าร่างแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามตารางก าหนด
ความคิดเห็นที่ต้องการวัด และพิจารณาว่าข้อค าถามแต่ละข้อเป็นตัวแทนความคิดเห็นที่ต้องการวัด
หรือไม่ จากนั้นดัดแปลงแก้ไขได้เป็นแบบสอบถามฉบับร่าง 
 ๒.๔) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่
สร้างเสร็จและผ่านการตรวจพิจารณาเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์แล้ว น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๕ คน ประกอบด้วย 
 ๑) ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือ
สร้างความเชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ  

                                                           

 ๓ ปัญญา คล้ายเดช, ระเบียบวิธีวิจยัทำงรัฐศำสตร์, (ขอนแก่น: หจก.ขอนแก่นการพิมพ์, 
๒๕๖๐), หน้า ๒๑๖-๒๑๗. 
 



๑๓๗ 
 

 ๒) รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓) ผศ. ดร.สุริยา รักษาเมือง (ป.ธ.๙) อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔) อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕) อาจารย์ ดร.ล าพอง กลมกูล อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ และรักษาการผู้อ านวยการ
ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามเพ่ือพิจารณาในด้านเนื้อหาสาระและ
โครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ภาษาที่ใช้  โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ ( Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC )  ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๕๐ – 
๑.๐๐ ในการส่งแบบสอบถามเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณานั้น ได้แนบเอกสารไปพร้อมแบบฟอร์มการรายงาน
ผลการตรวจสอบ ได้แก่ ความเป็นมาของการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ความคิดเห็นที่ต้องการวัด และกรอบแนวคิดการวิจัย โดยก าหนดการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ  
 +๑ = ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
  ๐  = ไม่แน่ใจว่าว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 -๑  = ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 น าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร  
 IOC = ∑R / N  
    IOC  = ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) 
 ∑R   = ผลรวมคะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ คน 
  N     = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
 เกณฑ์การแปลความความหมาย ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้นั้น ข้อค าถามแต่ละข้อต้อง
มีค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๕๐ – ๑.๐๐ แสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีความเหมาะสมในการใช้วัดตัวแปรที่
ศึกษาได้ ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า ๐.๕๐ ต้องท าการปรับปรุงหรือตัดออก เนื่องจากไม่มีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปมาใช้ในแบบสอบถาม๔ ซึ่งเครื่องมือวิจัยนี้ได้ค่า 

                                                           

         ๔ Rovinelli, R.J. and Hambleton, R.K., “On the Use Content Specialists in the Assessment 
of Criterion Reference Test Item Validity”, Dutch Journal of Educational Research, 2 (1977): 49-
60. 
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IOC มากกว่า ๐.๕  ทุกข้อจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ คน ซึ่งถือว่าเครื่องมือวิจัยใช้ได้ แบบสอบถามทุกข้อมีความ
ตรงเชิงเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละด้านและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๕) การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร จ านวน ๓๐ 
ตัวอย่าง เพ่ือช่วยในการพิจารณาว่าการวัดนั้นได้ผลสม่ าเสมอคงเส้นคงวา (Consistency) โดยการตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นแบบวัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Reliability) จากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ตามวิธีการของครอนบาค ( α: Cronbach’s Alfa Coefficient)๕ โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาต้องมีค่าความ
เชื่อมั่นมากกว่า ๐.๗  จึงจะถือว่าใช้ได้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยการเก็บข้อมูลจากบุคลากรของบริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด จ านวน ๓๐ คน ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ๐.๙๗๗ จึงถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไปได้ โดยผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) จ าแนกตามตัวแปรแฝง ปรากฏผลดัง
ตารางที่ ๓.๓ 

ตำรำงท่ี ๓.๓ ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

 ตัวแปรด้าน  ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) 
๑ ภาวะผู้น าเชิงบารมี  ๐.๙๔๖ 
๒ นโยบายภาครัฐด้านอาหาร  ๐.๙๒๔ 
๓ การปฏิบัติตามหลักธรรมทศบารม ี  ๐.๙๕๓ 
๔ ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ๐.๙๗๔ 

 ทั้งฉบับ        ๐.๙๗๗ 

 
 หลังจากนั้น ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม เสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพ่ือขอความ
เห็นชอบ และจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัยต่อไป 
 ๒.๖) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ในการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างของข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรให้ได้เมทริกซ์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในเมทริกซ์ใดไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือมี

                                                           

 ๕ Iacobucci, D. and Duhachek, A., Advancing alpha: Measuring reliability with 
confidence, Journal of Consumer Psychology, Vol.13, No.4 (2003): 478-487. 
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ความสัมพันธ์กันน้อย แสดงว่าเมทริกซ์นั้นไม่มีองค์ประกอบร่วมกัน และไม่จ าเป็นต้องน าเมทริกซ์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นั้นไปวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 ส าหรับค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity เพ่ือ
ทดสอบว่าตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ สมมติฐานในการทดสอบคือ 
 H0 : Correlation Matrix เป็น Identity Matrix หรือตัวแปรต่าง ๆ ไม่สัมพันธ์กัน 
      H1 : Correlation Matrix ไม่เป็น Identity Matrix หรือตัวแปรต่าง ๆ สัมพันธ์กัน 

 ถ้าค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยส าคัญ แสดงว่าตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน 

สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

 ค่าดัชนีไกเซอร์-เมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : 

KMO) ค่า KMO มีค่าระหว่าง ๐ ถึง ๑ ค่า KMO ควรมีค่าเข้าใกล้ ๑ ถ้ามีค่าน้อย แสดงว่าความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรมีน้อย ไม่เหมาะที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ๖ 

ค่ำดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ระดับควำมเหมำะสม 

KMO > ๐.๙๐ ดีมาก 
๐.๘๐ < KMO > ๐.๘๙ ดี 

๐.๗๐ < KMO > ๐.๗๙ ปานกลาง 

๐.๖๐ < KMO > ๐.๖๙ น้อย 

๐.๕๐ < KMO > ๐.๕๙ น้อยมาก 

KMO < ๐.๕๐ ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ 
 ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลแบบ
มีตัวแปรส่งผ่านด้วยโปรแกรมสถิติ LISREL จ าเป็นต้องมีการเตรียมเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบ การแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในการวิจัยนี้เป็นดังนี้ 

ขนำดควำมสัมพันธ ์ ควำมหมำย 
๐.๐ – ๐.๓ มีความสัมพันธ์กันต่ ามาก 
๐.๓ – ๐.๕ มีความสัมพันธ์กันต่ า 
๐.๕ – ๐.๗ มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
๐.๗ – ๐.๙ มีความสัมพันธ์กันสูง 
๐.๙ – ๑.๐ มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

                                                           

 ๖ Hair, J.F. and Other, Multivariate Data Analysis, (6th edition), (New Jersey: Prentice-

Hall, Inc., 2006), pp.114-115. 



๑๔๐ 
 

 เมื่อได้เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละองค์ประกอบแล้ว น ามาวิเคราะห์
เพ่ือเป็นการตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ด้วยโปรแกรมสถิติ 
LISREL  โดยใช้แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๐๐ ตัวอย่าง แสดงผล
การวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
 ก) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงขององค์ประกอบภำวะผู้น ำเชิงบำรมี 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ตัวแปร 
ที่บ่งชี้องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบารมี มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .๕๓๖ ถึง .๘๐๒ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกตั้งแต่
ขนาดปานกลางถึงขนาดสูง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ มีความซื่อสัตย์ (LEAD3) กับสร้าง
แรงจูงใจ (LEAD4) และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุดคือ มีศิลปะการสื่อสาร (LEAD2) กับมีความ
ซื่อสัตย์ (LEAD3)  เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ ๓๐๒.๔๘๓ (p = .
๐๐๐) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์ เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญ 
และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่า
เท่ากับ .๘๑๖ แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ ดังแสดงในตารางที่ ๓.๔ 

ตำรำงที่ ๓.๔  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรใน 
  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบารมี 

ตัวแปร LEAD1 LEAD2 LEAD3 LEAD4 LEAD5 
LEAD1 ๑.๐๐๐     
LEAD2 .๗๔๘** ๑.๐๐๐    
LEAD3 .๖๒๔** .๕๓๖** ๑.๐๐๐   
LEAD4 .๖๑๐** .๕๘๓** .๘๐๒** ๑.๐๐๐  
LEAD5 .๖๑๔** .๖๑๐** .๕๖๙** .๕๙๘** ๑.๐๐๐ 
MEAN ๔.๔๐๔ ๔.๓๒๔ ๔.๔๑๔ ๔.๓๔๒ ๔.๒๙๔ 
SD .๕๔๐ .๕๗๘ .๕๙๕ .๖๐๕ .๕๗๖ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .๘๑๖ 
Bartlett's Test of Sphericity = ๓๐๒.๔๘๓, df = ๑๐, p = .๐๐๐ 

หมายเหตุ: **p < .๐๑, n = ๑๐๐, ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการวัดองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบารมี 

พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ (2= ๒.๗๗, 



๑๔๑ 
 

df=๓, p=.๔๒๙) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่า
เท่ากับ .๙๙ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .๙๔ และค่าดัชนีราก
ของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .๐๐๔ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  
 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ .๗๒ ถึง .๘๓ และ
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกตัว ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ มีวิสัยทัศน์ 
(LEAD1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .๘๓ และมีความแปรผันร่วมกับภาวะผู้น าเชิงบารมี ร้อย
ละ ๖๙ รองลงมาคือ เป็นแบบอย่างที่ดี (LEAD5) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .๗๘ มีความแปรผัน
ร่วมกับภาวะผู้น าเชิงบารมี ร้อยละ ๖๐ และตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญน้อยที่สุด คือมีความซื่อสัตย์ 
(LEAD3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .๗๒ และมีความแปรผันร่วมกับการภาวะผู้น าเชิงบารมี 
ร้อยละ ๕๒ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญของภาวะผู้น าเชิงบารมี ดังแสดงในตาราง
ที่ ๓.๕ และภาพที่ ๓.๓ 

ตำรำงที่ ๓.๕   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบารมี 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

LEAD1 .๘๓ .๔๒(๐.๐๕) ๘.๗๔** .๖๙ .๕๐ 
LEAD2 .๗๖ .๔๔(๐.๐๕) ๘.๐๙** .๕๘ .๓๓ 
LEAD3 .๗๒ .๔๔(๐.๐๖) ๗.๘๙** .๕๒ .๒๔ 
LEAD4 .๗๔ .๔๖(๐.๐๖) ๘.๒๕** .๕๕ .๓๒ 
LEAD5 .๗๘ .๔๕(๐.๐๕) ๘.๕๐** .๖๐ .๕๑ 

2 = ๒.๗๗, df = ๓,  p = .๔๒๙, GFI = .๙๙,  AGFI = .๙๔, RMR = .๐๐๔ 

หมายเหตุ: **p < .๐๑ 

  



๑๔๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square=2.77, df=3, P-value=0.42923, RMSEA=0.000 

ภำพที่ ๓.๓ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดภาวะผู้น าเชิงบารมี 

 ข) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงขององค์ประกอบนโยบำยภำครัฐด้ำนอำหำร 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ตัวแปร 
ที่บ่งชี้องค์ประกอบนโยบายภาครัฐด้านอาหาร มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .๖๗๕ ถึง .๘๔๘ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกตั้งแต่
ขนาดปานกลางถึงขนาดสูง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ ด้านอาหารศึกษา (POL3) กับด้านการ
บริหารจัดการ (POL4) และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุดคือ ด้านความมั่นคงอาหาร (POL1) กับ
ด้านอาหารศึกษา (POL3)  เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ ๓๒๒.๖๔๕ 
(p = .๐๐๐) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์ เอกลักษณ์อย่างมี
นัยส าคัญ และค่าดัชนี ไกเซอร์ -ไมเยอร์ -ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) มีค่าเท่ากับ .๘๒๘ แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะน าไป
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ ดังแสดงในตารางที่ ๓.๖ 
  

LEADER 

LEAD1 

LEAD2 

LEAD3 

LEAD4 

LEAD5

1.00 

0.83 

0.76 

0.72 
0.74 

0.78 

0.31 

0.42 

0.40 

0.46 

0.40 

0.12 

0.26 



๑๔๓ 
 

ตำรำงที่ ๓.๖  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรใน 
                   องค์ประกอบนโยบายภาครัฐด้านอาหาร 

ตัวแปร POL1 POL2 POL3 POL4 
POL1 ๑.๐๐๐    
POL2 .๗๗๐** ๑.๐๐๐   
POL3 .๖๗๕** .๗๖๑** ๑.๐๐๐  
POL4 .๗๒๖** .๗๙๓** .๘๔๘** ๑.๐๐๐ 
MEAN ๔.๑๕๐ ๔.๒๑๖ ๔.๑๓๖ ๔.๑๔๔ 
SD .๖๑๑ .๖๒๔ .๖๑๔ .๖๔๐ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .๘๒๘ 
Bartlett's Test of Sphericity = ๓๒๒.๖๔๕, df = ๖, p = .๐๐๐ 

หมายเหตุ: **p < .๐๑, n = ๑๐๐, ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการวัดองค์ประกอบนโยบายภาครัฐ
ด้านอาหาร พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ 

(2= .๘๖, df=๓, p=.๘๓๕) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) มีค่าเท่ากับ ๑.๐๐ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .๙๙ และ
ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .๐๐๑ แสดงว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ .๗๗ ถึง .๙๔ และ
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกตัว ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านการบริหาร
จัดการ (POL4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .๙๔ และมีความแปรผันร่วมกับนโยบายภาครัฐด้าน
อาหาร ร้อยละ ๘๘ รองลงมาคือ ด้านอาหารศึกษา (POL3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .๙๐ มี
ความแปรผันร่วมกับนโยบายภาครัฐด้านอาหาร ร้อยละ ๘๑ และตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญน้อย
ที่สุด คือด้านความมั่นคงอาหาร (POL1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .๗๗ และมีความแปรผัน
ร่วมกับนโยบายภาครัฐด้านอาหาร ร้อยละ ๖๐ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญของ
นโยบายภาครัฐด้านอาหาร ดังแสดงในตารางที่ ๓.๗ และภาพที่ ๓.๔ 
 
  



๑๔๔ 
 

ตำรำงที่ ๓.๗  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบนโยบายภาครัฐด้าน
อาหาร 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

POL1 .๗๗ .๔๗(๐.๐๕) ๘.๘๒** .๖๐ .๐๘ 
POL2 .๘๔ .๕๓(๐.๐๕) ๑๐.๒๕** .๗๑ .๑๕ 
POL3 .๙๐ .๕๕(๐.๐๕) ๑๑.๓๒** .๘๑ .๓๒ 
POL4 .๙๔ .๖๐(๐.๐๕) ๑๒.๓๑** .๘๘ .๕๐ 

2 =  .๘๖, df = ๓,  p = .๘๓๕, GFI = ๑.๐๐,  AGFI = .๙๙, RMR = .๐๐๑ 

หมายเหตุ: **p < .๐๑ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Chi-Square=0.86, df=3, P-value=0.83477, RMSEA=0.000 

ภำพที่ ๓.๔ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดนโยบายภาครัฐด้านอาหาร 

 ค) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงขององค์ประกอบผลส ำเร็จกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจอำหำร 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ตัวแปร 
ที่บ่งชี้องค์ประกอบผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .๕๔๗ ถึง .๘๐๕ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะ

POLICY 

POL1 

POL2 

POL3 

POL4 

1.00 

0.77 

0.84 

0.90 

0.94 

0.40 

0.29 

0.18 

0.12 

0.12 

0.01 



๑๔๕ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกตั้งแต่ขนาดปานกลางถึงขนาดสูง ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ (CHA4) กับบุคลากรมี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (CHA5) และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุดคือ มีการปรับกลยุทธ์
องค์รให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง (CHA1) กับบุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (CHA5) 
เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ ๓๙๘.๘๓๖ (p = .๐๐๐) แสดงว่า เมท
ริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์-ไม
เยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ .๘๓๕ แสดงว่า 
ตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ดังแสดงใน
ตารางที่ ๓.๘ 

ตำรำงที่ ๓.๘  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรใน 
  องค์ประกอบผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

ตัวแปร CHA1 CHA2 CHA3 CHA4 CHA5 
CHA1 ๑.๐๐๐     
CHA2 .๗๗๕** ๑.๐๐๐    
CHA3 .๗๕๕** .๗๘๙** ๑.๐๐๐   
CHA4 .๗๓๘** .๗๐๐** .๗๕๕** ๑.๐๐๐  
CHA5 .๕๔๗** .๕๗๑** .๖๒๗** .๘๐๕** ๑.๐๐๐ 
MEAN ๔.๐๓๖ ๔.๐๓๖ ๔.๐๔๔ ๓.๗๑๖ ๓.๘๑๘ 
SD .๕๘๗ .๕๗๖ .๖๒๔ .๗๐๒ .๗๒๗ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .๘๓๕ 
Bartlett's Test of Sphericity = ๓๙๘.๘๓๖, df = ๑๐, p = .๐๐๐ 

หมายเหตุ: **p < .๐๑, n = ๑๐๐, ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการวัดองค์ประกอบผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ดี พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ (2=๗.๗๘, df=๗, p = .๓๖๓) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่
มีนัยส าคัญ  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .๙๗ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .๙๓ และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่า
เท่ากับ .๐๓๘ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ .๕๙ ถึง .๙๐ และ
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกตัว ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือสร้างวัฒนธรรม



๑๔๖ 
 

องค์กรใหม่ (CHA2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .๙๐ และมีความแปรผันร่วมกับผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ร้อยละ ๘๑ รองลงมาคือ ปรับโครงสร้างของ
องค์กรให้เหมาะสม (CHA3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .๘๘ มีความแปรผันร่วมกับผลส าเร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ร้อยละ ๗๘ และตัวแปรที่มีน้ าหนัก
ความส าคัญน้อยที่สุด คือบุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (CHA5) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
เท่ากับ .๕๙ และมีความแปรผันร่วมกับผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร ร้อยละ ๓๕ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญของผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ดังแสดงในตารางที่ ๓.๙ และภาพที่ ๓.๕ 

ตำรำงที่ ๓.๙  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบผลส าเร็จการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

CHA1 .๘๖ .๕๐(๐.๐๕) ๑๐.๔๐** .๗๕ .๒๖ 
CHA2 .๙๐ .๕๑(๐.๐๕) ๑๐.๙๘** .๘๑ .๓๙ 
CHA3 .๘๘ .๕๖(๐.๐๕) ๑๑.๒๖** .๗๘ .๓๒ 
CHA4 .๗๕ ๐.๕๗(๐.๐๖) ๙.๕๙** .๕๖ .๐๗ 
CHA5 .๕๙ .๔๘(๐.๐๗) ๗.๒๘** .๓๕ .๐๓ 

2 = ๗.๗๘, df = ๗,  p = .๓๕๓, GFI = .๙๗,  AGFI = .๙๓, RMR = .๐๓๘ 

หมายเหตุ: **p < .๐๑ 

  



๑๔๗ 
 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square=7.78, df=7, P-value=0.35279, RMSEA=0.033 

 

ภำพที่ ๓.๕ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

 
 ง) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงขององค์ประกอบทศบำรมี  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ตัว
แปรที่บ่งชี้องค์ประกอบทศบารม ี(PARAMI) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .๓๓๐  ถึง .๘๒๓ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวก
ขนาดต่ าถึงขนาดสูง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุดคือ เมตตาบารมี (LOV)กับอุเบกขาบารมี 
(EQN) และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุดคือ สัจจบารมี (TRU) กับเมตตาบารมี (LOV) เมื่อ
พิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ ๘๓๓.๔๗๑ (p = .๐๐๐) แสดงว่า เมทริกซ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์ -ไม
เยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ .๘๙๕ แสดง
ว่า ตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ดังแสดง
ในตารางที่ ๓.๑๐ 
 

CHANGE 

CHA1 

CHA2 

CHA3 

CHA4 

CHA5

1.00 

0.86 

0.90 

0.88 

0.75 

0.59 

0.25 

0.19 

0.22 

0.44 

0.65 

0.34 

0.06 



๑๔๘ 
 

ตำรำงที่ ๓.๑๐  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรใน 
  องค์ประกอบทศบารมี 

ตัวแปร MOR REN EFF TRU GIV LOV EQN WIS END DTM 

MOR ๑.๐๐๐          
REN .๖๘๒** ๑.๐๐๐         
EFF .๗๖๘** .๗๕๕** ๑.๐๐๐        
TRU .๖๔๒** .๗๓๒** .๗๖๒** ๑.๐๐๐       
GIV .๔๗๐** .๔๙๔** .๔๕๐** .๓๓๐** ๑.๐๐๐      
LOV .๕๒๘** .๖๕๕** .๖๔๒** .๖๘๗** .๕๗๑** ๑.๐๐๐     
EQN .๕๓๓** .๖๖๔** .๖๙๘** .๖๖๘** .๖๒๕** .๘๒๓** ๑.๐๐๐    
WIS .๕๕๙** .๕๑๒** .๖๔๒** .๕๘๘** .๓๘๙** .๕๔๗** .๖๘๒** ๑.๐๐๐   
END .๕๕๕** .๖๖๔** .๖๖๐** .๖๕๓** .๔๒๕** .๖๙๑** .๗๐๘** .๗๔๘** ๑.๐๐๐  
DTM .๖๗๖** .๕๘๕** .๖๖๗** .๕๐๑** .๕๔๐** .๖๐๔** .๖๒๓** .๖๘๘** .๗๑๒** ๑.๐๐๐ 

Mean ๔.๓๔๐ ๔.๒๗๗ ๔.๓๓๗ ๔.๓๘๗ ๔.๑๑๐ ๔.๑๙๗ ๔.๒๒๓ ๔.๒๓๓ ๔.๒๔๗ ๔.๒๕๗ 

SD .๖๗๗ .๗๗๑ .๖๖๙ .๖๕๘ .๖๙๖ .๖๖๒ .๖๙๓ .๖๙๑ .๖๔๔ .๖๑๙ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .๘๙๕ 
Bartlett's Test of Sphericity = ๘๓๓.๔๗๑, df = ๔๕, p = .๐๐๐ 

   หมายเหตุ: **p < .๐๑, n = ๑๐๐, ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดทศบารมี (PARAMI) 

พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ (2=๓๕.๕๖, 
df=๒๗, p=.๑๒๕) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่า
เท่ากับ .๙๔๐ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .๘๗๗ และค่าดัชนี
รากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .๐๑๔ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
โมเดลที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการน าตน (SELF) การน าคน (PPLE) และการ
น างาน (WORK) กับตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งเป็นตัวแปรบ่งชี้ขององค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบของทศ
บารมี พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวบ่งชี้มีค่าเป็นบวกทั้งหมด และมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยมีค่า .๘๙, .๙๒ และ .๙๔ ตามล าดับ 



๑๔๙ 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์ประกอบการน าตน (SELF) พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยตัวบ่งชี้ที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ วิริย
บารมี (EFF) ซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .๙๐ รองลงมาคือ เนกขัมมบารมี (REN) สัจจบารมี 
(TRU) และศีลบารมี (MOR) ซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .๘๖,  .๘๕ และ .๘๐ ตามล าดับ โดย
สัดส่วนความแปรปรวนที่อธิบายได้ด้วยองค์ประกอบการน าตน มีค่าร้อยละ ๖๔ ถึงร้อยละ ๘๑ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์ประกอบการน าคน (PPLE) พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยตัวบ่งชี้ที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ
อุเบกขาบารมี (EQN) ซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .๙๓ รองลงมาคือเมตตาบารมี (LOV)  และ
ทานบารมี (GIV) ซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .๘๙ และ .๖๕ ตามล าดับ โดยสัดส่วนความ
แปรปรวนที่อธิบายได้ด้วยองค์ประกอบการน าคนมีค่าร้อยละ ๔๓ ถึงร้อยละ ๘๗ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์ประกอบการน างาน (WORK) พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยตัวบ่งชี้ที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด 
คือขันติบารมี (END) ซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .๘๙ รองลงมาคือปัญญาบารมี (WIS) และ
อธิษฐานบารมี (DTM) ซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .๘๔ และ .๘๑ ตามล าดับ โดยสัดส่วน
ความแปรปรวนที่อธิบายได้ด้วยองค์ประกอบการน างานมีค่าร้อยละ ๖๖ ถึงร้อยละ ๘๐ 
 ส าหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โมเดลที่
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทศบารมี (PARAMI) ซึ่งเป็นองค์ประกอบอันดับที่สอง
กับการน าตน (SELF) การน าคน (PPLE) และการน างาน (WORK) ซึ่งเป็นองค์ประกอบอันดับที่หนึ่ง 
พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของทั้ง ๓ องค์ประกอบมีค่าเป็นบวกทั้งหมด 
และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยองค์ประกอบมีค่าน้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุดในการบ่งชี้ถึง
ทศบารมีคือการน างาน (WORK) ซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .๙๔ รองลงมาคือการน าคน 
(PPLE) ซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .๙๒ ส่วนการน าตนเป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนัก
ความส าคัญน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .๘๙ โดยองค์ประกอบการน างาน การน า
คน และการน าตน มีความแปรปรวนร่วมกันกับทศบารมีร้อยละ ๘๗, ๘๔ และ ๘๐ ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่าตัวแปรสังเกตได้มีค่าความเที่ยงอยู่
ระหว่าง .๔๒๗ ถึง .๘๗๒ โดยตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงสูงสุดคืออุเบกขาบารมี (EQN) มีค่าความเที่ยง
เท่ากับ .๘๗๒ รองลงมาคือวิริยบารมี (EFF) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .๘๑๓ และตัวแปรที่มีค่าความ
เที่ยงต่ าสุดคือทานบารมี (GIV) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .๔๒๗ ในภาพรวมค่าความเที่ยงของตัวแปร
สังเกตได้ส่วนมากมีค่าปานกลางถึงสูง ยกเว้นทานบารมี (GIV) ที่มีค่าความเที่ยงต่ า และเมื่อพิจารณา
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า ค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่า
อยู่ในช่วง .๘๒๑ ถึง .๙๓๕ โดยตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์แบบมีทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์
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เป็นบวก) ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุดคือทศบารมี (PARAMI) และการน างาน 
(WORK) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .๙๓๕ มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก ตัวแปรที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รองลงมาคือทศบารมี (PARAMI) และการน าคน (PPLE) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .๙๑๗ และมคีวามสัมพันธ์ในระดับสูงมากเช่นเดียวกัน 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของโมเดลการวัดทศ
บารมี ดังแสดงในตารางที่ ๓.๑๑ และภาพที่ ๓.๖ 

ตำรำงท่ี ๓.๑๑  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบทศบารมี 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบอันดับที่หนึ่ง   
องค์ประกอบกำรน ำตน (SELF)   
MOR .๘๐ .๕๔  .๖๔ .๒๑ 
REN .๘๖ .๖๖(๐.๐๗) ๙.๙๕** .๗๓ .๓๑ 
EFF .๙๐ .๖๐(๐.๐๖) ๑๐.๗๖** .๘๑ .๔๕ 
TRU .๘๕ .๕๖(๐.๐๖) ๑๐.๐๔** .๗๓ .๓๓ 
องค์ประกอบกำรน ำคน (PPLE)   
GIV .๖๕ ๐.๔๖  .๔๓ .๑๑ 
LOV .๘๙ .๕๙(๐.๐๘) ๗.๖๒** .๗๙ .๔๘ 
EQN .๙๓ .๖๕(๐.๐๘) ๗.๘๙** .๘๗ .๖๔ 
องค์ประกอบกำรน ำงำน (WORK) 
WIS .๘๔ ๐.๕๘  .๗๑ .๔๑ 
END .๘๙ .๕๗(๐.๐๕) ๑๑.๓๔** .๘๐ .๔๘ 
DTM .๘๑ .๕๑(๐.๐๕) ๙.๘๖** .๖๖ .๓๔ 
กำรวิเครำะห์องค์ประกอบอันดับที่สอง 
หลักธรรมทศบำรมี 

การน าตน (SELF) .๘๙ .๘๙(๐.๑๑) ๘.๓๐** .๘๐  
การน าคน (PPLE) .๙๒ .๙๒(๐.๑๔) ๖.๗๕** .๘๔  

การน างาน (WORK)    .๙๔ .๙๓(๐.๑๐) ๙.๑๖** .๘๗  

2= ๓๕.๕๖, df = ๒๗, p= .๑๒๕, GFI= .๙๔๐, AGFI= .๘๗๗, RMR= .๐๑๔, RMSEA= .๐๕๖ 
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ตัวแปร           
ควำมเที่ยง 

MOR 
.๖๔๑ 

REN 
.๗๓๒ 

EFF 
.๘๑๓ 

TRU 
.๗๒๖ 

GIV 
.๔๒๗ 

ตัวแปร 
ควำมเที่ยง 

LOV 
.๗๙๑ 

EQN 
.๘๗๒ 

WIS 
.๗๐๗ 

END 
.๗๙๙ 

DTM 
.๖๖๐ 

 
 

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรแฝง 
ตัวแปรแฝง SELF PPLE WORK PARAMI 
SELF ๑.๐๐๐    
PPLE ๐.๘๒๑       ๑.๐๐๐   
WORK ๐.๘๓๗ ๐.๘๕๘ ๑.๐๐๐  
PARAMI ๐.๘๙๕ ๐.๙๑๗ ๐.๙๓๕ ๑.๐๐๐ 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  **p < .๐๑ 
 
 

 

ภำพที่ ๓.๖ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลการวัดทศบารมี 
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 ๓.๒.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
เมื่อได้ท าการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือตามข้อ ๓.๒.๒ จนได้เครื่องมือที่พร้อมใช้งาน
ได้แล้ว ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้  
 ๑) ประสานงานกับสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 ๒) ผู้วิจัยท าหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
 ๓) เก็บรวบรวมแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ ชุด เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ของโมเดลเครื่องมือวัดของตัวแปรสังเกตได้ และน าผลไป
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หากผลวิเคราะห์
พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง ตัวแปรแฝงนั้น
มีความเหมาะสมในการน าไปวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างต่อไป 
 ๔) เก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดจากประกอบการธุรกิจอาหารที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๑๒ แห่ง จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด ๔๒๐ ฉบับ ได้กลับคืนมา ๔๐๘ ฉบับ คิดเป็นอันตรา
การตอบกลับร้อยละ ๙๗  น ามาตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 ๓.๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ มีการด าเนินการดังนี้ 
 ๑) วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
     ๑.๑) วิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ

นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
(SPSS)  
     ๑.๒) วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ด้วยโปรแกรมสถิติข้ันสูง LISREL 
 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
     ๒.๑) วิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าสถิต ิคือ ความถี่ และร้อยละ 
     ๒.๒) วิเคราะห์ตัวแปรสังเกตได้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
(SPSS) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean: 

X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ค่าต่ าสุด (Minimum: Min) ค่าสูงสุด 
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(Maximum: Max) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variance: C.V. ) ค่าความเบ้  
(Skewness: Sk) ค่าความโด่ง (Kurtosis: Ku) เพ่ือดูลักษณะการแจกแจงของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
 ๓) การวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย       
 ๓.๑) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลเครื่องมือวัด โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ ในการหาค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 
ค่า Bartlett’s Test of Sphericity และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation) ของตัวแปรสังเกตได้ และน าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือ
ตรวจสอบว่าองค์ประกอบของแบบวัดที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ถ้ามี
ความสอดคล้องแสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง และตัวแปรแฝงมีความเหมาะสมในการน าไป
วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้างต่อไปได้ 
 ๓.๒) การวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)    
   ๓.๒.๑) ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square Statistics: χ2) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ
ความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้าค่าสถิติไคสแควร์มีค่าสูงมากและมี
นัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานยังไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ต้องท าการปรับ
โมเดลให้ค่าสถิติไคสแควร์มีค่าต่ าและไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงสามารถสรุปได้ว่าโมเดลตามสมมติฐาน
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของค่าไคสแควร์กับค่าองศาอิสระ 
(Degree of Freedom: df) ควรมีค่าน้อยกว่า ๒ หรือ χ2/df  < ๒ และค่า Chi-Square test ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>๐.๐๕) 
  ๓.๒.๒) ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of Fit Index: GFI) และค่า
ดัชนีความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีค่าระหว่าง ๐ ถึง 
๑ ค่า GFI และ AGFI ควรมีค่ามากกว่า .๙๐ และเข้าใกล้ ๑.๐๐ จึงจะแสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์        
  ๓.๒.๓) ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือมาตรฐาน (Standardized 
Root Mean Squared Residual: SRMR) ถ้าโมเดลมีความกลมกลืนสูง ค่า SRMR ต้องไม่เกิน .๐๕ 
จึงจะสรุปได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์        
  ๓.๒.๔) ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ(Root 
Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกความไม่สอดคล้องของโมเดล
กับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร RMSEA ควรมีค่าต่ ากว่า .๐๕ จึงจะสรุปได้ว่าโมเดล
ตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์   



๑๕๔ 
 

  ๓.๒.๕) เส้นกราฟ Q-Plot ควรมีค่าความชันมากกว่าเส้นในแนวทแยง หรือค่า 
Slope > ๑.๐๗ 

๓.๒ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ  
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed  Methods Research)   ในส่วนของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยแบ่งการวิจัยเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ ๑ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น า ภาวะผู้น าเชิงบารมี 
หลักธรรมทศบารมี  ศึกษานโยบายภาครัฐด้านอาหาร การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดย
การศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ขั้นที่ ๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนในรายละเอียดจากความรู้และ 

ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญใน

สาขาต่าง ๆ และผู้ประกอบการธุรกิจอาหารโดยตรง  

ขั้นที่ ๓ การพัฒนาองค์ความรู้โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและ

นโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

 ๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) ในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
 การวิจัยในเชิงคุณภาพในส่วนของการศึกษาภาคสนาม ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแบบเจาะจง ประกอบด้วย ๔ กลุ่ม คือกลุ่มที่ ๑ พระภิกษุ ๒ รูปและนักวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา ๓ คน กลุ่มที่ ๒ นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ คน กลุ่มที่ ๓  ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ๓ คนและนักวิชาการด้านอาหาร ๒ คน กลุ่มที่ ๔ ผู้บริหาร
ระดับสูงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๕ คน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๘ รูปหรือคน โดยก าหนดล าดับ
ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 
 ล าดับที่ ๒ พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช 
 ล าดับที่ ๓ ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตย
สภา 

                                                           

 ๗ Joreskog, K.G. and Sorbom, LISREL 8 Structural Equation Modeling with the 

SIMPLIS Command Language, (Chicago: Scientific Software International, 1996), pp.110-111. 



๑๕๕ 
 

 ล าดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ -อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ล าดับที่ ๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 ล าดับที่ ๖ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
 ล าดับที่ ๗ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ล าดับที่ ๘ รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ล าดับที่ ๙ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ประธานคณะกรรมการ
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
 ล าดับที่ ๑๐ นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง ประธานคณะกรรมการด้านความมั่นคง
อาหาร และประธานคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
 ล าดับที่ ๑๑ นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 
 ล าดับที่ ๑๒ นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
 ล าดับที่ ๑๓ ดร.สายันต์ รวดเร็ว นักวิชาการอาหารและยาช านาญการ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
 ล าดับที่ ๑๔ ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภค
ภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)   
 ล าดับที่ ๑๕ นายธรรศ ทังสมบัติ นายกกิตติมศักดิ์และประธานกลุ่มผู้ผลิตอาหารทะเล 
 ล าดับที่ ๑๖  ดร.องอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน  
 ล าดับที่ ๑๗ นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป  
 ล าดับที่ ๑๘ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป 
 ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นการ
จัดสนทนากลุ่มเพ่ือยืนยันและขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความคิดเห็นต่อองค์ความรู้จากการวิจัยซึ่ง



๑๕๖ 
 

สังเคราะห์มาจากผลการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถามและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ๓ คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหาร ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย ๒ คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา ๒ คน โดยการเลือกแบบเจาะจง รวมจ านวน ๙ คน โดยก าหนด
ล าดับดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 ล าดับที่ ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ล าดับที่ ๓ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ล าดับที่ ๔ ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
 ล าดับที่ ๕ อาจารย์พรทิพย์ เดชเกรียงไกรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ล าดับที่ ๖ อาจารย์ พลอากาศตรี ดร. นภัทร แก้วนาค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ความ
มั่นคงและไซเบอร์ กองทัพอากาศ 
 ล าดับที่ ๗ อาจารย์ ดร.ล าพอง กลมกูล อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ และรักษาการ
ผู้อ านวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 ล าดับที่ ๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ล าดับที่ ๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยในระยะที่ ๑ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพคู่ขนานกับการวิจัยเชิง
ปริมาณ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยเสริมกัน และได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์มากกว่าการใช้วิธีใดวิธีหนึ่งวิธีเดียว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) แบบสัมภาษณ์ (Interview Form)   



๑๕๗ 
 

 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
 การสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแนวค าถามตามกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน แล้วน าเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความครอบคลุมของข้อค าถามและเนื้อหา โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด วันที่และ
สถานที่ให้สัมภาษณ์ (กรณีสัมภาษณแ์บบพบหน้ากัน หรือ Face-to-Face) ในกรณีสัมภาษณ์ออนไลน์ 
ใช้การสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 
 ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ ๑) ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ๒) ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมี ๓) ปัจจัยนโยบายภาครัฐด้านอาหาร ๔) การประยุกต์ใช้
หลักธรรมทศบารมีในการสร้างผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ตอนที่ ๓ แบบสัมภาษณ์ถึงปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ  
 ๒) การตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์  
 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหารายข้อ (Item Content Validity: I-CVI) และความตรงเชิง
เนื้อหาทั้งฉบับ (Content Validity for Scale: S-CVI) โดยการน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้ว
เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพ่ือขอค าแนะน า และความเห็นชอบ ก่อนจะ
น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕ คน เพ่ือท าการตรวจสอบ ดังนี้ 
 ๑) ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือ
สร้างความเชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ  
 ๒) รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔) อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 ๕) อาจารย์ ดร.ล าพอง กลมกูล อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ และรักษาการผู้อ านวยการ
ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสัมภาษณ์ โดยการพิจารณาในด้านเนื้อหาสาระ 
ความตรงเชิงเนื้อหารายข้อ ( Item Content Validity: I-CVI) และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ 
(Content Validity for Scale: S-CVI) ตลอดจนภาษาที่ใช้ โดยมาตรประเมินความสอดคล้องมี ๔ 
ระดับ คือ 
 ๑ = ไม่สอดคล้อง 
 ๒ = สอดคล้องบางส่วน 
 ๓ = ค่อนข้างสอดคล้อง 
 ๔ = มีความสอดคล้องมาก 
 เกณฑ์การแปลความหมายการหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา จะน าเฉพาะข้อที่ได้รับการ
ประเมิน ๓ หรือ ๔ เท่านั้น (ถือว่ามีความสอดคล้อง) มาค านวณ จ านวนผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๓ คน 
ไม่ควรเกิน ๑๐ คน๘   
 การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity for Scale: S-CVI) หาได้ ๒ วิธี คือ 
 วิธีที่ ๑  S-CVI  = ∑ (I-CVI)/p     
เมื่อ p = จ านวนข้อค าถาม 
 วิธีที่ ๒  S-CVI  = ∑ P/n           
เมื่อ P = สัดส่วนความสอดคล้องของข้อค าถามของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
     n = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 ค่า CVI ควรมีค่ามากกว่า ๐.๘ ขึ้นไป ซึ่งค่าความตรงเชิงเนื้อหารายข้อ (Item Content 
Validity: I-CVI) และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (Content Validity for Scale: S-CVI) มีค่าเท่ากับ 
๑.๐๐  แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความตรงตามเนื้อหา สามารถน าไปใช้ได้ 
 ส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้วิจัยจัดท าเอกสารประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ โดย
ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย รูปแบบการวิจัย สรุปข้อ
ค้นพบและประเด็นองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ซึ่งในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยนี้ได้ก าหนดประเด็นการ
สนทนากลุ่มเฉพาะไว้ ๓ ประเด็น คือ ๑) ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่ อย่างไร ๒) ปัจจัยของภาวะผู้น าเชิง
ทศบารมีและนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
                                                           

 ๘ Lynn, M.R., “Determination and Quantification of Content Validity”, Nursing 
Research, 36(6), (1986): 382-385. 
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อาหารตามผลการวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ๓) โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิง
ทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
ที่พัฒนาขึ้นควรมีแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติอย่างไร   

 ๓.๓.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อได้แบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาแล้ว ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
  ๑) ประสานงานผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยท าการนัดหมายวัน เวลา และ
สถานที่ที่จะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในกรณีสัมภาษณ์ออนไลน์ จะส่ง Link Zoom ID และ
รหัสผ่านให้เพ่ือเชื่อมต่อกับโปรแกรม Zoom Meeting ในวันและเวลาที่นัดหมาย 
  ๒) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากผู้อ านวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ เพ่ือส่งให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการขอเข้าสัมภาษณ์เชิงลึกและเซ็นต์
รับรองหลังการให้สัมภาษณ์แล้ว 
  ๓) ศึกษาประเด็นที่จะสัมภาษณ์ เตรียมแบบสัมภาษณ์ อุปกรณ์บันทึกเสียง เครื่อง
บันทึกภาพในการสัมภาษณ์ ก่อนสัมภาษณ์ผู้วิจัยสนทนากับผู้ให้สัมภาษณ์เบื้องต้นเพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคย ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ขออนุญาตการใช้เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ
ขณะสัมภาษณ์ แล้วด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  ส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้วิจัยท าการนัดหมายผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้าร่วมการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ นัดหมายวันและเวลาที่สะดวกกับผู้ทรงคุณวุฒิทุกคน ขอหนังสือเชิญเข้าร่วมการสนทนา
กลุ่มเฉพาะจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ เพ่ือส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนพร้อมกับส่ง
เอกสารประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ศึกษาก่อนล่วงหน้า และติดต่อยืนยัน
ก่อนวันที่นัดหมายหนึ่งวัน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การประชุมสนทนากลุ่มเฉพาะโดยวิธีออนไลน์ ผ่าน
โปรแกรม Zoom Meeting ผู้วิจัยท าการติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือส่ง Link Zoom ID และรหัสผ่านให้
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเชื่อมต่อกับโปรแกรม Zoom Meeting ในวันและเวลาที่นัดหมาย ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยขออนุญาตผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะในการบันทึกเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหวในขณะสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการอย่างครบถ้วน แล้ว
น ามาสรุปประเด็นเนื้อหาต่าง ๆ เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 ๓.๓.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ๑) การจัดเตรียมข้อมูล โดยการถอดเทปค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญแต่ละคน ในแต่
ละข้อค าถาม จัดหมวดหมู่ตามข้อค าถาม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
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 ๒) การก าหนดประเด็นวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และประเด็นย่อยจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จ าแนกข้อมูลตามประเด็นส าคัญ  
 ๓) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิ เคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (Descriptive Content 
Analysis) เพ่ือสรุปประเด็นส าคัญในแต่ละประเด็นสัมภาษณ์ แล้วน ามาจ าแนกเนื้อหาที่สอดคล้อง
ตรงกันในแต่ละประเด็น โดยการหาค่าความถี่ และสร้างข้อสรุป แล้วน ามาตีความ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วน าไปสรุปร่วมกับข้อค้นพบเชิงประจักษ์ที่
ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพ่ือสรุปเป็นประเด็นองค์ความรู้
ต่อไป 
 หลังจากที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามและข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ได้ท าการตรวจสอบยืนยันประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยโดยการจัด
สนทนากลุ่มเฉพาะ น าข้อมูลจากบันทึกการสนทนากลุ่มเฉพาะมาท าการวิเคราะห์เนื้อหา และสร้าง
ข้อสรุปตามประเด็นที่ก าหนดไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ น าข้อค้นพบจากการ
สนทนากลุ่มเฉพาะมาสังเคราะห์ร่วมกับข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
พัฒนาเป็นโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่มีความสมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น และน าข้อสรุป
ในแต่ละประเด็นมาเชื่อมโยงกันเป็นองค์ความรู้จากการวิจัยในรูปแบบของแผนที่ความคิด (Mind 
map)  และสังเคราะห์เป็นโมเดลองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 



 
 

บทท่ี ๔ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาเรื่อง “โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐ
เพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑. 
เพ่ือศึกษาลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๒. เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และ ๓. เพ่ือน าเสนอโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะ
ผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี มีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  
  ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

  ๔.๒.๑ ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
     อาหาร   
  ๔.๒.๒ ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการ 
     บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
  ๔.๒.๓ โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือ
     ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ๔.๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะ  
  ๔.๔ องค์ความรู้  

  ๔.๓.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

  ๔.๓.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยแบ่งการวิจัยเป็น ๒ 

ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ ตอนที่ ๑ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม และระยะที่ ๑ ตอน
ที่ ๒ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ในหัวข้อนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานจากผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
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 ๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔ ส่วนมากมีอายุ
ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐ รองลงมามีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘ 
และอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี และ ๕๑ ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ และ ๗.๑ ตามล าดับ ส าหรับ
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
๖๓.๗ รองลงมามีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒ และการศึกษาระดับปริญญาโท
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘.๑ ทางด้านต าแหน่งงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นพนักงาน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๑.๘  รองลงมาเป็นผู้บริหารระดับต้น (ตั้งแต่หัวหน้าขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐ มีผู้บริหาร
ระดับกลาง (ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป) และผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป) คิดเป็นร้อย
ละ ๑๑.๘ และ ๓.๔ ตามล าดับ ทางด้านอายุการท างาน ส่วนมากมีอายุการท างาน ๑-๕ ปี คิดเป็นร้อย
ละ ๔๔.๔ รองลงมามีอายุการท างาน ๖-๑๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕ อายุการท างาน ๑๑-๑๕ ปี ๑๖-
๒๐ ปี และ ๒๑ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕, ๑๒.๓ และ ๘.๓ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ ๔.๑ 

ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ               
ชาย  ๑๓๒ ๑๓.๕๔ 
หญิง  ๒๗๖ ๑๔.๐๘ 
รวม ๔๐๘ ๑๐๐ 
อาย ุ    
๒๐-๓๐ ปี  ๑๓๘ ๓๓.๘ 
๓๑-๔๐ ปี  ๑๔๓ ๓๕.๐ 
๔๑-๕๐ ปี  ๙๘ ๒๔.๐ 
๕๑ ปี ขึ้นไป  ๒๙ ๗.๑ 
รวม ๔๐๘ ๑๐๐ 
ระดับการศึกษา    
ต่ ากว่าปริญญาตรี  ๑๑๕ ๒๘.๒ 
ปริญญาตรี  ๒๖๐ ๖๓.๗ 
ปริญญาโทข้ึนไป  ๓๓ ๘.๑ 
รวม ๔๐๘ ๑๐๐ 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ต าแหน่งงาน ๑๔ ๓.๔ 
ผู้บริหารระดับกลาง (ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกข้ึนไป) ๔๘ ๑๑.๘ 
ผู้บริหารระดับต้น (ตั้งแต่หัวหน้าขึ้นไป) ๙๔ ๒๓.๐ 
พนักงาน ๒๕๒ ๖๑.๘ 
รวม ๔๐๘ ๑๐๐ 
อายุการท างาน    
๑-๕ ปี  ๑๘๑ ๔๔.๔ 
๖-๑๐ ปี  ๙๖ ๒๓.๕ 
๑๑-๑๕ ปี  ๔๗ ๑๑.๕ 
๑๖-๒๐ ปี  ๕๐ ๑๒.๓ 
๒๑ ปี ขึ้นไป  ๓๔ ๘.๓ 
รวม ๔๐๘ ๑๐๐ 

  
 ๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลสมการโครงสร้าง
พุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในโมเดล มีตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด ๒๔ 
ตัวแปร ที่ใช้วัดตัวแปรแฝง ๗ ตัวแปร คือ ๑) ทศบารมี (PARAMI) ๒) การน าตน (SELF) ๓) การน าคน 
(PPLE) ๔) การน างาน (WORK) ๕) ภาวะผู้น าเชิงบารมี (LEADER) ๖) นโยบายภาครัฐด้านอาหาร 
(POLICY) ๗) ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (CHANGE)  
 ทศบารมี (PARAMI) เป็นตัวแปรแฝงภายนอกอันดับที่สอง (Second Order Factor) และ
เป็นตัวแปรแฝงภายนอกเพียงตัวเดียวในโมเดลนี้ ประกอบด้วยตัวแปรแฝงภายในที่เป็นองค์ประกอบ
อันดับที่หนึ่ง (First Order Factors) จ านวน ๓ ตัวแปร คือ การน าตน (SELF) การน าคน (PPLE) และ
การน างาน (WORK) ตัวแปรแฝงภายในอ่ืน ได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงบารมี (LEADER) นโยบายภาครัฐด้าน
อาหาร (POLICY) และผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
(CHANGE) 
 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในโมเดลมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการ

กระจายและการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัว ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คะแนนต่ าสุด (Min) คะแนนสูงสุด (Max) สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ค่าความ
เบ้ (Sk) ค่าความโด่ง (Ku) โดยแยกวิเคราะห์ผลแต่ละตัวแปรดังต่อไปนี้ 
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 เมื่อพิจารณาด้านภาวะผู้น าเชิงบารมี (LEADER) พบว่าโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของตัวแปร

ภาวะผู้น าเชิงบารมีอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = ๔.๓๐) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการมีศิลปะ

การสื่อสาร (LEAD2) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅ = ๔.๓๖) รองลงมาคือมีความซื่อสัตย์ (LEAD3) (X̅ = 

๔.๓๓) และมีวิสัยทัศน์ (LEAD1) (X̅ = ๔.๒๘) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย 
(C.V.) ของตัวแปร พบว่าตัวแปรมีการกระจายไม่แตกต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๓.๔๘ 
- ๑๔.๐๘ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่าตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้
ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่าข้อมูลของตัวแปรมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย พิจารณาค่าความโด่ง (Ku) 
พบว่าตัวแปรมีศิลปะการสื่อสาร (LEAD2) มีความซื่อสัตย์ (LEAD3) และเป็นแบบอย่างที่ดี (LEAD5)  
มีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปร
ดังกล่าวมีการกระจายของข้อมูลน้อย ในขณะที่ตัวแปรมีวิสัยทัศน์ (LEAD1) และสร้างแรงจูงใจ 
(LEAD4) มีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะต่ ากว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดงว่ามี
การกระจายของข้อมูลมาก 
 เมื่อพิจารณานโยบายภาครัฐด้านอาหาร (POLICY) พบว่าโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของตัวแปร

นโยบายภาครัฐด้านอาหารอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = ๔.๒๒) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

นโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (POL2) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅ = ๔.๓๐) รองลงมาคือ

นโยบายด้านความมั่นคงอาหาร (POL1) (X̅ = ๔.๒๑) และด้านการบริหารจัดการ (POL4) (X̅ = 
๔.๒๐) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่าตัวแปรมีการ
กระจายไม่แตกต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๓.๖๕ - ๑๕.๐๖ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ 
(Sk) ของตัวแปร พบว่าตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า
ข้อมูลของตัวแปรมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย พิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่าตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจง
ข้อมูลในลักษณะต่ ากว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก 
 เมื่อพิจารณาด้านผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
(CHANGE) พบว่าโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของตัวแปรผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๑๓) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรใหม่ (CHA2) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅ = ๔.๒๒) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือปรับ

โครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม (CHA3) (X̅ = ๔.๒๐) มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลง (CHA1) (X̅ = ๔.๑๗) มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ (CHA4) (X̅ = 

๔.๐๔) และบุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (CHA5) (X̅ = ๔.๐๒) ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยใน ๔ 
ด้านหลังอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่าตัวแปรมี
การกระจายไม่แตกต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๔.๐๘ - ๑๘.๒๒ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ 
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(Sk) ของตัวแปร พบว่าตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า
ข้อมูลของตัวแปรมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย พิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ 
(CHA2) ปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม (CHA3) และบุคลากรมีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง (CHA5) มีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า 
๐) แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีการกระจายของข้อมูลน้อย ในขณะที่ตัวแปรมีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง (CHA1) และมีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ (CHA4) 
มีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะต่ ากว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดงว่ามีการ
กระจายของข้อมูลมาก 
 เมื่อพิจารณาด้านการน าตน (SELF) พบว่าโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของตัวแปรการน าตน อยู่

ในระดับมากที่สุด (X̅ = ๔.๓๗) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความจริงใจ (สัจจบารมี) (TRU) 

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅ = ๔.๔๒)  รองลงมาคือรักษากายวาจา (ศีลบารมี, MOR) ( X̅ = ๔.๓๘) และมี

ความสงบใจ (เนกขัมมบารมี, REN) กับมีความเพียรพยายาม (วิริยบารมี, EFF) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X̅ = 
๔.๓๔) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่าตัวแปรมีการกระจายไม่
แตกต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๔.๑๖ - ๑๕.๖๙ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัว
แปร พบว่าตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่าข้อมูลของตัว
แปรมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย พิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่ามีความจริงใจ (สัจจบารมี,TRU) มีโค้งการ
แจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมี
การกระจายของข้อมูลน้อย ในขณะที่รักษากายวาจา (ศีลบารมี, MOR) มีความสงบใจ (เนกขัมมบารมี, 
REN) และมีความเพียรพยายาม (วิริยบารมี, EFF) มีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะต่ ากว่าโค้ง
ปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก 
 เมื่อพิจารณาด้านการน าคน (PPLE) พบว่าโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของตัวแปรการน าคน อยู่

ในระดับมากที่สุด (X̅ = ๔.๒๖) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความรักปรารถนาดี (เมตตา

บารมี, LOV) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅ = ๔.๓๐)  รองลงมาคือความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี , 

EQN)( X̅ = ๔.๒๙) และรู้จักให้ (ทานบารมี, GIV) (X̅ = ๔.๑๘) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่าตัวแปรมีการกระจายไม่แตกต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 
๑๔.๕๗ - ๑๕.๗๓ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่าตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงใน
ลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่าข้อมูลของตัวแปรมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย พิจารณาค่าความ
โด่ง (Ku) พบว่าความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี, EQN) มีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะ
สูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีการกระจายของข้อมูลน้อย 
ในขณะที่รู้จักให้ (ทานบารมี, GIV) และมีความรักปรารถนาดี (เมตตาบารมี, LOV) มีโค้งการแจกแจง
ของข้อมูลในลักษณะต่ ากว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก 



๑๖๖ 
 

 เมื่อพิจารณาด้านการน างาน (WORK) พบว่าโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของตัวแปรการน างาน 

อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = ๔.๓๐) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความตั้งใจมั่น (อธิษฐานบารมี, 

DTM) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅ = ๔.๓๑)  รองลงมาคือมีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี, WIS) (X̅ = ๔.๓๐) 

และมีความอดทน (ขันติบารมี, END) (X̅ = ๔.๒๙) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) 
ของตัวแปร พบว่าตัวแปรมีการกระจายไม่แตกต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๓.๗๔ - 
๑๔.๘๔ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่าตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย 
(ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่าข้อมูลของตัวแปรมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย พิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า
ทุกตัวแปรมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะต่ ากว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดงว่ามี
การกระจายของข้อมูลมาก  
 เมื่อพิจารณาตัวแปรแฝงภายนอกทศบารมี (PARAMI) พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

(X̅ = ๔.๓๑) มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ๑๒.๕๓ พิจารณาค่าความเบ้ (Sk) มีการแจกแจงใน
ลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่าข้อมูลของตัวแปรมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย พิจารณาค่าความ
โด่ง (Ku) มีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความมากกว่า ๐) แสดงว่ามี
การกระจายของข้อมูลน้อย  
 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรดังแสดงในตารางที่ ๔.๒ 

ตารางที่ ๔.๒ ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศ
 บารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
 ธุรกิจอาหาร (n = ๔๐๘) 

ตัวแปร x̅ ระดับ S.D. Min Max C.V. Sk Ku 
LEAD1 ๔.๒๘ มากที่สุด .๕๘ ๒.๔๐ ๕.๐๐ ๑๓.๕๔ -.๕๗ -.๐๘ 
LEAD2 ๔.๓๖ มากที่สุด .๖๑ ๒.๒๐ ๕.๐๐ ๑๔.๐๘ -.๗๙ .๐๖ 
LEAD3 ๔.๓๓ มากที่สุด .๕๘ ๑.๔๐ ๕.๐๐ ๑๓.๔๘ -.๘๙ ๑.๓๐ 
LEAD4 ๔.๒๕ มากที่สุด .๖๐ ๒.๒๐ ๕.๐๐ ๑๔.๐๗ -.๕๘ -.๐๓ 
LEAD5 ๔.๒๘ มากที่สุด .๖๐ ๒.๒๐ ๕.๐๐ ๑๓.๙๘ -.๖๓ .๒๐ 
LEADER ๔.๓๐ มากที่สุด .๕๒ ๒.๔๘ ๕.๐๐ ๑๒.๐๐ -.๘๖ .๗๘ 
POL1 ๔.๒๑ มากที่สุด .๕๘ ๒.๒๐ ๕.๐๐ ๑๓.๙๐ -.๔๗ -.๑๑ 
POL2 ๔.๓๐ มากที่สุด .๕๙ ๒.๔๐ ๕.๐๐ ๑๓.๖๕ -.๕๙ -.๒๔ 
POL3 ๔.๑๗ มาก .๖๓ ๒.๔๐ ๕.๐๐ ๑๕.๐๖ -.๔๒ -.๕๑ 
POL4 ๔.๒๐ มาก .๖๑ ๒.๒๐ ๕.๐๐ ๑๔.๔๕ -.๕๒ -.๑๔ 
POLICY ๔.๒๒ มากที่สุด .๕๕ ๒.๕๐ ๕.๐๐ ๑๓.๐๗ -.๕๕ -.๑๑ 
CHA1 ๔.๑๗ มาก .๖๐ ๒.๖๐ ๕.๐๐ ๑๔.๓๓ -.๓๙ -.๔๒ 
CHA2 ๔.๒๒ มากที่สุด .๕๙ ๒.๐๐ ๕.๐๐ ๑๔.๐๘ -.๕๓ .๑๗ 
CHA3 ๔.๒๐ มาก .๖๒ ๒.๐๐ ๕.๐๐ ๑๔.๗๑ -.๕๗ .๒๑ 
CHA4 ๔.๐๔ มาก .๖๘ ๑.๘๐ ๕.๐๐ ๑๖.๘๑ -.๓๙ -.๓๖ 
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ตัวแปร x̅ ระดับ S.D. Min Max C.V. Sk Ku 
CHA5 ๔.๐๒ มาก .๗๓ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๘.๒๒ -.๕๘ .๑๖ 
CHANGE ๔.๑๓ มาก .๕๗ ๑.๙๒ ๕.๐๐ ๑๓.๘๘ -.๔๗ -.๐๗ 
MOR ๔.๓๘ มากที่สุด .๖๓ ๒.๓๓ ๕.๐๐ ๑๔.๓๓ -.๗๑ -.๒๔ 
REN ๔.๓๔ มากที่สุด .๖๘ ๒.๐๐ ๕.๐๐ ๑๕.๖๙ -.๗๔ -.๑๒ 
EFF ๔.๓๔ มากที่สุด .๖๑ ๒.๓๓ ๕.๐๐ ๑๔.๑๖ -.๖๑ -.๑๗ 
TRU ๔.๔๒ มากที่สุด .๖๓ ๒.๓๓ ๕.๐๐ ๑๔.๑๘ -.๘๗ .๐๑ 
SELF ๔.๓๗ มากที่สุด .๖๗ ๒.๕๘ ๕.๐๐ ๑๓.๐๖ -.๗๘ .๐๓ 
GIV ๔.๑๘ มาก .๖๖ ๒.๐๐ ๕.๐๐ ๑๕.๗๓ -.๕๑ -.๑๔ 
LOV ๔.๓๐ มากที่สุด .๖๓ ๒.๓๓ ๕.๐๐ ๑๔.๕๗ -.๖๔ -.๑๐ 
EQN ๔.๒๙ มากที่สุด .๖๕ ๑.๖๗ ๕.๐๐ ๑๕.๒๕ -.๗๘ .๓๙ 
PPLE ๔.๒๖ มากที่สุด .๕๙ ๒.๔๔ ๕.๐๐ ๑๓.๘๔ -.๖๗ .๐๕ 
WIS ๔.๓๐ มากที่สุด .๖๔ ๒.๐๐ ๕.๐๐ ๑๔.๘๔ -.๖๑ -.๒๐ 
END ๔.๒๙ มากที่สุด .๖๑ ๒.๖๗ ๕.๐๐ ๑๔.๒๗ -.๔๗ -.๕๑ 
DTM ๔.๓๑ มากที่สุด .๕๙ ๒.๓๓ ๕.๐๐ ๑๓.๗๔ -.๕๒ -.๒๘ 
WORK ๔.๓๐ มากที่สุด .๕๗ ๒.๔๔ ๕.๐๐ ๑๓.๑๗ -.๖๑ -.๑๒ 
PARAMI ๔.๓๑ มากที่สุด .๕๔ ๒.๖๙ ๕.๐๐ ๑๒.๕๓ -.๗๒ .๑๐ 

 ๔.๑.๓ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้เพื่อใช้สร้างเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐ
เพื่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลสมการโครงสร้างพุทธ
ภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเ พ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเป็นสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน
ว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) หรือไม่ มีค่าสถิติทดสอบเท่ากับ 
๑๐๑๒๗.๑๗๓ (p = .๐๐๐) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดของกลุ่ม
ตัวอย่างแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และค่าดัชนีไกเซอร์-ไม
เยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Okin Measure of Sampling Adequacy: KMO) มีค่าเท่ากับ .๙๖๔ 
โดยมีค่าเข้าใกล้ ๑ แสดงว่า ตัวแปรในข้อมูลชุดนี้มีความสัมพันธ์กัน เหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์ใน
โมเดลลิสเรลต่อไป 
 เมื่อพิจารณาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้จ านวน ๒๔ ตัวแปร พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่มีจ านวน ๒๗๖ คู่ มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๓๒๑ ถึง .๘๓๑ เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้พบว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 
.๐๑) และเป็นความสัมพันธ์ทางบวก แสดงว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวแปรเป็นไปในทิศทาง
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เดียวกัน โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือนโยบายภาครัฐด้านอาหารศึกษา (POL3) กับด้าน
การบริหารจัดการ (POL4) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ     
.๘๓๑ คือนโยบายทั้งสองด้านมีความสัมพันธ์กันสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์รองลงมาอีก ๒ คู่ ในระดับสูงใกล้เคียงกัน คือมีความรักปรารถนาดี (เมตตาบารมี) (LOV) 
กับความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี) (EQN) ซึ่งเป็นบารมีด้านการน าคนเช่นเดียวกัน และเป็น
พรหมวิหารธรรมเหมือนกัน โดยมีขนาดความสัมพันธ์กันในระดับสูงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.๐๑ เท่ากับ .๘๒๘ และอีกคู่หนึ่งคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ (CHA2) กับการปรับโครงสร้าง
องค์กรให้เหมาะสม (CHA3) ซึ่งเป็นตัวแปรบ่งชี้ของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่ต้องมีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๘๒๐ และเป็นความสัมพันธ์กันในระดับสูงเช่นเดียวกัน 
 พิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสัง เกตได้ระหว่างกลุ่มตัวแปรด้านเดียวกัน มี
ความสัมพันธ์ที่สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 ด้านภาวะผู้น าเชิงบารมี (LEADER) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๕๘๘ ถึง 
.๗๙๕ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ มีความซื่อสัตย์ (LEAD3) กับสร้างแรงจูงใจ (LEAD4) 
โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๗๙๕ เมื่อมีความซื่อสัตย์
เพ่ิมขึ้น สร้างแรงจูงใจได้เพ่ิมขึ้น ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุดคือ มีศิลปะการสึ่อสาร 
(LEAD2) กับมีความซื่อสัตย์ (LEAD3) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
เท่ากับ .๕๘๘ 
 ทางด้านนโยบายภาครัฐด้านอาหาร (POLICY) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 
.๗๔๘ ถึง .๘๓๑ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ นโยบายภาครัฐด้านอาหารศึกษา (POL3) 
กับด้านการบริหารจัดการ (POL4) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
เท่ากับ .๘๓๑ กล่าวคือนโยบายทั้งสองด้านมีความสัมพันธ์กันภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้าน
อาหารของประเทศไทยที่ต้องสอดประสานกันเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน
ต่ าสุดคือ ด้านความมั่นคงอาหาร (POL1) กับด้านอาหารศึกษา (POL3) โดยมีขนาดความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๗๔๘ ซึ่งก็เป็นความสัมพันธ์กันในระดับสูงเช่นเดียวกัน 
 ด้านผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (CHANGE) 
พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๖๒๒ ถึง .๘๒๐ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ (CHA2) กับการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม (CHA3) ซึ่งเป็นตัว
แปรบ่งชี้ของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่ต้องมีการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกัน โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .
๘๒๐ ส่วนตัวแปรที่มีมีความสัมพันธ์กันต่ าสุดคือ มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการ
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เปลี่ยนแปลง (CHA1) กับบุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (CHA5) โดยมีขนาดความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๖๒๒  
 ด้านการน าตน (SELF) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๗๐๑ ถึง .๗๗๕ โดย
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ มีความเพียรพยายาม (วิริยบารมี) (EFF) กับมีความจริงใจ (สัจ
จบารมี) (TRU) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๗๗๕ โดยที่
เมื่อบุคคลมีความจริงใจแล้ว ก็จะมีความเพียรพยายามร่วมด้วย ส่วนตัวแปรที่มีมีความสัมพันธ์กัน
ต่ าสุดคือ มีความสงบใจ (เนกขัมมบารมี) (REN) กับมีความจริงใจ (สัจจบารมี) (TRU) โดยมีขนาด
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๗๐๑ 
 ด้านการน าคน (PPLE) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๖๙๗ ถึง .๘๒๘ โดย
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ มีความรักปรารถนาดี (เมตตาบารมี) (LOV) กับความวางใจเป็น
กลาง (อุเบกขาบารมี) (EQN) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .
๘๒๘ ซึ่งเป็นพรหมวิหารธรรมที่ต้องเกื้อหนุนกัน ส่วนตัวแปรที่มีมีความสัมพันธ์กันต่ าสุดคือ รู้จักให้  
(ทานบารมี) (GIV) กับมีความรักปรารถนาดี (เมตตาบารมี) (LOV) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๖๙๗ 
 ด้านการน างาน (WORK) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๗๓๒ ถึง .๘๐๒ 
โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ มีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) (WIS) กับมีความอดทน (ขันติ
บารมี) (END) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๘๐๒ ผู้มี
ปัญญาย่อมมีความอดทนที่จะเอาชนะอุปสรรคเพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็จได้ ส่วนตัวแปรที่มีมี
ความสัมพันธ์กันต่ าสุดคือ มีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) (WIS) กับมีความตั้งใจมั่น (อธิษฐานบารมี) 
(DTM) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๗๓๒ 
 เมื่อมองในภาพรวมของทศบารมีหรือบารมีทั้ง ๑๐ ประการแล้ว พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๕๖๙ ถึง .๘๒๘ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ มีความรักปรารถนาดี 
(เมตตาบารมี) (LOV) กับความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี) (EQN) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๘๒๘ ซึ่งเป็นบารมีในพรหมวิหารธรรมที่ต้องเกื้อหนุนกัน 
ส่วนตัวแปรที่มีมีความสัมพันธ์กันต่ าสุดคือ มีความจริงใจ (สัจจบารมี) (TRU) กับรู้จักให้ (ทานบารมี) 
(GIV) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๕๖๙  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ในโมเดลสมการโครงสร้างพุทธ
ภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเ พ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ดังแสดงในตารางที่ ๔.๓  
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๔.๒ ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยท าการวิจัยคู่ขนานและเท่าเทียมกัน (Equal and 
Parallel Quantitative and Qualitative Methods) ได้ผลการวิจัยที่สามารถน ามาวิเคราะห์ร่วมกัน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในหัวข้อนี้ จึงน าผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ร่วมกัน อย่างไรก็ดี ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้
สถิติโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) จ าเป็นต้องพิสูจน์ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐ
เพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มีตัวแปรแฝง ๗ ตัวแปร คือ
๑) ทศบารมี (PARAMI) ๒) การน าตน (SELF) ๓) การน าคน (PPLE) ๔) การน างาน (WORK) ๕) 
ภาวะผู้น าเชิงบารมี (LEADER) ๖) นโยบายภาครัฐด้านอาหาร (POLICY) ๗) ผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (CHANGE) มีตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมด ๒๔ ตัวแปร 
 ทศบารมี (PARAMI) เป็นตัวแปรแฝงภายนอกที่เป็นองค์ประกอบอันดับที่สอง (Second 
Order Factor) ประกอบด้วยตัวแปรแฝงภายในที่เป็นองค์ประกอบอันดับที่หนึ่ง (First Order 
Factors) จ านวน ๓ ตัวแปร คือ การน าตน (SELF) การน าคน (PPLE) และการน างาน (WORK) ตัว
แปรแฝงภายในอ่ืน ได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงบารมี (LEADER) นโยบายภาครัฐด้านอาหาร (POLICY) และ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (CHANGE) 
 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและ
นโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  ผลการ
วิเคราะห์โมเดลในครั้งแรกพบว่า โมเดลไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๗๙๖.๙๒ ที่องศาอิสระเท่ากับ ๒๔๔ และความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 
.๐๐๐ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (Root Mean 
Squared Error of Approximation-RMSEA) มีค่าเท่ากับ .๐๗๕ 
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงปรับโมเดลโดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กัน
ได้ ซึ่งข้อตกลงเบื้องต้นในสถิติวิเคราะห์ด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ก าหนดให้มีการน าเทอม
ความคลาดเคลื่อนมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปรับโมเดลจึงได้ค่าขนาดอิทธิพลและค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น การปรับโมเดลพิจารณา
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จากดัชนีดัดแปลงโมเดล (modification indices) ผลการปรับโมเดลท าให้ได้โมเดลสมการโครงสร้าง
พุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ ๔.๔ และภาพท่ี ๔.๑ 
 จากผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบาย
ภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร พบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๒๓๑.๘๑ ค่าองศาอิสระเท่ากับ ๑๙๙ ความ
น่าจะเป็น (p) เท่ากับ .๐๕๕ นั่นคือ ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่า
ยอมรับสมมติฐานหลักท่ีว่าโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index-
GFI) ที่มีค่าเท่ากับ .๙๕๕ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit 
Index-AGFI) ที่มีค่าเท่ากับ .๙๓๒ ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ ๑ ทั้งสองค่า และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ย
ของส่วนที่เหลือ (Root Mean Square Residual-RMR) ที่มีค่าเท่ากับ .๐๒๒ ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ ค่าราก
ที่สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (Root Mean Squared Error 
of Approximation-RMSEA) มีค่าเท่ากับ .๐๒๐ และค่าเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานระหว่างตัว
แปรสูงสุด (Largest Standardized Residuals) ที่มีค่าเท่ากับ ๓.๔๙๒ สนับสนุนว่าโมเดลการวิจัยมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่าตัวแปรสังเกตได้มีค่าความเที่ยงอยู่
ระหว่าง .๕๒๓ ถึง .๘๔๒ โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าความเที่ยงสูงสุดคือ นโยบายภาครัฐด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร (POL2) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .๘๔๒ รองลงมาคือ การปรับโครงสร้างของ
องค์กรให้เหมาะสม (CHA3) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .๘๒๑ และมีความรอบรู้ (WIS) มีค่าความเที่ยง
เท่ากับ .๘๑๗  ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าความเที่ยงต่ าสุดคือ มีศิลปะการสื่อสาร (LEAD2) มีค่าความ
เที่ยงเท่ากับ .๕๒๓ ในภาพรวมค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R-Square) ของโมเดลสมการโครงสร้างตัวแปร
ภายในแฝง พบว่า ภาวะผู้น าเชิงบารมี (LEADER) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .๘๑๓ แสดง
ว่าตัวแปรภายในโมเดล คือ ทศบารมี (PARAMI) สามารถอธิบายความแปรปรวนของของภาวะผู้น า
เชิงบารมีได้ร้อยละ ๘๑.๓ นโยบายภาครัฐด้านอาหาร (POLICY) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 
.๘๓๘ แสดงว่าตัวแปรภายในโมเดล คือ ทศบารมี (PARAMI) สามารถอธิบายความแปรปรวนของของ
นโยบายภาครัฐด้านอาหารได้ร้อยละ ๘๓.๘ ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
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ธุรกิจอาหาร (CHANGE) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .๕๔๒ แสดงว่าตัวแปรภายในโมเดล 
คือ ทศบารมี (PARAMI) ภาวะผู้น าเชิงบารมี (LEADER) และนโยบายภาครัฐด้านอาหาร (POLICY) 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารได้ร้อยละ ๕๔.๒ การน าตน (SELF) การน าคน (PPLE) และการน างาน (WORK) มีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .๘๗๐, .๙๓๕ และ .๘๘๘ ตามล าดับ แสดงว่าทศบารมี (PARAMI) 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการน าตน การน าคน และการน างาน ได้ร้อยละ ๘๗.๐, ๙๓.๕ 
และ ๘๘.๘ ตามล าดับ 
 พิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่าค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าอยู่ในช่วง .๖๖๑ ถึง .๙๖๗ โดยตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
(ค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก) ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุดคือ ทศบารมี (PARAMI) กับ
การน าคน (PPLE)  รองลงมาคือทศบารมีกับการน างาน (WORK) และทศบารมีกับการน าตน (SELF) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .๙๖๗, .๙๔๒ และ .๙๓๓ ตามล าดับ เป็นขนาดความสัมพันธ์
ในระดับสูงมาก และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทศบารมี (PARAMI) กับภาวะผู้น า
เชิงบารมี (LEADER) มีขนาดความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .๙๐๒ 
ทศบารมีกับนโยบายภาครัฐด้านอาหาร (POLICY) ) มีขนาดความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .๙๑๕ และทศบารมีกับผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (CHANGE) มีขนาดความสัมพันธ์ในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .๗๒๒ ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายในมี ๒ คู่ คือ ภาวะผู้น าเชิง
บารมี (LEADER) กับผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (CHANGE) 
มีขนาดความสัมพันธ์ปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .๖๖๑ และนโยบายภาครัฐด้าน
อาหาร (POLICY) กับผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
(CHANGE) มีขนาดความสัมพันธ์ในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .๗๑๘ 
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวม (Total Effect-TE) อิทธิพลทางตรง (Direct Effect-DE) และ
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect-IE) ระหว่างตัวแปรในโมเดล พบว่า  
 ๑) ความสัมพันธ์ระหว่างทศบารมี (PARAMI) กับผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (CHANGE) ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์ .๗๒๒ แยกเป็นอิทธิพลทางตรง .
๓๕๔ และอิทธิพลทางอ้อม .๓๖๘ เป็นอิทธิพลรวมเท่ากับ.๗๒๒ อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวม
ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงบารมี (LEADER) กับผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (CHANGE) มีขนาดความสัมพันธ์ .๖๖๑ ขนาดของ
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมเท่ากับ .๐๕๑ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ พิจารณาความสัมพันธ์
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ระหว่างนโยบายภาครัฐด้านอาหาร (POLICY) กับผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (CHANGE) มีขนาดความสัมพันธ์ .๗๑๘ ขนาดของอิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลรวมเท่ากับ .๓๕๓ ที่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เป็นที่น่าสังเกตว่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อม และอิทธิพลรวมของทศบารมี (PARAMI) ในการส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (CHANGE) มีขนาดมากกว่าอิทธิพลทางตรงของภาวะ
ผู้น าเชิงบารมี (LEADER) และนโยบายภาครัฐด้านอาหาร (POLICY) แสดงว่า ภาวะผู้น าเชิงบารมี และ
นโยบายภาครัฐด้านอาหารจ าเป็นต้องร่วมกับหลักธรรมทศบารมีจึงจะส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ดีกว่าปัจจัยจากภาวะผู้น าเชิงบารมี หรือนโยบาย
ภาครัฐด้านอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ทศบารมีจึงมีความส าคัญต่อการส่งเสริมภาวะ
ผู้น าเชิงบารมี และการน านโยบายภาครัฐด้านอาหารไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ประสบ
ผลส าเร็จ จึงสรุปได้ว่า ทศบารมีที่ส่งผลไปยังภาวะผู้น าเชิงบารมี (ภาวะผู้น าเชิงทศบารมี) และ
นโยบายภาครัฐด้านอาหาร สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหารได้   
 ๒) ความสัมพันธ์ระหว่างทศบารมี (PARAMI) กับภาวะผู้น าเชิงบารมี (LEADER) ขนาด
ของอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมเท่ากับ .๙๐๒ ทีส่่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงบารมีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ แสดงอย่างชัดเจนถึงขนาดความสัมพันธ์และค่าอิทธิพลของทศบารมีต่อการส่งเสริมภาวะผู้น าเชิง
บารมีในระดับสูงมาก  
 ๓) ความสัมพันธ์ระหว่างทศบารมี (PARAMI) กับนโยบายภาครัฐด้านอาหาร (POLICY) 
ขนาดของอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมเท่ากับ .๙๑๕ ที่ส่งผลต่อนโยบายภาครัฐด้านอาหารอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งก็เป็นขนาดความสัมพันธ์และมีค่าอิทธิพลที่สูงมากเช่นเดียวกัน แสดงถึง
ความส าคัญของทศบารมีต่อการใช้นโยบายภาครัฐด้านอาหาร การมีหลักธรรมก ากับในการใช้นโยบาย
ให้ประสบผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  
 ๔) ความสัมพันธ์ระหว่างทศบารมี (PARAMI) ซึ่งเป็นองค์ประกอบอันดับที่สอง ของตัว
แปรการน าตน (SELF) การน าคน (PPLE) และการน างาน (WORK) ที่เป็นองค์ประกอบอันดับที่หนึ่ง มี
ขนาดของอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมเท่ากับ .๙๓๓, .๙๖๗ และ .๙๔๒ ตามล าดับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งก็ยืนยันถึงความเหมาะสมของการใช้ทศบารมีในการน าตน น าคน และน างาน 
  ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมี นโยบายภาครัฐด้านอาหาร และทศบารมีท่ีประกอบด้วยการน า
ตน การน าคน และการน างาน ที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหารจึงสามารถยืนยันได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยผลวิเคราะห์ที่ปรากฏในโมเดลนี้  
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แปลผลจากสถิติโมเดลสมการโครงสร้าง ดังแสดงในตารางที่ ๔.๔ 
และภาพท่ี ๔.๑ 
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ตารางที่ ๔.๔  ค่าสถิติการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและการวิเคราะห์อิทธิพลของ
โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

ตัวแปรผล LEADER POLICY CHANGE 
ตัวแปรเหตุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE 
PARAMI .๙๐๒** 

(.๐๕๕) 
- .๙๐๒** 

(.๐๕๕) 
.๙๑๕** 
(.๐๔๖) 

- .๙๑๕** 
(.๐๔๖) 

.๗๒๒** 
(.๐๔๙) 

.๓๖๘* 
(.๑๖๖) 

.๓๕๔* 
(.๐๑๗) 

LEADER - - - - - - .๐๕๑ 
(.๑๑๔) 

- .๐๕๑ 
(.๑๑๔) 

POLICY - - - - - - .๓๕๓** 
(.๑๒๒) 

- .๓๕๓** 
(.๑๒๒) 

ตัวแปรผล SELF PPLE WORK 
ตัวแปรเหตุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE 
PARAMI .๙๓๓** 

(.๐๔๘) 
- .๙๓๓** 

(.๐๔๘) 
.๙๖๗** 
(.๐๕๔) 

- .๙๖๗** 
(.๐๕๔) 

.๙๔๒** 
(.๐๔๔) 

- .๙๔๒** 
(.๐๔๔) 

2 = ๒๓๑.๘๑, df= ๑๙๙, p=.๐๕๕, GFI =.๙๕๕, AGFI= .๙๓๒, RMR=.๐๒๒, RMSEA = .๐๒๐ 
ตัวแปร           
ความเที่ยง 

LEAD1 
.๕๙๕ 

LEAD2 
.๕๒๓ 

LEAD3 
.๖๙๑ 

LEAD4 
.๗๑๕ 

LEAD5 
.๘๐๑ 

POL1 
.๗๗๙ 

ตัวแปร           
ความเที่ยง 

POL2 
.๘๔๒ 

POL3 
.๗๑๒ 

POL4 
.๗๓๕ 

CHA1 
.๗๘๕ 

CHA2 
.๘๑๓ 

CHA3 
.๘๒๑ 

ตัวแปร 
ความเที่ยง 

CHA4 
.๖๗๑ 

CHA5 
.๕๘๕ 

MOR 
.๗๑๖ 

REN 
.๖๘๒ 

EFF 
.๘๐๙ 

TRU 
.๗๒๖ 

ตัวแปร 
ความเที่ยง 

GIV 
.๖๒๘ 

LOV 
.๗๘๙ 

EQN 
.๗๙๘ 

WIS 
.๘๑๗ 

END 
.๗๙๓ 

DTM 
.๗๘๔ 

ตัวแปร 
R-SQUARE 

LEADER 
.๘๑๓ 

POLICY 
.๘๓๘ 

CHANGE 
.๕๔๒ 

SELF 
.๘๗๐ 

PPLE 
.๙๓๕ 

WORK 
.๘๘๘ 
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ตารางท่ี ๔.๔  (ต่อ) 
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 
ตัวแปรแฝง LEADER POLICY CHANGE SELF PPLE WORK PARAMI 
LEADER ๑.๐๐๐       
POLICY .๘๒๕ ๑.๐๐๐      
CHANGE .๖๖๑ .๗๑๘ ๑.๐๐๐     
SELF .๘๔๑ .๘๕๔ .๖๗๔ ๑.๐๐๐    
PPLE .๘๗๒ .๘๘๕ .๖๙๘ .๙๐๒ ๑.๐๐๐   
WORK .๘๔๙ .๘๖๒ .๖๘๑ .๘๗๙ .๙๑๑ ๑.๐๐๐  
PARAMI .๙๐๒ .๙๑๕ .๗๒๒ .๙๓๓ .๙๖๗ .๙๔๒ ๑.๐๐๐ 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  **p < .๐๑, *p < .๐๕ 
    TE = ผลรวมอิทธิพล, IE = อิทธิพลทางอ้อม, DE = อิทธิพลทางตรง 
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 ๔.๒.๑ ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร  
      ๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ   
  ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มี
องค์ประกอบ ๕ ด้าน คือมีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรม
องค์กรใหม่ ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 
และบุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมค่าเฉลี่ยของผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ ๔.๑๓ เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบรายด้านพบว่า สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ ๔.๒๒ อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๐ มีการปรับกลยุทธ์
องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้  และ
บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗, ๔.๐๔ และ ๔.๐๒ ตามล าดับ 
องค์ประกอบทั้ง ๕ ด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับมากถึงมากที่สุด และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) 
ไม่แตกต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๓.๖๕ – ๑๕.๐๖ ดังแสดงจากค่าสถิติในตารางที่ ๔.๒ 
        ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลจากผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไปยังองค์ประกอบทั้ง ๕ ด้าน พบว่า มีค่าระหว่าง .๗๖ - .๙๑ โดยการปรับ
โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม มีค่ามากที่สุดเท่ากับ .๙๑ รองลงมาคือสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ มีค่า
เท่ากับ .๙๐ ปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ และบุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .๘๙, .๘๒ และ .๗๖ 
ตามล าดับ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบ ๕ ด้านนี้เป็นลักษณะที่
ส าคัญของผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (ภาพที่ ๔.๑) 
 ๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
   การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน ๑๘ รูปหรือคน เพ่ือศึกษาลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ดังนี้  
 ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ทศบารมีเป็นบารมีที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติจนส าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า มีทานบารมื ศีล
บารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และ
อุเบกขาบารมี ๑๐ ประการด้วยกัน บารมี ๑๐ อย่างสามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร บริหาร
ประเทศชาติ ทั้งด้านการน าตน น าคน น างาน ต้องอาศัยบารมี ๑๐ อย่างของพระพุทธเจ้า เรียกว่า
หลักการ เช่นเดียวกับอริยสัจ ๔ ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ วิธีดับทุกข์ มีทั้งหลักการและวิธีการ 
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บางสิ่งบางอย่างใช้หลักธรรมะข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้ ต้องใช้ธรรมะสมังคีร่วมกัน ในการบริหารจัดการ
องค์กรจะน าเอาหลักการทศบารมีไปใช้ ต้องเลือกเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และสถานการณ์ 
การบริหารคนที่มีจิตวิญญาณมาเกี่ยวข้อง มีความหมายเสมอ๑ ประเด็นการสัมภาษณ์ถึงลักษณะ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ซึ่งมีองค์ประกอบ ๕ ด้าน คือมี
การปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ปรั บโครงสร้าง
องค์กรให้เหมาะสม มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ และบุคลากรมีความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑) มีการปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารจ าเป็นต้องมี
การปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงองค์กรอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากธุรกิจด้านอาหารเป็นธุรกิจกลุ่มใหญ่ เพราะ
นอกจากผู้ผลิตอาหารโดยตรงที่มีเป็นจ านวนมากแล้ว ยังมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกหลายอย่างและหลายด้าน 
เช่น การเพาะปลูกวัตถุดิบ การจัดหาจัดส่ง การผลิตเบื้องต้น การผลิตขนาดเล็กที่มีกรรมวิธีไม่ซับซ้อน มี
ตลาดอยู่ในวงแคบหรือท าเองขายเอง การผลิตที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้น มีตลาดกว้างขึ้น การผลิตขนาดใหญ่
ถึงระดับการส่งออกไปขายต่างประเทศ ผู้ผลิตภาชนะบรรจุ ผู้ผลิตเครื่องจักร เป็นต้น และการบริหารธุรกิจ
อาหารก็มีหลายระดับ เช่น การบริหารโดยบุคคลเดียว การบริหารแบบครัวเรือน การบริหารแบบวิสาหกิจ 
การบริหารในรูปนิติบุคคล รวมถึงธุรกิจอาหารข้ามชาติ ซึ่งส่งผลต่อความรวดเร็วหรือล่าช้าของการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงองค์กร๒ ลักษณะของกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจึงควรมีลักษณะดังนี้ 
 (๑) วิเคราะห์เข้าใจสภาพปัญหา การปรับกลยุทธ์องค์กร ถ้าจะให้องค์กรเจริญก้าวหน้า 
พัฒนาให้ดีขึ้น ต้องส ารวจปัญหาก่อน ต้องมีกรอบในการปรับ แล้วหาวิธีการที่จะท าให้องค์กรดีขึ้น จะ
ท าให้องค์กรได้ถูกแก้ไข กรอบในการปรับคือกรอบอริยสัจ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ปัญหาคืออะไร 
สาเหตุเกิดจากอะไร ผลเป็นอย่างไร และมีวิธีแก้อย่างไร ต้องปรับที่ตัวคนหรือปรับที่การสื่อสาร คน
ต้องมีการฝึกอบรม เข้ากรอบการน าตน น าคน น างาน การน าตนก็คือการให้พนักงานเข้าใจตนเองว่า
ด้อยด้านใด ต้องเติมเต็มด้านใด ความด้อยคือทุกขสัจ สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เมื่อเข้าใจสภาพ
ปัญหา รู้สาเหตุ ก็จะเห็นวิธีการปรับปรุงแก้ไข กรอบอริยสัจจะเป็นกรอบหลักในการน าตน น าคน น า
งานให้ส าเร็จ อาจน าหลักธรรมอ่ืนเข้ามาร่วมด้วย เช่น สัปปุริสธรรม ๗ ประการ (รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้
ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล) ในการพัฒนาปรับกลยุทธ์องค์กรให้มีความเข้มแข็งก็สามารถใช้หลัก
อปริหานิยธรรม ๗ (หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติ
และไม่เลิกล้มสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว เคารพนับถือผู้ใหญ่ ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี สักการะเจดีย์ (ปูชนีย
สถานและวัตถุ) เคารพ อารักขาคุ้มครองพระอรหันต์ สมณชีพราหมณ์)  การสื่อสารเป็นการลดความ
ความขัดแย้งในองค์กร การคุยกันบ่อย ๆ ท าให้ได้ปรับความเข้าใจกัน ได้วางแผนด้วยกัน ประชุมและ
                                                           

 ๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔.                                               
 ๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                  



๑๘๐ 
 

ท างานด้วยกันให้ส าเร็จ ท าให้มีกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร โดยสามารถน าหลักธรรมเหล่านี้เข้ามา
เสริมกับหลักธรรมทศบารมีได้อย่างเหมาะสม๓ ทศบารมีที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ ๑๐ ประการสามารถ
ใช้ได้ทุกครอบครัว ทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ การปรับกลยุทธ์
องค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต้องมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติ เพราะปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบน
โลกนี้ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกของการแข่งขัน การท า
ธุรกิจให้เติบโตต้องมีการแข่งขัน การเอาทศบารมีมาเกี่ยวข้องก็เพ่ือให้การท างานมีความสุจริต มีวิริยะ 
มีความอดทน มีการใช้ปัญญา เปรียบเหมือนแกงที่ต้องใช้เครื่องปรุง ๑๐ อย่าง ถ้าเครื่องปรุงไม่ครบก็
ไม่อร่อย เพียงแต่แกงแต่ละอย่างจะเด่นทางไหน เครื่องปรุงก็คือบารมี ๑๐ ทัศ แต่ละธุรกิจจะปรับไป
ทิศทางใด ต้องการให้เด่นทางใด ก็น าหลักทศบารมีไปใช้พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสม๔  
 ดังนั้น การวิเคราะห์สภาพปัญหาตามกรอบอริยสัจ ๔ เพ่ือผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง จึงควรเริ่มจากผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรทุกแผนกเปิดใจช่วยกันวิเคราะห์องค์กร
ตนเองว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็งอย่างไร มีโอกาสในการปรับตัวหรือพัฒนาอย่างไร และมีภาวะคุกคามทั้งจาก
ภายนอกและภายในองค์กรอย่างไรบ้าง  แล้วหาทางเลือกว่าจะมีวิธีหรือรูปแบบการท างานที่ปรับเปลี่ยนไป
อย่างไรบ้างที่สามารถท าได้๕ 
 (๒) สอดคล้องกับสถานการณ์ ธุรกิจต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทั้ง
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก นักธุรกิจหรือองค์กรธุรกิจต้องปรับตัวไปตาม
สภาพแวดล้อม ต้องค านึงถึงว่าปัจจุบันโลกต้องการอะไร ต้องปรับให้ตรงกับความต้องการเพ่ือให้อยู่ใน
ภาคธุรกิจที่มีการแข่งขันได้ เป็นความจ าเป็นที่ต้องปรับ๖ การปรับเปลี่ยนในยุคปัจจุบันต้องรวดเร็วให้
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว ธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันไม่ว่าจะอยากเปลี่ยนหรือไม่ ก็
ตาม เพราะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็จะถูก disrupt เช่นเดียวกับโกดักฟิล์ม หรือธุรกิจไอบีเอ็ม๗ ต้องวางกล
ยุทธ์ในยุคใหม่ ยุคของการแข่งขันสูง โดยอาศัย concept design ต้องศึกษาว่าลูกค้าเป็นอย่างไร คู่
ต่อสู้ในตลาดเป็นอย่างไร การแข่งขันจากผลผลิตทั้งภายในและต่างประเทศเป็นอย่างไร๘ การ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปเพ่ือความอยู่รอด เป็นไปตามหลัก survival for the 
fitness ของชารลส์ ดาร์วิน๙ อย่างเช่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ หลายกิจการต้อง

                                                           

 ๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔. 
 ๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 ๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                  
 ๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                            
 ๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔.                                                                                                                           
 ๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          
 ๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          



๑๘๑ 
 

ปรับมาท าการขายอาหารออนไลน์ สั่งซื้อทางออนไลน์ ทางเว็บไซต์ ทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือความอยู่รอด
และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก๑๐   
 (๓) ตอบสนองนโยบายรัฐและผู้บริโภค การปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงต้อง
สามารถตอบสนองนโยบายภาครัฐและความต้องการของผู้บริโภค การปรับกลยุทธ์องค์กรผู้ประกอบการ
อาหาร องค์กรต้องศึกษานโยบายของรัฐให้เข้าใจ และศึกษาลู่ทางของธุรกิจ กลยุทธ์ที่จะใช้ให้ชัดเจน
ว่าจะท าอย่างไร การตอบสนองขององค์กรคือ ตอบสนองนโยบายของรัฐและตอบสนองผู้บริโภค เริ่ม
จากจุดหมายปลายทางคือผู้บริโภคต้องได้รับผลประโยชน์ เช่น ได้คุณค่าอาหาร ได้ความปลอดภัย ๑๑ 
สิ่งที่จะท าให้ผู้บริโภคเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ คือ ๑) มีมาตรฐาน ๒) ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ๓) สนองตอบต่อ
ความต้องการของลูกค้า ๔) บริการภายนอกภายในที่ดี๑๒ ต้องเอาใจใส่ผู้บริโภค อาหารที่ผลิตออกมา
ต้องไม่ท าให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคสมัยใหม่ เช่น โซเดียมจากเกลือและผงชูรส สินค้าพวกอาหาร
ส าเร็จรูปมีโซเดียมมากเกินไปหรือไม่ ซึ่งภาครัฐอาจใช้นโยบายต่าง ๆ มาควบคุม ตัวอย่างเช่น 
มาตรการด้านภาษี เช่น ภาษีความหวาน ภาษืความเค็มหรือภาษีโซเดียม เป็นต้น๑๓  
 ในกระแสที่เรียกว่า ชีวิตวิถีใหม่ new normal ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-๑๙ ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ประชาชนจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพมากขึ้น 
บริษัทจึงเน้นในเรื่องของการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ และเน้นการผลิตอาหารส าหรับคน
ที่ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก ใช้กลยุทธ์องค์กรในการส่งเสริมปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ์และต่อยอดในการสร้างมูลค่า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ เรียกว่า plant-based 
protein หรืออาหารโปรตีนท าจากพืชที่มาทดแทนเนื้อสัตว์ ซึ่ง เป็นกระแสนิยมในต่างประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น สหรัฐอเมริกาและยุโรป ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ หลีกเลี่ยงการ
ฆ่าสัตว์ และการท าลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัยจากโรคระบาดและโรคติดต่อจากสัตว์ และ
เป็นแนวทางของความยั่งยืนทางด้านอาหารในอนาคต เป็นผลดีต่อสุขภาพและโภชนาการ เป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพมากขึ้น๑๔  
 (๔) ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ในการปรับกลยุทธ์ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและเกิดความยั่งยืน  
ภาคเอกชนจะต้องปรับกลยุทธ์ให้เครือข่ายของธุรกิจตนเองสามารถสร้างประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย ให้เกิด
การค้าที่เป็นธรรมหรือ Fair Trade วัตถุดิบหลักของธุรกิจอาหารคือสินค้าเกษตร ท าอย่างไรให้ผู้ประกอบการ

                                                           

 ๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                              
 ๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                              

 ๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                           

 ๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          
 ๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                        



๑๘๒ 
 

เข้ามารับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งหมดจนกระทั่งได้สินค้าอาหารออกมา เรื่องเศรษฐกิจแบ่งปัน คือ
กระบวนที่ท าให้ทุกคนไม่ต้องลงทุนทุกส่วน แต่ว่าใครมีกิจกรรมอะไรที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานก็สามารถเกื้อหนุน
กันได้ ช่วยเหลือกันได้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจในการผลิตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นของเสีย ของเหลือทิ้งหรือ waste 
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น จะหาวิธีใช้ประโยชน์ได้อย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ท าให้เกิดความ
ยั่งยืนของธรรมชาติ GDP ภาคการเกษตรอยู่ที่ประมาณ ๘% ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารอยู่ที่เกือบ 
๓๐%  ทุกคนก็จะมองว่า ๘% อยู่ที่คน ๒๐ ล้านคน ก็เลยท าให้ GDP ของประเทศไมดี่ขึ้น สภาพของเกษตรกร
รายย่อยในประเทศแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม รายย่อยที่เปราะบาง ที่มีพ้ืนที่น้อย ๆ ยังขาดแคลนเทคโนโลยี มีอยู่
ไม่ถึง ๒๐% กลุ่มที่อยู่ตรงกลางที่สามารถขับเคลื่อนได้ มีอยู่ ๔๐% สุดท้ายที่พัฒนาไประดับหนึ่งแล้ว ต่อยอด
เป็นอุตสาหกรรมจริง ๆ  แล้วมีอยู่ ๔๐% ต้องไปสนับสนุนกลุ่มล่างให้สามารถรวมตัวเป็นกลุ่ม เป็นสหกรณ์
เกษตร วิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง ให้องค์ความรู้ ท าความเข้าใจว่าการที่จะท า
ให้เกิดความยั่งยืนทางด้านการผลิตการเกษตร ไม่ได้อยู่แค่ผลิตสินค้าได้ แต่สินค้าต้องมีคุณภาพด้วย 
เกษตรพันธะสัญญา ก็เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่จะเกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ ผลก าไรที่เกิดขึ้นในแต่
ละขั้นตอนมีการแบ่งปันกัน การตรวจสอบย้อนกลับที่เรียกว่า traceability เป็นเงื่อนไขของการค้าที่
เป็นธรรม ท าให้เกิดความโปร่งใสและการแบ่งปันที่เหมาะสม เกษตรกรต้องได้รับการสนับสนุน
ทางด้านความรู้ การตลาดมากขึ้น การท าออนไลน์ท าให้คนทั่วไปรู้ว่าเกษตรกรมีผลผลิตอะไร มีการ
รับรองคุณภาพความปลอดภัย เวลาค้าขายสามารถใช้การขนส่งตามระบบโลจิสติกส์ทั่วไปที่มีอยู่แล้ว 
ผู้บริโภคกับเกษตรกรเมื่อติดต่อกันโดยตรงก็ไม่สามารถโกหกกันได้ พ่อค้าคนกลางอย่างล้งจีนที่เข้ามา
ซื้อเองส่งออกเองเป็นเรื่องของความมั่นคงอาหารด้วย ภาครัฐมีการเจรจากับผู้ซื้อจากประเทศจีนใน
เรื่องมาตรฐานสินค้า ต้องผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรว่าเป็นสินค้าตามแนวทางการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือความซื่อสัตย์ นั่นคือจุดอ่อนของคนไทย คน
ไทยไม่มีศักยภาพน าสินค้าเข้าไปในประเทศจีนด้วยข้อจ ากัดทั้งด้านภาษา และความเข้าใจกฎระเบียบ 
แต่กฎระเบียบอาจศึกษาได้ ประเด็นที่ส าคัญคือความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือคอนเน็คชั่น ซึ่งส่วนใหญ่
ต้องคนจีนกับคนจีนด้วยกัน และในระยะหลังคนจีนมาซื้อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ออกแบบ
หลักสูตรเอง ในอนาคตก็จ าเป็นต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ ระบบค้าขายต้องเป็นธรรม ต้องมีความจริงใจต่อ
กัน ซื่อสัตย์ต่อกัน๑๕ แต่ก่อนบริษัทก็ด าเนินด้วยปรัชญา ขยัน ประหยัด อดทน จริงใจ ค าว่าจริงใจ
รวมถึงความซื่อสัตย์ด้วย พอปรัชญาการท างานของบริษัทคือมีความจริงใจ ลูกค้าก็จะเชื่อใจ และส่ง
ต่อถึงลูกค้าคนอ่ืนต่อไป ทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ ต้อง win-win๑๖ 
 อย่างไรก็ดี มีความเห็นว่าองค์กรที่ปรับกลยุทธ์ในช่วงโควิดได้นั้น จะมุ่งเน้นในเรื่องความ
ยั่งยืนที่มากกว่าการเน้นผลก าไรหรือรายได้ ยกตัวอย่างองค์กรที่เป็นพวกวิสาหกิจชุมชนที่ดึงชุมชนเข้า
                                                           

 ๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                         
 ๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                          



๑๘๓ 
 

มามีส่วนร่วม ธุรกิจที่อยู่กลางชุมชน มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายในชุมชน จะมีความยั่งยืนมากกว่าองค์กร
ที่เน้นผลก าไรอย่างเดียว๑๗ 
 (๕) มีเป้าหมายชัดเจน การปรับกลยุทธ์ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป้าหมายของทุกบริษัท ๑) 
ต้องอยู่รอด ๒) ต้องมีก าไร ๓) เป็นที่น่าเชื่อถือสูง มีเครือข่ายทางสังคม มีภาพลักษณ์ที่ดี๑๘ เมื่อมีการ
วางแผนแล้วก็ด าเนินการไปตามแผน แล้วยึดถือปฏิบัติตามนั้นเลย สิ่งที่ส าคัญต้องมีการใช้เป้าหมาย
เป็นหลัก๑๙ การปรับกลยุทธ์ ผู้บริหารองค์กรต้องมีความชัดเจน เช่น การประกาศนโยบาย กลยุทธ์การ
ท างานขององค์กรที่มุ่งเน้นความส าเร็จให้ทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน หรือการจัดโครงสร้างใหม่รวมถึงสาย
การบังคับบัญชาให้เอ้ือต่อการท างานที่คล่องตัวขึ้น การปรับรูปแบบการตลาดและการขายโดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ในเกิดประโยชน์และลดต้นทุน ติดตามการขายรวมถึงความรวดเร็วและง่ายต่อการบริการ
ลูกค้า๒๐ องค์กรต้องไม่ละเลยฐานรากเดิมหรือแนวความคิดเดิมที่ว่าท าอย่างไรที่จะผลิตสินค้าให้ได้
คุณภาพ และท าให้ผู้บริโภคพอใจในคุณภาพสินค้า แล้วก็บริหารเงิน บริหารทุน บริหารบุคลากรให้
เหมาะสม๒๑  
 (๖) เน้นการใช้เทคโนโลยี กลยุทธ์ที่ต้องปรับให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ใหม่ ๆ ปรับรูปแบบใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ  ระบบการจัดส่ง โลจิสติกส์ในยุค
ใหม่นี้ต้องใช้ความรวดเร็ว ช้าไม่ได้ เร็วแต่ต้องดี  ว่องไว บุคคลากรต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงได้ ต้องมองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหรือเทรนด์ได้ ต้องประเมินได้ การวิจัยและพัฒนา 
ส าคัญมาก การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในขณะที่โรงงานที่ย้ายไปที่ใหม่และเปลี่ยนใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ สามารถจัดตั้งได้รวดเร็ว และการใช้เทคโนโลยีเก่าอาจต้องมีการซ่อมแซมมาก๒๒  การปรับกล
ยุทธ์องค์กรที่จะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ประเด็นที่หนึ่ง คือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที 
องค์กรเหล่านี้ต้องใช้ AI, Big data การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ต้องอยู่บนพ้ืนฐาน AI  เพ่ือให้ธุรกิจ
อาหารประสบผลส าเร็จ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ กลยุทธ์ที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี AI เช่นการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคน ซึ่งหลายบริษัทในธุรกิจอาหารก็มี
การน ามาใช้แล้ว นอกจากจะเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแล้ว ยังท าให้
องค์กรมีประสิทธิภาพ แต่กระนั้น องค์กรก็อาจต้องลดการจ้างงาน ที่เป็นปัญหาต้องเลือกอย่าง ได้

                                                           

 ๑๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                  
 ๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                           

 ๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                          
  

 ๒๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                  
 ๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                           
 ๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          



๑๘๔ 
 

อย่าง เป็นการบริหารองค์การให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลเทคโนโลยี ประเด็นที่สอง กล
ยุทธ์องค์กรก าลังเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ Plant-based protein technology การผลิตอาหารที่เลี่ยง
เนื้อสัตว์เปลี่ยนมาเป็นพืช ประเด็นที่สาม การเอาใจใส่กับผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีที่ลดการใช้สารให้
ความหวานและโซเดียม ซึ่งท าให้ผู้บริโภคเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคสมัยใหม่ เช่น เบาหวาน มะเร็ง โรค
ไต๒๓  
 การปรับกลยุทธ์ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากการใช้เทคโนโลยีในการผลิตแล้ว 
ในช่วงหลังจะเห็นว่าผู้บริโภคจะหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ใช้ในการหาข้อมูลข่าวสาร 
เพราะฉะนั้นในองค์กรธุรกิจอาหาร ก็จะเน้นการน าฐานข้อมูลมาใช้ ได้แก่ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อมโยง
กับพฤติกรรมผู้บริโภค ฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทางธุรกิจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร 
มีการเปิดหน่วยธุรกิจใหม่ คือการสร้างการสื่อสารเข้ามาที่ออนไลน์ และมีการจัดส่งเดลิเวอรี่ให้ เริ่ม
จากกรุงเทพและปริมณฑลและขยายไปยังจังหวัดอ่ืน ถือว่าเป็นการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน๒๔ 
 สรุป ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารใน
ด้านการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องวิเคราะห์เข้าใจสภาพปัญหา มี
กรอบในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกองค์กร สภาพการแข่งขันในธุรกิจ และสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ ในขณะเดียวกันกลยุทธ์ที่น ามาใช้ก็ต้องสามารถตอบสนองต่อนโยบาย
ภาครัฐและความต้องการของผู้บริโภคในด้านมาตรฐาน ความปลอดภัย และความต้องการอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวโน้มของกระแสโลกและ
พฤตกิรรมของผู้บริโภคในยุค new normal ในการท าธุรกิจที่จะเกิดความยั่งยืนได้นั้น จ าเป็นที่ต้องให้
ทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานได้รับประโยชน์ ทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการ มีความซื่อสัตย์ต่อกัน มี
การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ภายใต้กลยุทธ์ที่มีเป้าหมายชัดเจนและเน้นการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปลักษณะผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้านการปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงได้ ๖ ประเด็น คือ ๑) วิเคราะห์เข้าใจปัญหา ๒) สอดคล้องกับสถานการณ์ ๓) ตอบสนอง
นโยบายรัฐและผู้บริโภค ๔) ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ๕) มีเป้าหมายชัดเจน ๖) เน้นการใช้เทคโนโลยี ดัง
แสดงในภาพที ่๔.๒ และตารางท่ี ๔.๕ 
  

                                                           

 ๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          
 ๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                         



๑๘๕ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔.๒ ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มีการปรับ

กลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 
 

ตารางที่ ๔.๕ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็น
ที ่

ประเด็นส าคัญ ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ วิเคราะห์เข้าใจสภาพปัญหา ๔ ๑, ๔, ๑๒, ๑๔ 
๒ สอดคล้องกับสถานการณ์ ๗ ๒, ๕, ๖, ๘, ๑๓, ๑๔, ๑๕ 
๓ ตอบสนองนโยบายรัฐและผู้บริโภค ๖ ๓, ๖, ๗, ๑๐, ๑๕, ๑๘  
๔ ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ๓ ๑๐, ๑๓, ๑๗ 

๕ มีเป้าหมายชัดเจน ๔ ๖, ๑๒, ๑๕, ๑๖ 

๖ เน้นการใช้เทคโนโลยี ๕ ๖, ๗, ๘, ๑๒, ๑๘ 

 

มีการปรับกลยุทธ์ให้
สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

๑.วิเคราะห์เข้าใจ
สภาพปัญหา 

๒.สอดคล้องกับ
สถานการณ ์

๓.ตอบสนอง
นโยบายรัฐและ

ผู้บริโภค 

๔.ได้ประโยชน์
ทุกฝ่าย 

๕.มีเป้าหมาย
ชัดเจน 

๖.เน้นการใช้
เทคโนโลยี 



๑๘๖ 
 

 ๒) สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 (๑) มีหลักธรรมก ากับ วัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบแผน ค่านิยม ความเชื่อของคนในองค์กร มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในองค์กร ความเคยชินที่สั่งสมมาไม่ใช่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยฉับพลัน วัฒนธรรม
องค์กรใหม่ในองค์กรผู้ประกอบการธุรกิจอาหารต้องไม่ใช่การแสวงหาก าไรสูงสุดโดยละเลยหลักทางจริยธรรม 
ต้องเอาหลักธรรมทางศาสนาเข้ามา๒๕ ประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะหลักธรรมะของพระพุทธเจ้า การ
อ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้ใหญ่ อปริหานิยธรรม ต้องคงไว้ในองค์กร เทคโนโลยีไม่ได้ท าเองทั้งหมด 
AI ไม่ได้ท าเองทั้งหมด บางอย่างต้องการคนที่ต้องควบคุม AI อีกที จึงต้องมีหลักธรรมก ากับคน๒๖ 
หลักอปริหานิยธรรม การหมั่นคุยกันก็เหมือนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่ควรจะท าด้วย 
พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเอามาปรับใช้ในปัจจุบัน องค์กรควรจะมีปาปณิกธรรม ๓ ข้อ 
จักขุมาคือวิสัยทัศน์ วิธุโรคือความเชื่ยวชาญ นิสสยสัมปันโนคือมีผู้สนับสนุน มีเครือข่ายดี ปาปณิ
กธรรม คือหลักธรรมส าหรับนักธุรกิจ เป็นหลักธรรมที่ท าให้ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจ๒๗  
 ทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่เป็นกรอบยุทธศาสตร์หลักอันหนึ่ง จะสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้สอดรับกับนโยบาย หลักธรรมที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญน ามาใช้คือ วินัย-หน้าที่-สามัคคี- 
เสียสละ-สัจจะ-กตเวที มี ๖ ด้าน มีทั้งพรหมวิหาร สังคหวัตถุ อิทธิบาท และฆราวาสธรรม คือศีลธรรม 
หลักธรรมนี้สามารถน ามาใช้สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ก็
ต้องมีวินัย ถ้าไม่มีวินัยความส าเร็จไม่มี สามัคคีคือรวมพลังความคิด รวมพลัง  4 H Head-Hand –
Health-Heart คนต้องมีวินัย หน้าที่ คนต้องรู้หน้าที่ของตัวเอง รู้บทบาท วินัยเป็นทั้งข้อห้ามและข้อ
ปฏิบัติเพ่ือให้อยู่ในกรอบการอยู่ร่วมกัน๒๘ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือญี่ปุ่น หลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
ญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงมาก ญี่ปุ่นสร้างประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประเทศจีนก็เช่นเดียวกัน คน
ญี่ปุ่นที่พัฒนาเพราะคุณธรรมแข็งมาก ทั้งเรื่องความรักครอบครัว ความซื่อสัตย์ การเคารพอาวุโส 
รักษาประเพณีและวัฒนธรรม แม้เทคโนโลยีจะสูงอย่างไรก็ตาม ก็จะสามารถประคองตัวให้อยู่รอดได้
และไปได้เร็วโดยมีหลักการ มีคุณธรรมยึดให้อยู่ในกรอบ เช่นเดียวกับประเทศจีนที่ยึดถือเรื่องความ
กตัญญู ความซื่อสัตย์ ตัวอย่างที่ดีคือเปาบุ้นจิ้น ต้องมองให้เห็นภาพว่าท าอย่างไรที่จะ ใช้คุณธรรม
ก ากับการด ารงชีวิตให้อยู่รอดได้ เศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้เป็นแนวปฏิบัติ แต่ละคน
ต้องไปวิเคราะห์ตัวเองให้ได้ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอน ความพอเพียงของตนอยู่แค่ไหน 

                                                           

 ๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                           

 ๒๖ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          
 ๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                             
 ๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                           
 



๑๘๗ 
 

เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องของการท าเกษตร แต่เป็นวิถีของการด าเนินชีวิต ความพอดี ความ มี
เหตุผล มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งก็มาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นเอง๒๙ 
 (๒) ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย วัฒนธรรมองค์กรที่จะเป็นลักษณะของงผลส าเร็จการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงได้นั้น ต้องสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีซึ่งเข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก ต้องเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบรับกับเทคโนโลยี 
ถ้าไม่รับกับเทคโนโลยีก็จะอยู่ล าบาก เป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ต้องปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย แต่
วัฒนธรรมดั้งเดิม ความจงรักต่อองค์กรต้องคงอยู่ ต้องรักษาไว้๓๐ วัฒนธรรมองค์กรปรับไปตามสภาพ 
ตามยุคสมัย ตามคุณภาพของคนที่เข้ามาท างานกับองค์กร ตัวอย่างคนรุ่น generation X เมื่อสัก
ประมาณสามสิบปีที่แล้วตอนที่เรียนจบกันมา คนในรุ่นนั้นก็มีความคิด ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ ที่ต่างกับ
คนรุ่นทุกวันนี้ ซึ่งคนรุ่นนี้อายุ ๒๐ กว่าถึง ๓๕ เป็นคนรักอิสระ ค่อนข้างอวดเก่ง วัฒนธรรมองค์กรก็
ต้องเปลี่ยน ไม่สามารถไปสั่งให้ท าตามที่เราต้องการได้ ต้องให้ใช้ความคิดของตนเอง ทุกองค์กรก็มี
หลายเจนเนอเรชันทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ผสมผสานกัน ต้องพยายามให้ท างานด้วยกันให้ได้ ในอนาคต
เรื่องมนุษย์จะเป็นเรื่องยากที่สุด จึงมีเทคโนโลยีหุ่นยนต์ AI ส านักงานอัจฉริยะหรือ smart office 
เกิดข้ึน ในอนาคตส านักงานจะมีพนักงานลดน้อยลงเรื่อย ๆ สังคมในอนาคตจะเป็นสังคมของคนที่เก่ง
จริงเท่านั้นถึงจะอยู่ได้และต้องมีความเชี่ยวชาญหลายด้าน๓๑ 
 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้วย การบริหารจัดการองค์กรยุค
ใหม่ ในรุ่นก่อตั้งส่วนใหญ่ก็จะอายุค่อนข้างมาก อย่างน้อยก็ประมาณ ๕๐ ถึง ๖๐ ขึ้นไป อีกรุ่นเป็น
กลุ่มรุ่นที่เรียกว่า Gen X อายุ ๔๐ ถึง ๕๐ ต้น ๆ  ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้บริหารระดับกลาง แล้วก็เริ่มจะ
มีคนรุ่นใหม่ซึ่งมีจ านวนมาก ตั้งแต่จบใหม่อายุ ๒๐ ต้น ๆ จนถึง ๓๐ ต้น ๆ ที่มีประสบการณ์มาบ้าง 
ความหลากหลายของคนในแต่ละยุค ประสบการณ์ที่ต่างกัน ท างานกันไม่ง่าย เพราะว่าประการหนึ่ง
คนรุ่นใหมก่็จะมีวิธีคิดที่แตกต่างกับคนรุ่นเก่า ประการที่สอง คนรุ่นใหม่เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีได้ดีกว่า 
คนรุ่นเก่าอาจไม่ถนัดเทคโนโลยี ต้องมีการที่จะปรับวัฒนธรรมองค์กร ใช้วิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่
เข้ามา โดยการสร้างเป้าหมายขององค์กร คือแรงบันดาลใจในระยะยาว และสร้างสิ่งที่เป็นค่านิยม
หลักคือความเชื่อของคนในองค์กรในการท างาน๓๒ 

 (๓) ประกาศใช้เป็นค่านิยมหลัก การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ต้องปรับเปลี่ยนหลาย ๆ อย่าง 
มีอย่างหนึ่งที่ใช้เป็นหลักในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรคือเรื่องความพอเพียง ความพอเพียงในหลาย ๆ 
ด้านซึ่งไม่ได้หมายถึงความประหยัดเท่านั้น ต้องดูความสมเหตุสมผลบนพ้ืนฐานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ ให้

                                                           

 ๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                            
 ๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                             

 ๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                            

 ๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                          



๑๘๘ 
 

สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคม วัฒนธรรมองค์กรคือเอาหลักคุณธรรม ๖ ประการ ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู เป็นคุณธรรมที่พยายามจะสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้กับคนใน
องค์กร เป็นค่านิยมหลักขององค์กร ในทางธุรกิจก็สามารถน าไปใช้ได้ ยกตัวอย่างเช่นความพอเพียง
บนพื้นฐานของสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ปัจจัยแวดล้อมหรือปัจจัยเพิ่ม สามารถใช้กับความพอเพียงได้ แต่ความ
พอเพียงก็ต้องตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล ต้องสมเหตุสมผล ต้องสอดคล้องกับด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 
ความมั่นคงอาหาร ความปลอดภัย ตัวอย่างเช่นท าอย่างไรจึงจะท าให้ต้นทุนการผลิตน้อยที่สุด แต่ใน
ขณะเดียวกันสินค้าก็ต้องมีคุณภาพด้วยและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย๓๓ การสร้างวัฒนธรรม
องคก์รมีการทบทวนเป็นระยะให้มีความทันสมัย ในปัจจุบันวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานฯ มี ๔ ข้อ คือ 
(๑) การมีจิตอาสา (๒) การมีจริยธรรม (๓) การเป็นมืออาชีพ (๔) ความสามัคค๓ี๔  
 วัฒนธรรมองค์กรที่นี่ซึ่งตั้งมาเกือบจะ ๑๐๐ ปีแล้ว ยึดหลัก ๓ ประโยชน์ ประโยชน์
ประเทศ ประโยชน์ประชาชน และประโยชน์บริษัท สิ่งส าคัญคือความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มี
ทั้งหมด ๖ ข้อ ๑) สามประโยชน์สู่ความยั่งยืน (ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท) ๒) ท าเร็วและมี
คุณภาพ ๓) ท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ๔) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ๕) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๖) มี
คุณธรรม ความซื่อสัตย์และรู้จักตอบแทนบุญคุณ กลยุทธ์องค์กรก็ต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
ที่เป็นค่านิยมหลักซึ่งต้องรักษาไว้๓๕ 
 วัฒนธรรมองค์กรเป็นการบ่งบอกถึงวิธีท างานให้ส าเร็จได้อย่างไร ในส่วนของบริษัทมีการ
แต่งเพลงบัญญัติ ๙ ประการของบริษัท ๑) มีความมุ่งมั่น ๒) มีความขยันหมั่นเพียร ๓) มีความเอาใจ
ใส่ในงาน ๔) มีการแก้ไขปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ๕) ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว ๖) มีการสอนงาน ๗) มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ๘) ท างานอย่างมีสติ ๙) เป็นคนดีคนเก่ง เป็นลักษณะการท างานของคนในองค์กรที่ใช้
กันมานานเกือบสิบปีแล้ว ซึ่งก็คือหลักธรรมอิทธิบาท ๔ รวมกับพรหมวิหาร ๔๓๖ 
 ค่านิยมหลัก (core value) เป็นความเชื่อขององค์กรว่าจะท าเรื่องอะไร ใช้ค าว่า VICTOR 
ย่อมาจาก  
 Value creation ต้องท าสินค้าที่มีคุณภาพที่เรียกว่ามี value-added 
  Innovation ส่งเสริมให้คนพยายามหาไอเดียใหม่ ๆ คิดเรื่องใหม่ ๆ  
 Customer satisfaction ท าให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจ  
 Teamwork เน้นวัฒนธรรมองค์กรของการท างานเป็นทีม  
 Optimism มองเชิงบวก  

                                                           

 ๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                            
 ๓๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                  
 ๓๕ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔.                                                                                                                           
 ๓๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                          



๑๘๙ 
 

 Responsibility ความรับผิดชอบต่อตัวเองในหน้าที่การงาน สิ่งแวดล้อม สังคม๓๗ 
 บริษัทก่อตั้งมา ๙๖ ปี การท าธุรกิจประสบผลส าเร็จจากผู้บริหารรุ่น ๑ ด้วยปรัชญา ขยัน 
ประหยัด อดทน จริงใจ ซึ่งค าว่าจริงใจรวมความซื่อสัตย์ด้วย จนมาถึงปัจจุบันรุ่นที่ ๓ มีการ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเข้าไปอีก ๒ ค า คือ ฉลาด กับ สร้างสรรค์  แต่ก่อนใช้ระบบครอบครัว family ปัจจุบัน
ก็ยั ง เป็นแฟมิลี่ เหมือน เดิม  โดยใช้ค าว่ า  FAMILIE ย่ อมาจาก F = Fighter สู้ ไม่ ถอย A = 
Accountability มีความรับผิดชอบ M = Moral ต้องซื่อสัตย์ มีศีลธรรม เคารพผู้อื่น I = Innovation 
มีความคิดสร้างสรรค์ L = Loyalty มีความจงรักภักดีต่อองค์กร I = Improvement พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง E = Empowerment มีการกระจายอ านาจ๓๘ 
 จะเห็นว่า แต่ละองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชน 
มีการน าเอากรอบความเชื่อ ความคิด ที่แสดงถึงลักษณะการท างานของคนในองค์กรให้ไปสู่
ความส าเร็จของการท างานและการบริหารการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กร โดยการสร้าง
ค่านิยมหลักในลักษณะต่าง ๆ และมีการประกาศใช้ในองค์กรของตนให้เป็นที่รับรู้ทั่วกัน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 
 (๔) พัฒนาไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่จะเป็นลักษณะผลส าเร็จ
ของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากคนใน
องค์กร เพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบแผน ความเชื่อที่สมาชิกในองค์กรยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน 
บางองค์กรก็มีแนวทางที่เรียกว่า จริยธรรมธุรกิจหรือ code of conduct ซ่ึงต้องดูการปฏิบัติที่ดีที่สุด
ทีใ่ช้กันอยูว่่าควรเป็นอย่างไร วัฒนธรรมองค์กรมีการวางระบบแบบสั่งการหรือไม่ ความรับผิดชอบพึง
กระจายออกไปให้มากที่สุดที่จะมากได้ ให้แต่ละหน่วยงานสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของตนได้  ต้องเน้นวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วม คุณธนินทร์ เจียรวนนท์ พูดอยู่ ๔ 
ข้อ ได้แก่ ๑)ความซื่อสัตย์ ๒) การเสียสละ ๓)การอุทิศ ๔) มีความรับผิดชอบสูง ในส่วนของความรู้
ความสามารถพอจะพัฒนาได้ ฝึกได้ แต่คุณธรรม ๔ ประการนี้หายาก ต้องเน้นการท างานเป็นทีม 
เวลาตัดสินใจมีทิศทางชัดเจน และปฏิบัติไปตามทิศทางที่วางไว้ เมื่อสภาพแวดล้อมปรับเปลี่ยนเร็ว 
การสื่อสารก็ต้องเร็ว ปรับระบบเครือข่ายให้ท างานปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้๓๙ การสื่อสารกับ
บุคลากรให้การเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติตามได้ เป็นสิ่งส าคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมการท างานใหม่ขององค์กรหรือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งควรให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น โดยเมื่อผู้บริหารตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้ว ต้อง

                                                           

 ๓๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                         

 ๓๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                          
 ๓๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                           



๑๙๐ 
 

มีการสื่อสารที่ชัดเจนว่าต้องการให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง๔๐ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ใหม่ควรมองในแง่ความยั่งยืนมากขึ้น หลักคิดคือคนในองค์กรควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแนวคิดที่
ยั่งยืน ในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง๔๑ 
 สรุป ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารใน
ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ จะต้องมีหลักธรรมก ากับทั้งหลักธรรมทางศาสนา คุณธรรมสังคม 
ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อที่ถ่ายทอดกันมา วัฒนธรรมองค์กรในแต่ละยุคสมัยก็ไม่
เหมือนกัน ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับบริบทของสังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะความคิด ความเชื่อและรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนรุ่นอายุต่างกัน ที่เรียกว่าเจนเนอเรชัน
มีผลต่อทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่แสดงออกต่างกัน การปรับวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ท างานร่วมกันได้ แต่ละองค์กรมักจะมีค่านิยมหลักที่เป็นกรอบความคิดและแนวทางในการท างานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็ต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมาย กลยุทธ์ และวัฒนธรรมภายในขององค์กร แต่ละองค์กรมักจะมีการประกาศค่านิยมหลักให้
สมาชิกในองค์กรรับรู้และปฏิบัติตาม ซึ่งแม้จะไม่ใช่กฎระเบียบ แต่ก็เป็นแบบแผนที่คนในองค์กร
ร่วมกันยึดถือใช้เป็นกรอบในการท างานเพ่ือให้องค์กรพัฒนาไปสู่ความส าเร็จร่วมกันโดยอาศัยการ
สื่อสาร การสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในองค์กรนั้น ข้อมูล
จากการสัมภาษณเ์ชิงลึกสามารถสรุปลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหารด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ได้ ๔ ประเด็น คือ ๑) มีหลักธรรมก ากับ ๒) 
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ๓) ประกาศใช้เป็นค่านิยมหลัก ๔) พัฒนาไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน ดังแสดง
ในภาพที่ ๔.๓ และตารางท่ี ๔.๖ 
  

                                                           

 ๔๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                    

 ๔๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                     



๑๙๑ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔.๓ ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  
สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ 

 
ตารางที่ ๔.๖ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ 

ประเด็น
ที ่

ประเด็นส าคัญ ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ มีหลักธรรมก ากับ ๕ ๔, ๗, ๘, ๙, ๑๐ 
๒ ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ๔ ๘, ๑๕, ๑๖, ๑๘ 
๓ ประกาศใช้เป็นค่านิยมหลัก ๖ ๕, ๑๒, ๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๘  
๔ พัฒนาไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน ๔ ๖, ๗, ๑๒, ๑๓ 

  

สร้างวัฒนธรรม
องค์กรใหม่ ๑.มีหลักธรรม 

ก ากับ 

๒.ปรับเปลี่ยนไป
ตามยุคสมัย 

๓.ประกาศใช้
ค่านิยมหลัก 

๔.พัฒนาไปสู่
ความส าเร็จ

ร่วมกัน 



๑๙๒ 
 

 ๓) ปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ด้านการสร้างปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม สามารถสรุปเป็นประเด็น
ได้ดังนี้ 
 (๑) มีลักษณะยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่า
โครงสร้างองค์กรที่จะก่อให้เกิดผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น ต้องปรับให้ทันสมัยและยืดหยุ่น 
ไม่ซับซ้อน๔๒ เป็นองค์กรแบนราบ ไม่เป็นองค์กรในแนวสูง เป็นองค์กรแนวราบ เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัว มีขนาดเล็ก สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จิ๋วแต่แจ๋ว small but beautiful คือ
แทนที่จะท าเองทั้งหมดในบริษัทในองค์กรใหญ่ ๆ ต่อไปก็จะจ้างหน่วยงานข้างนอกท า มีการ 
outsourcing มากขึ้น อะไรที่องค์กรท าได้ดีที่สุดก็จะท าตรงนั้น  ส่วนอ่ืนที่จะสนับสนุนจะต้องให้จ้าง
ท าจากภายนอก๔๓ โครงสร้างองค์กรยุคใหม่ต้อง กระชับ ยืดหยุ่น คล่องตัว อนาคตจะไม่มีการ 
punch-in, punch-out อีกแล้ว การที่ต้องมาตอกเวลาเข้า-ออก ส าหรับงานบางแผนกแล้วไม่มีความ
จ าเป็น การท างานอยู่ที่ผลงาน๔๔  
 (๒) ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โครงสร้างองค์กรต้องมีระบบ ถ้าระบบดี องค์กรก็จะอยู่
ยั่งยืนนาน ก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพาน พระองค์รับสั่งว่า องค์กรของเรา เราจะให้ระบบ
ท างาน คือพระธรรมวินัย พระพุทธศาสนาที่คงอยู่ ๒๖๐๐ ปี ก็เพราะระบบวางไว้ดี หลักการใหญ่ต้อง
คงไว้ ข้อปลีกย่อยก็ปรับไปตามยุคสมัย๔๕ โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม ต้องเป็นไปตามปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม องค์กรสมัยใหม่ต้องเป็นระบบเปิด คือ ๑) มีความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป ๒) มีความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมให้
องค์กรของตนด าเนินไปอย่างเหมาะสม ไม่ใช่ถูกสภาพสภาพแวดล้อมกระท าแต่อย่างเดียว โครงสร้าง
องค์กรที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็น Strategic Business Unit๔๖  
 องค์กรของรัฐจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนอย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์โลก และความต้องการ
ของผู้บริโภค รัฐต้องปรับโครงสร้างให้ทัน โดยเฉพาะทางด้านสาธารณสุข นายแพทย์ที่วิจัยเรื่องดีเอ็น
เอ พืชสัตว์ ให้มีความปลอดภัย๔๗ การปรับเปลี่ยนองค์กรต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ต้องดูทิศทางของสังคม ความต้องการของสังคม อาจต้องยุบสิ่งที่ต้องการน้อยลงแล้ว

                                                           

 ๔๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                 

 ๔๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                               

 ๔๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                              

 ๔๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                 

 ๔๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                               

 ๔๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                  



๑๙๓ 
 

ไปช่วยสนับสนุนพัฒนาในสิ่งที่มีความต้องการมากขึ้น๔๘ สิ่งที่ส าคัญคือผู้น าการเปลี่ยนแปลงสูงสุด top 
change agent ที่จะไปดูปัจจัยภายในภายนอก ปัจจัยภายในว่าเอ้ือต่อการท างานหรือไม่๔๙ ปัจจัยที่
ท าให้ต้องปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจอาหารคือการแข่งขัน การอยู่รอด บริษัททีต่ั้งมาเกินร้อยปีมีน้อย
มาก บริษัทที่อยู่ได้ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก ต้องพิจารณาว่าปัจจุบันองค์กรที่ท า
อยู่เหมาะสมหรือไม่ เมื่อก่อนองค์กรมีหลาย layer ก็มีการควบคุมซับซ้อนเหมือนรัฐบาล โครงสร้าง
รัฐบาลมีหลาย layers กว่าจะอนุมัตลิ่าช้า สู้บริษัทไม่ได้ เอกชนท างานได้เร็วกว่ารัฐบาล เพราะองค์กร
แบบ Flat จากข้างบนลงมาถึงข้างล่างได้เลย บริษัทจะปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน ต้องยืดหยุ่นแต่มีประสิทธิภาพ๕๐ ธุรกิจที่เห็นโดยทั่วไปจะเป็นองค์กรที่มีตัวตน
จริง ๆ มีคน มีออฟฟิศ มีต าแหน่ง มีสายงานต่าง ๆ แต่ในรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การจะเอา
คนมานั่งท างานในออฟฟิศใหญ่ ๆ กันมาก ๆ เหมือนเดิมคงเป็นอย่างนั้นได้ยากแล้วในสถานการณ์
เช่นนี้ การปรับองค์กรต้องใช้แบบองค์กรเสมือนจริงหรือ virtual office อยู่ที่ไหนก็ท างานได้ รูปแบบ
องค์กรเน้นช่องทางการสื่อสาร และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงกัน๕๑ 
 (๓) สอดคล้องกับภารกิจ การปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจโดยการตั้งหน่วยงาน
ภายในที่มีการก าหนดภารกิจชัดเจนขึ้น หรือตั้งหน่วยเฉพาะกิจตามความจ าเป็นเร่งด่วนให้สามารถท างาน
ได้รวดเร็วไม่ติดขั้นตอนที่มีหลายล าดับชั้น และใช้การปรับเปลี่ยนจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจ
เร่งด่วนหรือเฉพาะหน้า๕๒ เป็นการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ แต่การท างานเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัว แต่ละแผนกต้องท างานเป็นเอกเทศ เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ท างานคนละอย่าง
แต่ต้องสัมพันธ์กับแผนกอ่ืนในองค์กรเดียวกัน ต้องเชื่อมโยงกันได้โดยใช้เทคโนโลยี๕๓ และพยายามให้
แต่ละหน่วยงานรู้งานของอีกฝ่ายหนึ่ง เช่นฝ่ายวัตถุดิบก็ต้องรู้เนื้องานของฝ่ายผลิตบางส่วน ฝ่ายผลิตก็
ต้องไปรู้ฝ่ายผลิตอื่น หรือฝ่ายผลิตก็ต้องรู้ข้อมูลของฝ่ายขาย เป็นลักษณะเครือข่ายโยงใยการท างานให้
เชื่อมโยงกัน ดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลจึงค่อนข้างส าคัญ๕๔  
 (๔) ให้อ านาจการตัดสินใจ การปรับโครงสร้างองค์กรที่จะประสบผลส าเร็จในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงต้องให้อ านาจการตัดสินใจในการท างาน โดยเน้นที่ผลงาน ไม่เน้นวิธีการ เน้นผลลัพธ์ไม่ใช่

                                                           

 ๔๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                 

 ๔๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                

 ๕๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔.                                                                                        

 ๕๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                         

 ๕๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                        

 ๕๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                               

 ๕๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                                 



๑๙๔ 
 

กระบวนการ๕๕ การปรับโครงสร้างองค์กรควรให้แต่ละพ้ืนที่เป็นตัวก าหนด พ้ืนที่งานจะรู้ว่าลูกค้าแบบ
ไหนชอบอะไร ต้องให้แต่ละพ้ืนที่ก าหนดกันเอง มี ๒ ด้าน ด้าน macro ส่วนกลางก าหนดให้ชัดเจน มี
เป้าหมาย ส่วนด้าน micro ขึ้นอยู่กับแต่ละพ้ืนที่ว่าจะยืดหยุ่นและสามารถปฏิบัติได้เพ่ือท าก าไรได้สูง 
และมีมาตรฐาน๕๖ 
 (๕) วัดผลได้ชัดเจน การปรับโครงสร้างองค์กรที่จะประสบผลส าเร็จในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงต้องมีการวัดผลการท างาน โครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่นย่อมเอ้ือต่อการท างาน 
โครงสร้างองค์กรยุคใหม่แบบแบนราบ เป็นองค์กรที่เรียกว่า lean organization องค์กรมีเป้าหมายที่
ชัดเจน เวลาท างานก็พยายามใช้เทคนิคสมัยใหม่ เช่น OKR คือเอาเรื่อง Project Based เป็นหลัก ไม่
ต้องไปยึดติดกับองค์กรที่เป็น organization chart๕๗ เน้น accountability ความรับผิดชอบ แต่ก่อน
บริษัทไม่เคยมี Job Description ตอนนี้ให้เขียนอย่างละเอียด ทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองก่อน
เป็นสิ่งแรก พอทุกคนรู้แล้วว่าหน้าที่ของตนคืออะไร ก็จะมาตั้งว่าแต่ละคนต้องบรรลุเป้าหมายอะไร ใช้ 
KPI มาวัด๕๘  
 สรุป ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารใน
ด้านการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม โครงสร้างองค์กรควรเป็นองค์กรแบบแบนราบ ( flat 
organization) มีลักษณะยืดหยุ่น (flexible) มีความคล่องตัว (agile) และกระชับ (lean) เพ่ือที่จะ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรที่มีหลายระดับชั้น 
(layer) จะปรับตัวได้ช้า ไม่ทันต่อการแข่งขันของธุรกิจหรือปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบ 
หรือปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องรีบแก้ไข จึงมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ เช่น 
หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ หน่วยเฉพาะกิจตามความจ าเป็นเร่งด่วน โดยอาศัยการเรียนรู้และเชื่อมโยง
ข้อมูลในลักษณะเครือข่าย และให้อ านาจการตัดสินใจกับพ้ืนที่งาน ก าหนดเป้าหมายจากส่วนกลาง
โดยเน้นที่ผลงาน ส่วนการปฏิบัติอยู่ที่พ้ืนที่งาน โดยน าเทคนิคสมัยใหม่มาใช้ในการวัดประเมินผลงาน 
เช่น OKR (Objective Key Result) , KPI (Key Performance Index)  เป็นต้น ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารด้านการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม ได้ ๕ ประเด็น คือ ๑) มีลักษณะยืดหยุ่น คล่องตัว 
กระชับ ๒) ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ๓) สอดคล้องกับภารกิจ ๔) ให้อ านาจการตัดสินใจ ๕) วัดผล
ได้ชัดเจน ดังแสดงในภาพที่ ๔.๔ และตารางท่ี ๔.๗ 
 

                                                           

 ๕๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                                 

 ๕๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                 

 ๕๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                               

 ๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                                 



๑๙๕ 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔.๔ ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ปรับ
โครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม 

 
ตารางที่ ๔.๗ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม 

ประเด็น
ที ่

ประเด็นส าคัญ ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ มีลักษณะยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ๖ ๓, ๘, ๑๒, ๑๓, ๑๔,๑๕ 
๒ ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ๗ ๒, ๔, ๕, ๗, ๙, ๑๓, ๑๔ 
๓ สอดคล้องกับภารกิจ ๓ ๘, ๑๒, ๑๖  
๔ ให้อ านาจการตัดสินใจ ๒ ๖, ๑๕ 
๕ วัดผลได้ชัดเจน ๒ ๑๗, ๑๘ 

ปรับโครงสร้าง
องค์กรให้
เหมาะสม ๑.มีลักษณะ

ยืดหยุ่น 
คล่องตัว 
กระชับ 

๒.ปรับให้เข้า
กับสภาพ 
แวดล้อม 

๓.สอดคล้อง
กับภารกิจ 

๔.ให้อ านาจ
การตัดสินใจ  

๕.วัดผลได้
ชัดเจน  



๑๙๖ 
 

 ๔) มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ด้านการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาใช้ 
สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

 (๑) ใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสาร ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเพ่ือช่วยในการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล เทคโนโลยีช่วย
การติดต่อสื่อสารประสานการเรียนรู้ ข้อมูลภาครัฐต้องท าให้ชัดเจนขึ้น นวัตกรรมมีประโยชน์ท าให้รู้เท่าทัน 
รวดเร็ว๕๙ ปัจจัยส าคัญเรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศที่จะน ามาช่วย ในทุกองค์กรจ าเป็นต้องน าเอาสื่อ
พวกนี้มาใช้พัฒนา ไม่ว่าในเรื่องของการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ในเรื่อง
ธุรกิจเป็นเรื่องของการแข่งขัน ต้องมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางให้เป็นที่รู้จัก
ของบุคคลลภายนอก สรุปว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ ๑) มีความจ าเป็นในการน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
๒) คนในองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองมีอยู่และใช้เป็น 
โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, LINE, Instagram เป็นต้น๖๐ มีการน าเทคโนโลยี
ด้านไอทีมาใช้ การปรับรูปแบบการตลาดและการขายโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ติดตาม
การขายรวมถึงความรวดเร็วและง่ายต่อการบริการลูกค้า๖๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีต้องเชื่อมโยงกับ
ด้านอ่ืน ๆ ทั้งกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร ถ้าเป็นส านักงานเสมือนจริงเน้นเทคโนโลยีไอที การ
ติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ก็ต้องเอามาใช้มากขึ้น ระบบ paperless ใช้การท างานจากบ้านหรือ work from 
home๖๒ 

 (๒) การท างานเพิ่มประสิทธิภาพ การน านวัตกรรมใหม่ ๆ  และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้าง
ผลส าเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอย่างมาก เช่น การใช้
เครื่องจักร หุ่นยนต์ทดแทนแรงงานคน  นวัตกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวก การลด
ต้นทุนการผลิต ตลอดจนเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน เป็นต้น ยุคนี้มีความจ าเป็นมีเหตุขัดข้อง การเดินทาง
ล าบาก มีโรคภัยไข้เจ็บขัดขวาง นวัตกรรมจึงเริ่มมีความส าคัญมากขึ้น แรงงานหายาก โดยเฉพาะ
แรงงานต่างชาติ ก็ต้องใช้เทคโนโลยีแทน แรงงานก็ต้องพัฒนาให้ใช้เทคโนโลยี  เทคโนโลยีก็มาช่วย
เรื่องความสะดวกสบาย นวัตกรรมการขนส่ง ก็สามารถส่งพืชผลเกษตรไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่าง
รวดเร็ว แรงงานก็ต้องหาทางปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรม๖๓ นวัตกรรมการผลิต กระบวนการผลิตใน
กระบวนการอุตสาหกรรมมีการใช้แรงงานคนมาก ถ้าคนติดโรค ก็ต้องใช้ระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ 

                                                           

         ๕๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                     

 ๖๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                    

 ๖๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                          

 ๖๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                           

 ๖๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                      



๑๙๗ 
 

มากขึ้น ระบบการผลิตแบบออโตเมชันก็อาจจ าเป็นต้องเอามาใช้แทนแรงงานและช่วยแก้ปัญหาเรื่อง
สุขลักษณะในกระบวนการผลิตด้วย๖๔ ในความคิดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ภายใน ๑๐ ปี robot จะมา
แทนมนุษย์ จะเข้ามาแทนแรงงานเสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพลังงานทดแทนจะท าให้
ต้นทุนการใช้เทคโนโลยีลดลงเรื่อย ๆ วันนี้เทคโนโลยีสามารถท าฟาร์มผักกลางเมืองได้ ของทุกอย่างใน
อนาคตในเรื่องโลจิสติกส์คือย้ายการผลิตเข้ามาสู่ผู้บริโภคเลย แม้แต่ผู้บริโภคก็สามารถผลิตเองด้วยซ้ า
ไป องค์กรต้องปรับตัวใช้เทคโนโลยี ลดต้นทุน ให้ความส าคัญกับคุณภาพมากขึ้น ที่จริงแล้วพลังงาน
อยู่รอบตัวเรา อยู่ที่จะเอามาใช้อย่างไรเท่านั้น ค่าต้นทุนการผลิตแทบจะไม่มีต้นทุน หรือเข้าใกล้สู่  
free energy๖๕ เทคโนโลยีเราน ามาใช้อยู่ตลอดเวลา การสร้างนวัตกรรมมีความจ าเป็น นวัตกรรมมา
จากการท าอะไรใหม่ แปลก ค้นคิดอะไรที่แปลก ดีขึ้นกว่าเดิม น าเทคโนโลยีพวก IT, IOT มาเชื่อมโยง
ในการใช้ให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น๖๖ 
 (๓) ช่วยการวางแผนตัดสินใจด้วยข้อมูล  เทคโนโลยีสามารถช่วยในการบริหารจัดการ
ข้อมูล เพ่ือใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูล เป็นลักษณะของผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรจากนวัตกรรมและเทคโนโลยี การบริหารจัดการวัตถุดิบทางการเกษตร
ไม่ใช่เรื่องง่าย จึงต้องให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี ไม่ว่าด้านการเก็บเกี่ยว ใช้การบริหารทรัพยากร
องค์กรหรือ ERP ในการวางแผนการผลิต ใช้นวัตกรรมและเครื่องมือต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นมา ตอนนี้เริ่ม
มีการใช้แอพพลิเคชั่นในการวางแผนการปลูก ดูพ้ืนที่ในแต่ละไร่ของบริษัท สามารถเรียกพยากรณ์ได้
ในอนาคต ท าให้สามารถทราบได้ว่าใน ๓ เดือน วัตถุดิบจะเข้ามาในแต่ละวันเท่าไร ธุรกิจที่นี่ต้องปลูก
วัตถุดิบทุกวัน วันละ ๒๐๐-๓๐๐ ไร่เพ่ือที่จะให้มีวัตถุดิบเข้ามาผลิตอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นเราก็น า
เทคโนโลยี เข้ามาช่วยการพยากรณ์ การท านายน้ า หรือแม้แต่การใช้โดรนบินพ่นยาให้กับผลผลิต
เกษตร ท าให้สามารถพัฒนาเพ่ิม yield ต่อไร่ เมื่อก่อนเกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานปีหนึ่งเฉลี่ย ๑ ตัน
ถึง ๑.๓ ตันต่อไร่ แต่เมื่อเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ พบว่าสามารถเพ่ิมผลผลิตไปถึง 
๒ ตันถึง ๓ ตันได้ ท าให้สามารถใช้พ้ืนที่เท่าเดิมแต่ให้ผลตอบแทนเกษตรกรมากขึ้น๖๗ บริษัทมีการน า
โปรแกรม ERP มาใช้ เชื่อมต่อข้อมูลไปทุกแผนก ใช้ EPICOR หลักการท างานคือเก็บข้อมูลและเอา
ข้อมูลแต่ละส่วนมาเชื่อมต่อกัน ท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ Real time มากขึ้น ต้นทุนการผลิตดี
ขึ้น ดูจากข้อมูลวิเคราะห์ได้ทันทีว่าปัญหาอยู่ตรงไหน เวลา yield ลดลง ค่าแรงเพ่ิม เพ่ิมที่จุดไหน 
แม้แต่จุดเล็ก ๆ ในกระบวนการก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ ข้อมูลจะเชื่อมโยงระหว่างระบบบัญชี การ
ผลิต การขาย หลัก ๆ ตอนนี้ใช้ลดต้นทุนการผลิต ใช้ท า sales forecast พยากรณ์ยอดขาย ใช้เวลาใน

                                                           

 ๖๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                            

 ๖๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                                     

 ๖๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔.                                                                                             

 ๖๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                                     



๑๙๘ 
 

การ implement หนึ่งปีครึ่ง ช่วง transition ก็ยากพอสมควร เทคโนโลยีเริ่มที่คน ถ้าคนไม่สามารถ
เข้าใจเทคโนโลยี แล้วเอาเทคโนโลยีมาใส่ก็ไม่มีประโยชน์ ต้องเริ่มจากคน จาก ERP ตัวใหม่ ท าให้เห็น
ข้อมูลในจุดเล็กมากของการผลิตว่า แทนที่จะใช้คน ๒๐ คนมาคัดมะม่วง ถ้าลงทุนซื้อเครื่องคัด 
sorting machine ตัวหนึ่งมาใช้ ๕ ปีก็สามารถคืนทุนได้ ตัดภาระเรื่อง human error รวมทั้งปัญหา
เรื่องการจัดการแรงงาน๖๘ 

 (๔) เพิ่มพูนความสามารถของบุคลากร โดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการท างาน พัฒนา
ความสามารถและสร้างการมีส่วนร่วมในการท างานและวิเคราะห์ปัญหา องค์กรที่น าเอานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ ไม่ได้หมายความว่าจะน าเอาพุทธศาสนามาใช้ไม่ได้ ต้องจัดระเบียบอินทรีย์ ทางตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ เพ่ือใช้กับเทคโนโลยี อย่าตกเป็นทาสของเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นปัญญาประดิษฐ์
ของมนุษย์ จะเก่งกว่ามนุษย์ไม่ได้ ปัญญาของมนุษย์มีอยู่ ๓ อย่าง ๑) สชาติกปัญญา ปัญญาที่ติดตัวมา
แต่เกิด พวกติเหตุกบุคคล ๒) ปาริหาริกปัญญา ปัญญาท ามาหากิน ท าเครื่องประดิษฐ์ ๓) วิปัสสนา
ปัญญา ปัญญาพ้นทุกข์๖๙ เทคโนโลยีกับคนต้องคู่กัน เทคโนโลยีดีแต่คนไม่ซื่อสัตย์ ใส่คอมพิวเตอร์เข้า
ไป มันก็ไม่ดี๗๐ เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการบริหารองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ด้านสรรหา 
ธ ารงรักษาคนเก่งไว้ในองค์กร จะต้องหาคนที่เก่ง เทคโนโลยีที่เอาเข้ามาต้องไม่แพง ใช้ง่าย และที่
ส าคัญต้องมีความปลอดภัยสูง องค์กรผู้ผลิตอาหารต้องมีฝ่ายผลิต ฝ่ายจ าหน่าย ผู้บริโภค เทคโนโลยี
ต้องเชื่อมโยงกัน ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่อาจอยู่ต่างประเทศและ สอดคล้องกับ
พฤติกรรมความต้องการของวิถีชีวิตของมนุษย์ยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี๗๑ 
 (๕) มีความพร้อมในการวิจัยและพัฒนา การส้รางนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 
ต้องมีการวิจัยและพัฒนาที่น าไปสู่การกินอาหารให้เป็นยา คือไม่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ นโยบาย
ภาครัฐคือท าอย่างไรที่จะให้ผู้ผลิตอาหารที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจนถึงขนาดต้องไปกินยาเป็น
อาหาร๗๒ บริษัทจะท างานร่วมกับหน่วยงานนวัตกรรม เช่น NIA สวทช. เพ่ือสามารถเชื่อมโยงในเรื่อง
ของข้อมูลหรือการขอทุน ก็เข้าไปเชื่อมโยง ไปดูเรื่องไลฟ์สไตล์ของคน หาข้อมูลว่าคนในยุคใดเป็น
อย่างไร ในอนาคตต้องสามารถขยายไปตลาดอาเซียน เป็นรูปแบบธุรกิจที่เป็น Business innovation 
ในเรื่องรูปแบบธุรกิจที่มองทั้งในแง่ของผู้บริโภค ตลาด และการเติบโตไปข้างหน้า โดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ๗๓ 

                                                           

 ๖๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                                      

 ๖๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                         

 ๗๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                       

 ๗๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                        

 ๗๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                        

 ๗๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔.                                                                                                                                      



๑๙๙ 
 

 สรุป ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารใน
ด้านการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งประโยชน์เพ่ือการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล การเรียนรู้ของคนในองค์กร สามารถท าได้รวดเร็วและ
ตอบสนองต่อการแข่งขันของธุรกิจได้ ท าให้องค์กรใช้ทรัพยากรลดลง เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
โดยการใช้เครื่องจักร หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติมาแทนแรงงานคน นวัตกรรมทางด้านการขนส่งและโลจิ
สติกส์ตอบสนองการท าธุรกิจในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ได้ รวมทั้ง
การท าการเกษตร การพยากรณ์และการบริหารจัดการผลผลิต รวมทั้งเรื่องของพลังงาน เทคโนโลยี
การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือช่วยการวางแผนและตัดสินใจบนฐานของข้อมูลที่แม่นย าถูกต้อง 
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและน ามาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง
การน ามาใช้ในการบริหารงานบุคลากร เพ่ิมความสามารถในการท างานด้วยการใช้เทคโนโลยี ควบคู่
ไปกับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและ
ผู้บริโภค ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้านการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ได้ ๕ ประเด็น 
คือ ๑) ใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสาร ๒) การท างานเพ่ิมประสิทธิภาพ ๓) ช่วยการวางแผนตัดสินใจด้วย
ข้อมูล ๔) เพ่ิมพูนความสามารถของบุคลากร ๕) มีความพร้อมในการวิจัยพัฒนา ดังแสดงในภาพที่ 
๔.๕ และตารางท่ี ๔.๘  



๒๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔.๕ ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มีการสร้าง

นวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 
 
ตารางที่ ๔.๘ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 

ประเด็น
ที ่

ประเด็นส าคัญ ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ ใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสาร ๔ ๒, ๕, ๑๒, ๑๓ 
๒ การท างานเพ่ิมประสิทธิภาพ ๔ ๓, ๑๓, ๑๔, ๑๕ 
๓ ช่วยการวางแผนตัดสินใจด้วยข้อมูล ๒ ๑๖, ๑๗ 

๔ เพ่ิมพูนความสามารถของบุคลากร ๕ ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๐ 
๕ มีความพร้อมในการวิจัยและพัฒนา ๒ ๗, ๑๘ 

 
  

มีการสร้างนวัตกรรม
และน าเทคโนโลยี

ใหม่ๆมาใช้ 

๑.ประโยชน์เพื่อ
การสื่อสาร 

๒.การท างาน
เพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

๓.ช่วยการวางแผน
ตัดสินใจด้วยข้อมูล 

๔.เพิ่มพูน
ความสามารถ
ของบุคลากร  

๕.มีความพร้อม
ในการวิจัยและ

พัฒนา  



๒๐๑ 
 

๕) บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
องค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ในด้านบุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ดังนี้ 

 (๑) มีทัศนคติที่ดี เข้าใจยอมรับ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิดผลส าเร็จได้นั้น 
บุคลากรในองค์กรต้องมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ถ้าบุคลากรไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการ
เตรียมพร้อม ทุกอย่างก็จะเกิดปัญหามากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่๗๔ พระพุทธศาสนาสอน
เรื่องความเปลี่ยนแปลง ให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ต้องเตรียมคนในองค์กร อบรมทัศนคติ ความเห็น ให้
เกิดปัญญา จัดระเบียบอินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างองค์กร เทคโนโลยี จะท าให้คนเกิด 
disrupt หรือไม่ บางคนก็ปฏิเสธเทคโนโลยี กลัวการเปลี่ยนแปลง๗๕ พูดรวม ๆ บุคคลต้องมีความ
พร้อมในการรับสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งเป็นนวัตกรรมหรือเป็นแนวคิดเข้ามาเป็นเบื้องต้นก่อน คนมีความส าคัญ 
หลังจากนั้นเมื่อสื่อสารให้คนในองค์กร รู้ เข้าใจยอมรับและมีทัศนคติที่ดี  ก็จะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด คนเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านกลยุทธ์ การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร การปรับโครงสร้างหรือการน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ เพราะคนเป็นตัวรับ ส่วน
อ่ืนคือเครื่องมือเป็น tool๗๖ 

 (๒) มีคุณธรรมก ากับ ตื่นรู้ด้วยปัญญา พุทธศาสนาสอนให้ตื่น รู้ ทัน ตื่นคือตื่นตัวขึ้นมาว่า
โลกยุคนี้เป็นยุคสมัยใหม่ รู้คือรู้ว่าโลกสมัยใหม่มีอะไรเข้ามาเก่ียวข้องบ้าง สังคมเปลี่ยน แนวคิดของคน
ก็เปลี่ยน การด าเนินชีวิตของคนก็เปลี่ยน ต้องทันคือปรับตัวให้ทัน ปรับความคิดให้ทัน ท าประโยชน์
ให้สังคม ไม่ให้กลายเป็นภาระของสังคม ต้องมีสติ-สัมปชัญญะ-สมาธิ คือความแน่วแน่มั่นคง อย่าตกใจ 
ต้องอยู่กับปัญหาให้ได้ นิ่งให้ได้ ก็จะเกิดปัญญา เพ่ือน าไปแก้ปัญหา๗๗ การอบรมส าคัญ ถ้าคนฝึกดี
แล้วจะประเสริฐที่สุด ดังนั้นองค์กรที่จะเจริญคือฝึกคน คนต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง การ
อบรมต้องใส่ทั้งความเจริญและจริยธรรมในการที่จะอยู่กับเทคโนโลยี๗๘ ที่ส าคัญคือ บุคลากรต้องมี
การปฏิบัติธรรมให้ถึงระดับที่เมื่อเกิดผลกระทบอะไรขึ้นก็สามารถรองรับได้ ไม่ตื่นตระหนกตกใจ จุดนี้
เป็นจุดที่ต้องบูรณาการหลักพุทธธรรม อาจเป็นหลักทศบารมีหรือหลักธรรมอ่ืน๗๙การเตรียมบุคลากร

                                                           

 ๗๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                            

 ๗๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                           

 ๗๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                         

 ๗๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                            

 ๗๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                            

 ๗๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                          



๒๐๒ 
 

ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีคือกุญแจในการขับเคลื่อนในเรื่ องผลผลิต ท าอย่างไรให้ไป
ด้วยกันได้โดยที่มีคุณธรรมก ากับการด ารงชีวิตให้อยู่รอดให้ได้๘๐ 
 (๓) มีแผนพัฒนาบุคลากร ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ HRD ต้องมองการวางแผน
ประชากรของชาติ กล่าวคือ ๑) ต้องมองประชากรของชาติ จะวางแผนทรัพยากรมนุษย์อย่างไรให้มี
ความสุขตั้งแต่เกิดจนถึงเชิงตะกอน เด็กที่อยู่ในครรภ์มารดา ควรมีเงินเดือน มีนมให้หรือไม่ รวมถึง
การดูแลเด็กท่ีเกิดมาทุกคน ซึ่งเด็กทุกคนมีโอกาสเป็นอัจฉริยะได้ ๒) เมื่อวางแผนก าลังคนแล้ว ในภาค
เกษตรควรเป็นเท่าไร ก าลังคนในภาคเกษตรของไทย ๑๗% ก าลังคนต้องน้อย ใช้เครื่องจักรมาช่วย 
เอาก าลังคนไปพัฒนาด้านอ่ืน ประเทศจีนสามารถเลี้ยงประชากรหนึ่งพันสามร้อยล้านคนได้ เพราะมี 
man power planning ที่ดี๘๑ ถ้าองค์กรเปลี่ยนกลยุทธ์ เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เปลี่ยนโครงสร้าง 
เปลี่ยนเทคโนโลยี ก็ต้องหาวิธีให้บุคลากรรับการเปลี่ยนแปลงใน ๔ ด้านนี้ให้ได้ จะผลิตคนอย่างไร จะ
วางแผนการสรรหา (recruit) คนอย่างไร ให้เป็นคนที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่ได้มองว่าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอุปสรรคในการท างานหรือเป็นภาระที่เพ่ิม แต่เป็นการท้าทาย หรือการพัฒนาการ
ท างานให้สอดรับการสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ต้องมีการเรียนรู้พัฒนาต่อเนื่องเหมือนไคเซ็น๘๒ องค์กร
ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนกับบุคลากรว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ต้องสนับสนุนการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ฝีมือ และก าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม๘๓ 
 (๔) มีการฝึกอบรม บ่มเพาะประสบการณ์ บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงมี
ความส าคญัมาก ในธุรกิจอาหารเรื่อง GMP เป็นสิ่งส าคัญ ต้องให้บุคลากรมีความรู้ ทดสอบความรู้ และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสุขลักษณะที่ดีในการผลิตหรือ GHP และเพ่ิมเติมในส่วนของโรคระบาด (สัมภาษณ์
ในระหว่างที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระลอกที่ ๒ ที่จังหวัดสมุทรสาคร) ต้องสร้าง
ความตระหนักให้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานเพ่ือนบ้าน การฝึกอบรม ควรสอนให้ตระหนัก
มากกว่าสอนให้แค่รู้ อย่างเช่นการสอนพนักงานล้างมือ ๑๐ ขั้นตอน ต้องให้พนักงานเข้าใจว่าท าไม
ต้องล้างมือ ๑๐ ขั้นตอน ความส าคัญของการล้างมือคืออะไร นอกจากใช้กฎระเบียบบังคับ ต้องสร้าง
ความตระหนักให้เกิดการปฏิบัติเอง๘๔ เทคโนโลยีก็มีบางส่วนที่มีการต่อต้านจากบุคลากร อาจไม่เชิง
ต่อต้าน เรียกว่ายังท าไม่เป็น ยังไม่รู้จักการน าเทคโนโลยีมาใช้ เมื่อจะเอาเทคโนโลยีมาใช้ ต้อง
วิเคราะห์ วิจัย มั่นใจว่าสิ่งนี้เหมาะสมหรือไม่ เอามาใช้ได้หรือไม่ วิธีการเตรียมบุคลากรของบริษัทคือ 
รับคนเข้ามาท างานเป็นเถ้าแก่ สร้างให้เป็นทีมเถ้าแก่ ให้โครงการไปฝึกท า ให้การตัดสินใจ ให้

                                                           

 ๘๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                           

 ๘๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                           

 ๘๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                     

 ๘๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                    

 ๘๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                     



๒๐๓ 
 

งบประมาณ มีการฝึกอบรมให้ก่อน ให้เรียนรู้ว่าเถ้าแก่ท างานกันอย่างไร เป็นเถ้าแก่ต้องดิ้นรน มีการ
ให้ความรู้ ให้สปอนเซอร์คือผู้ให้ค าแนะน า โดยรับคนที่จะมาเป็นพนักงานเถ้าแก่จากคนที่ส าเร็จ
การศึกษาใหม่ อายุ ๒๑-๒๒ หรือจบปริญญาโท คนเก่ามีประสบการณ์ให้เป็นพ่ีเลี้ยง แต่ไม่สามารถมี
อ านาจตัดสินใจได้  ทีมเถ้าแก่ต้องเรียนรู้วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ เป็นการดึงคนรุ่นเก่าให้เข้าใจ
แนวคิดการท างานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ด้วย การเรียนไม่จ าเป็นต้องเรียนใน
ห้องเรียน เพราะสิ่งที่เรียนจะล้าสมัยอย่างรวดเร็ว๘๕ ต้องคิดว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ ต้องให้โอกาส 
ทุกคนมีข้อดีข้อเสีย สิ่งที่โรงงานท าคือ เอาพนักงานที่จบใหม่ ๆ มีความรู้แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการ
ใช้เครื่องจักรมาเสริมกับคนเก่า ให้ถ่ายเทความรู้ซึ่งกันและกัน การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็มีทุกที่ 
ต้องให้คนรุ่นใหม่ได้พิสูจน์ตัวเอง ถ้าแนวคิดของคนรุ่นใหม่ถูก ๑ ครั้ง คนเก่าก็ต้องหันมามองแล้วว่า 
ท าไมไม่เคยคิดในมุมนี้มาก่อน ทั้งท่ีท างานมานาน ยิ่งคนใหม่สามารถแสดงศักยภาพให้งานดีขึ้นได้จริง 
ต่อไปก็จะเห็นแนวทางคล้าย ๆ กัน เรียกว่าเป็นกระจกเงา ทุกคนจะมีกระจกเงาของตนเอง การ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะบุคลากร ต้องมีการฝึกอบรมตลอดเวลาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง๘๖ 
 (๕) ช านาญการสื่อสาร ก้าวทันเทคโนโลยี บุคลากรต้องพัฒนา จะใช้เพียงเทคโนโลยีเดิม ๆ 
ไม่ได้ ต้องสร้างให้เป็นคนยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีเป็น สื่อสารเป็น ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการส่วนงานที่
เกี่ยวข้องและท าในเชิงรุกมากขึ้น อาจต้องไปเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ไปดูงานที่สามารถเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการสื่อสารหรือการท างานโดยใช้เทคโนโลยี๘๗ คนรุ่นใหม่จะต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้  คนในองค์กรต้องมีความพร้อม มีความคล่องตัวในการ
ปรับเปลี่ยน ต้องปรับให้เป็นคนที่สนใจใฝ่เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดเวลา ส าคัญที่สุด ต้องเพ่ิม
ทักษะขึ้นมา คนไม่มี technology literacy จะอยู่ล าบาก๘๘ เทคโนโลยีจะเป็นตัวเสริม เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ อยู่ที่จะผสมผสานอย่างไรให้เกิดอ านาจสูงสุดกับธุรกิจ๘๙ ในปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์
ของโรคระบาด กลายเป็นโอกาสอีกส่วนหนึ่ง มีการประชุมออนไลน์แทนการนัดประชุม สามารถส่ง
ข้อมูลข่าวสารได้ค่อนข้างรวดเร็วเป็น real time การสื่อสารผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ก็มีความ
รวดเร็ว สามารถปรับการท างานได้ทันท่วงที มีการใช้เทคโนโลยีในการท าการเกษตร พัฒนาไปถึงการ
ใช้แอพพลิเคชั่นในการจองคิวข้าวโพดหวานแต่ละชั่วโมงท่ีจะเข้ามาโรงงาน ซึ่งกฎระเบียบเกี่ยวกับการ

                                                           

 ๘๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔.                                                                                                     

 ๘๖ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                                              

 ๘๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                                

 ๘๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                              

 ๘๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔.                                                                                                     



๒๐๔ 
 

ตรวจสอบย้อนกลับ การใช้เทคโนโลยีท าให้ตรวจสอบติดตามได้ สามารถทราบได้ว่าสินค้าผลิตมาจาก
วัตถุดิบของวันไหน รายไหน กลุ่มผู้ปลูก ปลูกวันไหน๙๐  
 สรุป ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารใน
ด้านบุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากการเตรียมบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดี เข้าใจ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะปรับตัว ปรับความคิดในการท างานรูปแบบใหม่ที่ใช้ เทคโนโลยี 
ทั้งนี้โดยอาศัยกระบวนการตื่นรู้ด้วยปัญญา โดยการบูรณาการหลักธรรมเข้ามาใช้ ในการปรับตัวและ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสติ ไม่ตระหนกตกใจ การวางแผนพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับชาติ
จนถึงระดับองค์กรก็เป็นสิ่งส าคัญในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมที่จะเป็นผู้ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ ด้วยการฝึกอบรม บ่มเพาะประสบการณ์ร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่
เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความช านาญในการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้านบุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ได้ ๕ ประเด็นคือ ๑) มี
ทัศนคติที่ดี เข้าใจยอมรับ ๒) มีคุณธรรมก ากับ ตื่นรู้ด้วยปัญญา ๓) มีแผนพัฒนาบุคลากร ๔) มีการ
ฝึกอบรม บ่มเพาะประสบการณ์ ๕) ช านาญการสื่อสาร ก้าวทันเทคโนโลยี ดังแสดงในภาพที่ ๔.๖ และ
ตารางที่ ๔.๙ 
 
  

                                                           

 ๙๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                                               



๒๐๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔.๖ ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  
บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
ตารางที่ ๔.๙ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็น
ที ่

ประเด็นส าคัญ ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ มีทัศนคติที่ดี เข้าใจยอมรับ ๓ ๒, ๔, ๙ 
๒ มีคุณธรรมก ากับ ตื่นรู้ด้วยปัญญา ๖ ๓, ๔, ๗, ๙, ๑๐, ๑๔ 
๓ มีแผนพัฒนาบุคลากร ๕ ๖, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๘ 
๔ มีการฝึกอบรม บ่มเพาะประสบการณ์ ๔ ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๗ 
๕ ช านาญการสื่อสาร ก้าวทันเทคโนโลยี ๖ ๕, ๗, ๘, ๑๔, ๑๕, ๑๖ 

 
  

บุคลากรมีความ
พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

๑.มีทัศนคติที่ดี 
เข้าใจยอมรับ 

๒.มีคุณธรรม
ก ากับ ตื่นรู้ด้วย

ปัญญา 

๓.มีแผนพัฒนา
บุคลากร 

๔.มีการฝึกอบรม
บ่มเพาะ                   

ประสบการณ์ 

๕.ช านาญการ
สื่อสาร ก้าวทัน

เทคโนโลยี  



๒๐๖ 
 

 ๔.๒.๒. ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ   
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร ได้แก่ ทศบารมี ภาวะผู้น าเชิงบารมี และนโยบายภาครัฐด้านอาหาร ผลการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ ๐.๕๔๒ แสดงว่าตัวแปรภายในโมเดล คือ ทศบารมี ภาวะผู้น า
เชิงบารมี และนโยบายภาครัฐด้านอาหาร สามารถอธิบายผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ร้อยละ ๕๔.๒ ดังแสดงในตารางที่ ๔.๔ 
 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของทศบารมีต่อการน าตน การน าคน และการน างาน 
พบว่า ขนาดของอิทธิพลทางตรงเท่ากับ ๐.๙๓๓, ๐.๙๖๗ และ ๐.๙๔๒ ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๑ อิทธิพลของทศบารมีต่อภาวะผู้น าเชิงบารมี และนโยบายภาครัฐด้านอาหาร 
พบว่า ขนาดของอิทธิพลทางตรงเท่ากับ ๐.๙๐๒ และ ๐.๙๑๕ ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๑ และเป็นค่าอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลในระดับสูงมากในทุกตัวแปรดังกล่าว สรุปได้ว่า ทศ
บารมีมีอิทธิพลทางตรงต่อการน าตน การน าคน และการน างาน ภาวะผู้น าเชิงบารมี และนโยบาย
ภาครัฐด้านอาหาร ในระดับสูงมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทศบารมีกับผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร พบว่า มีขนาดความสัมพันธ์ ๐.๗๒๒ แยกเป็นอิทธิพล
ทางตรง ๐.๓๕๔ อิทธิพลทางอ้อม ๐.๓๖๘ อิทธิพลรวม ๐.๗๒๒ และมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมีกับผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร พบว่า มีขนาดความสัมพันธ์ ๐.๖๖๑ ขนาดของอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 
๐.๐๕๑ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนโยบายภาครัฐด้านอาหารกับ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร พบว่า มีขนาดความสัมพันธ์ 
๐.๗๑๘ ขนาดของอิทธิพลทางตรงเท่ากับ ๐.๓๕๓ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ จะเห็นว่า
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของทศบารมีที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มีค่ามากกว่าอิทธิพลทางตรงของปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมีและ
นโยบายภาครัฐด้านอาหาร แสดงว่า ทศบารมีมีอิทธิพลทั้งทางตรง และอิทธิพลร่วมกับภาวะผู้น าเชิงบารมี
และนโยบายภาครัฐด้านอาหารในการส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร และส่งผลได้ดีกว่าอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยทั้งสองเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปได้
ว่า ภาวะผู้น าเชิงทศบารมี (ทศบารมีท่ีประกอบกับภาวะผู้น าเชิงบารมี) และนโยบายภาครัฐเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลร่วมกันต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ดังแสดงใน
ตารางที่ ๔.๔ 



๒๐๗ 
 

 ๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการศึกษาปัจจัยภาวะ
ผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐด้านอาหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๘ รูปหรือคน ซึ่งจากผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ข้างต้นพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
ได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงบารมี นโยบายภาครัฐด้านอาหาร และทศบารมี ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยดังกล่าวที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ดังนี้ 
 ๒.๑ ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมีที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกท่านได้ให้ข้อคิดเห็นถึงลักษณะของภาวะผู้น าเชิงบารมีว่าสามารถ
ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้  โดยมีความเห็นว่า
ภาวะผู้น ากับทศบารมีมีความสัมพันธ์กัน สิ่งส าคัญท่ีสุดคือผู้น าต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือผู้อ่ืน 
ผู้ใดก็ตามที่สามารถสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือผู้อ่ืนได้ ก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้น า ผู้น าต้องท าให้
ผู้ตามอยากตาม อยากจะร่วมมือ อยากจะยกย่องเชิดชู ผู้น าต้องมีความรู้สึกว่า คนที่ตามนั้นส าคัญ
มาก๙๑ ภาวะผู้น านั้น คนทั้งโลกจะใช้ค าสอนของศาสนาหรือไม่ก็ตาม ลักษณะของผู้น าต้องมีความ
จริงใจ จริงใจต่อประชาชน จริงใจต่อบุคลากรที่อยู่ในองค์กร ต้องมีพรหมวิหาร ๔ คือเมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขาประกอบด้วย จะใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ ต้องใช้คุณธรรม ต้องใช้ทั้งรัฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์และวัฒนธรรมมาประกอบด้วย๙๒ ผู้น ามีโอกาสชี้น าท าให้เห็นเป็นแบบอย่างได้ พระพุทธ
องค์ตรัสว่าการสอนที่ดีที่สุดคือการท าให้ดู ผู้น าเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางสังคม เป็นผู้น าทางสังคม เป็นผู้ที่
สามารถชี้น า (lead) คนในสังคมให้ท าตามได้๙๓ การเป็นผู้น าที่ดีควรประกอบด้วยอ านาจและบารมี 
อ านาจเป็นสิ่งที่ได้มาจากต าแหน่ง ขณะที่บารมีได้จากการปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ผู้น าต้องใช้ทั้งอ านาจ
และบารมีในการท างาน๙๔ บุญกับบารมีต่างกัน บารมีเป็นบุญอย่างหนึ่ง การท าบุญคือการท าความดี 
พอสะสมมากเข้าจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้ งไว้ เรียกว่าบารมี บารมีแปลว่าคุณธรรมที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จ ถ้าบารมีเต็มก็ส าเร็จ ถ้าบารมีไม่เต็มก็ไม่ส าเร็จ บารมีไม่จ าเป็นต้องปรารถนาโพธิญาณ 
ทศบารมสี าหรับผู้น าคนธรรมดาทั่วไปก็สามารถท าได้ บารมีคือคุณธรรมที่ท าให้บุคคลด าเนินชีวิตแบบ

                                                           

 ๙๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                    

 ๙๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                  

 ๙๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                               

 ๙๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                       



๒๐๘ 
 

มีเป้าหมาย เพ่ือความพ้นทุกข์ เพ่ือความเจริญ อยู่ที่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้๙๕ ทัศนะจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับภาวะผู้น าเชิงบารมี เป็นดังต่อไปนี้ 
 ๑) มีวิสัยทัศน์ ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนามีดังนี้ ความ
มีวิสัยทัศน์ของผู้น าเปรียบเหมือนผู้ส่องไฟฉายว่าจะน าประเทศชาติ องค์กรใปทางใด เหมือนมีเรด้าร์
ทางความคิด วิสัยทัศน์ของผู้น าเปรียบกับอภิญญาเหมือนมโนมยิทธิ เจโตปริยญาณ คือล่วงรู้อนาคต
ของประเทศ ของโลกว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ควรน าองค์กรอย่างไรให้อยู่รอด๙๖ ผู้น าต้องใจกว้างเห็น
ประชาชนเหมือนญาติพ่ีน้องของตนเอง และต้องมีปัญญาก ากับ ปัญญารู้จักตัวเองในการด าเนินชีวิต 
การท างานก าหนดเป้าหมาย และหาวิธีด าเนินไปสู่เป้าหมาย คือปัญญาบารมี ปัญญาต้องเริ่มจากการมี
เป้าหมายและจัดการกับการด าเนินชีวิต คือ ตื่น รู้ ทัน๙๗ ที่ส าคัญไม่ใช่ผู้น ามีวิสัยทัศน์อย่างเดียว ต้อง
ทั้งองค์กรด้วย ผู้ตามต้องมีวิสัยทัศน์ด้วย ทุกคนต้องเห็นความส าคัญของการมีวิสัยทัศน์ที่ทันต่อโลก 
ทันต่อเหตุการณ์ ผู้ที่มีวิสัยทัศน์จะท างานเชิงรุก ทันสังคมมากขึ้น สามารถแข่งขันหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่น ๆ ได้ สามารถน าองค์กรตนเองไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ส าเร็จ๙๘ 
 ทัศนะของนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มีดังนี้ โลกยุคใหม่ไม่ใช่การสั่งการ 
นโยบายมาจากหัวใจของผู้ปฏิบัติ ผู้น าต้องมีภาวะการน าทางความคิด (brain leadership) ร่วมกัน
เป็นทีม ให้ทุกคนมีสิทธิเต็มที่ ทุ่มเทเต็มที่ ในหลักคิดของ KSM model คนต้องมีความรู้ มีความมุ่งมั่น 
และต้องท างานหนัก มองอนาคต มองการณ์ไกล วิสัยทัศน์เกิดจากปรากฏการณ์ โลกปัจจุบันความรู้สู้
ความคิดไม่ได้ ความคิดคือวิสัยทัศน์๙๙ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องจักขุมา หรือวิสัยทัศน์ แปลว่าการ
มองเห็นในสิ่งที่คนอ่ืนมองไม่เห็น เหมือนกับภาษิตไทยที่ว่า สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งเห็นโคลนตม 
อีกคนตาแหลมคมเห็นดาวบนฟากฟ้า ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์สามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  
ตัวอย่างเช่น ท าอาหารที่มีมูลค่าเพ่ิม มีความสะดวก มีคุณค่าทางอาหาร วิสัยทัศน์ด้านอาหาร ปัจจุบัน
คนไม่ได้รับประทานอาหารเพื่ออ่ิมเท่านั้น คนส่วนใหญ่รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพด้วย๑๐๐ 
 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้  ความมี
วิสัยทัศน์ของผู้น าส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กร องค์กรที่ผู้น ามีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองเห็นปัญหา 
และสามารถคาดการณ์อนาคตได้แม่นย าหรือใกล้เคียงที่สุด สามารถท า SWOT analysis ได้โดยไม่มีอคติ 
สามารถใช้ปัจจัยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะสามารถปรับวิธีและระบบการท างานรองรับการ
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๒๐๙ 
 

เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ขณะเดียวกัน ผู้น าก็ต้องมีความกล้าหาญที่จะลงมือท าด้วย๑๐๑ วิสัยทัศน์ของ
ผู้น าต้องชัดเจน และเป็นไปได้ ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา๑๐๒ เป้าหมายหรือทิศทางที่จะขับเคลื่อนองค์กร
ชัดเจนขนาดไหน เช่น ประเทศเวียดนามก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศว่าจะเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของข้าว 
ประเทศไทยก็คิดว่าจะเป็นครัวของโลก ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นครัวของโลกได้ เพียงแต่ว่า
ครัวโลกที่จะไปจะเป็นการส่งวัตถุดิบไปหรือจะส่งอาหารแปรรูปไปหรือไปสร้างร้านอาหารไทยใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ต้องมีผู้น ามาชี้ให้ชัด เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือทิศทางท่ีจะเดินไปข้างหน้า 
อยู่ได้ด้วยการพ่ึงพาตัวเอง อยู่ได้ด้วยความรู้ ด้วยความไม่ประมาท เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ปรัชญา
ไม่ใช่ทฤษฎี เป็นแนวคิด เป็นวิสัยทัศน์ที่จะท าให้ประเทศรอดจากวิกฤต เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ประเทศ เป็นวิสัยทัศน์ การเป็นครัวโลกเป็นองค์ประกอบเป็นกลยุทธ์ เป้าหมายคือความอยู่ดีมีสุขของ
คนในประเทศ และใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการให้มีประสิทธิภาพ๑๐๓ 
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้ ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ที่แม่นย า แน่นอน ไม่
เปลี่ยนแปลงง่าย มีเป้าหมายชัดเจน เช่น จะเป็นครัวของโลก ผู้บริหารทุกส่วนก็ต้องขับเคลื่อนองค์กร
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ต้องมั่นใจว่าองค์กรจะไปทางนี้ วิสัยทัศน์เปรียบเหมือนแผนที่หรือเข็มทิศน า
ทางไม่ให้เดินไปแบบไร้จุดหมาย๑๐๔ การวางวิสัยทัศน์นั้น ผู้น าต้องสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจและ
ท างานไปในทิศทางเดียวกัน จุดหมายย่อย ๆ ก็ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้วย เช่น วิสัยทัศน์ที่จะเป็น 
Innovative Healthy Foods๑๐๕ ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ในการเห็นโอกาส เช่น การขยายตลาดเข้าไป
จ าหน่ายในร้านสะดวกซ้ือแทนที่จะพ่ึงการส่งออกเพียงอย่างเดียว ต้องเข้าใจวิกฤต เช่น การจัดการกับ
การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ มีการเตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มระบาดระลอกแรกแล้ว จึงสามารถรองรับ
ความเสี่ยงหรือผลกระทบกับธุรกิจได้๑๐๖ 
 ๒) มีศิลปะในการสื่อสาร ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนามี
ดังนี้ ผู้น าจ าเป็นต้องมีศิลปะในการสื่อสาร เพราะค าพูดส าคัญ เริ่มต้นจากความคิด มโนกรรมมาก่อน 
ค าพูดมาจากความคิด และแสดงออกเป็นการกระท า การสื่อสารจะปรับแค่ค าพูดอย่างเดียวไม่พอ 
ต้องปรับมโนกรรม คือมโนทัศน์ ปรับความคิด ถึงจะออกมาเป็นความคิดและการกระท า พุทธศาสนา
มองพฤติกรรมต้องมองลึกถึงหัวใจ เหมือนกับการรักษาศีล ๕ ไม่ใช่เพียงแต่การควบคุมกาย วาจา 
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๒๑๐ 
 

เท่านั้น แต่ควบคุมถึงใจด้วย เพราะตัวเวรมณีคือการงดเว้น เท่ากับวิรตีเจตสิก๑๐๗ ในการสื่อสารให้ทุก
คนมีมุมมองหรือจุดมุ่งหมายเป็นไปในทางเดียวกัน ก็ต้องประชุมกัน ต้องพูดคุยกันตามหลักสาราณีย
ธรรม ๖ (เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา ทิฐิสามัญญ
ตา) เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และขณะเดียวกันก็รับฟังความคิดเห็นของคนในองค์กรด้วยว่ามี
ความคิดเห็นอย่างไร ก็จะได้ทัศนะหรือมุมมองที่หลากหลายในเรื่องเดียวกัน ร่วมกันคิด ร่วมกัน
ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จขององค์กรได้๑๐๘ คนเป็นผู้น า
ต้องมีการเจรจาที่ดี พูดแล้วคนอยากจะฟัง มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร เมตตา อบอุ่น ท าให้คนฟังรู้สึก
มีพลัง อยากท าตาม รู้สึกมีความสุข ผู้น าพูดไม่เก่งต้องเก่งในการลงมือปฏิบัติ การสื่อสารไม่ใช่การพูด
อย่างเดียว อาจใช้การกระท าให้ดู มีผลงานเป็นรูปธรรม การสื่อสารไม่จ าเป็นต้องใช้วาจา สื่อสารด้วย
การกระท าให้เป็นต้นแบบ๑๐๙  
 ทัศนะของนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มีดังนี้ การสื่อสารคือการพูดจาให้รู้เรื่อง
ตามที่ผู้สื่อสารต้องการ ตามหลักของการสื่อสารตามพระไตรปิฎก ๑) วาจานั้นต้องจริง ๒) วาจานั้น
ต้องแท้ ๓)วาจานั้นประกอบด้วยประโยชน์ ๔) วาจานั้นเป็นที่รักที่พอใจของผู้อ่ืน๑๑๐ การสื่อสารควร
ท าบนพ้ืนฐานความจริง ไม่เกิดความแตกแยก ใส่ความให้เสียหาย หรือใช้เป็นเครื่องมือในการท าลาย
ฝ่ายตรงข้าม เชิดชูคนไม่ด๑ี๑๑ ตัวอย่างบริษัท GM ในปี ๑๙๖๐ ผู้บริหาร Jack Welch สามารถดึงเอา
บริษัท GM ที่ก าลังจะล้มละลายให้ฟ้ืนขึ้นได้ โดยเอานักบริหารระดับสูง กลาง ล่าง มาคละกัน มา
สัมมนา มาคุยกัน อย่างน้อยให้นักบริหารระดับสูงไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง๑๑๒ 
 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้ การมีศิลปะใน
การสื่อสารเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จล าดับต้น ๆ เพราะผู้น าไม่สามารถท างานให้ส าเร็จได้เพียงคนเดียว 
จ าเป็นต้องมีทีมงานและผู้ช่วยเหลือ หากผู้น าไม่สามารถสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจเป้าหมาย กล
ยุทธ์ วิธีการ และโน้มน้าวให้คล้อยตามจนยินยอมให้ความร่วมมือท างานหรือให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
อย่างเต็มใจ แม้มีวิสัยทัศน์ดี แผนงานดี งานก็อาจไม่ส าเร็จ หรืออาจเกิดความขัดแย้งในหน่วยงานได้๑๑๓ 
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๒๑๑ 
 

การสื่อสารต้องเข้าใจว่าจะสื่อกับใคร ข้อความบางอย่างสื่อกับคนหนึ่งอาจไม่เข้าใจ งานก็ไม่ส าเร็จ สื่อ
ไม่ดีก็ไม่เกิดการขับเคลื่อน ไม่เกิดการแปลงวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้๑๑๔ 
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้ ในบริษัทอาจมีคนหลายวัย หลายเจนเนอเร
ชัน ผู้น าต้องเรียนรู้วิธีจัดการสื่อสารกับคนต่างรุ่นต่างวัยกัน วิธีที่ดีที่สุดเหมือนการจัดทัพ ต้องแบ่งย่อย
ออกมาเป็นทัพใหญ่ ทัพน้อย มีหัวหน้างานที่เป็นคนรุ่นเดียวกัน หรืออาจมีต่างรุ่นบ้างเล็กน้อย เพ่ือให้
สามารถสื่อสารกันเข้าใจและท างานร่วมกันได้๑๑๕ การสื่อสารเพ่ือที่จะให้ทุกคนในบริษัทรู้ทิศทางการ
ท างานว่าไปในแนวทางไหน เช่น วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ผลิต Innovative Healthy Foods ก็ต้อง
สื่อสารให้พนักงานเข้าใจในเป้าหมายเดียวกัน และต้องมีความจริงใจ เมื่อมีปัญหาก็ให้วางใจที่จะ
พูดคุยกับหัวหน้าหรือผู้บริหาร เมื่อวางใจก็เกิดความเชื่อใจ ท างานเหมือนครอบครัวเดียวกัน๑๑๖ การ
สื่อสารเพ่ือสร้างเป้าหมายร่วมเป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง บางคนอาจมองเป้าหมายระยะสั้น คือ
ท างานเฉพาะหน้าให้เสร็จเท่านั้น หรือท างานเฉพาะสายงานตนเองในลักษณะ functional silo จึง
ต้องมีการสื่อสารซึ่งอาจเป็น workshop ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้พูดในสิ่งที่ตนเข้าใจ เปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและความส าเร็จให้กับ
องค์กร๑๑๗ วิธีการสื่อสารอาจใช้หลายรูปแบบ วิธีการสื่อสารตรง คือเห็นหน้ากันและพูดคุยกันเป็นวิธีที่
ง่าย แต่ในยุคที่มีโรคระบาดก็อาจใช้การสื่อสารออนไลน์ แต่ถ้าส่วนใดที่มีความจ าเป็นต้องเข้าไป
ใกล้ชิด ก็ให้ผู้จัดการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสื่อสารหน้าการประชุมบ้าง บางครั้งก็ต้องลงพ้ืนที่
ตรวจดูปัญหาและความเรียบร้อยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามความเหมาะสม๑๑๘ 
 ๓) มีความซื่อสัตย์ ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนามีดังนี้ 
ผู้น ากับความซื่อสัตย์มีความส าคัญมาก ท าให้มีคนเชื่อถือ ถ้าผู้น าท าผิดให้เป็นถูก หรือปกป้องคนท า
ผิดโดยไม่ค านึงถึงความเป็นจริง ในที่สุดผู้น าก็จะเสื่อม ซื่อสัตย์คือศีลบารมี๑๑๙ ความซื่อสัตย์ ก็อยู่ใน
หลักธรรมทศบารมี ๑๐ ข้อ มีความส าคัญส าหรับผู้น า ผู้น าต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อประชาชน ต่อลูกค้า ไม่เอาสินค้าไม่ดีไปขาย ความซื่อสัตย์ถึงจะท าให้องค์กรเจริญ 
อยู่ได้นาน เข้าท านอง ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน เป็นหลักธรรมที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ไม่มีล้าสมัย 
การท าธุรกิจ ส่งงานต้องส่งตามคุณภาพตามสเปคที่ตกลงกันไว้ โอนเงินตามวันเวลาที่ตกลงกันไว้ จึง
จะค้าขายได้นาน ผู้น าชื่อสัตย์ต่อลูกน้อง ลูกน้องก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้านาย ไว้ใจกันได้ เกิดความวางใจ 
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ความสามัคคี ความวางใจคือความซื่อสัตย์ต่อกัน เป็นหลักธรรมที่อยู่คู่โลก๑๒๐ ไม่ว่าสังคมหรือโลกจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร คุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ถ้าคนในองค์กรขาดความ
ซื่อสัตย์ จะน าไปสู่ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน การฉ้อฉล การเอารัดเอาเปรียบหาผลประโยชน์จาก
องค์กร น าไปสู่ความเสื่อม ความระแวงแคลงใจ ความแตกสามัคคี ท างานไม่ประสานกัน ไม่สามารถ
ท างานร่วมกันอย่างมีความสุขได้ คุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์จึงจ าเป็นและส าคัญยิ่งส าหรับทุกคนใน
องค์กร๑๒๑ 
 ทัศนะของนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มีดังนี้ ความซื่อสัตย์ส าหรับผู้น าแล้ว
ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองหรือ integrity คือความภาคภูมิใจในความเป็น
มนุษย์ที่ต้องมีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน คนมาอยู่ร่วมกันยิ่งจ าเป็นต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน ท าให้เกิด
ความไว้วางใจกัน ไม่โกหกหลอกลวงเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะยังใช้ได้ทุกยุค
ทุกสมัย๑๒๒ ความซื่อสัตย์ท าให้มนุษย์ในองค์กรอย่างน้อยก็มีความสุขภายใต้พ้ืนฐานของความซี่อสัตย์ 
ผู้น าควรมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่โกง ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อ่ืน มีหิริโอตตัปปะ๑๒๓ 
 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้ ความซื่อสัตย์
เป็นกุญแจส าคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร ถ้าผู้น าไม่โกง คนอ่ืนก็ไม่กล้าโกง ถ้าผู้น าเอา
จริง คนอ่ืนก็ไม่กล้าทุจริต ผู้น าต้องท าให้คนรอบข้างเป็นคนที่ซื่อสัตย์ด้วย๑๒๔ ความซื่อสัตย์ของผู้น า 
เป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจ การที่จะให้คนในองค์กรท างานให้บรรลุวิสัยทัศน์ ก็ต้องมีสิ่งตอบแทน 
ถ้าบอกว่าท าแล้วจะได้อะไร ก็ต้องให้ตามนั้น เป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ต้องตรงไปตรงมา 
ผู้น าอยากให้องค์กรเป็นแบบไหน ก็ต้องท าตัวเป็นแบบอย่าง๑๒๕ 
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้ บริษัทให้ความส าคัญอย่างมากในเรื่องความ
ซ่ือสัตย์ เป็นหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กร๑๒๖ ความซื่อสัตย์อยู่ในวัฒนธรรมองค์กร ความซื่อสัตย์
ส่งผลต่อความส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร ถ้าพนักงานไม่พูดความจริง ก็จะไม่ทราบ
ปัญหา การเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ทราบปัญหาที่แท้จริง ต้องท าให้พนักงานเชื่อใจและพูด
ความจริงโดยไม่ไปลงโทษ แต่เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา๑๒๗ ทางบริษัทมีการท าจริยธรรมธุรกิจทุกปี ไม่
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ว่าเป็นการท าร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า ซัพพลายเออร์ รวมถึงผู้จัดการที่ท างานกับบริษัท ความซื่อสัตย์ไม่
ควรเป็นเรื่องของการวัดผลหรือ KPI แต่ควรเป็นพ้ืนฐานของทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์กร๑๒๘ จะ
เห็นว่า ความซื่อสัตย์ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารแล้ว มีการก าหนดเป็นค่านิยมหลัก วัฒนธรรม
องค์กร หรือเขียนเป็น code of conduct ให้คนในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารยังมีความเห็นว่า ความซื่อสัตย์คือความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อ
ตนเอง ต่อคุณภาพสินค้า ต่อพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่ผู้น าต้องท าเป็น
แบบอย่างที่ดีด้วย โดยให้ทัศนะดังนี้ ๑) ต้องซื่อสัตย์ต่อคุณภาพสินค้า  “เราท าของกินลิ้นมนุษย์หลอก
ไม่ได”้ หมายถึง ไม่สามารถหลอกลวงผู้บริโภคได้ ๒) ความซื่อสัตย์ของผู้บริหารต่อพนักงาน ต้องท าให้
พนักงานเชื่อถือในตัวผู้น า องค์กรถึงจะเดินหน้าได้  ๓) ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องดูแลใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย๑๒๙  
 ๔) สร้างแรงจูงใจ ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนามีดังนี้ 
การสร้างแรงจูงใจในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรต้องเริ่มจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่๑๓๐ 
เป็นส่วนส าคัญส าหรับผู้น าในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ก าลังใจ 
ให้วิสัยทัศน์ นอกจากการให้วัตถุสิ่งของแล้ว การให้ความรู้ ให้ก าลังใจก็เป็นสิ่งส าคัญมาก และเป็น
ทานบารมีด้วย๑๓๑ แรงจูงใจภายนอกที่เป็นวัตถุสิ่งของก็ต้องมีบ้างในโอกาสอันควร เช่น เทศกาลต่าง 
ๆ การให้โบนัสประจ าปี เป็นต้น ต้องใช้หลักทิศ ๖ ในการปฏิบัติระหว่างนายกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
แรงจูงใจภายในต้องสร้างทัศนคติที่ดี ให้มีความเชื่อใจ ซื่อสัตย์ต่อกัน ยกย่องให้เกียรติ ให้ความ
ไว้วางใจกัน๑๓๒ การสร้างแรงจูงใจในวงการธุรกิจอาจใช้วิธีสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัล เช่น โบนัส 
คอมมิชชั่น เป็นต้น การสร้างแรงจูงใจด้วยวัตถุตรงกับความต้องการของคน แต่ก็ท าให้เกิดความโลภ
ได้ จะสร้างแรงจูงใจอย่างไรให้มีความเป็นธรรม ให้มีธรรมะ ให้ความโลภลดลง ให้มีความพอดี สร้าง
แรงจูงใจให้อยากท า ให้มีความรู้สึกที่เป็นบุญกุศลด้วยจะดีมาก เป็นการท าความดีที่มีบุญประกอบ 
คนท างานทุกวันนี้ควรคิดว่าจะท างานอย่างไรให้ได้บุญ คนมักคิดว่าการท างานเพ่ือให้ได้เงิน ท าบุญ
ต้องไปที่วัด ต้องปรับทัศนะการท างานเพ่ือเงิน ถ้าแปลบุญว่าเป็นชื่อของความสุขจะปรับไม่ได้ บุญ
แปลว่าล้างช าระ ล้างช าระความเห็นแก่ตัว ล้างช าระกิเลส ท างานทุกวันให้เป็นบุญก็ได้ เป็นการขจัด
ความตระหนี่ ขจัดความเห็นแก่ตัว มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน๑๓๓ ผู้บริหารต้องหากลวิธีทั้ง

                                                           

 ๑๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                                                      

 ๑๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                                                      

 ๑๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                         

 ๑๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                            

 ๑๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                          

 ๑๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                           



๒๑๔ 
 

แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก โดยเฉพาะแรงจูงใจภายในที่จะสร้างความรักต่อองค์กร ท าให้
เกิดความทุ่มเท ความรับผิดชอบ และน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรได้มากกว่าแรงจูงใจภายนอกที่เป็น
วัตถุสิ่งของ ต้องให้ทุกคนรักและทุ่มเท ช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกัน ให้ทุกคนมองเห็นว่างานที่ท าอยู่
ท าให้เกิดความเจริญกับองค์กร และเป็นความเจริญของตนเองด้วย๑๓๔ 
 ทัศนะของนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มีดังนี้ แรงจูงใจต้องเกิดจากภายใน 
ผู้น าต้องสามารถจูงใจให้ผู้ร่วมงาน หุ้นส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแรงจูงใจเพ่ือท าให้องค์กรเข้มแข็ง 
เจริญรุ่งเรืองแข่งขันกับคู่แข่งได้ ต้องมีความจงรักต่อองค์กร การจะสร้างแรงจูงใจจากภายใน บางครั้ง
ก็อาจต้องใช้ปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งล่อ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ผลประโยชน์ การยกย่องชมเชย เป็น
ต้น๑๓๕ 
 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้ แรงจูงใจเป็น
ส่วนเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีก าลังใจ มีพลังผลักดันให้อยากท างาน หรือคิดหากลวิธีใหม่ๆ เพ่ือให้งานส าเร็จ
เร็วขึ้น ท างานมากขึ้น หรือท างานได้ดีขึ้น๑๓๖ ผู้น าต้องเข้าใจความต้องการของแต่ละคน และให้แรงจูงใจที่
ตรงกับความต้องการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ธรรมชาติของคนมักจะต่อต้านก่อน แต่ถ้าการ
เปลี่ยนแปลงนั้นสนับสนุนความต้องการของคน ก็จะไม่เกิดแรงต้าน บางคนอาจไม่อยากได้เงิน แต่ต้องการ
การยอมรับ ส่วนเรื่องความเสมอภาคนั้นคงได้ไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน ขึ้นกับว่าการเปลี่ยนแปลงใดมี
นัยส าคัญ ต้องจัด priority ตามความจ าเป็น๑๓๗  
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้ แรงจูงใจภายใน การให้การยอมรับเป็นการ
ให้ที่ไม่ต้องใช้เงิน ใช้การพูดคยุ ให้ก าลังใจ ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับในสิ่งที่ถูกต้อง ก็เป็นการ
สร้างแรงจูงใจ ส่วนแรงจูงใจภายนอก ส าหรับพนักงานระดับล่างนั้นส าคัญ เป็นการกระตุ้นให้คนอยาก
ท างานมากขึ้น ส่วนระดับบริหารเงินอาจไม่ส าคัญ แต่การให้โอกาสรับผิดชอบ ให้ต าแหน่งหน้าที่
ส าคัญกว่า เงินเดือนสูงให้รับผิดชอบน้อยคนระดับบริหารจะไม่ชอบ เพราะเมื่อรับผิดชอบมาก มี
ผลงานมาก ผลตอบแทนก็ตามมา ผู้บริหารต้องรู้ว่างานตรงไหนเหมาะสม ถ้าคนท างานเก่งก็ต้องให้
ความรับผิดชอบ เขาจะได้ภูมิใจ การให้การยอมรับและให้โอกาสเป็นการสร้างทานบารมี๑๓๘ การสร้าง
แรงจูงใจภายในกับแรงจูงใจภายนอกต้องสมดุลกัน ต้องให้ทุกคนเข้าใจว่าเป้าหมายของงานคืออะไร 
ถ้าท าได้ตามเป้าหมายก็จะได้ผลตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้แบบตรง ๆ เหมาะสม ถูกต้อง ยุติธรรม 
ชัดเจน โดยใช้ KPI หรือดัชนีชี้วัดความส าเร็จของผลงาน แต่การจะท าแบบนี้ได้ คนในองค์กรต้อง
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๒๑๕ 
 

พร้อมที่จะรับระบบนี้ด้วย๑๓๙ การสร้างแรงจูงใจเป็นส่วนส าคัญ การที่เป้าหมายจะส าเร็จได้ทุกคนต้อง
เห็นเหมือนกันหมด เช่น เป้าหมายยอดขาย มีส่วนผลักดัน ๓ ส่วนหลักคือ ฝ่ายวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ฝ่าย
ขาย ทุกส่วนต้องเห็นเป้าหมายเดียวกัน ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งไม่มีแรงกระตุ้นหรือไม่มีแรงจูงใจให้ท างาน 
ก็อาจไม่ถึงเป้าหมายได้๑๔๐ การสร้างแรงจูงใจเป็นเรื่องส าคัญ ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับพนักงาน 
คนท างานหนัก มีปัญหาเศรษฐกิจ แรงจูงใจก็ต้องมี แต่แรงจูงใจมีหลายแบบ แบบที่เป็นตัวเงินกับ
รูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน แต่อย่าเอาแรงจูงใจที่เป็นตัวเงินเป็นหลัก ที่สุดถ้าเกิดปัญหาบริษัทไม่มีเงินคนก็
จะไม่ท างานด้วย ต้องสร้างแรงจูงใจในรูปแบบอื่นด้วย เช่น การสร้างเป้าหมายร่วม ความส าเร็จ ความ
ภาคภูมิใจ และโอกาสที่จะได้เติบโต ได้รับโอกาสรับผิดชอบมากขึ้น มีต าแหน่งสูงขึ้น ส่งผลกลับมาเป็น
ความส าเร็จระยะยาวให้กับกับพนักงานและองค์กร๑๔๑ ในทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
แรงจูงใจจึงต้องขึ้นกับเป้าหมายขององค์กร และการขับเคลื่อนของคนในองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน 
อาจมีการใช้ตัวชี้วัดมาประเมินผลร่วมด้วย อย่างไรก็ดี แรงจูงใจภายในกับแรงจูงใจภายนอกต้อง
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล มุ่งเป้าหมายระยะยาวและการสร้างความส าเร็จ
ร่วมกันของพนักงานกับองค์กร 
 ๕) เป็นแบบอย่างที่ดี ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนามีดังนี้ 
การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น าเป็นแรงบันดาลใจของผู้ตาม สามารถสร้างคนที่ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
ได้อีก pay it forwards เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ต่อ ๆ กันไปได้๑๔๒ ผู้น าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะ
เป็นสิ่งส าคัญ เป็นหัวขบวน ผู้น าดี องค์กรก็ดีด้วย ผู้น าไม่ดี องค์กรจะดีไม่ได้ ถ้าจะให้คนในองค์กร
ก าหนดผู้น า ก็ต้องจับมือกัน มั่นคงในธรรมะ๑๔๓ ทั้งผู้น าและคนในองค์กรต้องมีคุณธรรม จริยธรรม 
เมื่อผู้น าดี ผู้ตามก็จะดีด้วย ผู้น าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการวางตัว การท างาน การมีหลัก
คุณธรรม ต้องท างานเก่ง เป็นผู้น าในการลงมือท า สอนและท าเป็นแบบอย่าง๑๔๔ ถ้าผู้น าดีเป็น
แบบอย่างที่ดี ท าให้เกิดการตามที่ดี อย่างน้อยก็เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ตาม กระตุ้นความดีงาม
ที่ฝังอยู่ภายใน เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในทางที่ดี ท าให้องค์กรพัฒนา ถ้าสร้างจนเป็นนิสัย ก็จะเป็น
นิสัยที่ดีในการท างาน ทั้งในด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา องค์กรก็จะ
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๒๑๖ 
 

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีความมั่นคง การเป็นแบบอย่างที่ดีดีกว่าค าสอนร้อยครั้งพันครั้ง ท าเป็น
แบบอย่างที่ดีให้ดู ดีกว่าสอนแล้วสอนอีก๑๔๕ 
 ทัศนะของนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มีดังนี้ การเป็นแบบอย่างที่ดีต้องเป็น
แบบอย่างด้วยการกระท า ท าให้เป็นผู้น าที่น่าเชื่อถือ น่านับถือ น่ายึดถือ  ซึ่งไม่เหมือนกัน ผู้น าที่
น่าเชื่อถือ คือพูดจาเชื่อถือได้ ผู้น าที่น่านับถือคือมีความประพฤติดีงามควรนับถือ ผู้น าที่น่ายึดถือคือ
สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต การเป็นแบบอย่างที่ดีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
องค์กรไปในทางที่ด๑ี๔๖ 
 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้  การเป็น
แบบอย่างที่ดีของผู้น าย่อมหมายถึงการลงมือปฏิบัติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นเป็นแบบอย่าง เป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือ การยอมรับ ความศรัทธาจากผู้ร่วมงาน และบุคคลทั่วไป๑๔๗ ทุก ๆ นโยบาย ผู้น าต้องเป็น
แบบอย่าง ถ้าผู้น าท า ผู้ตามก็จะท าตามด้วย๑๔๘  
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้  การเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถส่งผลต่อ
ผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ เรียกว่า น าโดยการเป็นตัวอย่าง lead by example 
หรือท าให้เห็น walk the talk ถ้าอยากให้องค์กรไปในทิศทางไหน คนในองค์กรมีวัฒนธรรมแบบไหน 
ก็ต้องท าเป็นตัวอย่าง เช่น ถ้าอยากให้การประชุมตรงเวลา ผู้น าก็ต้องมาประชุมให้ตรงเวลาด้วย๑๔๙  
 สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงทัศนะว่าภาวะผู้น าเชิงบารมีเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ผู้น าที่จะประสบผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงได้นั้นจะต้องประกอบด้วย 
 ๑. มีวิสัยทัศน์ ผู้น าในองค์กรผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่มีวิสัยทัศน์จะท างานโดยใช้
ปัญญาก ากับ สามารถมองเห็นปัญหาและคาดการณ์อนาคตได้โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค เพ่ือน ามาก าหนดทิศทาง เป้าหมายการด าเนินงานขององค์กร มีการท างานเชิงรุก
อย่างมีกลยุทธ์ เพ่ือให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ของโลก สังคมและสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที รวมทั้งต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ได้ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ มุ่งแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตอาหารที่มีมูลค่าเพ่ิม มีความสะดวก มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดีต้องมี

                                                           

 ๑๔๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                                               

 ๑๔๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                                              

 ๑๔๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                       

 ๑๔๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                       

 ๑๔๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                                                             



๒๑๗ 
 

ความแม่นย า ชัดเจน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย มีแผนรองรับความเสี่ยงหรือ
ผลกระทบในภาวะวิกฤต โดยวิสัยทัศน์นั้นจะต้องเป็นเป้าหมายร่วมกันของทุคนในองค์กรด้วย การที่
ผู้น ามีวิสัยทัศน์จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร 
 ๒. มีศิลปะในการสื่อสาร ผู้น าจ าเป็นต้องมีศิลปะในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจใน
วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายร่วมกันอันจะน าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
เนื่องจากผู้น าไม่สามารถท างานได้ส าเร็จโดยล าพัง การสื่อสารมีหลายรูปแบบไม่เฉพาะแต่การสื่อสาร
ด้วยวาจา อาจเป็นการสื่อสารด้วยการกระท า  การสื่อสารต้องให้เหมาะสมกับบุคคลที่ต้องการจะ
สื่อสารด้วย คนแต่ละกลุ่มหน้าที่ อาชีพ ช่วงวัยที่ต่างกัน ระดับปฏิบัติงานแต่ละระดับก็อาจต้องใช้การ
สื่อสารที่แตกต่างกัน แต่ที่ส าคัญคือข้อมูลที่จะสื่อสารต้องมีลักษณะที่เป็นความจริง แท้ เป็นประโยชน์ 
และเป็นที่ยอมรับได้ของผู้ฟัง วิธีการสื่อสารอาจใช้วิธีพูดคุยโดยตรง การประชุม การสื่อสารโดยผ่าน
เทคโนโลยี และเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วย ผู้น าจึงจ าเป็นต้องเข้าใจ
และรู้จักเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ แม้ว่าการสื่อสารจะเป็นวาจาหรือการ
กระท าก็ดี แต่การที่ผู้น าจะสื่อสารออกมาดีก็ต้องมาจากความคิด จิตใจและทัศนคติที่ดีของผู้น า คือมี
ความเป็นกัลยาณมิตร มีความเมตตา อบอุ่น ปรารถนาดี ก็จะท าให้คนในองค์กรเกิดความไว้วางใจ  
เชื่อใจ พร้อมที่จะเข้าใจยอมรับและยินดีให้ความร่วมมือปฏิบัติตามวิสัยทัศน์หรือแนวทางของผู้น าเพ่ือ
ไปสู่เป้าหมายความส าเร็จขององค์กรร่วมกัน การที่ผู้น ามีศิลปะในการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ๓. มีความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่ส าคัญของการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระดับ
ครอบครัว องค์กร สังคม ชุมชน จนถึงระดับประเทศ การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น ผู้น าจ าเป็นต้องมีความซื่อสัตย์เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับสมาชิกในองค์กร ความซื่อสัตย์เริ่มจากซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน ต่อลูกค้า ต่อองค์กร 
ต่อผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ก็จะท าให้เกิดความไว้ใจ เกิดความเชื่อใจ ท างานร่วมกันได้ส าเร็จราบรื่น ท าให้องค์กร
พัฒนาและมีความเจริญ ตรงกันข้ามกับองค์กรที่ขาดความซื่อสัตย์ จะเกิดความระแวงแคลงใจ แตก
สามัคคี การเอาเปรียบหาผลประโยชน์ ไม่สามารถท างานได้อย่างปกติสุข และน าไปสู่ความเสื่ อมใน
ที่สุด ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า องค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารหลายแห่งจะมี
หลักการของความซื่อสัตย์เป็นค่านิยมหลัก หรือปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร หรือเขียนเป็นจริยธรรม
ธุรกิจ นอกจากความชื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องแล้ว ยังเน้น
การมีความซื่อสัตย์ต่อคุณภาพสินค้า ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่การท าธุรกิจ
ที่ดีและยั่งยืน การที่ผู้น ามีความซื่อสัตย์จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
องค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 



๒๑๘ 
 

 ๔. สร้างแรงจูงใจ การสร้างแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร แรงจูงใจมี ๒ ประเภทคือ แรงจูงใจภายนอกที่
เป็นวัตถุ สิ่งของ ผลตอบแทน โบนัส การยกย่อง ซึ่งเป็นสิ่งผลักดันจากภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้น
พฤติกรรม กับแรงจูงใจภายในที่เป็นผลมาจากพลังขับภายในตัวบุคคลเอง อาจเป็นทัศนคติ ความตั้งใจ 
ความพอใจ ความส าเร็จ การมองเห็นคุณค่าของงาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร การ
สร้างแรงจูงใจต้องมีความสมดุลทั้งสองด้าน ต้องให้อย่างเหมาะสมกับความต้องการและสถานะของ
บุคคล การสร้างแรงจูงใจเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความส าคัญกับบุคลากรทั้งทางกายภาพและจิตใจ มี
ผลกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่มุ่งสู่เป้าหมายความส าเร็จของปัจเจกบุคคล
และองค์กรร่วมกัน การสร้างแรงจูงใจโดยอาศัยหลักอิทธิบาท ๔ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) ของบุ
คลาการเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ และพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ของผู้น า สิ่งส าคัญ
ต้องมีความยุติธรรม และชัดเจน ผู้น าองค์กรผู้ประกอบการธุรกิจอาหารอาจสร้างแรงจูงใจภายนอก
โดยการก าหนดดัชนีตัวชี้วัด หรือ KPI เพ่ือการประเมินผลตอบแทนในรูปแบบของโบนัส คอมมิชชั่น 
การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง การให้รางวัล เป็นต้น แต่ก็ต้องไม่ละเลยความส าคัญของการสร้าง
แรงจูงใจภายในและการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นสมาชิกขององค์ กรที่พร้อมจะเติบโต
ก้าวหน้าไปกับความส าเร็จขององค์กรซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกัน การสร้างแรงจูงใจของผู้น าจึงเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ๕. เป็นแบบอย่างที่ดี  การที่ผู้น าองค์กรผู้ประกอบการธุรกิจอาหารจะขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้นั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่งคือการที่ผู้น าต้องด ารง
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สมาชิกในองค์กร ทั้งความมีคุณธรรม จริยธรรม การวางตน การท างาน 
(การน าคน น าตน น างาน) ความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มีศิลปะการสื่อสาร มีความซื่อสัตย์ สามารถ
สร้างแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในองค์กรได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง เหมือนกับที่คนในสังคม
ให้การยกย่องคนที่ท าคุณงามความดี หรือพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้น าควรเป็นแบบอย่างที่ดี
เพ่ือให้คนในองค์กรเกิดการเลียนแบบในทางที่ดี หรือน าไปในทางที่ดี ท าให้องค์กรเกิดการพัฒนา มี
ความมั่นคง สอนด้วยการกระท ามากกว่าค าพูด เป็นผู้น าที่น่าเชื่อถือ น่านับถือ และน่ายึดถือ สร้างการ
ยอมรับได้โดยสนิทใจและน าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง การเป็นแบบอย่างที่ดี
ของผู้น าจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร 
 ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมีที่ส่ งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร สามารถสรุปได้ ดังแสดงในภาพที่ ๔.๗ และตารางท่ี ๔.๑๐ 



๒๑๙ 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔.๗ ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมีที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

 
ตารางที่ ๔.๑๐ สรุปประเด็นส าคัญปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมีที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

ประเด็น
ที ่

ประเด็นส าคัญ ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ มีวิสัยทัศน์ ๑๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒, 

๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 
๒ มีศิลปะการสื่อสาร ๑๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒, 

๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 
๓ มีความซื่อสัตย์ ๑๗ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , 

๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 
๔ สร้างแรงจูงใจ ๑๗ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , 

๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 
๕ เป็นแบบอย่างท่ีดี ๑๗ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , 

๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 

ภาวะผู้น าเชิงบารมี 

๑.มีวิสัยทัศน ์

๒.มีศิลปะในการ
สื่อสาร 

๓.มีความซื่อสัตย ์

๔.สร้างแรงจูงใจ  

๕.เป็นแบบอย่าง
ที่ดี  



๒๒๐ 
 

 ๒.๒ ปัจจัยนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการศึกษาปัจจัยภาวะ
ผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐที่ส่ งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๘ รูปหรือคน โดยปัจจัยนโยบายภาครัฐ
ด้านอาหารนั้น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกท่านได้ให้ข้อคิดเห็นถึงความส าคัญของนโยบายภาครัฐว่าสามารถ
ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ โดยมีความเห็นว่า 
นโยบายของรัฐจะเป็นแนวทาง ทิศทางการด าเนินงานของรัฐ นโยบายไม่ ใช่กฎหมาย แต่อาจน าไปสู่
การออกกฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือให้เกิดผลตามเป้าหมายของนโยบายต่อไป นโยบายยังเป็นแนวทาง
ในการก าหนดการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน การด าเนินการทางธุรกิจอย่างสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐจะช่วยให้ธุรกิจด าเนินการ
ได้อย่างราบรื่นและได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากภาครัฐ อันน าไปสู่ความได้เปรียบ ในการ
แข่งขัน๑๕๐ นโยบายการจัดการด้านอาหารของประเทศไทยเกิดจากการระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญ ผู้มี
ประสบการณ์ ในสหวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เพ่ือให้การจัดการด้าน
อาหารของประเทศซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบอยู่หลายหน่วยงาน เกิดการบูรณาการของแผนงาน 
การท างานให้สอดรับกัน เสริมจุดแข็ง และปิดจุดอ่อนของประเทศ ซึ่งการจัดการนี้อาจไม่ใช่เพียงผู้ท าการ
ผลิต เพาะปลูก เท่านั้น ยังมีผู้เกี่ยวข้องอ่ืนอีก เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ า พ้ืนที่เพาะปลูก การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยการวางแผนและจัดการ เป็นต้น๑๕๑ ตาม
กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ ๒ ประกอบด้วย ๔ ด้านหลักคือ ๑) ด้าน
ความมั่นคงอาหาร ๒) ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ๓) ด้านอาหารศึกษา ๔) ด้านการบริหาร
จัดการ ซึ่งทัศนะจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐด้านอาหารตาม
กรอบยุทธศาสตร์ ๔ ด้านหลักดังกล่าว เป็นดังต่อไปนี้ 
 ๑) ด้านความม่ันคงอาหาร ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา
มีดังนี้ อาหารในรูปของกวฬีการาหาร เป็นปัจจัย ๔ ที่บ ารุงเลี้ยงร่างกาย เป็นเครื่องอาศัยของมนุษย์ 
น้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตอาหาร รัฐควรมีนโยบาย ๑) ลงทุนในเรื่องน้ า ๒) การคัดพันธุ์พืช ๓) 
การแบ่งโซนนิ่งการผลิตพืชอาหารให้ชัดเจน รวมถึงฤดูกาลปลูก ๔) ศึกษาความต้องการของตลาด ๕) 
น าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ประเทศอิสราเอล สามารถปลูกพืชอาหารกลางทะเลทรายได้ วิสัยทัศน์ของ
ผู้น าที่ดูแลเรื่องอาหารต้องชัดเจนในเรื่องเหล่านี้เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก๑๕๒ 
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๒๒๑ 
 

กระทรวงเกษตรต้องให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ รักษาพ้ืนที่เพาะปลูก และ
คุณภาพอาหาร เพราะเป็นผลประโยชน์ของชาติ อาหารดีคนในชาติก็มีคุณภาพดี ต้องไม่ใช้สารเคมี ซึ่ง
ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บทั้งกับเกษตรกรและผู้บริโภค  ไม่เอาพ้ืนที่เพาะปลูกไปท าโรงงานอุตสาหกรรม 
สุดท้ายแหล่งอาหารของประเทศจะลดน้อยลง แหล่งอาหารจึงเป็นความส าคัญของประเทศและของ
โลก ประเทศใดมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ จะได้เปรียบทางชัยภูมิ๑๕๓ ท าอย่างไรที่จะให้การผลิต
อาหารมีความมั่นคง ก็ต้องไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ใช้หลักความพอเพียงตามแนวทางมัชฌิมาปฏิปทา 
การผลิตอาหารต้องมีความปลอดภัย มีคุณภาพ๑๕๔ นโยบายเรื่องความมั่นคงอาหารเทียบกับหลัก
พระพุทธศาสนา อาหารเป็นปัจจัยยังชีพต้องมีความพอเพียงในแง่ของการด าเนินชีวิต นโยบายในเรื่อง
ความมั่นคงของปัจจัยยังชีพต้องดูทิศทางและความต้องการของสังคม จะผลิตและสร้างปัจจัยยังชีพ
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างไร นโยบายของรัฐเพ่ือให้เกิดความอยู่ดีกินดีของ
ประชาชน การบริหารจัดการ การเพาะปลูก การจัดการทรัพยากรโดยใช้ศาสตร์พระราชา ต้องเอา
ทรัพยากรของแต่ละท้องถิ่นที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด๑๕๕ ทั้งนี้อยู่ที่
ความตั้งใจจริงของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาครัฐผู้ก าหนดนโยบาย และภาคเอกชนผู้ปฏิบัติ ต้องมีอิทธิ
บาท ๔ เริ่มต้นจาก ๑) ฉันทะ มีความตั้งใจจริง ๒) วิริยะ ท าต่อเนื่อง ๓) จิตตะ มีสมาธิที่จะท าอย่าง
แน่วแน่มั่นคง ๔) วิมังสา มีปัญญาใคร่ครวญหาวิธีให้บรรลุเป้าหมาย๑๕๖ 
 ทัศนะของนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มีดังนี้ นโยบายด้านความมั่นคงอาหาร
ต้องมีการจัดสรรการผลิตตามภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน ภาคใต้  ต้อง
จัดสรรและกระจายอย่างเสมอภาค นโยบายต้องเกิดจากระดับล่าง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ให้ประชาชนก าหนดความต้องการ และรัฐสนองตอบร่วมกับประชาชนท าสิ่งนั้น การร่างนโยบาย
ภาครัฐด้านอาหารต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชน ผู้บริโภคในห่วงโ ซ่
อาหาร เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย๑๕๗ นโยบายด้านความมั่นคงอาหารสามารถส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก ประเด็นที่ส าคัญคือ ๑) ต้องมีแผนการใช้
ที่ดินเพ่ือสร้างห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารให้มั่นคง ๒) การจัดการเรื่องน้ า ปัญหาน้ าท่วม แล้งซ้ าซาก 
ต้องแก้ให้ได้ และบริหารจัดการน้ าให้มีอย่างเพียงพอ ๓) มีการวิจัยและพัฒนาทางด้านอาหาร เพ่ือ
แปรรูปสินค้าจากเกษตรกรรม สร้างความมั่นคงและปลอดภัย เช่น การผลิตอาหารปลอดสารพิษ 
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๒๒๒ 
 

อาหารที่ใช้วิถีธรรมชาติ เป็นต้น๑๕๘ นโยบายผลิตอาหารที่มั่นคงจริง ๆ จะต้องไม่พ่ึงน้ าฝนเพียงอย่าง
เดียว ต้องมีระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ รัฐอริโซน่าของสหรัฐอเมริกาเป็นทะเลทราย สามารถ
ปลูกส้มได้ ต้องมีนโยบายการลงทุนสร้างระบบชลประทานในการส่งน้ า จะให้การผลิตอาหารมีความ
มั่นคง นโยบายด้านอาหารของประเทศต้องมีความมั่นคง ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่เปลี่ยนไปตาม
รัฐบาล และมีความชัดเจนว่าจะไปทางไหน๑๕๙  
 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้ นิยามความ
มั่นคงอาหารคือการที่ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารได้ มีความเพียงพอ มีความปลอดภัย มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งเป็นนิยามขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ความ
มั่นคงอาหารจะก่อให้เกิดผลส าเร็จได้ต้องมีเพียงพอต่อการบริโภคและเข้าถึงได้ มีความปลอดภัยจาก
สารพิษเจือปน สารเคมีตกค้าง ต่อมาก็เป็นเรื่องของโภชนาการ แต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม เป็นแหล่งผลิตอาหาร คณะกรรมการอาหารแห่งชาติจึงเพ่ิมเติมในเรื่องระบบการผลิตที่
ต้องรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรของประเทศเข้าไป ถ้าจะให้การผลิตอาหาร
พอเพียงและมั่นคงในระยะยาว ก็ต้องไม่ท าลายธรรมชาติ เกื้อหนุนรักษาสมดุลระบบนิเวศ ตัวอย่างที่
เห็นคือระบบการผลิตสีเขียวหรือ green production ที่มาจากนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG คือการผลิตทั้งหมดต้องเกื้อหนุนทั้งสุขภาพคนและระบบนิเวศ
ด้วย การปรับตัวของภาคเอกชนให้สอดรับกับยุทธศาสตร์นี้ ผู้ประกอบการจะต้องมองที่ความยั่งยืนใน
เชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น รวมทั้งการกระจายรายได้และทรัพยากรอย่างเป็น
ธรรม ซึ่งก็คือความยั่งยืนในเชิงสังคม เกษตรกรจะได้ไม่ย้ายถิ่นฐาน ทิ้งอาชีพและที่ดินเพาะปลูกมาหา
งานท าในตัวเมือง ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าและปัญหาสังคมตามมา๑๖๐ นโยบายความมั่นคงด้าน
อาหารจึงเป็นแนวทางบริหารการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่การผลิตอาหารไปสู่การผลิตที่ยั่งยืน ภายใต้
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งมุ่งเน้นที่การปรับปรับปรุง ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็น
ระบบ ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม พร้อม ๆ กับยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและเกษตรกรให้มีอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดี๑๖๑ 
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้ ในด้านความมั่นคงอาหาร ภาครัฐต้องจัดให้มี
อาหารที่พอเพียง มีคุณภาพ ท าให้ประชาชนในประเทศมีสุขภาพดี ประเทศไทยมีการเกษตรน า
ทางด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลต้องพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

                                                           

 ๑๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                                                   

 ๑๕๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                                                   

 ๑๖๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                            

 ๑๖๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                   



๒๒๓ 
 

หรือเกษตรอาหารต้องท าให้มีมาตรฐาน เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ไม่เพียงตอบสนองความต้องการ
บริโภคในประเทศ ยังสามารถส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ธุรกิจมีตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า รัฐต้องให้การสนับสนุน SME ทั้งด้านองค์ความรู้และด้าน
การเงิน มีงบประมาณในการวิจัย และน างานวิจัยไปสู่เกษตรกรให้พัฒนาและอยู่รอดได้๑๖๒ นโยบาย
ภาครัฐต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ climate 
change จะรับมืออย่างไร จะปลูกพีชโดยไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงได้อย่างไร ตัวอย่างเกษตรระบบปิด 
เกษตรอัจฉริยะที่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ ภาครัฐต้องมองไปข้างหน้า เรียนรู้เทคโนโลยีและปรับใช้กับ
ประเทศไทย ในขณะที่ประเทศจีนสามารถปลูกข้าวกลางทะเลทราย ท ากระชังในมหาสมุทร การใช้
พ้ืนที่เพาะปลูกในแนวดิ่ง ก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้๑๖๓ เรื่องความมั่นคงอาหาร ผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรขณะนี้ช่วยตัวเองได้พอสมควร ถ้ารัฐบาลช่วยการจัดการเรื่องระบบน้ าได้ ก็จะสนับสนุน
เกษตรกรและผู้ประกอบการได้อย่างมาก กับเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับการส่งออกสินค้าขาดแคลน 
ผลิตอาหารมาแล้วไม่สามารถส่งออกได้ ถ้าเพ่ิมต้นทางกับปลายทางเข้ามา จะช่วยผลักดันภาคธุรกิจ
เกษตรให้ก้าวหน้าไปได้มากขึ้น๑๖๔ ความมั่นคงด้านอาหาร ประเด็นคือ ๑) ปัญหาการท างานของ
ระบบราชการและการเมืองระบบโควต้าที่มาจากต่างพรรคกัน ท าให้การท างานเชื่อมระหว่าง
กระทรวงไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ มีเอกภาพ ตัวอย่างเช่นการห้ามใช้สารเคมี ๒) ต้องมี 
roadmap ว่าทิศทางในอนาคตของประเทศไทยก าลังเดินไปทางไหน ผู้ประกอบการจะได้สามารถ
ปรับตัวได้ ประชาชนสามารถคาดหวังความส าเร็จจากนโยบายของรัฐได้ ๓) ต้องเน้นนวัตกรรม ความ
มั่นคงอาหารเชื่อมโยงตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทาน ต้นน้ าคือภาคเกษตร จะดูแลอย่างไรให้มีความมั่นคง 
พอเพียง ปลอดภัย ไม่ขาดแคลน ๔) หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่องอาหารต้องรับฟังความคิดเห็นมาก
ขึ้น มีความยืดหยุ่น รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ๑๖๕  
 ๒) ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้าน
พระพุทธศาสนามีดังนี้ คุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นปัจจัยส าคัญของการผลิตอาหาร ถ้า
ผู้บริหารในแต่ละบริษัทค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ ให้ความส าคัญกับคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร ก็จะท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในแง่ของการได้ รับอาหารที่มีคุณภาพ 
บริโภคไปแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับตนเอง ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารเท่านั้น เกษตรกรที่
ปลูกผักก็ต้องค านึงถึงคุณภาพของผัก ผู้ผลิตอาหารตั้งแต่ผู้ผลิตระดับรากหญ้า เกษตรกรจนถึงธุรกิจ
ขนาดใหญ่ หากค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ก็จะท าให้เกิดความมั่นคงทางด้าน

                                                           

 ๑๖๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔.                                                                                                                          

 ๑๖๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕  วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                              
 ๑๖๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                                                                   

 ๑๖๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                                                                  



๒๒๔ 
 

อาหารของประเทศในระยะยาวด้วย คุณภาพและความปลอดภัยอาหารจึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่งในการ
ผลิตอาหาร๑๖๖ ความปลอดภัยด้านอาหารมี ๒ อย่าง ปลอดภัยจากสารพิษ และปลอดภัยจากความไม่
พอเพียง ถ้าปิดประเทศจะมีอาหารพอเพียงบริโภคหรือไม่ ถ้าส่งออกไปต่างประเทศ อาหารนั้นมี
มาตรฐานความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับหรือไม่๑๖๗ อาหารจะมีคุณภาพและปลอดภัย ต้องให้ความรู้กับ
ผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้บริโภค๑๖๘  
 ทัศนะของนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มีดังนี้ ด้านคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร ต้องกินอาหารให้เป็นยา ไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บ จะได้ไม่ต้องกินยาเป็นอาหาร ตัวอย่างเช่น อา
หารท GMO โดยเฉพาะถั่วเหลือง การบังคับใช้กฎหมายส าคัญ นโยบายปฏิบัติต้องเคร่งครัด มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล๑๖๙ ถ้ามุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก นโยบายต้องชัดเจน คุณภาพ
และความปลอดภัยอาหารเป็นเรื่องส าคัญ ต้องปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการ ปลูกข้าวต้องเพ่ือ
สุขภาพ ต้องไมใ่ช้สารเคมีท่ีน าเข้าจากต่างชาติซึ่งมักมีผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง๑๗๐ 
 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้  ด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร หัวใจส าคัญคือมาตรฐานใน ๓ ด้าน ด้านคุณภาพ คุณค่าโภชนาการ และ
ความปลอดภัย มีการใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ิมมูลค่าการผลิต
แปรรูป เป็นการหลอมรวมศาสตร์ทั้งหมดตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ระบบ
มาตรฐานต้องมีการเฝ้าระวัง ต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับได้ ปัจจุบันตลาดเป็นอ านาจของผู้ซื้อ 
ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกซื้อ ต้องมีการสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้บริโภค ไม่ได้อยู่ที่ราคาอย่างเดียว แต่อยู่
ที่คุณภาพด้วย๑๗๑ ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ตามกรอบยุทธศาสตร์ฉบับที่ ๑ จะมองใน
ด้านความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ แต่ในกรอบยุทธศาสตร์
ฉบับที่ ๒ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติต้องการให้ยุทธศาสตร์มองในมิติทางการค้าให้มากขึ้น ไม่มอง
แค่มิติทางด้านสุขภาพซึ่งเป็นด้านสาธารณสุขเท่านั้น คือต้องการให้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมิติทาง
เศรษฐกิจให้มากขึ้น โดยมองไปที่มาตรฐานระดับพรีเมี่ยมและมีความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล
มากขึ้น ค าว่าพรีเมี่ยมคือมีเรื่องราว เรื่องเล่าหรือ story เช่น เป็นผลผลิตจากเกษตรกรชุมชนนี้ปลูก 
ผลิตด้วยวิถีธรรมชาติ ใช้เกษตรอินทรีย์ มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เช่น เป็นทุเรียนพันธุ์หลิน-หลง 
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น ในการยกระดับมาตรฐานการผลิต การผลิตขั้นต้นคือส่งเสริมการ

                                                           

 ๑๖๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                                                    

 ๑๖๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                      

 ๑๖๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                    

 ๑๖๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                                                  

 ๑๗๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                                                   

 ๑๗๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                        



๒๒๕ 
 

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP พอมาถึงการผลิตระดับชุมชน ก็จะเริ่มมีการน าหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้น หรือ primary GMP โดยปรับจากข้อก าหนดเดิมของมาตรฐาน 
GMP ที่ไม่ใช่จุดวิกฤตที่ส าคัญ ส าหรับระดับอุตสาหกรรมใหญ่ก็จะผลักดันไปสู่มาตรฐานสากล หรือ 
international standard นโยบายภาครัฐด้านอาหารตามกรอบยุทธศาสตร์ ๔ ด้านนี้ ด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหารมีผลต่อผู้ประกอบการมากที่สุด เพราะจะต้องถูกน าไปปฏิบัติโดยมาตรการ
ทางกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สินค้าอาหาร
ของไทยพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นและแข่งขันได้ในตลาดโลก๑๗๒ 
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้ ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีบทบาทสูงมาก ต้องท างานร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย การยึดกฎระเบียบก็ต้องมองว่าจะท า
อย่างไรให้ผู้ประกอบการพัฒนาตนเอง ต้องให้ความรู้กับผู้ประกอบการ๑๗๓ ในฐานะผู้ผลิตอาหารเพ่ือ
การส่งออกก็ต้องมีคุณภาพ ถ้าไม่มีคุณภาพก็จะส่งออกยาก บุคลากรที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพก็ต้อง
มีความรู้ ไม่ว่าทางด้านกระบวนการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ หรือแม้แต่ผลิตแล้วส่งออกก็ต้องมีความรู้
เรื่องการส่งออก๑๗๔ ในประเทศไทยมีบริษัทเล็ก ๆ ที่เรียกว่า SME ที่เป็นผู้ประกอบการอาหารจ านวน
มาก ภาครัฐต้องช่วยในเรื่องของการอ านวยความสะดวก การให้ความรู้ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
มีการรับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารของผู้ประกอบการรายเล็กซึ่ง
มักจะเสียเปรียบบริษัทใหญ่ ๆ จะส่งผลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการให้
พัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้นมากกว่าทีจ่ะเป็นปัญหาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ๑๗๕ 
 ๓) ด้านอาหารศึกษา ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนามีดังนี้ 
ด้านอาหารศึกษา อย. และ สคบ. ต้องให้ความรู้ ข้อมูล ผลเสียของอาหารที่ไม่มีคุณภาพ ตัวอย่าง พิษ
ภัยของการใช้น้ ามันพืชทอดซ้ า ปัญหาที่เกิดจากการรับประทานอาหารแล้วท าให้เกิดโรค เช่น โรค
ไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง โดยเฉพาะใน
ยุคสื่อสารรวดเร็วด้วยโซเชียลมีเดีย มักท าให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสับสน ในส่วนที่
เกี่ยวกับพระ ช่วงที่มีการระบาดของโควิด-๑๙ มีนโยบายให้วัดเป็นสวนครัวของชุมชน เพราะวัดส่วน
ใหญ่มีพ้ืนที่ สามารถเลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ด ปลูกผัก ท าเป็นพุทธเกษตร วัดกลายเป็นที่เรียนรู้ของชุมชน
ในการปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงไก่อารมณ์ดี ตัวอย่างวัดพระราม ๙ กาญจนาพิเศษ ประชาชนที่อยู่
ใกล้วัดสามารถมาเก็บผลผลิตปลอดสารพิษ เก็บไข่ไก่ที่วัดไปปรุงอาหารมาใส่บาตรพระ และน าไป

                                                           

 ๑๗๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                                     
 ๑๗๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔.                                                                                                                       
 ๑๗๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                          
 ๑๗๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                                                                                                      



๒๒๖ 
 

บริโภคในครอบครัวได้ในสถานการณ์ที่มีความยากล าบากเดือดร้อนในการท ามาหากิน เป็นการพ่ึงพา
อาศัยกัน เด็กในชุมชนก็ได้ความรู้ในการปลูกผัก เลี้ยงไก่และได้อาหารที่ปลอดภัยไปรับประทาน๑๗๖ 
นโยบายเรื่องอาหารศึกษา ผู้ผลิตเช่นเกษตรกรต้องมีความรู้ ตระหนักในการมองเห็นประโยชน์ที่
ผู้บริโภคจะได้รับ ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฐิ ไม่ว่าผู้ผลิตวัตถุดิบภาคเกษตรกรรม 
ผู้ประกอบการธุรกิจที่น าวัตถุดิบไปแปรรูป พ่อค้าคนกลาง ผู้บริโภค ควรมีการท าวิจัยพัฒนาการผลิต
อาหารให้มีคุณภาพและความปลอดภัยโดยอาศัยองค์ความรู้ที่เป็นสหวิชาการ ตัวอย่างเช่ น ที่
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าไปช่วยชุมชนในการสร้างมูลค่าในการเลี้ยงปลาสลิดบางบ่อ 
ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์เข้าไปดูแลในเรื่องของน้ า ดิน เลี้ยงปลาสลิดอย่างไรให้เจริญเติบโตดี 
และคงรักษาคุณภาพของปลาสลิดบางบ่อไว้ ไปวิจัยดิน น้ า พืชน้ า อย่างไหนที่เอ้ือต่อคุณภาพท าให้
ปลาสลิดมีรสชาติดี คณะบริหารธุรกิจไปช่วยวิจัยการสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ คณะนิเทศศาสตร์เข้าไป
ช่วยท าโครงการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบางบ่อมากขึ้น เป็นการบูรณาการ
งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ ไปสู่ชุมชน สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การผลิต
อาหารต้องปลอดภัย เลี้ยงปลาสลิดโดยไม่ใช้สารเคมี ด้านหลังของมหาวิทยาลัยมีแปลงสาธิตในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ จ าหน่ายให้กับบุคลากร ให้บุคลากรบางส่วนที่มีการปรับองค์กรในสภาวะที่
เปลี่ยนแปลง คนที่ยังมีงานน้อยอยู่ก็ให้มาดูแลส่วนนี้  ก็จะมีรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ใช้พ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์ บุคลากรก็ได้เรียนรู้ เมื่อเกษียณออกไปก็สามารถมีอาชีพเสริมในด้านนี้ได้ โดยสรุปคือทุก
ภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะท าให้อาหารในประเทศไทยมีคุณภาพ มีความปลอดภัยโดย
ใช้การวิจัย ใช้องค์ความรู้หลากหลายสาขามาบูรณาการร่วมกัน๑๗๗ 
 ทัศนะของนักวิชาการทางด้ านรัฐประศาสนศาสตร์มีดั งนี้  ด้ านอาหารศึกษา 
สถาบันการศึกษาต้องท าหน้าที่เป็นผู้น าในการศึกษาเรื่องอาหาร การแปรรูปพืชผักผลไม้ สร้างผลิต
เนื้อสัตว์จากพืชพวก plant-based meat ต้องมีงบประมาณในการวิจัยพัฒนาอย่างเพียงพอ ซึ่งงบ
วิจัยพัฒนาของประเทศไทยยังต่ ามาก๑๗๘ ด้านอาหารศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งขึ้นมา
เพ่ือการศึกษาทางด้านเกษตร ต้องมอบความเป็นเลิศให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และมอบภาระหน้าที่
ในการดูแลการผลิต ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ เป็นพืชในท้องถิ่น ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมอบหมายให้ท้องถิ่น
เป็นผู้ดูแลเกษตรกร รัฐบาลให้เงินสนับสนุน ถ้ามหาวิทยาลัยดูแลไม่ไหว รัฐบาลท้องถิ่นจึงเข้ามาดูแล 
สุดท้ายค่อยมาถึงรัฐบาลกลาง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นจะเข้าไปท างาน วิจัยพัฒนาตั้งแต่
ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องลงพื้นที่เห็นสภาพจริง ได้ลงมือปฏิบัติ ท าให้เกิดความช านาญ เข้าใจปัญหา

                                                           

 ๑๗๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                      

 ๑๗๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                              

 ๑๗๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          



๒๒๗ 
 

และความต้องการของผู้ผลิตและเกษตรกร รัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณและอ านวยความ
สะดวกให้กับนิสิตนักศึกษาและมหาวิทยาลัยให้ท างานวิจัยแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนและเกษตรกร๑๗๙  
 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้ ด้านอาหาร
ศึกษา การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนรูปแบบ หลอมรวมศาสตร์กับการเรียนข้ามศาสตร์ 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยพะเยา เอาสาธารณสุขศาสตร์รวมกับนิติศาสตร์  หรือสาธารณสุขศาสตร์รวมกับ 
เศรษฐศาสตร์  เรียนไปพร้อมกัน เรียน ๕ ปี รับ ๒ ปริญญา เวลาลงพ้ืนที่สามารถบูรณาการองค์
ความรู้ทั้งด้านสาธารณสุขกับด้านกฎหมาย หรือสาธารณสุขกับเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์แก้ปัญหา
ร่วมกัน ศาสตร์สมัยนี้ต้องเป็นการบูรณาการโดยพ้ืนฐานของปัญหาของสังคมที่แท้จริง๑๘๐ การจัดการ
ด้านอาหารศึกษานี้มี ๒ ส่วน คือ ๑) การวิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือต่อยอดองค์ความรู้ใหม่
๒) การจัดการองค์ความรู้ด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่แล้วให้สามารถน าไปใช้ได้เลย ซึ่งรวมถึงวิธีการ
สื่อสารองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับระดับผู้รับ และการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านอาหาร
ศึกษา๑๘๑ ด้านอาหารศึกษา ตัวยุทธศาสตร์มุ่งไปที่การส่งเสริมสุขภาพ เป้าหมายเน้นที่ผู้บริโภคให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารให้เหมาะกับสุขภาวะของตน ตั้งแต่เรื่องของการสร้างสื่อ สร้าง
องค์ความรู้ ตัวชี้วัด ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการน าองค์ความรู้ไปใช้ การพัฒนา
ตัวชี้วัดพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม มาจากค าว่า Food Base Dietary Guideline หรือ FBDGs 
ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคระดับบุคคลตามภาวะสุขภาพ เมื่อผู้บริโภคมีความตระหนักในการเลือก
บริโภคอาหารที่มีโภชนาการที่ดีที่เหมาะสม ผู้ประกอบการก็จะปรับตัวเพ่ือผลิตอาหารให้เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้บริโภคเอง๑๘๒  
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้  นโยบายด้านการศึกษา เน้นการวิจัยองค์
ความรู้ พอมีองค์ความรู้ใหม ่ๆ กระจายมาให้ผู้ประกอบการ แล้วสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ก็จะมีผล
ต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอาหารอย่างแน่นอน๑๘๓ การให้
ความรู้ด้านอาหารศึกษา มีการวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรมที่จะเพ่ิมมูลค่าของสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ 
สะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปัจจุบันงานวิจัยภาครัฐมีความเชื่อมโยงกับเอกชนมากขึ้น มี
ความเข้าใจแนวโน้มของอาหารที่เรียกว่า future food จะเห็นหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษา
ท าวิจัยที่มีนวัตกรรมมากขึ้น ควรให้ผู้ประกอบการได้น ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้จริง๑๘๔ 

                                                           

 ๑๗๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          
 ๑๘๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                        
 ๑๘๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                                                                
 ๑๘๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                                     

 ๑๘๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                                                                    
 ๑๘๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                                                                                                      



๒๒๘ 
 

 ๔) ด้านการบริหารจัดการ ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนามี
ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ ถ้าเป็นเกษตรกรก็ต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของอาหารที่ผลิต ท าอย่างไรจึง
จะมีคุณภาพและปลอดภัย ถ้าเป็นรูปธุรกิจที่เป็นบริษัท ผู้บริหารต้องมีนโยบายชัดเจนที่จะผลิตอาหาร
ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน นโยบายก ากับลงมาตั้งแต่ผู้บริหารมาจนถึงผู้ผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ถ้าเป็น
นโยบายภาครัฐ ก็ต้องมีนโยบายทั้งพระเดช พระคุณ ถ้าตรวจพบบริษัทใดหรือธุรกิจใดที่ผลิตอาหารไม่
มีคุณภาพ ก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาจัดการอย่างเข้มงวด เช่นนมผงที่มีสารพิษปนเปื้อน 
ต้องเรียกคืน ถ้าเป็นเรื่องพระคุณ บริษัทไหนท าดีก็มีการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณเป็น
ผู้ประกอบการดีเด่นที่เน้นคุณภาพ มีหลายวิธีในการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย๑๘๕  
 ทัศนะของนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มีดังนี้ ทางด้านบริหารก็คือการก าหนด
นโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ ต้องให้เป็นระบบ มีการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม ประหยัด 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม และมีความเท่าเทียมกัน คือ 5E = 
Economy, Efficiency, Effectiveness, Ethic, Equity๑๘๖ การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ
เพราะ ๑) ขาดวิสัยทัศน์ ต้องมองเห็นสิ่งที่คนอ่ืนมองไม่เห็น ๒) ขาดภาวะผู้น า ผู้น าต้องประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ จึงจะประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กร๑๘๗ 
 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้ ด้านการ
บริหารจัดการเป็นการบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวม ตั้งแต่การวางแผน การบริหารจัดการ การ
สนับสนุนและการประเมินผลภาพรวม นโยบายด้านนี้มี ๓ กลยุทธ์ คือ ด้านข้อมูล ด้านกฎหมาย ด้าน
ความเข้มแข็งโครงสร้างองค์กร มีการทบทวนยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ
เอกชน๑๘๘ ด้านการบริหารจัดการ คือเรื่องของการจัดองค์กร ด้านนี้มีเรื่องกฎหมาย ข้อมูล และการ
เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน การจัดการเรื่องของข้อมูลก็ท าเรื่องฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (big data) ของด้านเกษตรกับด้านอาหาร ก็ด าเนินการกันน ามาเชื่อมโยงกัน กฎหมายที่มีอยู่
ส่วนไหนที่ขัดข้องหรือมีปัญหาก็ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยให้ส่วน
สนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กับส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการไปก่อน๑๘๙ ตามกรอบยุทธศาสตร์มองการบริหารจัดการอยู่ ๓ ด้าน 

                                                           

 ๑๘๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                                                                                             
 ๑๘๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          
 ๑๘๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                   
 ๑๘๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          

 ๑๘๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                         

 ๑๘๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                      



๒๒๙ 
 

๑) ด้านโครงสร้าง กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ จ านวนมากที่เก่ียวข้องในห่วงโซ่อาหารจะเริ่มทบทวนว่า
มีความซ้ าซ้อนกันหรือไม่ ๒) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการก็คือกฎหมาย ซึ่งก าลังอยู่ในระหว่าง
ทบทวนกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง กฎหมายด้านอาหาร พยายามให้มีความยืดหยุ่น ผู้ประกอบการ
สามารถปรับตัวได้ง่าย เป็นการทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน Regulatory Guillotine 
เพ่ือลด ละ เลิกกฎหมายที่ไม่มีความจ าเป็น ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
สร้างภาระต่อการปฏิบัติทั้งของรัฐและเอกชน ๓) การพัฒนาฐานข้อมูล ทุกกระทรวงมีฐานข้อมูลของ
ตนเองที่ใช้ในแต่ละมิติ  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็มีฐานข้อมูลการอนุญาต ฐานข้อมูล
การเฝ้าระวัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีคล้าย ๆ กัน กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีฐานข้อูลการ
ส่งออก การน าเข้า การผลิต พอจะเอามาใช้ด้วยกันก็ใช้ไม่ได้ ตั้งแต่เรื่องฐานกักเก็บ เก็บไม่เหมือนกัน 
methodology ในการเก็บข้อมูล นโยบายแต่ละหน่วยงานก็ยังไม่เปิดให้เข้าถึงกันได้ ท าอย่างไรจึงจะ
ประสานเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่เดิมจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
และเอาข้อมูลที่กระจัดกระจายในแต่ละกระทรวง ทบวง กรม มาประมวลแล้วสร้างระบบวิเคราะห์
ข้อมูล เรียกว่าระบบประมวลข้อมูล โดยไม่ต้องไปเก็บข้อมูลใหม่ซึ่งไม่จ าเป็น ตัวอย่างที่ท าอยู่ขณะนี้
คือปฏิทินเกษตรระดับจังหวัด คือท าข้อมูลผลผลิตของแต่ละจังหวัด ลึกถึงระดับต าบลว่าแต่ละช่วงปี
ทุกเดือนมีผลิตผลเกษตรอะไรออกมาบ้าง แล้วเอามาเชื่อมโยงกับข้อมูลโภชนาการของประชาชนใน
พ้ืนที่ ถ้าคนในพ้ืนที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์มาก แต่ภาวะโภชนาการไม่ดี แสดงว่าผลผลิตไม่ได้ถูกบริโภค
ในชุมชน แต่ส่งออกไปนอกพ้ืนที่ทั้งที่ใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น แล้วต้องเอางบประมาณของประเทศมา
แก้ปัญหาทางด้านโภชนาการของคนในท้องถิ่น๑๙๐ 
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้ ในฝั่งของผู้ประกอบการที่มีก าลัง สามารถ
บริหารจัดการด้านอาหารได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพถึงในระดับมาตรฐานสากล แต่ธุรกิจ
ขนาดเล็กก็อาจไม่มีก าลัง ต้องใช้ปัจจัย เงินทุน บุคลากร ถ้าภาครัฐสามารถช่วยกลุ่มนี้ได้ ก็จะเป็นการ
กระตุ้นได้อีกระดับหนึ่งเพ่ือให้ธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กเดินไปด้วยกันได้๑๙๑ นโยบายด้านอาหาร
จะประสบผลส าเร็จ ผู้ปฏิบัติต้องสามารถน าไปใช้จริงได้ โดยใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล การเข้าถึงข้อมูล 
ภาครัฐต้องบริหารจัดการให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กได้รับประโยชน์จากการก าหนดนโยบาย
ภาครัฐ๑๙๒ 
 สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงทัศนะว่านโยบายภาครัฐด้านต่าง ๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์การ
จัดการด้านอาหารของประเทศไทยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ดังนี้ 

                                                           

 ๑๙๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                                     
 ๑๙๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                          
 ๑๙๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                                                                                                      



๒๓๐ 
 

 ๑. ด้านความมั่นคงอาหาร ความมุ่งหมายของนโยบายด้านความมั่นคงอาหารคือการ
เข้าถึงอาหารที่มีอย่างเพียงพอส าหรับการบริโภคของประชาชน มีความปลอดภัย มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่ เหมาะสม มีระบบการผลิตที่ เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความคิดเห็นที่
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวของภาครัฐ โดยมีข้อเสนอแนะถึงการด าเนินงานทั้งในด้านการจัดการ
ปัจจัยผลิตอาหาร ได้แก่ ที่ดิน แหล่งน้ า การวิจัยพันธุ์พืชและสัตว์ การใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการ 
การผลิตให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นส าคัญคือนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร นอกจากเรื่องความ
เพียงพอในการบริโภคแล้ว การผลิตอาหารต้องค านึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึง
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) ใช้ระบบการผลิตสี เขียว (green 
production) ที่เกื้อหนุนทั้งสุขภาพคนและระบบนิเวศ มีการกระจายรายได้และทรัพยากรอย่างเป็น
ธรรม ใช้หลักความพอเพียงตามแนวทางมัชฌิมาปฏิปทา หากผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วง
โซ่การผลิตอาหารได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทางด้านปัจจัยผลิต โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี 
มีทิศทางที่ชัดเจน มีการบริหารทรัพยากรที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ นโยบายด้านความมั่นคงอาหารก็จะ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได ้
 ๒. ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร นโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภัย
อาหารมีหัวใจส าคัญที่ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพอาหาร ด้านความปลอดภัยอาหาร ด้าน
โภชนาการ และมาตรฐานด้านการผลิต โดยมีระบบการสนับสนุนการน ามาตรฐานไปสู่การปฏิบัติคือ 
ระบบการประกันคุณภาพ การตรวจสอบรับรองคุณภาพต่าง ๆ ตามมาตรฐานแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับ
การผลิตขั้นต้นด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ระดับการผลิตในชุมชนโดยใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้น (primary GMP) และการผลิตในระดับอุตสาหกรรมโดยใช้
มาตรฐานในระดับสากล (international standard) นโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ที่อาศัยมาตรฐานเป็นตัวขับเคลื่อนจึงส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับการบริโภคและการ
ส่งออกด้วย ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับนโยบายด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหารคือ หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานโดยการให้ความรู้ควบคู่
ไปกับบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้าใจ ยกระดับมาตรฐานการผลิตของผู้ประกอบการโดยการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตมาใช้เพ่ือสร้างคุณภาพและความปลอดภัย เพ่ิมมูลค่ าสินค้า และ
โอกาสในการแข่งขัน อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบด้านคุณภาพสินค้า การตรวจรับรอง
มาตรฐาน การตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการรับรองคุณภาพสินค้า 
การผลิต และการส่งออก สนับสนุนทางด้านข้อมูลและการอบรมให้กับผู้ประกอบการ รับฟังปัญหา
อุปสรรคเพ่ือปรับปรุงยกระดับมาตรฐานซึ่งต้องเชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร และสร้าง
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มาตรฐานอาหารให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ นโยบายด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหารก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ 
 ๓. ด้านอาหารศึกษา นิยามของอาหารศึกษาคือ กระบวนการส่งเสริม พัฒนาและวิจัย
เพ่ือให้ความรู้ความตระหนักและพฤติกรรมที่ถูกต้องในห่วงโซ่อาหารและในการบริโภคอาหาร เป็น
การเชื่อมโยงระหว่างอาหารและสุขภาพโดยอาศัยหลักโภชนาการที่เหมาะสม การด าเนินงานในด้าน
อุปทาน ต้องมีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการ และ
เผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่แล้วให้สามารถน าไปใช้ได้เลย ส่วนการด าเนินงานในด้านอุปสงค์ ต้องมีการ
สื่อสารองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคทั้งระดับบุคคคลและชุมชน เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการบริโภค
ที่พึงประสงค ์ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับนโยบายด้านอาหารศึกษา มี
มุมมองที่น่าสนใจเพ่ิมเติมคือ ควรส่งเสริมบทบาทของสถาบันหลักในชุมชน เช่น วัด สามารถเป็นที่
จัดการความรู้ด้านอาหารศึกษาได้โดยการใช้พ้ืนที่วัดท าพุทธเกษตร สร้างการเรียนรู้การผลิตอาหาร
ปลอดภัยภายในชุมชน สนับสนุนสถาบันการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอจาก
ภาครัฐในการท าวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการและนวัตกรรมอาหาร  
และสนับสนุนบทบาทของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นในการดูแลการผลิตอาหารของชุมชน ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการคู่กับการลงมือปฏิบัติจากสภาพจริงของท้องถิ่นเอง โดยลักษณะของ
การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกัน ด้วยการวิจัย พัฒนา การบริหารจัดการ และการศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวกับการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีโภชนาการที่เหมาะสมกับสุขภาวะของคนใน
ชุมชน และเชื่อมโยงถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยของภาครัฐและสถาบันการศึกษาให้
ผู้ประกอบการสามารถน าไปผลิตต่อยอดเป็นอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ซ่ึง
จะท าให้นโยบายด้านอาหารศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ 
 ๔. ด้านการบริหารจัดการ ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร ด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร และด้านอาหารศึกษา ซึ่งเป็น ๓ ยุทธศาสตร์หลักทางด้านอาหารให้บรรลุ
เป้าหมายได้นั้น ต้องประกอบด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่สนับสนุนการด าเนินงาน
ดังกล่าว คือ ๑) ด้านโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง มีกลไกการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ๒) ด้าน
กฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน ๓) ด้านฐานข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญมีความเห็นว่า นอกจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างองค์กรภาครัฐแล้ว การ
บริหารจัดการภาครัฐในด้านต่าง ๆ จะด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จได้อย่างแท้จริงต้องมีการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการ มีการน าข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านเกษตรและ
โภชนาการมาเชื่อมโยงกัน ในด้านกฎหมาย ต้องมีการทบทวน ปรับปรุง ลดความซ้ าซ้อนของกฎหมาย
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ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ขจัดกฎระเบียบที่ล้าสมัย ไม่จ าเป็น และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการแข่งขัน ซึ่ง
ในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องให้ภาคเอกชนและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยเฉพาะ
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรและความต้องการของประชาชน มีการฟังความคิดเห็น สร้างการ
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค องค์กรภาครัฐต้องมี
กระบวนการในการกระจายอ านาจและการท างานเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งจะท าให้นโยบายด้านการบริหาร
จัดการเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารได ้
 ปัจจัยนโยบายภาครัฐด้านอาหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร สามารถสรุปได้ ดังแสดงในภาพที่ ๔.๘ และตารางท่ี ๔.๑๑ 
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ภาพที่ ๔.๘ ปัจจัยนโยบายภาครัฐด้านอาหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

 
ตารางที่ ๔.๑๑ สรุปประเด็นส าคัญปัจจัยนโยบายภาครัฐด้านอาหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

ประเด็น
ที ่

ประเด็นส าคัญ ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ ด้านความมั่นคงอาหาร ๑๘ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 
๒ ด้านคุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร 

๑๘ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 
๓ ด้านอาหารศึกษา ๑๘ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 
๔ ด้านการบริหารจัดการ ๑๖ ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , 

๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 

  

นโยบายภาครัฐ  
ด้านอาหาร ๑.ด้านความ     

มั่นคงอาหาร 

๒.ด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัย

อาหาร 

๓.ด้านอาหารศึกษา 

๔.ด้านการบริหาร
จัดการ 
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 ๒.๓ ปัจจัยทศบารมีที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร 

 จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ ปัจจัยด้านทศบารมีเป็นตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผลต่อ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารโดยตรง และมีอิทธิพลต่อภาวะ
ผู้น าเชิงบารมีและนโยบายภาครัฐด้านอาหารในการส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารดังได้วิเคราะห์มาแล้วข้างต้น ในการบูรณาการหลักธรรมทศบารมีกับภาวะ
ผู้น า ผู้วิจัยใช้ค าว่าพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมี ซึ่งหมายถึง การที่ผู้น าองค์กรผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร มีความตื่นรู้ในการน าหลักธรรมทศบารมีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ให้ประสบผลส าเร็จโดยใช้ภาวะผู้น าเชิงทศบารมี และภาวะผู้น าเชิงทศบารมี หมายถึง คุณลักษณะ
ของผู้น าในองค์กรที่สามารถน าหลักธรรมทศบารมีมาส่งเสริมคุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงบารมีเพ่ือ
น าไปสู่ผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยทศบารมี ๑๐ ประการในงานวิจัยนี้ แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน คือ ๑) การน าตน ด้วยการรักษากายวาจา (ศีลบารมี) มีความสงบใจ (เนกขัมมบารมี) มีความ
เพียรพยายาม (วิริยบารมี) และมีความจริงใจ (สัจจบารมี) ๒) การน าคน ด้วยการรู้จักให้ (ทานบารมี) 
มีความรักใคร่ปราราถนาดี (เมตตาบารมี) และความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี) ๓) การน างาน 
คือมีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) มีความอดทน (ขันติบารมี) และมีความตั้งใจมั่น (อธิษฐานบารมี)  
 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการศึกษาปัจจัยภาวะผู้น า
เชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๘ รูปหรือคน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นว่าหลักธรรม
ทศบารมีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ประสบผลส าเร็จได้ ทศบารมีคือ
เป้าหมาย รัฐมีเป้าหมาย คนทุกคนมีเป้าหมาย อยู่ที่เป้าหมายเพ่ืออะไร เพ่ือตนเอง หรือเพ่ือสร้าง
ความสุขให้แก่สังคม เป็นหน้าที่ของผู้น า ทุกคนที่มีเป้าหมายต้องสร้างบารมีขึ้นมา บารมีคือความดี ท า
ความดีให้เต็มไว้ ไม่ว่าความดีด้วยการคิด การพูด หรือการกระท า เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการท าให้เกิด
ความส าเร็จในการบริหาร ทศบารมีจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้น าไม่ว่าระดับใดก็ตาม๑๙๓ ทศบารมีต้องมี
ครบ ๑๐ ข้อ จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ การแสดงออกปรากฏชัดใน ๒ ข้อ คือทานกับศีล คือการ
แสดงออกทางกายภาพ อีก ๘ ข้อเป็นสภาวะทางใจ ไม่ว่าเป็นเนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ 
อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา บารมี ๘ ข้อนี้เป็นตัวคุมใจ การแสดงออกจริง ๆ ทางพฤติกรรมมี ๒ ข้อ คือ
ทานกับศีล แต่ตัวก ากับทานกับศีล ต้องมีถึง ๘ ข้อ ทานกับศีลเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ง่าย ทานเป็น
ข้อแรก ในทางพุทธศาสนาคือการละตัวตน ละความตระหนี่ คนมักจะรักตัวเอง โสดาบันต้องละข้อ
แรกคือสักกายทิฐิ ต้องเข้าใจให้ถูกต้องเรื่องขันธ์ ๕ เรื่องตัวเอง ทานจึงเป็นวิธีไถ่ถอนความรักตัวเอง
ด้วยการให้ผู้อ่ืน รักผู้อ่ืน ผู้บริหารต้องไถ่ถอนความรักตัวเองด้วยการรักผู้อ่ืน ให้ผู้อ่ืน เป็นปฏิบัติการที่
                                                           

 ๑๙๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                       



๒๓๕ 
 

ชัดของเมตตา ทานเป็นผลสะท้อนจากเมตตา เมตตาเป็นฐาน เมตตาและอุเบกขาเป็นตัวก ากับทุกข้อ 
ก ากับความเห็นแก่ตัว เป็นทิศทางไปสู่โพธิญาณหรือความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้๑๙๔ ทศบารมี
เป็นองค์ประกอบในการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับคนที่ใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการน าตน น าคน น า
งาน ท าให้ตนเองสามารถเป็นคนที่มีคุณธรรม เป็นที่พ่ึงของคนอ่ืน ได้รับการยอมรับ และท าให้เกิด
ความส าเร็จในการท างานในชีวิตของตนเองหรือคนอ่ืนได้ด้วย เป็นกระบวนการที่ท าให้ส าเร็จ ไมว่่าจะ
เป็นผู้น าองค์กร ผู้น าสังคมโดยอาศัยทศบารมี๑๙๕ ทัศนะจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
เกี่ยวกับปัจจัยด้านทศบารมีโดยการน าตน การน าคน และการน างาน เป็นดังนี้ 
 ๑) การน าตน  
 (๑) รักษากายวาจา (ศีลบารมี) ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้าน
พระพุทธศาสนามีดังนี้ ผู้น าองค์กรต้องมีวินัย วินัยก็คือศีล ศีลคือการมีระเบียบของตนเอง วินัย
ทั้งหมดไม่ว่าวินัยทางโลกหรือทางธรรม ศีลท าให้มีระเบียบมากขึ้น๑๙๖ ศีลไม่ใช่เรื่องของศีล ๕ ศีล ๘ 
ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ ข้อเท่านั้น แต่รวมไปถึงเรื่องของระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ เป็นความจ าเป็นของ
ทุกองค์กรที่ต้องมีกฎกติกาและระเบียบร่วมกัน ทุกคนต้องเคารพกติกาขององค์กร ถ้าไม่เคารพกฎ
กติกา ก็จะเป็นสังคมที่ไร้ระเบียบ สังคมที่ไร้ระเบียบก็จะเกิดความวุ่นวาย ศีล ๕ คือความปกติ เป็น
เรื่องของระเบียบชีวิตที่สร้างเป็นความปกติของทุกชีวิต ไม่ต้องเรียกว่าศีลก็ได้ ศีล ๕ ข้อนี้เป็นกฎ
จริยธรรมสากลที่มีอยู่ในทุกศาสนา มีเหมือนกัน ศีล ๕ เป็นเรื่องการสร้างให้คนเคารพในสิทธิของกัน
และกัน สิทธิในชีวิต สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในคู่ครอง สิทธิในข้อมูลข่าวสาร ให้เคารพตนเอง อย่าท า
ร้ายตัวเองในศีลข้อที่ ๕  เป็นการปลูกฝังให้คนในองค์กรไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ไม่ไปสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ อ่ืน ใช้ชีวิตไปตามปกติ ค าว่าตามปกติในที่นี้ก็คือใช้ชีวิตไปตามกฎของศีลธรรม 
เคารพกฎกติกาขององค์กร มีความเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ใช้ชีวิต
ร่วมกันอย่างสันติ เป้าหมายทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติสุข มีสันติภาพ กล่าวโดยสรุปก็คือ
เฉพาะศีล ๕ ศีลบารมี ช่วยให้องค์กรเกิดความม่ันคงและยั่งยืนได้๑๙๗  
  ทัศนะของนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มีดังนี้ ศีลคือระเบียบวินัย ความ
ประพฤติ พฤติกรรมที่ดีงาม ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ศีลไม่ใช่การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลัก
ทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จและไม่ดื่มสุราของมึนเมาเท่านั้น  แต่ศีลคือองค์รวมของ
พฤติกรรมมนุษย์ทั้งทางด้านภายนอกและภายใน ตัวอย่างถ้าภายในจิตใจมีความโลภที่จะเอาของผู้อ่ืน

                                                           

 ๑๙๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                     
 ๑๙๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                      
 ๑๙๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                    
 ๑๙๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                              



๒๓๖ 
 

มาเป็นของตน ก็เป็นอทินนาทาน การแสดงออกทางพฤติกรรมรวมอยู่ในทศบารมี ถ้าทุกคนปฏิบัติ
ตามได้ทั้งหมด สังคมก็จะบรรลุความส าเร็จไปสู่จุดหมายร่วมกัน๑๙๘ 
 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้ ศีลเป็นหลัก
เบื้องต้นที่มนุษย์ต้องพึงรักษาไว้ทั้งผู้น าหรือผู้ตาม การที่ผู้น าไม่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ไม่โกง ถือ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีวาจาสุภาพ ไม่พูดปด พูดในสิ่งที่น่าเชื่อถือ มีศิลปะในการสื่อสาร ไม่ประพฤติ
ผิดในกาม ย่อมเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และสร้างความเคารพศรัทธาแก่ผู้อ่ืน๑๙๙ การท างานต้อง
มีหลัก การมีศีลคือการมีหลักวินัย การปฏิบัติดีให้เป็นแบบอย่าง การวางตัวต่าง ๆ มีความจ าเป็น เป็น
การสร้างภาพลักษณ์ของผู้น า ท าให้เกิดการนับถือ เกรงใจ เปรียบเทียบกับผู้น าอีกแบบหนึ่งที่ไม่มีศีล 
คนกลัวเพราะอ านาจ การท างานก็จะเหมือนถูกบังคับ ท าเพราะจ าใจต้องท า แต่ถ้าผู้น ามีบารมี มีศีล 
คนจะยอมรับนับถือและท างานด้วยความสมัครใจ เหมือนกับที่คนนับถือพระ ปฏิบัติตามที่พระท่าน
สอน เพราะพระมีศีล พระไม่ได้บังคับให้ท าตาม แต่คนท าตามด้วยความสมัครใจ๒๐๐ ศีลคือตัววัดความ
เป็นคน ศีลแปลว่าปกติ นัยยะของศีลคือแข็ง ศีลคือศิลา ผู้น าต้องเข้มแข็ง ต้องมั่นคงในศีล หนักแน่น
เหมือนก้อนศิลา เพราะอบายมุขมีอยู่รอบตัว กิเลสโลภ โกรธ หลง ล้วนมายั่วยุให้ท าทุจริตได้ง่าย ถ้า
ผู้น าไม่มีศีล ข้างบนล้ม ก็ล้มหมดทั้งองค์กร๒๐๑ 
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้ ศีลเป็นกรอบอันแรกที่ทุกคนต้องมี ถ้าคนไม่มี
ศีลจะพูดปด พูดเท็จ ท างานอาจคอร์รัปชันได้๒๐๒ ศีลคือการรักษากายวาจา ท าให้เป็นตัวอย่าง หรือ
พูดอย่างไรก็ท าอย่างนั้น ในเชิงบริหารจัดการก็คือหลักของธรรมาภิบาล๒๐๓  
  (๒) มีความสงบใจ (เนกขัมมบารมี) ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้าน
พระพุทธศาสนามีดังนี้ เนกขัมมะสัมพันธ์กับเรื่องของศีล เนกขัมมะคือการออกไปจากความชั่ว 
หลักการพื้นฐานคือ ทุกคนสามารถที่จะควบคุมจิตของตนเองไม่ให้ตกไปตามกระแสของอ านาจฝ่ายต่ า
ที่เรียกว่ากิเลส ไม่ว่าจะเป็นความโลภ ความโกรธ ความหลง ควบคุมได้ แล้วก็รักษาจิตของตนเองให้มี
ความมั่นคง มีความสงบอยู่ภายใน ไม่ขุ่นมัว ถ้าเกิดความขุ่นมัวขึ้นมา ก็สามารถที่จะควบคุมได้ ผ่อน
คลายได้ คือรักษาจิตให้อยู่ในภาวะของความปกติในกรอบของความดีงาม ความถูกต้องได้ ๒๐๔ 
เนกขัมมบารมีคือความสงบ ถ้าตีความเนกขัมมะในทางโลกียะ ใช้องค์ฌาน ๕ วิตกองค์ฌาน คือการ

                                                           

 ๑๙๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          
 ๑๙๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                                                                
 ๒๐๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                                     
 ๒๐๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                      
 ๒๐๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔.                                                                                                                       
 ๒๐๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                                                                                                      
 ๒๐๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                              



๒๓๗ 
 

วางแผน การมองไปข้างหน้า ตามหลักอภิธรรมหมายถึงการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์คือคิดอารมณ์ วิจาร
องค์ฌาน คือการตรวจสอบ เป็นการส ารวจว่าแผนที่วางไว้มีกี่แผน ท าหรือยัง ฌานแปลว่าเพ่ง ปีติองค์
ฌานหมายถึงการมีปีติ มีความอ่ิมใจในการท างานในองค์กร ในการสร้างงาน เกิดความอ่ิมใจ ความดี
ใจ สุของค์ฌาน คือสุขในการท างาน ท างานมีความสุข เอกัคคตา คือใจจดจ่อ ไม่วอกแวก มีสมาธิ  
(concentrate) ในงานที่ท า ท าให้งานนั้นไม่พลาด๒๐๕ เนกขัมมะ คือตัวสมาธิ ออกจากกาม ไม่ไป
หมกมุ่นกามคุณ ๕ ผู้น าองค์กรถ้าหมกมุ่นด้วยโลภ โกรธ หลง จะพาไปสู่การท าผิดทั้งปวง จะถูกติด
สินบนง่าย ผู้น าที่บ าเพ็ญเนกขัมมบารมจีะท าให้จิตใจไม่หวาดหวั่นต่อสินบน เพราะมีสมาธิ๒๐๖ 

 ทัศนะของนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มีดังนี้ ส าหรับปุถุชน การมีเนกขัมมะ 
คือมีความสงบคือไม่ตกเป็นทาสของสิ่งยั่วยุ จิตใจมีแรงต้านทานพอหรือไม่ สามารถสงบใจไม่วุ่นวาย 
ไม่วู่วามไปตามอารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่๒๐๗ 

 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้  ผู้น าที่โลภมาก 
หลงมัวเมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ย่อมถูกชักจูงให้เกิดการทุจริตได้ง่าย ในทางตรงกันข้าม ผู้น าที่มีเนกขัมมบารมี
จะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความซื่อตรง มองเห็นสถานการณ์ตามความเป็นจริงซึ่งจะน าไปสู่การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรได้อย่างถูกต้อง๒๐๘ เนกขัมมะ คือการตัดความอยากที่เกิดขึ้น ถ้าตัดความอยาก
ไม่ได้ ไม่สามารถควบคุมความอยากได้ ก็จะเกิดความเสียหาย ต้องสงบใจให้ได้ต่อความโลภ โกรธ หลง 
และผลประโยชน์ที่มายั่วยุ ถ้าวางใจไม่ได้ สงบใจไม่ได้ ปล่อยให้กิเลสมาครอบง า เนกขัมมะไม่เกิด 
เนกขัมมะสามารถท าให้รู้ว่าจะวางตัวอย่างไร ถึงแม้อยู่ในสังคมนั้นไม่ได้ก็ต้องยอม กระบวนการที่อยู่
ในสังคม ไม่จ าเป็นต้องกลัว ไม่จ าเป็นต้องไปท าอะไรที่ผิดกฎหมาย จะต้องรักษาสังคม ต้องสละอวัยวะ
เพ่ือรักษาชีวิต สละชีวิตเพ่ือรักษาธรรมะ๒๐๙  
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้ เนกขัมมะ ความสงบใจ ถ้าพนักงานสามารถ
เอามาปฏิบัติและใช้ได้ ทุกคนรู้หน้าที่ ไม่ต้องทะเลาะกันเลย๒๑๐ บารมีการน าตนทั้งสี่ข้อ คือ ศีลบารมี 
เนกขัมมบารมี วิริยบารมี สัจจบารมี ก็คือศีล ๕ เป็นบาทฐานในการรักษาใจ ไม่ให้ประมาทในการ
ท างาน รับผิดชอบต่อสังคม ต่อสินค้าท่ีผลิต๒๑๑ 

                                                           

 ๒๐๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                    
 ๒๐๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                     
 ๒๐๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          
 ๒๐๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                                                                 
 ๒๐๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                         
 ๒๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔.                                                                                                                       
 ๒๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕  วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                              



๒๓๘ 
 

 (๓) มีความเพียรพยายาม (วิริยบารมี) ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้าน
พระพุทธศาสนามีดังนี้ วิริยะ แปลว่าท าต่อเนื่อง มีสภาพจิตกล้า พระพุทธเจ้าทรงให้หลักสัมมัปปธาน 
๔ ข้อคือ ๑) กล้าไม่ท าบาป-สังวรปธาน  ๒) กล้าละบาปที่ท าไว้แล้ว-ปหานปธาน ๓) กล้าท าความดีให้
เกิดข้ึน-ภาวนาปธาน ๔) กล้ารักษาความดี-อนุรักขนานุปธาน ข้อทาน คือกล้าท าทานให้ต่อเนื่อง กล้า
รักษาศีลให้ต่อเนื่อง บารมีข้ออ่ืนก็เช่นเดียวกัน วิริยะเป็นธรรมที่ตรงกันข้ามกับความเกียจคร้าน สรุป
คือท าความดีให้ต่อเนื่อง วิริยะในการประยุกต์ใช้คือการท าบารมี ๙ ให้ต่อเนื่อง โดยอาศัยวิริยะ
บารมี๒๑๒ วิริยบารมีนั้น ก่อนมีวิริยะต้องมีความศรัทธา ท าให้เกิดการขับเคลื่อน เกิดการพัฒนา วิริยะ
คือความเพียร กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว หลักธรรมจะส่งต่อกัน ศรัทธาท าให้เกิดวิริยะ วิริยะ
ท าให้เกิดการขับเคลื่อน และเกิดการพัฒนา ท าให้องค์กรก้าวหน้าไปสู่ความเจริญ๒๑๓ วิริยบารมีเป็น
ธรรมทีส่ าคัญ วิริยะแปลได้หลายอย่าง วีระ ศัพทม์าจากความกล้าหาญ กล้าหาญที่จะต่อสู้กับอุปสรรค
อะไรต่าง ๆ พยายามที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่มาขัดขวางตนเอง ไม่ว่าอุปสรรคในแง่การท างาน การ
ด าเนินชีวิตให้ผ่านพ้นไป ดังสุภาษิตที่ว่า วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ แปลว่าคนย่อมล่วงทุกข์ได้เพราะความ
เพียร ทุกข์คือปัญหาอุปสรรคของชีวิตที่จะข้ามพ้นได้ด้วยความกล้าหาญ ไวพจน์ของวิริยะคือปรักมะ 
หมายถึงความบากบั่น ไม่ท้อถอยจนกว่าจะผ่านพ้นจากขวากหนามที่เป็นอุปสรรค พระพุทธเจ้าได้
อธิษฐานความเพียรก่อนจะตรัสรู้ว่า แม้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตาม 
ตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระโพธิญาณ ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษ จะไม่หยุดความ
เพียรตราบนั้น ฉะนั้น วิริยะหรือความเพียรพยายามเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 
ไม่ว่าจะเป็นความยากล าบาก ความเหน็ดเหนื่อย พยายามท าให้พ้นไปเพ่ือเป้าหมาย ถ้าทุกคนมีความ
กล้าหาญที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือการท างานได้ ก็จะส าเร็จได้ในที่สุด เรียกว่า
ไม่ถอดใจ๒๑๔ 
 ทัศนะของนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มีดังนี้ วิริยบารมี คือความเพียร
พยายามมีความจ าเป็นในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จ ตัวอย่างประเทศไทยต้องการเด่นด้าน
ไหน ต้องเอาจริงเอาจัง รัฐบาลอยากให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ต้องสร้างจุดเด่นให้อาหารที่ผลิต
ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ เป็นสัตว์ วิริยะคือความกล้าหาญที่จะเอาชนะอุปสรรค คน
เวียดนามขยันขันแข็ง ทุ่มเท เอาจริงเอาจัง มาประกอบอาชีพที่เมืองไทยไม่นานก็เป็นเจ้าของกิจการ
เพราะมีความเพียรพยายาม๒๑๕  

                                                           

 ๒๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                      

 ๒๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                    
 ๒๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                               

 ๒๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          



๒๓๙ 
 

 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้ การเป็นผู้น า
ต้องมีความอดทนเป็นที่ตั้ง และต้องมีความเพียรท างานให้ส าเร็จ หากไม่ส าเร็จ ต้องไม่ย่อท้อที่จะเริ่มใหม่ 
มิฉะนั้นงานจะย่ าอยู่กับที่หรืออาจกล่าวได้ว่าล้าหลังเพราะโลกมีความก้าวหน้า๒๑๖ 
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้ วิริยะบารมีมีความส าคัญ ในการด าเนินธุรกิจ
ต้องมีความขยัน เป็นนักสู้ ซึ่งค าว่า ขยัน ประหยัด อดทน จริงใจ เป็นปรัชญาในการด าเนินธุรกิจที่
ถ่ายทอดมาตั้งแต่ผู้บริหารรุ่นแรก๒๑๗ ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีความเพียรพยายามที่จะต่อสู้กับการ
ท าธุรกิจ โดยเฉพาะในการท าธุรกิจระยะหลัง ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ มีปัญหาเศรษฐกิจ
มากอยู่แล้ว ราคาพืชผลเกษตรตกต่ า เงินทุนในการท าธุรกิจ ในสภาพที่มีปัญหาการแพร่ระบาด ผู้น า
ต้องเป็นนักสู้ และมีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค๒๑๘ 
 (๔) มีความจริงใจ (สัจจบารมี) ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้าน
พระพุทธศาสนามีดังนี้ สัจจบารมี สัจจะคือความจริงใจ ยึดความจริงใจเป็นหลัก การจะพูดตามความ
เป็นจริง ต้องดูกาลเทศะและมีประโยชน์ สัจจะ เป็นหลักเกณฑ์ส าคัญของผู้น า บางครั้งก็มีข้ออ้าง 
โกหกสีขาวหรือ white lie  พระพุทธเจ้าเน้นว่าถ้าพูดค าสัตย์ไม่ได้ก็ไม่ควรพูด๒๑๙ สัจจะเป็นได้ทั้งสอง
อย่างทั้งค าพูดและการกระท า เป็นพลังความดีงามที่ มีอยู่ในจิตแล้วแปลผลออกมา เริ่มต้นจากภายใน
จิตของมนุษย์ก่อน สัจจะต่อตัวเอง เช่นตั้งใจที่จะท าอะไรแล้วต้องท าให้ส าเร็จ มีสัจจะในค าพูด ไม่
ท าลายสัจจะ สัจจะท่ีเป็นความจริงใจต่อผู้อ่ืน เช่น สามีภรรยาที่ใช้ชีวิตร่วมกัน หรือเจ้านายกับลูกน้อง 
ก็ต้องมีสัจจะต่อกัน พูดความจริงต่อกัน สัจจะต่อองค์กร เช่น ประเทศชาติ บริษัท คนโกงองค์กร ฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงก็เพราะขาดสัจจะ สัจจะสามารถใช้ได้ต่อทุกอย่าง ต่อตัวเอง ต่อผู้อ่ืน ต่อองค์กร ต่อ
หน้าที่การงาน สัจจะเป็นมโนกรรมและวจีกรรม ถ้าเป็นกายกรรม มักจะดูที่ความรับผิดชอบในการ
ท างาน รากฐานของสัจจะคือเริ่มจากโนกรรมก่อน  ตัวจิตจะแปลผลออกมาเป็นมโนสังขาร เป็นเรื่อง
ของใจ แล้วใจปรุงแต่งท าให้เป็นวจีสังขารเป็นตัวสัจจะทางค าพูด ถ้าแปลออกเป็นกายสังขารเป็นการ
กระท าทางกาย เช่นความตรงต่อเวลาก็เป็นสัจจะ เป็นเรื่องของความรับผิดชอบ การท างานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ไม่เบียดบังเอาผลประโยชน์จากองค์กร เป็นเรื่องของสัจจะ และประกอบร่วมกับ
หิริโอตตัปปะ๒๒๐ 
 ทัศนะของนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มีดังนี้ สัจจะทางด้านผู้ผลิตอาหาร 
ทางด้านความม่ันคงอาหาร ความปลอดภัยอาหาร ต้องใช้หลักธรรมสัจจบารมี ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ 

                                                           

 ๒๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                  
 ๒๑๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                                                                  
 ๒๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                                                                                                      
 ๒๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                      

 ๒๒๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                               



๒๔๐ 
 

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค๒๒๑ บารมีสี่ข้อนี้เป็นองค์รวม ไปด้วยกันทั้งหมด ผู้น าต้องมี
ศีล มีความสงบใจ มีความเพียร และมีความจริงใจที่จะเอาชนะอุปสรรค เพ่ือวิสัยทัศน์ในอนาคตที่จะ
สร้างประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงปลอดภัย เป็นครัวของโลก๒๒๒  
 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้ ผู้น าที่มีสัจจะ 
พูดแต่ความจริง มีความจริงใจต่อผู้อ่ืนทั้งต่อหน้าและลับหลัง และมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อคนและต่องาน 
ย่อมเป็นที่เคารพ เชื่อถือของผู้อื่น คิดท าการใดจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี๒๒๓ 
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้ สัจจบารมี ในแง่ของความซื่อสัตย์ ต้อง
ซื่อสัตย์ต่อคุณภาพสินค้า จริงใจต่อผู้บริโภค สัจจะในการท าธุรกิจกับคู่ค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารต้องมีความจริงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีความไว้วางใจกัน๒๒๔ 
 ๒) การน าคน  
 (๑) รู้จักให้ (ทานบารมี) ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนามี
ดังนี้ ทานบารมี สังคมไทยใช้กันอยู่เป็นประจ า รวมทั้งสังคมโลกด้วย ทานบารมีเป็นสิ่งที่ทุกคน
มองข้าม แต่คนได้แล้วเกิดความสุข  เช่น ขึ้นปีใหม่ องค์กรให้ของขวัญพนักงาน พนักงานได้แล้วก็ดีใจ 
เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความอบอุ่น ความสุขทางใจ อันเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นของสังคม ผลส าเร็จที่จะ
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการบริหารคือ ใจให้ใจ ให้ความสุขกับความสุข ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ให้
ค าพูดด้วย ยิ่งมีความเมตตา ยิ่งมีความเห็นใจ ให้ความจริงใจ ทานกับเมตตา ไปคู่กัน เกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน จะท าข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้ ให้ทานเพราะมีเมตตา๒๒๕ ในทศบารมี ๑๐ ประการ คนมักจะคิดว่า
ทานบารมีส าคัญที่สุด แต่ตัวส าคัญคือเมตตา การน าคน ผู้น าต้องรู้จักให้ ให้อามิส ให้ผลตอบแทน
เงินเดือนแก่พนักงานตามความเหมาะสม ให้ความไม่น่ากลัว แต่ให้เกรงกฎระเบียบ กติกา เคารพ
ธรรมะ เคารพความดี๒๒๖ ทานคือการให้ ให้วัตถุสิ่งของ ให้ความรู้ ให้อภัย การให้อาจจะหวังบุญ แต่
การบริจาคคือการสละโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน เช่น จิตอาสาไปช่วยลอกคลอง ปลูกป่า การท า
กิจกรรมเพ่ือสังคมหรือ CSR๒๒๗ ทานบารมีเป็นส่วนส าคัญ ทานแปลว่าการให้ แต่การให้ความหมายก็
คือการเสียสละด้วย ในแง่ของการท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ การเสียสละมีส่วนส าคัญยิ่งในทุก
ระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงผู้ใต้บังคับบัญชา เช่นการที่ไปไหนก็ซ้ือของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ มามอบให้กัน 

                                                           

 ๒๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          
 ๒๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          
 ๒๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                  
 ๒๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕  วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                              
 ๒๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                            
 ๒๒๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                       
 ๒๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                    



๒๔๑ 
 

เป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างกัน ท าให้เกิดความซาบซึ้งในน้ าใจ ผู้ให้ย่อมผูกใจไว้ได้ เป็นการสร้าง
มิตรไมตรีที่เกิดจากการให้ ทาน ๓ ประการ คืออามิสทาน ธรรมทาน อภัยทาน ทุกประการมีความ
จ าเป็นยิ่งในการพัฒนาองค์กร อามิสทานคือการให้วัตถุสิ่งของ ธรรมทาน คือการให้ความรู้ การสอน
งาน ให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง เห็นใครท าผิดก็ช่วยชี้แนะแก้ไข ไม่อยู่แบบตัวใครตัวมัน ไม่ใส่ใจดูแลกัน 
อภัยทาน ถ้าขัดแย้งกัน ไม่มีการให้อภัยกัน ขอโทษกัน ก็ท างานร่วมกันไม่ได้ ไม่มีความสุข การให้ไม่ใช่
เพียงวัตถุสิ่งของ ให้ความรู้ก็ได้ แม้กระทั่งให้ความรัก เสียสละเวลาช่วยท างานให้ส าเร็จ การให้ความ
รักให้การดูแลช่วยเหลือนับว่าเป็นเมตตาด้วย๒๒๘  
 ทัศนะของนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยแสดงรวมหลักธรรมทางด้านการ
น าคน ดังนี้ พระพุทธเจ้าสอนอยู่ ๒ หมวด คือ ๑) มัชเฌนธรรม ธรรมอันไม่ประมาท (non-negligent) 
๒) กัลยาณมิตตธรรม ทุกคนเป็นญาติพ่ีน้องกัน ในเรื่องทศบารมี ทุกอย่างรวมอยู่ในทานอย่างเดียว 
รอยเท้าพระพุทธเจ้าคือ ทาน ทานให้ทุกอย่าง ละความตระหนี่จากใจ๒๒๙ ทางด้านการน าคน ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงต้องรู้จักสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร หลักธรรมที่จะน ามาใช้มีหลายข้อ 
ทาน เมตตา อุเบกขา ท าให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา เคารพเชื่อฟังผู้น า๒๓๐ ด้านการน าคน ทานบารมี 
เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ต้องใช้ด้วยกันหมด การน าคนต้องมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็น
พรหมวิหาร ๔ ๒๓๑ 
 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้ ทานบารมี การ
ให้ในการท างานมีได้หลายอย่าง ให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ให้ความรู้ผู้ไม่รู้ ให้ค าแนะน าผู้หาทางออก
ไม่ได้ ให้ความเห็นอกเห็นใจผู้เสียใจ ให้ความใส่ใจในสิ่งที่ผู้อ่ืนท าหรือรู้สึก ให้ความไว้วางใจมอบงานให้ท า 
ให้อภัยเมื่อท าผิดพลาด ให้โอกาสแก้ตัว ผู้น าที่รู้จักให้อย่างเหมาะสมอย่างจริงใจ จะเป็นที่รักของผู้อื่น๒๓๒ 
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้ ในการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
ต้องยอมรับว่าพนักงานในองค์กรก็มองผู้น าว่าผู้น าเอาเปรียบหรือไม่ หรือผู้น าเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน 
ท าธุรกิจก็มุ่งแสวงความร่ ารวยส่วนตนโดยไม่ใส่ใจพนักงาน ก็จะเป็นปัญหา เป็นผู้น าต้องรู้จักให้ รู้จัก
ให้แปลว่าไม่เฉพาะการให้เรื่องเงิน แต่ว่าจะเน้นการท าให้เห็น ส่วนหนึ่งก็เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เน้น
การแบ่งปัน หรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การให้ก็อาจไม่ได้ให้เป็นเงิน หรือสิ่งของ อาจเป็นโบนัส
พาไปเที่ยว และเน้นการให้ด้วยใจ ให้ความช่วยเหลือ๒๓๓  

                                                           

 ๒๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                

 ๒๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                               
 ๒๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          
 ๒๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          
 ๒๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                   

 ๒๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                         



๒๔๒ 
 

 (๒) มีความรักปรารถนาดี (เมตตาบารมี) ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้าน
พระพุทธศาสนามีดังนี้ เมตตาบารมีเป็นธรรมพ้ืนฐาน ความเมตตาคือความรักปรารถนาดี มีกรุณาคือ
ความสงสารคิดช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ ถ้าเมตตาไม่เกิด ต้องบ่มเพาะเมตตา ต้องเริ่มจากรู้จักรักผู้อ่ืน
ก่อน ขยายความรักออกไปให้กว้าง รักองค์กร รักลูกน้องทั้งองค์กร ขยายไปรักประเทศ รักไม่ได้ทุกคน
ก็รักส่วนมาก พอรักแล้วกรุณาก็จะเกิด คนที่รักไม่ได้มีความสุขทุกคน ส่วนหนึ่งก็มีความทุกข์ ถ้ารักเขา
จรงิใจก็ต้องหวั่นไหว ความหวั่นไหวคือกรุณา ต้องการช่วยเขาพ้นทุกข์ กรุณาน าไปสู่การช่วยเหลือ ให้
ทาน ให้สิ่งของ ให้ความไม่น่ากลัว อภัยทานหมายถึงการให้ความไม่น่ากลัวกับคนที่เราจะไปท า
ประโยชน์ให้ ภัย แปลว่าน่ากลัว อภัยแปลว่าไม่น่ากลัว เบื้องต้นต้องให้ความไม่น่ากลัวแก่เขา ตัวอย่าง
ที่ดีที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท่านให้ความไม่น่ากลัวแก่ประชาชน ใครเห็นพระองค์ท่านก็อยากเข้าใกล้  ผู้น า
ควรยึดถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่าง คือ  ๑) ให้อามิส ทรงพระราชทานโครงการช่วยเหลือประชาชน 
๔๐๐๐ กว่าโครงการ ซึ่งเป็นทั้งอามิสและปัญญา ๒) ให้ธรรมะ ทรงพระราชทานพระราชด ารัส พระ
บรมราโชวาท แนวพระราชด าริ ทั้งทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ๓) อภัยทาน ให้ความไม่น่า
กลัว พอให้อามิส ให้ธรรมทานได้ ก็ไม่น่ากลัวแล้ว อภัยทานคือวางตนให้ไม่น่ากลัว พอไม่น่ากลัวคนก็
รัก ไม่หวาดระแวง อยากเข้าใกล้ อยากที่จะได้ความรัก ได้ธรรมะ ได้แบบอย่าง  จะเห็นได้ว่า เมตตา
เป็นพ้ืนฐานน าไปสู่กรุณา เป้าหมายของกรุณาน าไปสู่การให้ทาน การรักษาศีล เนกขัมมะ และบารมี
ข้ออ่ืน ๆ ตามมาทุกข้อ๒๓๔ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร ผู้น าสามารถสร้างเมตตาบารมีต่อ
ผู้ร่วมงาน ต่อลูกน้อง ด้วยการให้ความรักปรารถนาดี ให้รางวัลตามเทศกาล สร้างแรงจูงใจ ให้เมตตา
ทางด้านจิตใจ ให้เมตตาด้วยสิ่งของ เมตตาน ามาสู่ทาน น ามาสู่กรุณา เมตตาคืออโลภเจตสิก คือความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ กรุณาคืออัปปมัญญาเจตสิก ๒ ได้แก่ กรุณาและมุทิตา ผู้น าต้องมีความกรุณา เมื่อคน
ในองค์กรตกทุกข์ได้ยากก็ต้องให้ความช่วยเหลือ๒๓๕ เมตตาท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
เป็นหลักธรรมที่ไปขจัดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ กรุณาคือจิตที่ทนไม่ได้ ต้องคิดที่จะ
ช่วยเหลือ มิตรภาพไมตรีก็เกิดขึ้น ทุกคนมีส่วนร่วมกันด้วยความรักความห่วงใย ความสงสารเห็นอก
เห็นใจ องค์กรที่มีความรักต่อกัน เห็นอกเห็นใจกัน อยู่กันแบบที่ส านวนไทยเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุข 
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ก็จะมีความมั่นคงที่ดีเยี่ยม๒๓๖  

                                                           

 ๒๓๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                               

 ๒๓๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                      
 ๒๓๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                



๒๔๓ 
 

 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้  เมตตาบารมี 
ผู้น าต้องมีความรัก ความใส่ใจ ความปรารถนาดี ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีความก้าวหน้าอย่างจริงใจ ก็จะ
ได้รับความรักตอบแทน คิดท าการใดจะมีผู้ให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือท างานให้เกิดผลส าเร็จได้๒๓๗  
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้  เมตตาบารมีเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กรได้ ท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกอบอุ่น และอยากท างานในองค์กรที่อบอุ่น
มากกว่าองค์กรที่มกีารแข่งขันสูง๒๓๘  
 (๓) ความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี) ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้าน
พระพุทธศาสนามีดังนี้ อุเบกขาคือการวางใจเป็นกลาง อุเบกขาในที่นี้มุ่งประคับประคองพรหมวิหาร
ธรรมทั้ง ๔ ข้อให้ด าเนินไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ประคับประคองธรรมทุกข้ออย่าให้มุ่งประโยชน์
ส่วนตัว การบูรณาอุเบกขามาใช้กับองค์กร ต้องท าตามกติกา กฎระเบียบ กฎหมาย ไม่มีอคติ กติกาไม่
เป็นธรรมก็ต้องแก้ไข ที่ส าคัญต้องไม่ตีความกฎกติกาเพ่ือเข้าข้างตัวเอง อุเบกขาหมายความว่าใจต้อง
เป็นธรรม ยึดธรรมะเป็นที่ตั้ง ผู้น าองค์กรต้องยึดกติกาเป็นหลัก ตัดความพอใจส่วนตนไม่ว่าเป็ น
อิฏฐารมณ์ หรืออนิฏฐารมณ์ ต้องตัดออกไป๒๓๙ อุเบกขาต้องมีปัญญาก ากับ อุเบกขาที่ใช้กับผู้น า
องค์กรเป็นอุเบกขาในมหากุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญา เป็นสิ่งที่ผู้น าองค์กรต้องมี อุเบกขาที่วางใจ
เป็นกลางในพรหมวิหาร ๔ คือตัตตรมัชฌัตตตาที่มีปัญญาประกอบ ในขณะที่อุเบกขาเกิดขึ้น เมตตาก็
เกิดขึ้นด้วย ปัญญาก็เกิดขึ้นด้วย อุเบกขาที่ไม่มีปัญญาประกอบเป็นอุเบกขาญาณวิปปยุต องค์กร
ต้องการผู้น าที่มีอุเบกขาญาณสัมปยุต การวางเฉยที่มีปัญญาพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความ
สงบนิ่ง ไม่วู่วามไปตามอารมณ์๒๔๐ อุเบกขามักเข้าใจว่าเป็นการวางเฉย ความหมายของอุเบกขาในชั้น
อรรถกถา ท่านอธิบายความหมายว่า ความเป็นกลาง เอาอุเบกขามาวางตรงกลาง ตัดสินไปตาม
เหตุผล ไม่ตัดสินไปตามความรัก ความชอบ ความชัง หรือความกลัว อุเบกขาต้องขจัดอคติทั้ง ๔ คือ
ความรัก ความชัง ความหลง และความกลัว ถ้ามีอคติ ๔ เกิดขึ้น อุเบกขาจะเกิดขึ้นไม่ได้ ความเป็น
กลางจะไม่มี อุเบกขายังมีความหมายว่า ความเสมอภาค ปฏิบัติด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ช่วย
ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ล าเอียง ถ้าผู้น าที่มีอ านาจขาดอุเบกขา ก็จะเกิดความเหลื่อมล้ าในสังคมนั้น ขาด
ความเป็นธรรมในการใช้อ านาจ ความเป็นกลางหรืออุเบกขาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร 
ผลักดันองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ความมั่นคงที่ยั่งยืน การวางเฉยอาจใช้ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะ
ช่วยได้ เช่น คนท าความผิดก็ต้องรับโทษ เป็นการวางใจไม่ให้เป็นทุกข์ สรุปอุเบกขามีความส าคัญยิ่ง

                                                           

 ๒๓๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                   

 ๒๓๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                        
 ๒๓๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                

 ๒๔๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                      



๒๔๔ 
 

ต่อองค์กร น าไปสู่ความเสมอภาค ยุติธรรม ปราศจากอคติ และท าให้ไม่ เป็นทุกข์ในโอกาสที่ช่วยไม่ได้
จริง ๆ ๒๔๑ 
 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้  ผู้น าต้องวางใจ
เป็นกลาง แม้ว่าจะไม่ถูกใจหรือมีความรักบางคนก็ตาม แต่ต้องให้ความยุติธรรมแก่ทุกคน สิ่งส าคัญต้องไม่
แสดงออกว่ามีอคติเกิดขึ้นในใจ๒๔๒ ทานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี เป็นเรื่องของการจูงใจในการ
ท างาน (incentive) มีการให้ในลักษณะสิ่งของวัตถุ ให้ในลักษณะของความเมตตา ให้ในลักษณะของ
ความเป็นกลาง เสมอภาค สามข้อนี้เป็นเรื่องของการสร้างแรงจูงใจด้วยทานการให้ เมตตาปรารถนาดี 
และอุเบกขามีใจเป็นกลาง ต่างจากการน าตนที่เป็นเรื่องของคุณสมบัติของผู้น า ท าให้เห็น ท าเป็น
แบบอย่าง ท าให้เกิดการนับถือ๒๔๓ 
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้  อุเบกขาบารมี หลักธรรมในเรื่องนี้มี
ความส าคัญ เพราะว่าถ้าผู้น าไม่มีความเป็นกลาง เล่นพวก ล าเอียง พนักงานก็จะเกิดความรู้สึกในทาง
ลบ องค์กรไม่น่าอยู่ และไม่มีความยุติธรรม ถ้าผู้น ามีอุเบกขา มีความวางใจเป็นกลาง ให้ผลตอบแทน
โดยดูที่เนื้องาน ให้พนักงานได้รับความเป็นธรรม ก็จะช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรได้๒๔๔ การบริหารคน
โดยปราศจากอคติ วางใจเป็นกลางไม่ให้มีอคติ ๔ คืออคติเพราะชอบ เพราะเกลียด เพราะกลัว เพราะ
โง่ ไม่มีการเมืองในองค์กร ท าอะไรได้อย่างนั้น ท าสิ่งที่ดีก็ได้ผลตอบแทนที่ดี ท าไม่ดีก็ได้ผลที่ไม่ดี 
สังคมมีบรรทัดฐาน องค์กรมีบรรทัดฐาน ทุกคนอยู่ได้ไม่ต้องหวาดระแวง ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเผชิญ
กับความอยุติธรรม ท าความดีก็ได้สิ่งตอบแทนที่ดีและความสุขที่ได้ท าดี๒๔๕  
 ๓) การน างาน  
 (๑) มีความรอบรู้  (ปัญญาบารมี) ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้าน
พระพุทธศาสนามีดังนี้ ปัญญาในการท างานคือวิมังสา หมายถึงการพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลด้วย
ปัญญา  ปัญญาในพระอภิธรรมเป็นกุศลเจตสิก รู้ดีรู้ชั่วตามความเป็นจริงถึงจะเป็นสภาพของปัญญา 
ในการใช้งานต้องเป็นปัญญาวิมังสา คิดทบทวนวิเคราะห์ด้วยโยนิโสมนสิการ๒๔๖ ปัญญาคือปัญญินท
รีย์เจตสิก ปัญญาคือธรรมชาติที่รอบรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง เป็นสภาวะที่ท าให้ปัญหาที่ยาก ๆ 
ถูกแก้ไข องค์กรจะเจริญพัฒนาได้เพราะผู้น ามีปัญญา มีความเฉลียวฉลาด ฉลาดกับปัญญาเหมือนกัน 
พุทธศาสนาใช้ค าว่าปัญญา ทางโลกเรียกฉลาด ฉลาดแกมโกง เรียกอกุศล คนโกงไม่ใช่คนฉลาด คน

                                                           

 ๒๔๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                 

 ๒๔๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                  
 ๒๔๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                     
 ๒๔๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                        
 ๒๔๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                            
 ๒๔๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                 



๒๔๕ 
 

ฉลาดจะไม่โกง เพราะจะเกิดผลกระทบที่เป็นผลเสียตามมาภายหลัง คนฉลาดแกมโกงจึงไม่เรียกฉลาด 
แต่เป็นโมหะ คือสภาพที่มาบังความเป็นจริง การทุจริตคอร์รัปชัน เกิดจากโมหะกับโลภะ ไม่มีปัญญา 
ขณะท าคอร์รัปชัน มีโลภะออกหน้า โมหะอยู่เบื้องหลัง ถ้าฉลาดจะรู้ว่าต้องถูกตรวจสอบย้อนหลัง จะ
ไม่ท า ฉลาดคือปัญญา ใช้ค าว่าปัญญาชัดกว่า ฉลาดถ้าเทียบกับกุศล กุศลคือความดี มีทั้งที่
ประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญา คนท าดีที่มีปัญญาใช้กุศลญาณสัมปยุต คนดีที่ขาด
ปัญญาเป็นกุศลญาณวิปปยุต มักถูกหลอกถูกโกง เพราะรู้ไม่เท่าทัน ดังนั้น ผู้น าจึงต้องเป็นคนดีด้วย
และมีปัญญาด้วย จึงจะน าพาองค์กรไปรอด๒๔๗ ปัญญาทางโลกในระดับโลกียะจะต่างจากปัญญาใน
ระดับโลกุตตระ ปัญญาในทางโลกต้องพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ หยุดนิ่งไม่ได้ ถ้าเป็นปัญญาระดับโลกุตตระ
คงที่แล้ว ปัญญาที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเป็นปัญญาทางโลก จึงต้องดูโลก โลก
เปลี่ยนแปลง มีสิ่งใหม่ ๆ ตลอด ต้องเรียนรู้พัฒนาปัญญา ไม่ว่าจะเป็นปัญญาที่เกิดจากการศึกษา ต้อง
ศึกษาเรียนรู้ให้ทันยุคสมัย ปัญญาที่จะมาเสริมความรอบรู้ ต้องรอบรู้สิ่งแวดล้อม สังคมภายในและ
สังคมภายนอกตลอดจนถึงสังคมโลก ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่ได้มุ่งปัญญาในระดับโลกุตระ 
ปัญญาในระดับโลกียะโดยเฉพาะในปุถุชนบุคคลต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะโลกเปลี่ยนแปลง องค์
ความรู้ก็เปลี่ยนแปลง ความรู้แบบเดิม ๆ ที่เคยใช้ได้ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่ ง มาถึงยุคปัจจุบันอาจใช้ไม่ได้ 
ต้องใช้วิธีอ่ืน เนื่องเพราะความเป็นอนิจจัง ท าให้เราต้องมีปัญญา๒๔๘  
 ทัศนะของนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มีดังนี้ ในการน างาน ผู้น านอกจากมี
วิสัยทัศน์แล้ว ต้องมีปัญญา มีความขยันอดทน มีความตั้งใจมั่น เป็นธรรมร่วมกันขาดอย่างใดอย่าง
หนึ่งไม่ได้ ถ้าจะสมบูรณ์ต้องครบองค์ประกอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ก็ต้องมีความอดทน มีความ
ตั้งใจที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จ ไม่ใช่พอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็รื้อทิ้ง นับหนึ่งท าใหม่อยู่เรื่อย นโยบาย
ต่าง ๆ จึงไม่มีความต่อเนื่อง๒๔๙ 
 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้ การมีความรอบ
รู้เกิดจากการใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เปิดใจ เปิดตารับสิ่งใหม่ตลอดเวลา มีความช่างสังเกต ฝึกปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง จึงจะเกิดปัญญาท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย๒๕๐ 
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้ ปัญญาบารมีถือว่าส าคัญมากในยุคสมัยใหม่ที่
ต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คนต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา ยิ่งสมัยนี้เป็นยุคดิจิทัล 
ยุคอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าไปสืบค้นหาข้อมูล ฟังสัมมนาแบบ virtual reality หรือแม้แต่พนักงาน
บางคนอาจอายุน้อยกว่า ประสบการณ์น้อยกว่า แต่อาจรู้ในความรู้ใหม่ ๆ ที่คนสมัยก่อนยังไม่เคยมี ไม่

                                                           

 ๒๔๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                      
 ๒๔๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                 

 ๒๔๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          
 ๒๕๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                   



๒๔๖ 
 

เคยเรียน ไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ จึงต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมจากคนรุ่นใหม่ด้วย ความมีปัญญาบารมี มีความ
รอบรู้ สามารถช่วยท าให้เกิดความส าเร็จในการท างานได้๒๕๑ 
 (๒) มีความอดทน (ขันติบารมี) ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้าน
พระพุทธศาสนามีดังนี้ ขันติบารมี ขันติคือความอดทน ในทางพุทธศาสนาไม่ใช่อดทนแบบกดดัน แต่
อดทนพร้อมให้อภัย พร้อมไม่ถือโทษจึงจะเป็นคุณธรรมในพระพุทธศาสนา ขันติเป็นค าเดียวกับค าว่า 
ขมา แปลว่า อดทน ขันติกับทมะ ทมะแปลว่าฝึก มักไปแปลว่าข่มใจ ทมะคือฝึกปัญญา ฝึกจิตให้เกิด
ปัญญา ขันติคือความอดทนพร้อมให้อภัย พระพุทธเจ้าทรงวางขันติคู่กับโสรัจจะ เป็นธรรมอันท าให้
งาม โสรัจจะคือความสงบเสงี่ยม ความมีศีล ต้องเป็นขันติแบบมีศีล ขันติคือทน แต่ไทยใช้ว่าอดทน แต่
ต้องทนแบบไม่กดดัน ถ้ากดดันก็เป็นขันติเบื้องต้น ต้องมีสติรู้ไว สติก็อยู่ในเนกขัมมะ สติต้องก ากับทุก
ข้อ๒๕๒ ผู้น าต้องมีความอดทนมากกว่าผู้อ่ืนหลายเท่า ขันติที่จะสร้างความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลง 
ต้องอดทนทางใจ ทมะคือข่มใจ ใช้เฉพาะทางใจ ส่วนขันติใช้ทั้งกายและใจ อดทนต่อความยากล าบาก
ตรากตร า อดทนทางใจ ไม่โกรธเป็นอธิวาสนขันติ อดทนทางกาย เช่น ทนต่อความล าบาก ทนต่องาน
ที่หนัก ขันติบารมีในที่นี้ใช้ทั้งทางกายและทางใจ ต้องอดทนด้วย มีวิริยะด้วย๒๕๓ ถ้าเอาเรื่องของโลก
ธรรม ๘ มาพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่ว มีได้เสื่อมได้ คือมีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ มี
สรรเสริญก็มีนินทา มีสุขก็มีทุกข์ เป็นโลกธรรมหรือธรรมอันเป็นธรรมดาของโลก เมื่อต้องประสบไม่ว่า
ฝ่ายดีหรือไม่ดี ฝ่ายที่ปรารถนาหรือไม่ปรารถนา ก็ต้องเอาขันติมาใช้ ขันติเมื่อเอามาใช้กับโลกธรรม ๘ 
จะเห็นชัด การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ประสบผลส าเร็จต้องอดทนต่อปัญหาอุปสรรค งานบางอย่าง
ก็ง่าย บางครั้งก็ยาก ความยากต้องใช้ความอดทนที่จะผ่านพ้นไป ถ้าเหลืออดเหลือทนก็คือไม่สามารถ
กลั้นต่อไปได้แล้ว  คือเกินระดับที่จะทน ก าลังข้ามไปโทสะ หลักธรรมที่มาควบคุมคือสติสัมปชัญญะ 
ต้องฉับไว รู้เท่าทันอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น เจตสิกท่ีเกิดข้ึนในจิตขณะนั้นเป็นเจตสิกตัวไหน เป็นโสภณเจตสิก 
ที่เป็นเจตสิกฝ่ายดี หรืออกุศลเจตสิกที่เป็นเจตสิกฝ่ายไม่ดี ถ้ามีสติสัมปชัญญะ รู้เท่าทัน ควบคุมได้เร็ว 
ทั้งนี้ก็ขึ้นกับการฝึกด้วย ฝึกจิต ฝึกในความอดทนอดกลั้นโดยใช้สติสัมปชัญญะควบคุม ความอดทน
ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะ สติสัมปชัญญะเกิดได้ต้องมีการฝึกเจริญสติ เช่น การฝึกสติปัฏฐาน ๔ การท า
สมาธิ๒๕๔ 
 ทัศนะของนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มีดังนี้ ในการน างานต้องมีปัญญาบารมี 
มีความรอบรู้เกี่ยวกับคน เกี่ยวกับเครื่องจักร สามารถสร้างความสมดุลได้ ขันติบารมีก็ส าคัญมาก ต้อง

                                                           

 ๒๕๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                        
 ๒๕๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                  

 ๒๕๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                      
 ๒๕๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                  



๒๔๗ 
 

มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลง อธิษฐานบารมี มีความตั้งใจ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญทั้งสิ้น ผู้น าต้อง
ปฏิบัติโดยทั่วไป ต้องน าไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เวลา บุคคล และปัญหาขององค์กรนั้น ๒๕๕ 

 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้ ความอดทน
เป็นสิ่งส าคัญทั้งด้านอดทนต่อความเหนื่อยล้าจากปริมาณงาน จากอารมณ์ของเพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหาร 
ผู้รับบริการ ถ้าขาดความอดทนแล้ว งานย่อมไม่ประสบผลส าเร็จ ต้องรู้จักระงับจิตใจและอารมณ์ไม่ให้
หวั่นไหวต่อสิ่งเร้า๒๕๖ ปัญญาบารมี ขันติบารมี อธิษฐานบารมี ในการน างาน ความรอบรู้ ความตั้งใจ
มั่น เป็นเรื่องของทางเทคนิค คือเทคนิควิชาการในการท างาน ก็ต้องมีความรอบรู้ จะเปลี่ยนแปลง
องค์กรไปทางไหน ผู้น าก็ต้องรู้ก่อน ผู้น าต้องรอบรู้รูปแบบในการเปลี่ยนแปลง ความตั้งมั่นต้องมี 
กล่าวคือ การน างานต้อง รอบรู้ ตั้งมั่น อดทน รอบรู้กับตั้งใจมั่นค่อนข้างชัดเจน ตรงไปตรงมา ในส่วน
ของอดทน มองว่าการท างานไม่จ าเป็นต้องส าเร็จทุกครั้ง อาจมีความล้มเหลวผิดพลาดบ้าง ผู้น าก็ต้อง
อดทนต่อความล้มเหลวนั้น ต้องหาข้อผิดพลาด หาสาเหตุแล้วแก้ไข ถ้าไม่อดทนก็อาจล้มเลิก การ
ล้มเลิกเพราะขาดความตั้งใจมั่น ถ้าตั้งใจมั่นก็จะอดทน การเปลี่ยนแปลงต้องมีหลักธรรมสามข้อนี้ จึง
จะประสบผลส าเร็จ๒๕๗ 

 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้ ขันติบารมี ความอดทนอาจจะมี ๒ มุม คือ 
เวลาเจอปัญหาอุปสรรค มุมหนึ่งเรามีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามา กับอีกมุมหนึ่งคือการ
ควบคุมจิตใจ ไม่ให้ใจร้อน๒๕๘ 
 (๓) มีความตั้งใจม่ัน (อธิษฐานบารมี) ทัศนะของพระภิกษุและนักวิชาการทางด้าน
พระพุทธศาสนามีดังนี้ ในการน างานนั้น เริ่มจากปัญญาต้องมีโยนิโสมนสิการ อยู่ในหลักของขบวนการ 
ต้องมีความอดทน ความตั้งใจ อยู่ในที่เดียวกัน เกิดพร้อมกันในสภาวะเดียวกัน แต่แยกเอามาพูด เป็น
ธรรมะสมังคี  ธรรมะแต่ละส่วนต้องเกื้อหนุนกัน มีความสอดคล้องกัน๒๕๙ อธิษฐานบารมี เป้าหมาย
ต้องมั่นคง เป้าหมายไม่เปลี่ยน แต่วิธีการเปลี่ยนได้ เพ่ือให้เป้าหมายส าเร็จ๒๖๐ อธิษฐานบารมี ก่อนที่
เจ้าชายสิทธัตถะจะบรรลุพระโพธิญาณ ก็อาศัยอธิษฐานบารมี ตั้งเป้าหมายว่าถ้าไม่ส าเร็จจะไม่ล้มเลิก 
ถ้าไม่ส าเร็จด้วยวิธีนี้ก็ต้องใช้ปัญญา ต้องใช้หลาย ๆ วิธี เหมือนสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เป็นนิสสยปัจจัย  ธรรม
ที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัย๒๖๑ อธิษฐานบารมี อธิษฐานจริง ๆ คือความตั้งใจมั่นอย่างมั่นคง

                                                           

 ๒๕๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          
 ๒๕๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                    

 ๒๕๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                      

 ๒๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                        
 ๒๕๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                      
 ๒๖๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                  

 ๒๖๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                      



๒๔๘ 
 

เด็ดเดี่ยวที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้บรรลุตามเป้าหมายให้จงได้ แม้ว่าถ้าไม่บรรลุจะตายก็ยอม การเอามา
ใช้ในการบริหารพัฒนาจัดการองค์กรจึงมีความส าคัญมาก ถ้าคนในองค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกัน
ผลักดันงาน กิจการหรือธุรกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน องค์กรนั้นก็ย่อมมีความส าเร็จ มีความ
มั่นคงอย่างแน่นอน อธิษฐานเกิดจากปัญญา อธิษฐานมีความสัมพันธ์กับเป้าหมาย ต้องเห็นเป้าหมาย
ด้วยปัญญาในสิ่งที่จะท า พระพุทธองค์ก่อนตรัสรู้จึงอธิษฐานว่าแม้ชีวิตก็สละได้ถ้าไม่บรรลุพระ
โพธิญาณ เพราะทรงเล็งเห็นด้วยปัญญาว่าพระโพธิญาณมีความยิ่งใหญ่เพียงไร มีคุณูปการต่อสัตว์โลก
มากมายเพียงไร แม้ว่าปัญญาของพระองค์ในขณะนั้นจะไม่ใช่ปัญญาในระดับโลกุตระก็ตาม แต่ก็เป็น
ปัญญาที่เกิดจากการคิด วิเคราะห์และมองเห็นว่าเป้าหมายของพระโพธิญาณจะช่วยให้พระองค์และ
สรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์ที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ อธิษฐานต้องเกิดจากปัญญา เป็น
ปัญญาทีม่องเห็นเป้าหมาย อธิษฐานกับเป้าหมายจึงสัมพันธ์กัน๒๖๒ 
 ทัศนะของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนักวิชาการด้านอาหารมีดังนี้ อธิษฐานบารมี
เหมือนเป็นการก าหนดจิตตนเองให้ตั้งมั่นและมุ่งมั่นว่าต้องท าภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือตั้งใจไว้ให้ทันเวลาที่ก าหนดโดยไม่ผิดพลาด ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมและผู้อ่ืน ยึดผลงาน
เป็นที่ตั้ง๒๖๓ 
 ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีดังนี้ บารมีด้านการน างานนั้นเป็นการรวมกัน 
เหมือนแกงอร่อยต้องมีส่วนประกอบที่รวมกันได้พอดี จะเป็นปัญญา ขันติ หรืออธิษฐาน การท างาน
ต้องมีเป้าหมาย ซื่อสัตย์ต่อเป้าหมาย ถ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองจะไปซื่อสัตย์กับใคร อธิษฐานจะน าให้เกิด
ขันติ และเริ่มใช้ปัญญาเอาชนะอุปสรรค เริ่มจากมีเป้าหมาย แน่วแน่ในเป้าหมาย ความตั้งใจที่จะ
บรรลุเป้าหมายก็จะท าให้เกิดความส าเร็จได้๒๖๔ อธิษฐานบารมี ความตั้งใจมั่น การท าธุรกิจตลอด
เส้นทางมีปัญหาอุปสรรคตลอดเวลา มีปัจจัยหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ มีเป้าแล้ว ไม่ได้ตามเป้า 
ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะท าเต็มที่ต่อไป๒๖๕ 
 สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงทัศนะว่าหลักธรรมทศบารมีเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ดังนี้  
 ๑. การน าตน  
 ๑.๑ รักษากายวาจา (ศีลบารมี) ความหมายของศีลคือการมีระเบียบวินัย มีกฎเกณฑ์ที่
เป็นกติกาของการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร ศีลเป็นคุณธรรมหรือจริยธรรมสากล ซึ่งสร้างให้คนใน
องค์กรเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ได้แก่ สิทธิในร่างกายและชีวิต สิทธิใน

                                                           

 ๒๖๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                                  

 ๒๖๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                     

 ๒๖๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔.                                                                                                                       
 ๒๖๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                        
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ทรัพย์สิน สิทธิในคู่ครอง สิทธิในข้อมูลข่าวสาร และการครองตนอย่างมีสติ  ท าให้องค์กรมีระเบียบ 
และคนในองค์กรสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติ การที่ผู้น าประพฤติตนด้วยการรักษากายวาจา (ศีล
บารมี) ไม่ประพฤติทุจริต มีความประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัย และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
กรอบของศีลธรรม มุ่งประโยชน์ส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดี คนในองค์กรย่อมจะให้การยอมรับนับถือ
และเต็มใจที่จะท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร ค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและไม่
เบียดเบียนท าลายสิ่งแวดล้อม ก็จะสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ประสบผลส าเร็จได้ 
 ๑.๒ มีความสงบใจ (เนกขัมมบารมี) การมีความสงบใจ หมายถึงการที่ผู้น าประพฤติตน
ด้วยจิตที่สงบ ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุจากกิเลส คือความโลภ ความโกรธ และความหลง ผู้น าก็จะมีสมาธิ
ในการท างานบนความถูกต้องดีงาม ไม่หวั่นไหวไปกับสินบน หวาดกลัวไปกับอ านาจที่ไม่ชอบธรรม 
หรือความไม่รู้ ความหลงผิดต่าง ๆ สามารถรักษาจิตให้อยู่ในภาวะของความปกติ ในกรอบของความ
ถูกต้องดีงามหรือกรอบของศีลธรรมได้อย่างมั่นคง เมื่อผู้น าสามารถควบคุมจิตของตนให้มีความสงบไม่
ขุ่นมัว ก็จะสามารถวางแผนคิด ส ารวจตรวจสอบ ท างานอย่างมีความอ่ิมเอมใจ มคีวามสุข และมีสมาธิ
แน่วแน่ ไม่ถูกชักจูงยั่วยุให้ท าในสิ่งที่ผิดต่อกฎหมายและศีลธรรม ผู้น าก็จะเป็นแบบอย่างให้แก่คนใน
องค์กรให้ประพฤติปฏิบัติตาม ร่วมกันท างานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อสินค้าที่ผลิต ต่อลูกค้า 
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง การมีความสงบใจ (เนกขัมมบารมี) จึงเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อ
ผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ๑.๓ มีความเพียรพยายาม (วิริยบารมี) วิริยะมีความหมายได้หลายอย่าง วีระ คือความ
กล้าหาญ วายามะ คือความเพียรพยายาม ปรักมะคือความบากบั่น เป็นไวพจน์ที่ใช้แทนกันได้ วิริยะ
จึงหมายถึงความพากเพียรแกล้วกล้าไม่เกรงกลัวอุปสรรค ความพยายามที่จะเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้น 
ความบากบั่นอุตสาหะในการท างานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะประสบผลส าเร็จโดยไม่ยอมแพ้ต่อกิเลสคือ
ความเกียจคร้าน ความกลัว ความไม่สุจริต และความชั่วต่าง ๆ ที่เข้ามารบกวนจิตใจ ด้วยหลัก
สัมมัปปธาน ๔ ข้อคือ กล้าที่จะไม่ท าชั่ว กล้าที่จะละความชั่ว กล้าที่จะท าความดีให้เกิดขึ้น และกล้าที่
จะรักษาความดีไว้ให้ดียิ่งขึ้นไป ศรัทธาจะท าให้เกิดวิริยะและน าไปสู่เป้าหมาย ผู้น าที่มีวิริยะจะ
สามารถประสบผลส าเร็จได้ในที่สุด แม้จะต้องเผชิญกับความยากล าบากและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร อาทิเช่น ปัญหาเศรษฐกิจ การแข่งขันของธุรกิจ ปัญหาเรื่องเงินทุนและ
วัตถุดิบ ข้อก าหนดกฎหมาย โรคระบาด ตลอดจนความไม่แน่นอนของตลาดและลูกค้า ผู้น าที่มีวิริยะ
จะกล้าที่จะสู้กับปัญหา ไม่ท้อแท้ ท้อถอย เป็นแบบอย่างในการน าตนที่ดี เพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ๑.๔ มีความจริงใจ (สัจจบารมี) สัจจะคือความจริงใจ มีความหมายทั้งค าพูดและการ
กระท า สัจจะเป็นพลังความดีงามที่มีอยู่ในจิตใจแล้วส่งผลออกมาเป็นค า พูดที่เป็นความจริงแท้และ
เป็นประโยชน์ สัจจะที่เป็นการกระท าคือความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ผู้น าควรมี
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สัจจะต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน ต่อครอบครัว ต่อองค์กร ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ การมีสัจจะในองค์กร
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เช่น การผลิตอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 
มีความซื่อสัตย์ในการท าธุรกิจ ซื่อสัตย์ต่อคุณภาพสินค้า จริงใจต่อผู้บริโภค มีสัจจะทางธุรกิจกับคู่ค้า 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่เอาเปรียบพนักงาน ลูกค้าและคู่ค้า ผู้น ากับพนักงานมี
ความจริงใจและไว้วางใจกัน ผู้น าองค์กรที่มีสัจจะจะพูดแต่ความจริง และมีความจริงใจต่อผู้อ่ืนทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อบุคลากรและต่องาน ผู้น าที่มีสัจจะย่อมเป็นแบบอย่างในการน า
ตนที่ดี ท าให้คนในองค์กรให้ความเคารพ เชื่อถือ ให้ความร่วมมือ ด้วยความไว้วางใจ เชื่อมั่นในผู้น า 
ซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ 
 บารมีในการน าตนทั้ง ๔ ข้อ คือ รักษากายวาจา (ศีลบารมี)  มีความสงบใจ (เนกขัมม
บารมี) มีความเพียรพยายาม (วิริยบารมี) และมีความจริงใจ (สัจจบารมี) มีความเชื่อมโยงกัน ศีลเป็น
บาทฐานในการรักษาควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาให้เป็นปกติดีงาม ตามกฎระเบียบของสังคม 
เนกขัมมะเป็นการควบคุมจิตให้สงบจากสิ่งยั่วยุคือกิเลสเพ่ือด ารงตนให้อยู่ในความประพฤติที่ดีงามคือ
ศีล ความสงบใจจะช่วยให้ผู้น าสามารถต้านทานต่อการท าผิด ท าชั่ว การทุจริตติดสินบน และการใช้
อ านาจที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม การจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามถูกต้องย่อมต้องมีอุปสรรค จึงต้องใช้
วิริยะคือความกล้า มีความเพียรพยายามบากบั่นเพ่ือเอาชนะปัญหาอุปสรรคในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย ด้วยสัจจะความจริงใจ ความรับผิดชอบทั้งในการพูดและการกระท าที่มีต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง บารมีด้านการน าตนทั้ง ๔ ประการนี้ จึงเป็นปัจจัยที่สามารถน าไปสู่ผลส าเร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ 
 ๒. การน าคน  
 ๒.๑ รู้จักให้ (ทานบารมี) ทานคือการให้ การเสียสละเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น เป็นลักษณะของ
ผู้น าในด้านการน าคนหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ทานประกอบด้วย ๑) อามิสทาน หรือวัตถุ
ทาน การให้วัตถุสิ่งของ ๒) ธรรมทาน การให้ความรู้ ให้ค าแนะน า สอนงาน ให้ธรรมะ ๓) อภัยทาน 
การให้ความไม่น่ากลัว ท าให้คนอยากเข้าใกล้ อยากได้ความรัก อยากได้แบบอย่าง อภัยทานไม่ได้
หมายถึงการให้อภัยหรือยกโทษให้เท่านั้น เมื่อคนอยากเข้าใกล้ก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือ ให้
วัตถุทานหรือธรรมทานต่อไปได้ การให้ทานย่อมได้ประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักและมี
ความสุขจากการให้ ผู้รับก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับ และให้ความรัก ความไว้วางใจผู้ให้เป็นการ
ตอบแทน เกิดมิตรภาพ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้น าองค์กรที่มี
ทานบารมีจะสามารถผูกใจรัก สร้างความสมัครสมานไมตรี ผู้ตามย่อมมีความยินดี และให้ความ
ยอมรับนับถือร่วมมือกับผู้น าด้วยดี ในด้านของปัจเจกบุคคล ทานเป็นเบื้องต้นของบุญ บุญคือเครื่อง
ช าระจิตให้ผ่องใส บุญเบื้องต้นคือทาน บุญขั้นกลางคือศีล และบุญขั้นสูงคือภาวนา ในองค์กรของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ทานถือเป็นการสร้างแรงจูงใจ ( incentive) ให้กับบุคลากรขององค์กร 
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การให้อาจเป็นผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การให้โบนัส ให้รางวัล ให้ต าแหน่ง
หน้าที่ ให้การยกย่อง ให้ความไว้วางใจ ให้โอกาสในการท างาน ให้โอกาสแก้ไขปรับปรุง ผู้น าต้องรู้จัก
ให้อย่างเหมาะสมและจริงใจ นอกจากการให้ภายในองค์กรแล้ว ยังมกีารให้กับสังคมภายนอกด้วย เช่น 
การบริจาคเพ่ือช่วยเหลือสังคมที่เรียกว่า CSR (Corporate Social Responsibility) การน าองค์กร
ร่วมกันบริจาคโลหิต บริจาคสิ่งของช่วยเหลือสังคม ท าโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ปลูกป่า รักษา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ท าให้องค์กรได้รับการยอมรับจากสังคม การรู้จักให้ (ทานบารมี) จึงเป็นปัจจัยที่
สามารถน าไปสู่การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ทั้งกับบุคคล
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
 ๒.๒ มีความรักปรารถนาดี (เมตตาบารมี) เมตตาหมายถึงความรักและปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน 
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่เบียดเบียนท าร้ายผู้อ่ืน เมตตาเป็นตัวเกื้อหนุนให้เกิดทาน จิตที่มี
เมตตาจะเกิดความหวั่นไหว คือความกรุณาต่อผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อน และน าไปสู่การช่วยเหลือให้พ้น
จากความทุกข์นั้น โดยการให้หรือทาน เมตตา กรุณาและทาน เป็นสิ่งที่ค้ าจุนให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
ปกติสุข ขจัดความขัดแย้ง ความรุนแรง ความเห็นแก่ตัวและการเอารัดเอาเปรียบกัน และเป็นหลัก
แห่งพรหมวิหาร ๔ ประการ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ผู้น าที่มีเมตตาจะคอยสอดส่อง
เอาใจใส่พนักงาน ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหา ให้ก าลังใจกับคนในองค์กร และ
ย่อมจะได้รับความรัก ความจริงใจ ความร่วมมือจากคนในองค์กร เกิดบรรยากาศการท างานที่ดี มี
ความสบายใจ มีความอบอุ่นใจ ความรักปรารถนาดี (เมตตาบารมี) จึงสามารถน าไปสู่ความส าเร็จของ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ 
 ๒.๓ ความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี) อุเบกขาคือการรู้จักวางใจเป็นกลาง ตัดสินไป
ตามเหตุผล ปราศจากความล าเอียงด้วยอคติ ๔ คือ ล าเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) ล าเอียงเพราะชัง 
(โทสาคติ) ล าเอียงเพราะหลง (โมหาคติ)  และล าเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ)  ตัดความพอใจหรือไม่
พอใจส่วนตนออกไป อุเบกขาต้องมีปัญญาก ากับ ใจต้องเป็นธรรม อุเบกขาในความหมายของการวาง
เฉย คือการวางใจไม่ให้สุขหรือทุกข์ในกรณีที่ไม่อาจช่วยได้หรือแก้ไขสถานการณ์ได้ เช่น พนักงานท า
ผิด แม้จะเป็นคนใกล้ชิดก็ต้องได้รับโทษตามความผิด อุเบกขายังมีความหมายถึงการปฏิบัติที่มีความ
เสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่มีอคต ิอุเบกขามีความส าคัญต่อองค์กรในการสร้างความเสมอภาค ยุติธรรม 
ถ้าผู้น าขาดอุเบกขา ไม่มีความเป็นกลาง มีอคติในการท างาน ก็จะเกิดการใช้อ านาจที่ไม่เป็นธรรม 
สร้างความเหลื่อมล้ า เกิดการแบ่งแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่เป็นระเบียบ พนักงานจะมีความรู้สึกในทาง
ลบ ขาดก าลังใจ ความส าเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นไม่ได ้ดังนั้น ความวางใจเป็นกลาง 
(อุเบกขาบารมี) จึงมีความส าคัญต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
ให้ไปสู่ความส าเร็จได้อย่างมั่นคง 
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 บารมีในการน าคน ๓ ข้อนี้ คือ รู้จักให้ (ทานบารมี) มีความรักปรารถนาดี (เมตตาบารมี) 
และความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี) มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทานบารมีเกิดจากความมี
เมตตา เมื่อเมตตาเกิด กรุณาก็เกิดขึ้น น าไปสู่ทานบารมีคือการให้ การช่วยเหลือด้วยอามิสทาน ธรรม
ทาน และอภัยทาน อุเบกขาเป็นตัวก ากับประคับประคองทานและเมตตา ให้มีความสมดุลพอดี ไม่
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ให้ด าเนินไปเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม ภายใต้ความเป็นกลาง ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ปราศจากอคติ อุเบกขาจึงต้อง
ประกอบด้วยปัญญา ผู้น าที่สามารถน าคนด้วยหลักธรรม ๓ ประการนี้ ย่อมได้รับความรักในความ
เสียสละ ความเลื่อมใสศรัทธาในความรักปรารถนาดี ความเคารพเกรงใจในความเป็นกลางด้วยใจเป็น
ธรรมของผู้น า และย่อมน าไปสู่การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารให้
ประสบผลส าเร็จได้ 
 ๓. การน างาน  
 ๓.๑ มีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) ปัญญาในการบริหารงานหมายถึงปัญญาวิมังสา คือการ
พิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผล ทบทวนวิเคราะห์ด้วยโยนิโสมนสิการ เป็นความรอบรู้สภาพธรรมชาติ
ตามความเป็นจริง เป็นสภาวะที่ท าให้ปัญหาที่ยากถูกแก้ไข ปัญญามีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า
ฉลาด ปัญญาที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเป็นปัญญาทางโลก โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ผู้น าองค์กรจึงต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาปัญญาคือความรอบรู้ให้ทันยุคสมัยโดยเฉพาะ
ในสังคมยุคดิจิทัลที่สามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ความ
รอบรู้เริ่มจากการใฝ่รู้ ค้นคว้าศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม มีการฝึกฝนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รับฟังคนที่มี
ความรู้ คิดพิจารณา มีการวิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ผู้น าจ าเป็นต้องเป็นคนดีที่
ประกอบด้วยปัญญา มีวิสัยทัศน์ จึงจะน าพาองค์กรไปรอด ในด้านการน างาน ความรอบรู้ (ปัญญา
บารมี) จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้น าสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ประสบผลส าเร็จได้ 
 ๓.๒ มีความอดทน (ขันติบารมี) ขันติหมายถึงความอดทน เป็นความอดทนทั้งทางกาย
และทางใจ ได้แก่ การอดทนต่อความยากล าบาก อดทนตรากตร าต่องาน และความอดทนทางใจ ขันติ
เป็นธรรมที่คู่กับโสรัจจะ คือความเสงบเสงี่ยม ขันติจึงเป็นความอดทนที่ต้องไม่กดดัน พร้อมที่จะให้
อภัย ขันติต้องมีสติสัมปชัญญะคอยก ากับ เพ่ือควบคุมไม่ให้เกินระดับความอดทนและก้าวข้ามไปเป็น
โทสะ โดยอาศัยการฝึกเจริญสติ ต้องมีปัญญาในการพิจารณาธรรมดาของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่
เรียกว่าโลกธรรม ๘ ประการ คือ การมีลาภกับการเสื่อมลาภ การมียศกับการเสื่อมยศ การสรรเสริญ
และการนินทา การมีสุขและการมีทุกข์ เป็นสิ่งประจ าโลกที่เกิดขึ้นกับทุกคนเป็นของคู่กัน เมื่อประสบ
กับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าฝ่ายที่ปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็จะมีสติควบคุมได้ โดยเฉพาะการบริหาร
องค์กรของผู้ประะกอบการธุรกิจอาหารซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในด้านการน างาน ผู้น า
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องค์กรผู้ประกอบการธุรกิจอาหารจึงต้องมีความอดทน (ขันติบารมี) เพ่ือบริหารการเปลี่ยนแปลง
องค์กรให้ประสบผลส าเร็จ 
 ๓.๓ มีความตั้งใจมั่น (อธิษฐานบารมี) อธิษฐานคือความตั้งใจจริงอย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยวที่จะ
ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย อธิษฐานจึงมีความสัมพันธ์กับเป้าหมาย เกิดจาก
ปัญญาในการมองเห็นเป้าหมาย และมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายด้วยความแน่วแน่มั่นคง ในการ
ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ผู้น าต้องท าให้คนในองคก์รมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน เช่น 
เป้าหมายที่จะผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับนของผู้บริโภค ตัว
เป้าหมายจะเป็นพลังผลักดันให้คนในองค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะท าตามเป้าหมายนั้น หากล้มเหลว
ผิดพลาดก็สามารถหาสาเหตุและแก้ไข หาวิธีการใหม่โดยไม่ล้มเลิกที่จะไปให้ถึงเป้าหมายด้วยความ
ตั้งใจที่มั่นคงแน่วแน่ อธิษฐานจึงเป็นความซื่อสัตย์ต่อความตั้งใจของตนเอง ในด้านการน างาน 
อธิษฐานบารมีจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร 
 บารมีในการน างาน ๓ ข้อนี้ คือ มีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) มีความอดทน (ขันติบารมี) 
และมีความตั้งใจมั่น (อธิษฐานบารมี) มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น เริ่มจากผู้น าต้องมีปัญญาในการมองเห็นเป้าหมาย มีขันติคือความอดทนต่อ
อุปสรรคและความยากล าบากเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ด้วยความตั้งใจแน่วแน่มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อความ
ทุกข์ยากทั้งทางกายและทางใจ โดยใช้สติในการควบคุมใจให้มีขันติ ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาเมื่อ
ต้องเผชิญกับอุปสรรคและท าความเข้าใจกับโลกธรรม ๘ คือความเปลี่ยนแปลงอันเป็นธรรมดาโลก 
บารมีด้านการน างานทั้ง ๓ ประการนี้ จึงเป็นปัจจัยที่สามารถน าไปสู่ผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ 
 ปัจจัยด้านทศบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) ที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
องค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร สามารถสรุปได้ ดังแสดงในภาพที่ ๔.๙ และตารางท่ี ๔.๑๒ 
 
 
 
 
 
 



๒๕๔ 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๙ ปัจจัยทศบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) ที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

  
ตารางที่ ๔.๑๒ สรุปประเด็นส าคัญปัจจัยทศบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) ที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

ประเด็น
ที ่

ประเด็นส าคัญ ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ การน าตน ๑๖ ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๒ , 

๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 
๒ การน าคน ๑๕ ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๒ , ๑๓ , 

๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 
๓ การน างาน ๑๕ ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๒ , ๑๓ , 

๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 

  

ทศบารมี 
(บารมี ๑๐ 
ประการ) 

การน าคน 

มีความรักปรารถนาดี 
(เมตตาบารมี) 

รู้จักให้  
(ทานบารมี) 

ความวางใจเป็นกลาง  
(อุเบกขาบารมี) 

การ 
น างาน 

มีความรอบรู้  
(ปัญญาบารมี) 

มีความอดทน  
(ขันติบารมี) 

มีความตั้ ง ใจมั่น  
(อธิษฐานบารมี) 

การ 
น าตน 

รักษากายวาจา  
(ศีลบารมี) 

มีความสงบใจ  
(เนกขัมบารมี) 

มีความเพียรพยายาม  
(วิริยบารมี) 

มีความจริงใจ  
(สัจจบารมี) 



๒๕๕ 
 

 การบูรณาการภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๘ รูปหรือคน เกี่ยวกับการบูรณา
การภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความเห็นว่า ทศบารมีคือบารมีแห่งการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือสร้างนวัตกรรมของชีวิต และสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร ทศบารมีเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปก็สามารถ
ท าได้ เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง คนก็จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เหมือนน้ าที่หากไม่เคลื่อนตัวก็จะเน่า ผู้น าใน
การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน๒๖๖ การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรไป
ในทางที่ดี สิ่งส าคัญคือความจริงใจต่องาน ความจริงใจต่อคน ต่อตนเอง จึงจะไปสู่ความส าเร็จได้ 
บารมีทั้ง ๑๐ ประการเป็นการท าเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับผลนั้นด้วย ผู้น าทั้งหลายเปรียบเสมือนการบ าเพ็ญ
บารมีอยู่ ต้องบูรณาการเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะท างานอะไรต้องมุ่งความส าเร็จคือความ
จริงใจและความสุขของผู้อ่ืน จึงจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุขส าเร็จสมบูรณ์ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดตามนโยบายภาครัฐเพื่อความส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง๒๖๗  
 ผู้น าถ้ามีภาวะผู้น าตามหลักทศบารมี ๑๐ ประการ เริ่มจากการมีระเบียบวินัย ด าเนินชีวิต
ตามหลักของศีล แล้วพยายามกระจายไปสู่คนอ่ืน เพราะองค์กรหรือธุรกิจไม่ได้ท างานส าเร็จด้วยผู้น า
เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้น าต้องเชื่อมโยงถ่ายทอดความเป็นผู้น าตามบารมีทั้ง ๑๐ ไปยังคนในองค์กรของ
ตน และต้องค านึงถึงนโยบายภาครัฐ ก าหนดทิศทางองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและ
นโยบายองค์กรของตนเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายใหญ่คือประชาชนผู้บริโภคที่จะได้รับประโยชน์จาก
การประกอบธุรกิจอาหาร ต้องค านึงถึงนโยบายภาครัฐทั้ง ๔ ด้าน คือด้านความมั่นคงอาหาร ด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้านอาหารศึกษา และด้านการบริหารจัดการ ท าให้เป็นธุรกิจที่
มั่นคงและยั่งยืน ให้คนในสังคมได้ประโยชน์มากที่สุด นอกเหนือจากก าไรหรือผลตอบแทนทางด้าน
ธุรกิจ ในทางพุทธศาสนาบารมีไม่ได้หมายถึงอ านาจหรือผู้มีอ านาจ แต่คือความเต็มเปี่ยม บริบูรณ์ ท า
ให้ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ พัฒนาจากปุถุชนเป็นกัลยาณชน เป็นอริยชนในระดับเสกขบุคคลจนถึง
อเสกขบุคคล จึงต้องมีการสั่งสมไปเรื่อย ๆ ต้องมีความตั้งมั่น มีปัญญา ขันติ วิริยะ ที่จะท าบารมีให้
เกิดขึ้น ควบคุมตนเองด้วยศีลบารมี ให้ความจริงใจต่อผู้ อ่ืน ให้ผู้ อ่ืนด้วยทานบารมี ซึ่งที่จริงก็คือ
หลักธรรมทั่วไป เป็นพื้นฐานที่คนทั่วไปสามารถท าได้ ทุกคนมีบารมี ๑๐ อยู่ในชีวิตประจ าวัน  แต่ส่วน
ใหญ่จะไม่เข้าใจและมองว่าการบ าเพ็ญบารมีเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้า๒๖๘  

                                                           

 ๒๖๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔.                                               
 ๒๖๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                      
 ๒๖๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                              



๒๕๖ 
 

 ในการบูรณาการหลักธรรมในระดับผู้ประกอบการก็อาจใช้ค ากลาง ๆ เช่นการให้ทาน ใน
ศาสนาคริสต์ก็มี ศาสนาคริสต์ให้บริจาค ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของรายได้เพ่ือสาธารณประโยชน์ ในศาสนา
พุทธให้น ารายได้แบ่งเป็น ๔ ส่วน ส่วนที่หนึ่งใช้หนี้เก่า คือเลี้ยงพ่อแม่บุพการี ส่วนที่สองใช้หนี้ใหม่ คือ
เลี้ยงครอบครัวบุตรภรรยา ส่วนที่สามให้ฝังดิน คือท าบุญบริจาคทาน ส่วนที่ ๔ ให้ทิ้งเหว คือใช้จ่าย
เพ่ืออุปโภคบริโภคเลี้ยงชีวิต ในการน ามาใช้บูรณากับนโยบายภาครัฐ ผู้น าต้องเป็นแบบอย่างด้วยการ
กระท า ด้วยการประพฤติดี มีการสื่อสารที่ดี มีวิสัยทัศน์ มีสัจจบารมี มีความจริงใจ เช่น มีนโยบายจะ
ท าให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก ผลิตอาหารปลอดภัย มีคุณภาพ ต้องลดละเลิกการใช้สารเคมี สารพิษ
ต่าง ๆ ในการผลิตอาหาร การอนุญาตน าเข้าต้องไม่มีผลประโยชน์มาเก่ียวข้อง๒๖๙  
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้น ามีความส าคัญ ทศบารมีคือกระบวนการที่จะท าให้ผู้น า
สามารถสร้างแบบอย่าง ท าให้เห็นและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการน าตน น าคน น างาน 
ทศบารมีจะใช้ข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้ บุคคลในฐานะหนึ่ง เวลาหนึ่ง ก็อาจต้องใช้บารมีแต่ละด้านที่แตกต่าง
กันตามสถานการณ์๒๗๐ ถ้าผู้บริหารหรือผู้น าจะน าหลักธรรมไปใช้ในการก าหนดนโยบาย เรื่องเหล่านี้
เป็นคุณธรรมส่วนตัว ต้องมีการบ่มเพาะหลักธรรมเข้าไปในครอบครัว สังคม ชุมชน องค์กร สอดแทรก
เข้าไปในชีวิตประจ าวัน มีกิจกรรมที่จะดึงคนให้ได้รับการบ่มเพาะทางจิตใจ เพ่ือให้สามารถน าบารมี
เหล่านี้ไปใช้บูรณาการเข้ากับงานที่ท าอยู่ในองค์กรของตน๒๗๑ การบูรณาการต้องเริ่มจากครอบครัวดี 
ที่ท างานดี สังคมดี เกิดการกล่อมเกลาทางสังคม เกิดทัศนคติที่ดี งานก็ส าเร็จได้ บ้านน่าอยู่ งานได้ผล 
คนเป็นสุข หรือ Healthy Home-Healthy Workplace-Healthy Person คนในที่นี้หมายถึง สมาชิก
ในครอบครัว คนในองค์กรทั้งหมดที่เป็น Healthy Person คือมีสุขภาพกายและใจที่แข็ งแรง 
Healthy soul and body๒๗๒ 
 ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการบูรณาการภาวะผู้น าเชิงทศ
บารมีมาใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรว่า หลักธรรมทศบารมีสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว ไม่ใช่
เรื่องเก่า หลักธรรมไม่มีเก่า เป็นสภาวะของธรรมชาติ อยู่ที่ผู้น าขององค์กรและภาครัฐจะเข้าใจ และ
น าไปใช้อย่างไร หลักธรรมในศาสนาพุทธต้องการให้คนศึกษาและน าไปปฏิบัติ ก็จะได้ความลึกซึ้งจาก
การลงมือปฏิบัติ๒๗๓ ทุกอย่างอยู่ที่สัมมาทิฐิ เริ่มจากการตั้งความปรารถนาที่ถูกต้อง บริษัทต้องตั้ง
ความปรารถนาที่ดีก่อน ไม่แสวงหาก าไรสูงสุดโดยไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภค มี
อธิษฐานบารมี มีสัจจบารมี มีความตั้งใจมั่นอย่างจริงใจที่จะท าตามความปรารถนาที่ดีนั้น หลังจากนั้น

                                                           

 ๒๖๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓.                                          
 ๒๗๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                      
 ๒๗๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                  
 ๒๗๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                        
 ๒๗๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔.                                                                                                                             



๒๕๗ 
 

องค์ประกอบอ่ืน ๆ ก็จะตามมา การตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งส าคัญที่สุดและเป็นปัจจัยของการท า
ให้องค์กรมีความเจริญและประเทศชาติเจริญ ผู้น าสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กรท าตาม 
ผู้น าที่ดีย่อมน าพาองค์กรและประเทศชาติไปสู่จุดหมายที่ดี๒๗๔ ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ใช้การบูรณา
การหลักธรรมในสถานประกอบการ เช่น ใช้การพูดคุยตอนเช้ากับหัวหน้างาน มีการสอนงาน ท าความ
เข้าใจกันให้ถูกต้องตรงกัน ทุกวันเสาร์มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสอนท าสมาธิให้กับพนักงานและ
ผู้บริหาร โดยเวียนกันมาเข้าปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ทุกระดับต้องวนกันมาให้ครบ มีการเปิดเพลง
ประจ าโรงงานที่เป็นบัญญัติ ๙ ประการของบริษัท ซึ่งก็คือหลักธรรมอิทธิบาท ๔ รวมกับพรหมวิหาร 
๔ พอเปิดเพลงไปทุกวัน มีการปฏิบัติธรรม มีการพูดคุยกันบ่อย ๆ การต่อต้านก็น้อย เมื่อส่วนใหญ่
สามารถรับนโยบายไปปฏิบัติได้ ส่วนน้อยก็โน้มเอียงไปกับคนส่วนใหญ่ในการปฏิบัติด้วย๒๗๕ ในส่วน
ของการบูรณาการนโยบายภาครัฐเพ่ือการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรนั้น ผู้ประกอบการมี
ความเห็นว่ายังมีปัญหาคือการสื่อสารให้เข้าใจในนโยบาย นโยบายต้องฟังเสียงจากผู้เกี่ยวข้องให้รอบ
ด้าน มีการวัดผลนโยบายที่ชัดเจน แล้วน าเสนอผลนั้นให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบ รวมทั้ง
ปัญหาความต่อเนื่องของนโยบายที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ไม่ชัดเจน๒๗๖ ที่ผ่านมาได้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่ภาครัฐพยายามปรับตัวในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ แต่ต้องมี
การปรับปรุงองค์กรในระบบราชการให้มีความรวดเร็ว และลดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค๒๗๗ 
 สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและ
นโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ดังนี้ 
 ทศบารมีคือบารมีแห่งการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างนวัตกรรมให้กับชีวิตและองค์กร การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงโดยการบูรณาการภาวะผู้น าเชิงทศบารมี ผู้น าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการ
น าตน น าคน น างาน โดยใช้บารมี ๑๐ ประการ และถ่ายทอดเชื่อมโยงความเป็นผู้น าเชิงทศบารมีไป
ยังบุคคลในองค์กรของตนด้วยการประพฤติตนให้เป็นตัวอย่าง มีการสื่อสารที่ดี มีวิสัยทัศน์ มีความ
จริงใจ จึงจะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้ การบูรณาการหลักธรรมทศบารมีอาจใช้ค า
กลาง ๆ ที่เป็นหลักจริยธรรมสากลทั่วไป เช่น การบริจาคทาน การถือศีล เป็นต้น ทศบารมีเป็น
หลักธรรมที่คนทั่วไปสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน โดยไม่จ าเป็นต้องปรารถนาพระโพธิญาณ แต่
เป็นธรรมที่ท าให้ความเป็นมนุษย์มีความเต็มเปี่ยม มีความบริบูรณ์ วิธีการบ่มเพาะหลักธรรมเหล่านี้
สามารถเริ่มจากในครอบครัว สังคม ชุมชน องค์กร ด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม การบูรณา
การภาวะผู้น าเชิงทศบารมีในองค์กรผู้ประกอบการธุรกิจอาหารก็เช่นเดียวกัน ผู้น าองค์กรต้องท าตน

                                                           

 ๒๗๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                      
 ๒๗๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                          
 ๒๗๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔.                                                                                                                          
 ๒๗๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.                                                                                                                        
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เป็นแบบอย่างที่ดี มีสัมมาทิฐิ ตั้งเป้าหมายการท าธุรกิจที่ดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อพนักงาน 
องค์กร สังคม และประเทศชาติ เพ่ือน าพาองค์กรและประเทศชาติไปสู่จุดหมายที่ดี ผู้น าที่เป็น
แบบอย่างที่ดีจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กรประพฤติปฏิบัติตาม และอาจใช้วิธีการอ่ืน ๆ ร่วม
ด้วย เช่น การพูดคุย การสอนงาน การจัดให้มีกิจกรรมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดีงามด้วยการเปิดเพลงภายในสถานประกอบการ ในส่วนของนโยบายภาครัฐนั้น การบูรณาการให้
เกิดผลส าเร็จในการบริหารเปลี่ยนแปลง ภาครัฐต้องมีการสื่อสารนโยบายที่ชัดเจน มีการรับฟังความ
คิดเห็นที่รอบด้าน มีการประเมินผลและสื่อสารผลลัพธ์ไปยังผู้ประกอบการ ที่ส าคัญนโยบายควรมี
ความต่อเนื่อง มีความชัดเจนในเป้าหมาย ในส่วนการบริหารจัดการ ภาครัฐต้องมีการปรับปรุง
ทางด้านโครงสร้างการท างานของระบบราชการให้มีความรวดเร็ว ยืดหยุ่น ลดกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็น 
และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการมากข้ึน 
 ๔.๒.๓ โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพื่อ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้สถิติสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) สามารถน าเสนอโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและ
นโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ดังนี้ 
 โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ประกอบด้วยตัวแปรแฝง ๗ ตัวแปร คือภาวะ
ผู้น าเชิงบารมี นโยบายภาครัฐด้านอาหาร ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร ทศบารมี การน าตน การน าคน การน างาน โดยตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลมีทั้งหมด ๒๔ ตัวแปร 
 ทศบารมีเป็นตัวแปรแฝงภายนอกอันดับที่สอง (Second Order Factor) ประกอบด้วยตัว
แปรแฝงภายในที่เป็นองค์ประกอบอันดับที่หนึ่ง (First Order Factors) จ านวน ๓ ตัวแปร คือ การน า
ตน การน าคน และการน างาน ตัวแปรแฝงภายในอ่ืน ได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงบารมี นโยบายภาครัฐด้าน
อาหาร และผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐ
เพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร พบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๒๓๑.๘๑ ค่า
องศาอิสระเท่ากับ ๑๙๙ ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ .๐๕๕ นั่นคือ ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์
อย่างไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศ
บารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ที่
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พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน 
(GFI) ที่มีค่าเท่ากับ .๙๕๕ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) ที่มีค่าเท่ากับ .๙๓๒ ซึ่งมีค่า
เข้าใกล้ ๑ ทั้งสองค่า และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) ที่มีค่าเท่ากับ .๐๒๒ 
ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า 
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ .๐๒๐ และค่าเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานระหว่างตัวแปรสูงสุด (Largest 
Standardized Residuals) ที่มีค่าเท่ากับ ๓.๔๙๒ สนับสนุนว่าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ ๔.๔ และภาพท่ี ๔.๑ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของโมเดลสมการโครงสร้างตัวแปร
ภายในแฝง พบว่า ภาวะผู้น าเชิงบารมี มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .๘๑๓ แสดงว่าตัวแปร
ภายในโมเดล คือ ทศบารมี สามารถอธิบายความแปรปรวนของของภาวะผู้น าเชิงบารมีได้ร้อยละ 
๘๑.๓ นโยบายภาครัฐด้านอาหาร มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .๘๓๘ แสดงว่าตัวแปรภายใน
โมเดล คือ ทศบารมี สามารถอธิบายความแปรปรวนของของนโยบายภาครัฐด้านอาหารได้ร้อยละ 
๘๓.๘ ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์เท่ากับ .๕๔๒ แสดงว่าตัวแปรภายในโมเดล คือ ทศบารมี ภาวะผู้น าเชิงบารมี และนโยบาย
ภาครัฐด้านอาหาร สามารถอธิบายความแปรปรวนของของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ร้อยละ ๕๔.๒ การน าตน การน าคน และการน างาน มีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์เท่ากับ .๘๗๐, .๙๓๕ และ .๘๘๘ ตามล าดับ แสดงว่าทศบารมี สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของการน าตน การน าคน และการน างาน ได้ร้อยละ ๘๗.๐, ๙๓.๕ และ ๘๘.๘ ตามล าดับ 
ดังแสดงในตารางที่ ๔.๔ 
    สรุปโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ประกอบด้วยทศบารมี เป็นตัวแปรแฝง
ภายนอกที่เป็นองค์ประกอบอันดับที่สอง มีตัวแปรแฝงภายในที่เป็นองค์ประกอบอันดับที่หนึ่ง ๓ ด้าน 
คือ การน าตน ประกอบด้วย รักษากายวาจา (ศีลบารมี) มีความสงบใจ (เนกขัมมบารมี) มีความเพียร
พยายาม (วิริยบารมี) และมีความจริงใจ (สัจจบารมี) การน าคน ประกอบด้วย รู้จักให้ (ทานบารมี) มี
ความรักปรารถนาดี (เมตตาบารมี) และความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี) และการน างาน 
ประกอบด้วย มีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) มีความอดทน (ขันติบารมี) และมีความตั้งใจมั่น (อธิษฐาน
บารมี) ทศบารมีส่งผลโดยตรงต่อภาวะผู้น าเชิงบารมี ที่ประกอบด้วยความมีวิสัยทัศน์ มีศิลปะการ
สื่อสาร มีความซื่อสัตย์ สร้างแรงจูงใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี ทศบารมีส่งผลโดยตรงต่อนโยบาย
ภาครัฐด้านอาหาร ๔ ด้าน คือด้านความมั่นคงอาหาร ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้าน
อาหารศึกษา และด้านการบริหารจัดการ ทศบารมีจึงมีอิทธิพลในการส่งผลต่อทุกตัวแปรในโมเดล
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และช่วยส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงบารมีให้มีความเป็นภาวะผู้น าเชิงทศบารมี 
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และร่วมกับนโยบายภาครัฐด้านอาหารในการส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
  ๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก    
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๘ รูปหรือคน เห็นด้วยกับ
องค์ประกอบของตัวแปรโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร โดยให้ความคิดเห็นต่อตัวแปรใน
โมเดลดังนี้ 
 ๑) ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
ประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ 
 (๑) มีการปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในการปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่าจะต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์เข้าใจสภาพปัญหา กลยุทธ์
ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐและความต้องการของผู้บริโภค 
ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ภายใต้กลยุทธ์ที่มีเป้าหมายชัดเจน และเน้นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดประสิทธิภาพ 
 (๒) สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ โดยวัฒนธรรมองค์กรที่ดีควรมีหลักธรรมก ากับ 
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยให้เหมาะกับบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการประกาศใช้เป็นค่านิยม
หลัก (core value) เพ่ือเป็นแนวทางในการท างาน และพัฒนาไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน 
 (๓) ปรับโครงสร้างองค์การให้เหมาะสม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่า โครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสมควรจะมีลักษณะยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ สามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นโครงสร้างที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร มีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจ และมีระบบการวัดผลในการท างานได้ชัดเจน 
 (๔) มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ซึ่งความเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
คือควรใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ช่วยการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน ช่วยการวางแผนและตัดสินใจด้วยข้อมูลเพ่ือไม่ให้ผิดพลาด พัฒนาความสามารถของบุคลากร
ให้ท างานได้ดีขึ้น เรียนรู้ได้มากข้ึน พร้อม ๆ กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยการวิจัยพัฒนา 
 (๕) บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง บุคลากรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต้องมี
ทัศนคติที่ดี เข้าใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง อาศัยกระบวนการตื่นรู้ด้วยปัญญาโดยการบูรณาการ
หลักธรรมมาใช้ มีแผนพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรม บ่มเพาะประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ 
อย่างต่อเนื่อง เป็นบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความช านาญในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 ๒) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ประกอบด้วย  
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 ๒.๑ ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมีที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ประกอบด้วย (๑) มีวิสัยทัศน์ (๒) มีศิลปะการสื่อสาร (๓) มีความซื่อสัตย์ 
(๔) สร้างแรงจูงใจ (๕) เป็นแบบอย่างท่ีด ี 
 ๒.๒ ปัจจัยนโยบายภาครัฐด้านอาหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านความมั่นคงอาหาร (๒) ด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (๓) ด้านอาหารศึกษา (๔) ด้านการบริหารจัดการ  
 ๒.๓ ปัจจัยด้านทศบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) ได้แก่ (๑) ด้านการน าตน ประกอบด้วย 
การรักษากายวาจา (ศีลบารมี) มีความสงบใจ (เนกขัมมบารมี) มีความเพียรพยายาม (วิริยบารมี) และ
มีความจริงใจ (สัจจบารมี) (๒) ด้านการน าคน ประกอบด้วย การรู้จักให้ (ทานบารมี) มีความรัก
ปรารถนาดี (เมตตาบารมี) และความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี) (๓) การน างาน ประกอบด้วย มี
ความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) มีความอดทน (ขันติบารมี) และมีความตั้งใจมั่น (อธิษฐานบารมี)   
 พุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกน ามาสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดัง
แสดงในภาพที่ ๔.๑๐ 
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ภาพที่ ๔.๑๐ พุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (จากการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

  

มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้ 
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

วิเคราะห์เข้าใจสภาพปัญหา 
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ตอบสนองนโยบายรัฐและผู้บริโภค 

ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย 

มีเป้าหมายชัดเจน 

เน้นการใช้เทคโนโลยี 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ 
มีหลักธรรมก ากับ 

ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 
ประกาศใช้เป็นค่านิยมหลกั 

พัฒนาไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน 

ปรับโครงสร้างขององค์กรให้
เหมาะสม 

มีลักษณะยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ 

ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
สอดคล้องกับภารกจิ 

ให้อ านาจการตัดสินใจ 
วัดผลได้ชัดเจน 

มีการสร้างนวัตกรรมและน า
เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ 
ใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสาร 
การท างานเพิ่มประสิทธิภาพ 

ช่วยการวางแผนตัดสินใจด้วยข้อมูล 
เพิ่มพูนความสามารถของบุคลากร 
มีความพร้อมในการวิจยัและพัฒนา 

บุคลากรมีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

มีทัศนคติที่ดีเข้าใจยอมรับ 
มีคุณธรรมก ากับ ตื่นรู้ด้วยปัญญา 

มีแผนพัฒนาบุคลากร 
มีการฝึกอบรม บ่มเพาะประสบการณ์ 
ช านาญการสือ่สาร ก้าวทันเทคโนโลย ี

ผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ

ธุรกิจอาหาร 

ภาวะผู้น าเชิงบารมี 
มีวิสัยทัศน ์

มีศิลปะการสื่อสาร 
มีความซ่ือสัตย ์
สร้างแรงจูงใจ 

เป็นแบบอยา่งที่ดี 

นโยบายภาครัฐด้าน
อาหาร 

ด้านความมั่นคงอาหาร 
ด้านคุณภาพและ 

ความปลอดภยัอาหาร 
ด้านอาหารศึกษา 

ด้านการบริหารจัดการ 

การน าคน 

รู้จักให้ (ทานบารมี) 
มีความรักปรารถนาดี  

(เมตตาบารมี) 
ความวางใจเป็นกลาง  

(อุเบกขาบารมี) 
 

การน าตน 
รักษากายวาจา (ศีลบารมี) 
มีความสงบใจ (เนกขัมม

บารมี) 
มีความเพียรพยายาม  

(วิริยบารมี) 
มีความจริงใจ (สัจจบารมี) 

 

การน างาน 

มีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) 
มีความอดทน (ขันติบารมี) 

มีความตั้งใจมั่น  
(อธิษฐานบารมี) 

 

ทศบารมี  
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๔.๓ ผลการสนทนากลุม่เฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 เมื่อได้โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐ เพ่ือ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ที่ตรวจสอบความตรงกับข้อมูล
เชิงประจักษ์และการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ผู้วิจัยท าการตรวจสอบยืนยันโมเดลด้วยการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ โดยมีประเด็นในการสนทนากลุ่มเฉพาะแบ่งเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ ๑. ลักษณะของผลส าเร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่ 
อย่างไร  ๒. ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารตามผลการวิจัย มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  ๓. 
โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่พัฒนาขึ้น ควรมีแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 

 ๔.๓.๑ ประเด็นในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ๑) ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็นต่อความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของลักษณะของผลส าเร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ดังนี้ 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอโมเดลสมการโครงสร้าง การสัมภาษณ์ ข้อค้นพบ รวมถึงการได้วิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยของสถิติตามโมเดลสมการโครงสร้างทั้งหมด จะเห็นได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้ เป็นงานวิจัยที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ในเชิงของ research design, research methodology ซึ่งมีตั้งแต่การเก็บข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เอกสาร เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การท าโมเดลสมการโครงสร้างเชิงทฤษฎี การพิสูจน์
โมเดลสมการโครงสร้างเชิงประจักษ์ แล้วก็มีการท าโฟกัสกรุ๊ปปิดท้ายด้วย ท้ายสุดก็จะน าไปสู่ดุษฎี
พิจารณ์ ก็จะเป็นงานวิจัยที่สมบูรณ์แบบ ถือว่าได้ตอบค าถามการวิจัยเกือบสมบูรณ์แล้ว เป็นการตอบ
ค าถามข้อแรกว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่ จะเห็นได้ว่า การยืนยันโมเดลสมการโครงสร้างเชิงทฤษฎี และ
โมเดลสมการโครงสร้างเชิงประจักษ์ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความ
สอดคล้องกัน เรียกว่าเป็นการยืนยันสามเส้าโดยเทคนิควิธีก็ว่าได้ เป็นการตอบค าถามข้อที่หนึ่งอย่าง
ชัดเจน ด้วยข้อมูล ข้อสรุป ข้อเท็จจริง ด้วยทฤษฎี สถิติที่ได้น าเสนอมา แล้วโดยหลักของความสัมพันธ์
ของข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอว่าผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย
ความมีกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีวัฒนธรรมองค์กรใหม่ การมีการปรับโครงสร้างองค์กร
ใหม่ การมีนวัตกรรมใหม่ ๆ มี OKR, KPI, Automatic management, AI, ERP มีการปรับคุณภาพ
ของบุคลากร ก็สอดคล้องกับความพร้อมของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอาหารปัจจุบันและ
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อนาคตอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน เป็นการตอบค าถาม
ข้อที่หนึ่งว่าเป็นการสอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติและข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน๒๗๘ 
 มองงานวิจัยชิ้นนี้แล้วเห็นความสวยงามด้านสถิติ เพราะว่าผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ที่เป็น 
Full Model ที่เป็น second order CFA ร่วมด้วย ผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารคือประเด็นแรกที่ผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นว่าสอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไร ตรงนี้มุ่งเป้ามาที่ตัวแปรสุดท้ายคือผลส าเร็จของการบริหารก าร
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร จากผลการวิเคราะห์ก็พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิระดับของเส้นอิทธิพลค่อนข้างสูง คือตั้งแต่ ๐.๗๖ ถึง ๐.๙๑ ดังนั้นในประเด็นแรกท่ีผู้วิจัยตั้ง
ค าถามว่าสอดคล้องกับข้อเท็จจริง เห็นด้วยว่าผลวิเคราะห์สอดคล้อง๒๗๙ 
 จากการที่ผู้ วิจัยท าเรื่องทศบารมีซึ่ งส่ งผลในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร โดยภาพรวมแล้วสามารถตอบค าถามที่ว่ามีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
หรือไม่ ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการท าในภาคสถิติและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีความ
สอดคล้อง๒๘๐  
 ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักทฤษฎี เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาครัฐ เป็นผู้บริหารระดับสูงของ
ภาครัฐได้ตอบประเด็นขององค์ประกอบ หรือประเด็นข้อที่หนึ่งไว้ เรียบร้อยแล้ว ว่ามีความ
สอดคล้อง๒๘๑ 
 สรุปประเด็นที่ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัย ด้านอาหาร ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
และด้านพระพุทธศาสนา ได้ยืนยันความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศ
บารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
ตามขั้นตอนการวิจัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และตัวแปรสังเกตได้ซึ่งเป็นลักษณะของผลส าเร็จของการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ใน ๕ ด้าน คือมีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม มีการส้ราง
นวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ และบุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ลักษณะ ๕ 
ด้านนี้มีค่าอิทธิพลค่อนข้างสูง คือตั้งแต่ ๐.๗๖ – ๐.๙๑ และมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสอดคล้องทั้งข้อมูลเชิง
ทฤษฎี ข้อมูลเชิงประจักษ์ และข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

                                                           

 ๒๗๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๖ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๗๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๘๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔.  
 ๒๘๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 



๒๖๕ 
 

 ๒) ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  
 ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและ
นโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ดังนี้ 
 ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมี ๕ ด้าน กับนโยบายภาครัฐ ๔ ประการ จะเห็นว่ามีความ
เหมาะสมในการยืนยันเชิงทฤษฎี มีหลักสถิติ ข้อมูลยืนยันจากโปรแกรมลิสเรลที่สามารถน าไปสู่
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการสร้างผู้น าให้มีทศบารมีครบถ้วนและมีความเหมาะสมเชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐอีก ๔ 
ประการที่ผู้วิจัยได้น าเสนอมา ทั้งทศบารมี ๑๐ ด้าน บวกกับการจัดการ ๕ มิติ บวกนโยบายภาครัฐ ๔ 
ประเด็นเหล่านี้ จะน าไปสู่ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีความเหมาะสมและมีความสมบูรณ์
แบบ อันนี้เป็นการตอบค าถามข้อที่สองที่มีความชัดเจนที่ผู้วิจัยได้น าเสนอมา๒๘๒ 
 ในเรื่องของปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ถ้าพิจารณาแยกย่อยตามโมเดลการวัด ตัว
แปรทุกตัวมีเส้นอิทธิพลจากตัวแปรแฝงไปยังตัวแปรสังเกตได้ ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวร่วมกันอธิบายตัว
แปรแฝงทั้งสองตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เส้นอิทธิพลที่ส่งจากภาวะผู้น ามายังผลส าเร็จการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง จะเห็นว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ตัวนโยบายภาครัฐส่งผลอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ เป็นการพิจารณาในเรื่องอิทธิพลทางตรง แต่จุดส าคัญอยู่ทีโ่มเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ตัวปัจจัยที่ส่งผล เมื่อพิจารณาแยกรายด้าน ภาวะผู้น าเชิงบารมี กับนโยบายภาครัฐ ไม่ได้มีอิทธิพล
ทางอ้อมจากทศบารมีไปหาตัวแปรผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าอิทธิพลทางตรง 
หมายความว่า ตัวแปรภาวะผู้น าเชิงบารมี กับนโยบายภาครัฐ สองตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวแปรส่งผ่านใน
โมเดลนี้ แต่เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลรวม ภาวะผู้น าเชิงบารมี กับ นโยบายภาครัฐ พบว่า อิทธิพลรวม
สูงกว่าอิทธิพลทางตรง ตัวแปรสองตัวนี้ต้องร่วมกันอธิบายในการส่งผล หมายความว่า ถ้าจะส่งเสริม
ให้เกิดผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร จะต้องมีการร่วมกัน
ระหว่างภาวะผู้น าเชิงทศบารมีกับนโยบายภาครัฐ ในการท าให้เกิดผลส าเร็จได้ดีมีคุณภาพนั่นเอง เป็น
การตอบในประเด็นที่สอง๒๘๓ 
 เห็นความสัมพันธ์ของทศบารมีกับนโยบายภาครัฐค่อนข้างชัดเจน มี ๔ ด้านในนโยบาย
ภาครัฐในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย ๑) ความมั่นคงอาหาร ซึ่งก็คือการผลิต
นั่นเอง เป็นทางด้านการเกษตร ทศบารมีน่าจะเกี่ยวกับ stakeholders คือผู้เกี่ยวข้องทางด้านการ
ผลิต ถ้าผู้เกี่ยวข้องไม่มีจริยธรรม ไม่มีความมั่นคงทางด้านธรรมะ ก็จะท าให้เกิดปัญหาในการผลิตและ
                                                           

 ๒๘๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๖ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔.  
 ๒๘๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 



๒๖๖ 
 

มีผลทางด้านความมั่นคงอาหารได้ เช่น การไม่คิดถึงสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการผลิต การปลูก หรือการจับ
หรือหาอาหารนั้นมา ท าให้มีผลต่อเนื่องต่อความมั่นคงอาหารในแง่ความปลอดภัยและคุณค่า
โภชนาการ ในขณะเดียวกันตัวผู้ผลิตต้องมีความพอเพียง ตามที่ผู้วิจัยได้เสนอมาก็ชัดเจนว่า หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือเกษตรสมัยใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ แม้ว่าจะเป็นการผลิตใน
อุตสาหกรรม ถ้าผู้ผลิตมีความพอเพียง จะต้องแบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเพ่ือที่จะท าเกษตรทฤษฎีใหม่ของ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เพ่ือที่จะท าให้ตนเองมีความพอเพียงในแง่อาหาร ขณะเดียวกันก็จะท าให้
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ Biodiversity นั่นคือความมั่นคงทางอาหาร เอกสารที่ผู้วิจัยส่งมาก็
ค่อนข้างครบถ้วน Biodiversity ท าให้เกิดความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ คือ
เวลาที่มีภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ก็จะมีพืชหรือสัตว์ทดแทนขึ้นมาได้ ซึ่งส าคัญมาก ถ้าคนมีความโลภ 
จะปลูกเพ่ือขายอย่างเดียว สุดท้ายความมั่นคงอาหารก็จะไม่เกิด อันนี้ส าคัญมาก stakeholders มี
หลายด้านมาก บุคลากรภาครัฐถ้าคอร์รัปชัน ปล่อยให้มีการเผาป่า ปลูกข้าวโพด สุดท้ายป่าก็จะหมด 
๒) ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เป็นการควบคุม ระบบคุณภาพต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยเสนอมา 
เนื่องจากผู้วิจัยอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมาก่อน ก็จะน าระบบต่าง ๆ มาใส่ค่อนข้างจะครบถ้วน แท้จริง
แล้วมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารต่าง ๆ อยู่ที่ใจคนท า ถ้าท าด้วยใจ อาหารก็จะ
ปลอดภัย มีคุณค่าโภชนาการที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย ในแง่มาตรฐานสากลในการค้าขาย ต้องท าตาม
ประเทศคู่ค้า ๓) ด้านอาหารศึกษา เป็นองค์ความรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบอาหาร ตั้งแต่ผลิต
จนกระท่ังถึงการกระจายอาหารไปถึงผู้บริโภค สุดท้ายอาหารต้องมีผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภค ผลิตอะไร
ขึ้นมาก็ตาม หลักพุทธศาสนา อาหารต้องยังประโยชน์ต่อสุขภาพ ไม่ได้เพ่ือความสวยงาม ด้านอาหาร
ศึกษามี ๒ ด้าน ประการแรก คนที่อยู่ในวงจรห่วงโซ่อาหารต้องมีความรู้เพียงพอที่จะผลิตอาหารที่มี
ประโยชน์ ประการที่สอง ผู้บริโภคต้องมีความรู้เพียงพอที่จะเลือกอาหารที่มีประโยชน์มาบริโภค การ
ให้ความรู้ผู้บริโภคเป็นสิ่งส าคัญ ไม่แน่ใจว่าอยู่ในทศบารมีด้วยหรือไม่ ถ้าคิดถึงประโยชน์ เข้าใจ
ประโยชน์แล้ว ก็จะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อาหารก็ยังประโยชน์ได้ เพ่ือให้สิ่งมีชีวิตต่าง 
ๆ ที่เป็นพืชและสัตว์ที่สละชีวิตให้เป็นอาหารกับมนุษย์ไม่สูญเปล่า ๔) การบริหารจัดการ ภาพใหญ่ที่
ต้องดูสามด้านให้ครบ ภาครัฐถ้าท างานในเชิงดิ่งในเรื่องที่ตนเองถนัด แต่ไม่ประสานร่วมมือกันเพ่ือให้
ยังประโยชน์แก่ส่วนรวมและท าให้ระบบอาหารสมบูรณ์ นับว่าเป็นจุดอ่อนการบริหารงานภาครัฐ ถ้า
ทุกคนมีทศบารมี คือยังประโยชน์ใหญ่เป็นหลัก ก็จะท าให้การท างานในด้านการบริหารจัดการง่ายขึ้น 
การยังประโยชน์สุดท้ายคือประโยชน์ที่จะมีต่อผู้บริโภคก็ยังไม่เกิดเท่าท่ีควร ผู้วิจัยอาจต้องมองเรื่องทศ
บารมีที่จะต้องเอาไปใส่ในกลุ่มคนท างานแต่ละจุดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และไปสู่เป้าหมาย
สุดท้ายคือประโยชน์ของผู้บริโภค๒๘๔ 
  
                                                           

 ๒๘๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔.   



๒๖๗ 
 

 ในเรื่องภาวะผู้น าหรือ management skill ของผู้น าเอง ความพร้อมของผู้น าในการน า
ตน น าคน น างาน มาประกอบกันให้เกิดความส าเร็จ จะต้องพิจารณาเรื่องของสิ่งแวดล้อม นโยบาย
ภาครัฐและสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งสิ่งแวดล้อมใน macro และ micro น าไปสู่การปรับองค์กรเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างประโยชน์ให้กับองค์กร ในส่วนของนโยบายภาครัฐก็มีความส าคัญมาก นโยบาย
ภาครัฐจะต้องเอ้ืออ านวยและสอดคล้องกับผู้ประกอบการด้วย ตัวอย่างการสร้างความมั่นคงอาหาร 
แต่หากการพัฒนาตลอด supply chain ยังไม่พร้อม ไม่สามารถไปถึงห่วงโซ่อาหารขั้นสุดท้ายในเรื่อง
ของเชิงการตลาดคือการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ ภายใต้ความพร้อมของการมีความปลอดภัยอาหาร
เรียบร้อยแล้ว ยังเป็นส่วนที่ต้องเสริมในเรื่องของการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
ผู้ประกอบการเพ่ือให้เกิดการพัฒนา เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อีกประเด็นคือเรื่องของ CSR ผู้น า
ควรมีวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น แล้วเข้าไปพัฒนาชุมชน ช่วยชุมชนให้
สามารถที่จะประกอบธุรกิจอยู่รอดด้วยในชุมชนย่อย ๆ หรือในส่วนที่สามารถพัฒนาได้เลยคือพัฒนา
ต้นน้ าซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบของอุตสาหกรรมของตนเพ่ือน ามาใช้ เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องให้
ชุมชนเกิดปัญหาเช่นปัญหาเรื่องวัตถุดิบล้นแล้วค่อยเข้าไปแก้ปัญหา เป็นต้น๒๘๕ 
 โดยสรุปผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยในภาพรวม และให้ความคิดเห็นในเรื่องความยั่งยืนหรือ
ความมั่นคง ที่ท่านใช้ค าว่ายังประโยชน์ โดยผู้ผลิตต้องมีคุณธรรม ผู้บริโภคก็ต้องมีความรู้ที่จะบริโภค 
ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะหลักธรรมสามารถจะมาขับเคลื่อนทั้งสองฝ่าย ทั้ง ฝ่ายผู้
ก าหนดนโยบาย ฝ่ายผู้ผลิต รวมทั้งผู้บริโภค๒๘๖  
 ปัจจัยของพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายก็ได้พูดมาและเห็นสอดคล้องกัน ซึ่งก็เห็นด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้
พูดถึง และเห็นด้วยกับผลการวิจัย๒๘๗ 
 สรุปประเด็นที่ ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัย ด้านอาหาร ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
และด้านพระพุทธศาสนา ได้ยืนยันความเหมาะสมของปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบาย
ภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร จากค่าอิทธิพล
รวมของทศบารมีร่วมกับภาวะผู้น าเชิงบารมีและนโยบายภาครัฐด้านอาหารส่งผลให้เกิดผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมีค่าสูงกว่า
อิทธิพลทางตรงเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ห็นว่านโยบายด้านอาหารทั้งสี่ด้าน สัมพันธ์กับหลักธรรมทศบารมี ภายใต้ความพอดี มี
ความพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

                                                           

 ๒๘๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔.   
 ๒๘๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๒ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๘๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔.  



๒๖๘ 
 

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลักธรรมทศบารมีจึงจ าเป็นต้องประกอบกับปัจจัยภาวะผู้น า
และนโยบายภาครัฐทั้งสี่ด้าน ที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม 
รวมถึงผู้บริโภคต้องประสานร่วมมือกันและท าความเข้าใจเพ่ือเป้าหมายสุดท้ายคืออาหารนั้นต้องยัง
ประโยชน์ให้กับผู้บริโภค 
 ๓) โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพื่อ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร   
 ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็นต่อโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและ
นโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เกี่ยวกับ
แนวทางท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 ค าถามในประเด็นนี้คือโมเดลสมการโครงสร้างนี้จะน าไปสู่การประยุกต์ใช้เพ่ือการปฏิบัติ
ให้เป็นประโยชน์อย่างไร เป็นสิ่งที่เห็นว่าผู้วิจัยมีความสามารถที่จะสังเคราะห์แนวทางการปฏิบัติเพ่ือ
น าไปสู่การด าเนินการเชิงนโยบายได้อย่างครบองค์ประกอบ ตั้งแต่การจัดท านโยบาย การน านโยบาย
สู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลเชิงนโยบายของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ก็เรียนยืนยันเห็นด้วย
กับท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่กล่าวตอนแรกว่า งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่ท้าทายมาก ท้าทายความสามารถ
ของผู้วิจัย และท้าทายองค์ความรู้ใหม่ เป็นการใช้หลักพุทธศาสนามาเชื่อมโยงกับหลักการบริหารการ
จัดการรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ รวมถึงการใช้หลักสถิติศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่อีกมากมาย 
ผู้วิจัยได้ยืนยันสิ่งที่เป็นการค้นพบหมดแล้วว่าองค์ประกอบของผู้น า ภาวะผู้น า พุทธภาวะผู้น า 
นโยบาย การบริหารการเปลี่ยนแปลง ๕ ด้าน ทศบารมีทั้งหมดเหล่านี้ ผู้วิจัยต้องน าเสนอส่วนที่เป็นข้อ
ค้นพบเหล่านี้ เพ่ือเป็นข้อแนะน าในเชิงการบริหารจัดการเชิงนโยบาย ให้ผู้บริหารองค์กรเป็นผู้น าเชิง
ทศบารมีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงนโยบายความมั่นคงด้านอาหารให้มีนโยบายทั้งสี่ด้านที่
ผู้วิจัยได้น าเสนอไว้แล้ว องค์ประกอบทั้งสองด้านคือภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐทั้งสี่
ประการจะน ามาซึ่งความส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และ
น ามาซึ่งความม่ันคงของอาหารของประเทศและของโลก๒๘๘ 
 ในเมื่อทศบารมีที่ได้พิสูจน์ยืนยันแล้วว่าส่งผลดีมากในการท าให้เกิดความส าเร็จของการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการอาหาร ดังนั้นเวลาที่ผู้วิจัยจะเสนอตัวโมเดลนี้ออกไปให้กับ
หน่วยงานหรือองค์กรในการน าไปสู่การปฏิบัติ ก็ต้องมีการออกแบบกิจกรรม ที่มีการบูรณาการ
หลักธรรมในการส่งเสริมการน าตน น าคน น างาน เพ่ือพัฒนาบุคลากรหรือตัวองค์กรให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหารจนกระทั่งไปสู่ความส าเร็จ๒๘๙  

                                                           

 ๒๘๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๖ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 
 ๒๘๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 



๒๖๙ 
 

 เรื่องของภาวะผู้น านั้นเปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางที่มีสภาพแวดล้อมเป็นตัวปรุงแต่ง มี
การอาศัยนโยบายภาครัฐมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมหรือสร้างผลส าเร็จของการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ถือว่าเป็นผลดีต่อองค์กรสังคมการอยู่ร่วมกัน แม้ว่าจะมีเทคโนโลยี กฎระเบียบ หรือ
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภูมิอากาศเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้จะมีสภาพวิกฤตการณ์ของการระบาด
ของโรคก็ตาม แต่ว่าความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารที่เป็นประโยชน์ ไม่สร้างผลเสียทั้งสุขภาพร่างกาย
และสังคมโลกก็มีตลอดเวลาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี  พุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีเป็นการน าหลักพุทธ
ธรรมมาสู่การปฏิบัติในการท างาน จะถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้เพ่ือการท างานให้เกิดผลส าเร็จก็ได้ 
เป็นการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องกับสภาพของการเปลี่ยนแปลงที่น านโยบายภาครัฐ มาสู่การ
ปฏิบัติ โดยมุ่งปฏิบัติเพ่ือความส าเร็จขององค์กรให้มีการพัฒนาดีมากยิ่งขึ้น๒๙๐ 
 โมเดลสมการโครงสร้างนี้ควรมีแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติอย่างไร คือตัว How to จะท า
อย่างไรให้ทุกคนมีความรู้ เข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ ค าว่าทศบารมี ถ้าหลงประเด็นก็จะไปไม่ถูก ซึ่ง
สังคมไทยได้นิยามบารมีว่า มีอิทธิพลบ้าง ผู้มีเงินบ้าง ผู้ยิ่งใหญ่บ้าง บารมีตามพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้น
ไม่ได้มุ่งที่ผล แต่มุ่งที่เหตุ ทศบารมีคือมุ่งเหตุ บารมีแปลว่าการท าความดี ตามหลักพุทธศาสนา ต้อง
เน้นที่ตัวการปฏิบัติ หรือตัวคุณธรรมที่จะบ าเพ็ญ นั่นคือทศบารมี ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา บูรพกษัตริย์
ท่านได้ทรงบ าเพ็ญทศบารมี เป็น DNA ของสังคมไทยอยู่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้า
รัชกาลที่ ๙ ท่านได้ด าเนินโครงการพระราชด าริทั้งหลาย เป็นการกระท าสอดคล้องกับทศบารมีที่มีมา
ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา แม้กระทั่ง
การตีความ ถ้าเราตีความตามคัมภีร์ ค าว่าทศบารมี คือความเป็นเลิศ คุณธรรมยิ่งใหญ่ ผู้มีคุณความดี 
ท าคุณประโยชน์ ทศบารมีคือการท าคุณประโยชน์รวม ๆ ทั้งหมดตามที่นิสิตน าเสนอมา ปัจจัยที่ส่งผล
ทั้งทศบารมี ภาวะผู้น า และนโยบายภาครัฐ จะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างไร การน าไปสู่การปฏิบัติต้อง
ประกอบด้วยองค์ธรรมที่เป็นคุณท่ียิ่งใหญ่ที่สุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จต้องประกอบด้วยการบริหาร
ตน บริหารคน บริหารงาน เพ่ือให้ในองค์กรมีการเผื่อแผ่ มีการโอบอ้อมอารี (ทาน) มีความอ่อนโยน 
(ศีล) มีความพอเพียง (เนกขัมมะ) ไม่งมงาย (ปัญญา) ไม่ย่อท้อ (ขันติ) ไม่ท้อถอย (วิริยะ) มีความ
จริงใจต่อกัน (สัจจะ) มีความหนักแน่นในการท างาน มีวัตถุประสงค์ มีเป้าหมาย (อธิษฐาน) ใจกว้าง 
(เมตตา) ยุติธรรม (อุเบกขา) นิสิตได้น าเสนอเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัย ซึ่งเห็นว่าถ้าได้น าทศ
บารมีไปใช้ ไม่ใช่ว่าจะดีอย่างเดียว แต่จะน าไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และจะน าไปสู่ประตูแห่งความส าเร็จ ของ
องค์กรหรือการบริหารองค์กรให้ส าเร็จ ในการที่จะใช้ทศบารมีให้เกิดผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร จึงเห็นว่าเหมาะสม และควรน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
แท้จริง๒๙๑  
                                                           

 ๒๙๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๒ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔.  
 ๒๙๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔.  



๒๗๐ 
 

 งานวิจัยนี้มีรายละเอียดมาก แล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์ ขอเพ่ิมเติมในส่วนของการสังเคราะห์
หลักธรรมที่จะเอามาใช้ ให้ผู้วิจัยสังเคราะห์เพ่ิมตามค านิยาม เมตตา คือความรัก ความสามัคคี ความ
เป็นกัลยาณมิตร วิริยะคือความเพียร มีอยู่ ๒ อย่าง คือเพียรสร้าง กับ เพียรละ สิ่งที่สร้างแล้วมี
อุปสรรค ก็ต้องเพียรพยายาม ขยันหมั่นเพียร เรียกว่า เพียรสร้าง สิ่งที่ เกิดขึ้นแล้วไม่ดี เป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินงานที่ยังละไม่ได้ ก็ต้องพยายามละ สัจจบารมี ตามขอบเขตของค าว่าสัจจะ สัจจะคือ
ความจริงจัง จริงใจ ตรงไปตรงมา สื่อสารกันด้วยข้อมูลที่เป็นจริง มีปัญญารอบรู้ ความรอบรู้จะเกิดขึ้น
ไม่ได้ ถ้าไม่มีการพัฒนา ปัญญาต้องได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ในองค์ความรู้ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ก็
ครบแล้ว เพ่ิมกระบวนการพัฒนาปัญญาและทักษะอย่างต่อเนื่อง เสริมค าว่ามีความรอบรู้ได้อย่าง
ยั่งยืน๒๙๒ 
 สรุปประเด็นที่ ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัย ด้านอาหาร ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
และด้านพระพุทธศาสนา ได้ให้ความคิดเห็นต่อโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมี
และนโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เกี่ยวกับ
แนวทางที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ  โดยการน าเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงนโยบายในทุก
องค์ประกอบของกระบวนการนโยบาย ในการน าโมเดลไปสู่การปฏิบัติก็ต้องมีการออกแบบกิจกรรมที่
มีการบูรณาการหลักธรรมทศบารมีด้านการน าตน น าคน น างาน ไปพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพ่ือ
ความส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมของ เทคโนโลยี กฎหมาย 
สังคม ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ วิกฤตโรคระบาดและเศรษฐกิจ และจะต้องไม่หลง
ประเด็นของค าว่าบารมี หรือทศบารมี ต้องมีความรู้ความเข้าใจว่า ทศบารมีเป็นการมุ่งที่เหตุ คือการ
ท าความดี เน้นที่ตัวคุณธรรมที่บ าเพ็ญ ความเป็นเลิศ คุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ในการยังประโยชน์ด้วยองค์
คุณที่ยิ่ งใหญ่ คือทศบารมี ๑๐ ประการ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือผลส าเร็จของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 รูปแบบกิจกรรมเพ่ือบูรณาการภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ๑) ผู้น าประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีด้วยการน าตน น าคน น างาน (ทศบารมี)  
 ๒) ถ่ายทอดเชื่อมโยงไปยังคนในองค์กรด้วยความมีวิสัยทัศน์ มีการสื่อสารที่ดี มีความ
ซ่ือสัตย์ สร้างแรงจูงใจ และเป็นแบบอย่าง 
 ๓) ตั้งเป้าหมายการท าธุรกิจที่ดีและลงมือท าให้ส าเร็จ 
 ๔) มีความซี่อสัตย์ รับผิดชอบต่อพนักงาน ผู้บริโภค คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๕) บ่มเพาะหลักธรรม จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 โดยเชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐ ๔ ด้าน คือ 
                                                           

 ๒๙๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 



๒๗๑ 
 

 ๑) การผลิตอาหารที่สามารถให้เข้าถึงได้อย่างพอเพียง ปลอดภัย มีโภชนาการที่ดี 
เกื้อหนุนรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๒) การผลิตอาหารที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัยในการบริโภค  
 ๓) มีการวิจัยพัฒนา สร้างองค์ความรู้ทั้งในด้านการผลิตและการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค
อย่างถูกต้อง 
 ๔) ประสานความร่วมมือกับภาครัฐในการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง ข้อมูล และ
กฎหมาย   
 โดยรูปแบบของกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติในการท างานเพ่ือบูรณาการภาวะผู้น าเชิงทศ
บารมีและนโยบายภาครัฐไปสู่การปฏิบัติเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหารดังนี้ 
 ๑) การฝึกอบรมสร้างความเข้าใจในหลักธรรมทศบารมี ภาวะผู้น า และนโยบายภาครัฐ 
กฎหมายและมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้อง 
 ๒) การจัดปฏิบัติธรรม ฝึกท าสมาธิ การฟังธรรม การมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฐิ 
ส่งเสริมเนกขัมมบารมีและปัญญาบารมี  
 ๓) กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการท างานเป็นทีมเพ่ือฝึกความรับผิดชอบร่วมกัน ได้แก่ การ
เล่นกีฬา การเล่นดนตรี กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น ส่งเสริมศีลบารมี สัจจบารมี ขันติบารมี  
 ๔) การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ได้แก่ การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ การบริจาคโลหิต 
โครงการจิตอาสา เป็นต้น ส่งเสริมทานบารมี เมตตาบารม ีและการท างานร่วมกัน  
 ๕) กิจกรรมศึกษาทดลองเพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือน ามาใช้พัฒนาการผลิตบนความพอดี มีความพอเพียง และยังประโยชน์แก่ผู้บริโภค 
 ๖) ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างผลส าเร็จได้ในยุคเทคโนโลยี  
 ๗) สนับสนุนแนวทางการเรียนรู้และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่
ถูกต้อง บนวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ส่งเสริมปัญญาบารมี  
 ๘) สนับสนุนการน าเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงานเพ่ือมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) คนในองค์กรต้องเห็น เข้าใจ และมีแนวทางไปสู่เป้าหมาย
ร่วมกันในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ส่งเสริมอธิษฐานบารมี  
ปัญญาบารมี เมตตาบารมี 
 ๙) สร้างบรรยากาศการท างานในองค์กรที่มีการดูแล ช่วยเหลือกัน มีการสอนงาน แนะน า 
เสียสละ ให้อภัย ส่งเสริมทานบารมี เมตตาบารม ีขันติบารมี 



๒๗๒ 
 

 ๑๐) นโยบายการให้ผลตอบแทน การลงโทษ และการประเมินผลงานต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของเหตุผล มีความเป็นธรรม พิจารณาตามผลงาน ไม่มีอคติ โดยใช้เทคนิคการประเมินผลงาน 
เช่น OKR, KPI มาใช้ ส่งเสริมอุเบกขาบารมี ปัญญาบารมี  
 ๑๑) ปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ถูกต้องในการท างาน เช่น การรักษาระเบียบวินัย การตรงต่อ
เวลา ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ต่อองค์กร จริงใจต่อลูกค้า ส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา ผลิตสินค้าให้ได้
มาตรฐานตามข้อก าหนด ส่งเสริมศีลบารมี สัจจบารมี วิริยบารมี 
 ๑๒) บ่มเพาะหลักธรรมให้มั่นคง โดยการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร  
 ๔.๓.๒ ประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านตัวแปรที่ค้นพบจาการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยนี้จะท าให้เกิดการจัดการอาหารอย่างครบวงจร ในห่วงโซ่
อาหารตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ถึงปลายน้ า สร้างมาตรฐานอาหารที่ปลอดภัย มีความพอเพียง มีความ
พอดี สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าของธุรกิจ น ามาซึ่งรายได้ของประเทศ และดูแลประชากรของ
ประเทศได้อย่างเพียงพอ๒๙๓  
 นโยบายภาครัฐด้านที่สี่คือการบริหารจัดการด้านอาหาร คิดว่าทศบารมีส าคัญมากตรงจุด
นี้ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากเป็นสิบหน่วยงาน ถ้ามองประโยชน์ร่วมกันโดยเน้น
ประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลักก่อนเป็นอันดับหนึ่ง ความพอดีส าคัญมาก ท าอย่างไรให้เกิดความพอดี 
พอดี หมายความว่า ผลิตเพ่ือให้อยู่ได้ ในขณะเดียวกันเกษตรกรอยู่ได้ ไม่ใช่ท าลายตัวเอง เพ่ือจะได้
เงินเข้าประเทศในเวลาอันสั้น มีคนได้ประโยชน์บางส่วน แต่ประโยชน์ต้องร่วมกันหมด ท าให้ถึงความ
พอดีได้อย่างไร ที่ผู้วิจัยท าเรื่องทศบารมีนับว่าดีมาก ต้องมองให้มีความพอดี แม้จะมีศักยภาพในการ
ผลิต แต่ไม่ใช่เผาผลาญตนเองจนหมด แล้วผลิตเพ่ือเอาเป็นตัวเงินเข้ามา ซึ่งเงินไม่สามารถกินได้ สิ่งที่
กินได้คืออาหารเท่านั้น๒๙๔ 
 ในเรื่องของเทคโนโลยี ความพอดีส าคัญมากในเรื่องเทคโนโลยี คือบางครั้งมีเงินทุนพร้อม 
แต่ผู้ประกอบการก็ไม่พร้อมที่จะลงทุนสร้างเทคโนโลยี เพ่ือให้สัมพันธ์กับปัญหาวิกฤติหรือปัญหาต่าง 
ๆ ที่เข้ามากระทบ๒๙๕ 
 ขอเชื่อมโยงประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอมา ท่านพูดค าว่า ผลิตเพ่ืออยู่ได้ กับ ความ
พอดี จะเสนอแนะให้กับผู้วิจัยว่า ควรเอาไปเพ่ิมในองค์ความรู้ เพราะเหมือนกับว่าเกิดจากการค้นพบ
จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ แล้วผู้ทรงคุณวุฒิได้มาเสนอตรงประเด็นนี้ ก็ขอเสนอแนะผู้วิจัยไว้๒๙๖  

                                                           

 ๒๙๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๖ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔.  
 ๒๙๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔.   
 ๒๙๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔.    
 ๒๙๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔.      
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 สรุปประเด็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านตัวแปรที่ค้นพบจาการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ 
 ประเด็นเพ่ิมเติมในเรื่องความพอดีในการผลิตอาหาร ผู้คุณวุฒิทางด้านอาหารและด้าน
การก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายมีความเห็นพ้องกันว่าการผลิตอาหารที่จะน าความมั่นคงยั่งยืน
ต้องตั้งอยู่บนความพอดี มีความพอเพียง ผลิตเพ่ืออยู่ได้ ทั้งในด้านการผลิตและเพ่ือยังประโยชน์แก่
ผู้บริโภค รวมถึงความพอดีในการใช้และลงทุนทางด้านเทคโนโลยีด้วย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการ
วิจัยแนะน าว่าควรจะเพ่ิมเติมในองค์ความรู้เป็นอีกตัวแปรที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในการน าภาวะผู้น า
เชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐไปสู่ความส าเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร ผู้วิจัยจึงได้น าประเด็นนี้มาเพ่ิมเติมในองค์ความรู้ที่ได้ค้นพบและสังเคราะห์เป็นโมเดลที่
ได้รับจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ดังภาพที่ ๔.๑๑  

  
ภาพที่ ๔.๑๑ โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (สังเคราะห์จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ) 

 
  โดยสรุปโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ได้รับการยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและด้านอาหาร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพระพุทธศาสนา โดยการยืนยันใน ๓ ประเด็น 
คือ 
  ประเด็นที่ ๑ ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารมีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงทั้งเชิงทฤษฎี ข้อมูลเชิงประจักษ์ และข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยลักษณะของผลส าเร็จใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การวิเคราะห์เข้าใจสภาพปัญหา กลยุทธ์ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ 
สามารถตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐและความต้องการของผู้บริโภค ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ภายใต้กล
ยุทธ์ที่มีเป้าหมายชัดเจน และเน้นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิด
ประสิทธิภาพ ๒) สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ประกอบด้วย การมีหลักธรรมก ากับ ปรับเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัยให้เหมาะกับบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการประกาศใช้เป็นค่านิยมหลัก (core value) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการท างาน และพัฒนาไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน ๓) ปรับโครงสร้างขององค์กรให้
เหมาะสม ประกอบด้วย การมีโครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ สามารถปรับให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร มีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ และมีระบบการวัดผลในการท างานได้ชัดเจน ๔) มีการสร้างนวัตกรรมและน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ประกอบด้วย เทคโนโลยีที่ใช้เพ่ือการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ช่วยการเรียนรู้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยการวางแผนและตัดสินใจด้วยข้อมูลเพื่อไม่ให้ผิดพลาด พัฒนา
ความสามารถของบุคลากรให้ท างานได้ดีขึ้น เรียนรู้ได้มากขึ้น มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วย
การวิจัยพัฒนา ๕) บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การเตรียมบุคลากรให้มี
ทัศนคติที่ดี เข้าใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง อาศัยกระบวนการตื่นรู้ด้วยปัญญาโดยการบูรณาการ
หลักธรรมมาใช้ มีแผนพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรม บ่มเพาะประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ 
อย่างต่อเนื่อง เป็นบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความช านาญในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  ประเด็นที่ ๒ ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารตามผลการวิจัย มีความเหมาะสม โดยปัจจัย
ภาวะผู้น าเชิงทศบารมี คือลักษณะการที่ผู้น าองค์กรผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสามารถน าหลักธรรม
ทศบารมีในการน าตนด้วยการรักษากายวาจา (ศีลบารมี) มีความสงบใจ (เนกขัมมบารมี) มีความเพียร
พยายาม (วิริยบารมี) และมีความจริงใจ (สัจจบารมี) ในการน าคนด้วยการให้ (ทานบารมี) มีความรัก
ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน (เมตตาบารมี)  และความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี) และในการน างานด้วย
ความรอบรู้ (ปัญญาบารมี)  มีความอดทน (ขันติบารมี)  และมีความตั้งใจมั่น (อธิษฐานบารมี)  มา
ประกอบส่งเสริมกับภาวะผู้น าเชิงบารมีใน ๕ ด้านคือ มีวิสัยทัศน์ มีศิลปะในการสื่อสาร มีความซื่อสัตย์ 
สร้างแรงจูงใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมกับการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐด้านอาหาร ๔ 
ด้านคือ ด้านความมั่นคงอาหาร ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้านอาหารศึกษา และด้าน
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การบริหารจัดการ ภายใต้การผลิตบนความพอดี มีความพอเพียง สามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนว
พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยังประโยชน์แก่ผู้บริโภคและเกิดผลส าเร็จที่ยั่งยืน 
  ประเด็นที่ ๓ โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่พัฒนาขึ้น ควรมีแนวทาง
น าไปสู่การปฏิบัติตามประเด็นองค์ความรู้ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ โดยมีการออกแบบกิจกรรมหรือแผนงาน
ที่เหมาะสมในการบูรณาการภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐไปสู่การปฏิบัติเพ่ือผลส าเร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
  ประเด็นข้อค้นพบเพ่ิมเติม ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะได้แนะน าให้เพ่ิมในส่วน
ของตัวแปรการผลิตบนความพอดีซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการที่จะส่งเสริมปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศ
บารมีและนโยบายภาครัฐไปสู่ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารให้
มีความมั่นคงยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตอาหาร
สามารถพ่ึงตนเองได้ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

๔.๔ องค์ความรู ้
  การวิจัยเรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดย
ใช้วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบคู่ขนานและเท่าเทียมกัน ด าเนินการวิจัยพร้อมกัน การวิจัย
แบ่งเป็น ๒ ระยะ ระยะท่ี ๑ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการ
โครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารกับข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ลักษณะผลส าเร็จของการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยข้อมูลทางสถิติ และ
น ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ระยะที่ ๒ เป็นการ
ตรวจสอบยืนยันด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยันโมเดลและความสอดคล้องของข้อค้นพบจากการวิจัย ซึ่งสามารถสรุปองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยดังต่อไปนี้ 

  ๔.๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
  องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องและการยืนยันจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจาการวิจัยดังนี้ 
  ๑) ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  หมายถึง 
ผลส าเร็จที่เกิดจากการวางแผนและการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
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เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ซึ่งได้ตรวจสอบยืนยันจากโมเดลสมการโครงสร้างและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีองค์ประกอบ ๕ ประการ สามารถสรุปประเด็นองค์ความรู้ได้
ดังนี้ 
 (๑) มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง  ประเด็นองค์ความรู้ ๑) มีการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดด้อย โอกาส อุปสรรค และเข้าใจสภาพปัญหาเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ๒) ปรับ
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การท าธุรกิจอาหารออนไลน์ในช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด-๑๙  
๓) ปรับกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยอาหาร ค านึงถึง
ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และเน้นความยั่งยืน ไม่
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ๔) ทุกฝ่ายต้องได้ประโยชน์ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค 
และชุมชน ๕) กลยุทธ์ต้องมีเป้าหมายชัดเจนทั้งเป้าหมายด้านธุรกิจและประโยชน์ของผู้บริโภค ๖) ปรับกล
ยุทธ์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีมาใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรม สร้างฐานข้อมูล
ธุรกิจ เพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภค 
 (๒) สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ประเด็นองค์ความรู้ ๑) มีหลักธรรมก ากับทั้งหลักธรรมทาง
ศาสนา จริยธรรมธุรกิจ คุณธรรมสังคม และวิถีชีวิตบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ๒) สามารถปรับเปลี่ยนตาม
บริบทของสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี วิธีคิดและการใช้ชีวิต ( life style) ของคนแต่ละยุคสมัย 
(generation) ๓) มีการประกาศใช้เป็นค่านิยมหลัก (core value) ขององค์กรให้ทุกฝ่ายได้รับรู้และใช้ปฏิบัติ
ร่วมกัน เช่น ความรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้า การท างานเป็นทีม เป็นต้น ๔) พัฒนาไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน
โดยอาศัยการสื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วม ปลูกฝังให้เป็นอัตลักษณ์ขององค์กร 
 (๓) ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม ประเด็นองค์ความรู้ ๑) ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความ
ยืดหยุ่น (flexible) คล่องตัว ( agile) และกระชับ (lean) ๒) ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของของธุรกิจ ลด
โครงสร้างหลายชั้น เน้นการใช้เทคโนโลยี ๓) ปรับให้สอดคล้องกับภารกิจ เช่น หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Business Unit: SBU) หน่วยงานเฉพาะกิจตามภารกิจหรือความจ าเป็นเร่งเด่วน ๔) ให้อ านาจการ
ตัดสินใจกับผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่งาน ใช้วิธีก าหนดเป้าหมาย เน้นที่ผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ ๕) มีการวัดผลการ
ปฏิบัติงานโดยน าเทคนิคสมัยใหม่มาใช้ประเมินผล เช่น เครื่องมือการตั้งเป้าหมายและวัดผลส าเร็ จ 
(Objectives and Key Result: OKR) ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน (Key Performance 
Indicator: KPI) เป็นต้น 
 (๔) มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ประเด็นองค์ความรู้ ๑) ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ผ่านสื่อสังคมโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ ๒) น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เครื่องจักร หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติแทนแรงงานคน ลดการ
เสี่ยงอันตรายและการตัดสินใจผิดพลาด นวัตกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ที่รวดเร็ว ตอบสนองต่อการ
ท าธุรกิจและผู้บริโภค เพ่ือคงความสดใหม่และคุณค่าอาหาร รวมทั้งเพ่ือความสะดวกของผู้บริโภค ๓) ช่วยการ
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วางแผนและตัดสินใจด้วยข้อมูล เช่น การพยากรณ์และการจัดการผลผลิต การใช้โดรนบินส ารวจและพ่นยา 
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource 
Planning: ERP) ๕) เพ่ิมพูนความสามารถของบุคลากร และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management: HRM) ๕) มีความพร้อมในการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  เช่น 
โปรตีนทางเลือกจากพืช (plant-based protein) อาหารสมุนไพรเพ่ือสุขภาพและต้านทานโรค เป็นต้น  
 (๕) บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ประเด็นองค์ความรู้ ๑) การเตรียมบุคลารกรให้มี
ทัศนคติที่ดี เข้าใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะปรับตัว ๒) อาศัยกระบวนการตื่นรู้ด้วยปัญญา โดย
การบูรณาการหลักธรรมมาใช้ในกาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติ ๓) มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เตรียมคนให้สอดรับกับกลยุทธ์ โครงสร้าง วัฒนธรรมองค์กร และ
เทคโนโลยีที่จะปรับเปลี่ยน ๔) มีการฝึกอบรม เพ่ิมทักษะ (upskill) บ่มเพาะประสบการณ์ เพ่ิมพูนความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต การตรวจสอบย้อนกลับ การติดตามขนส่งสินค้า เพ่ือการผลิตและพัฒนา
คุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น ๕) ฝึกให้บุคลากรช านาญในการสื่อสารและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เช่น การประชุม
ออนไลน์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยการตลาดดิจิทัล (digital marketing) เป็นต้น 
 สรุปประเด็นองค์ความรู้ ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร  ดังภาพที่ ๔.๑๒   
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ภาพที่ ๔.๑๒ ประเด็นองค์ความรู้ ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ

ธุรกิจอาหาร 
 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มี
ปัจจัยที่ส าคัญคือ ภาวะผู้น าเชิงบารมี นโยบายภาครัฐด้านอาหาร และหลักธรรมทศบารมี สรุป
ประเด็นองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยในแต่ละปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๒) ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมี หมายถึง คุณลักษณะของผู้น าในองค์กรผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารที่จะน าพาองค์กรไปสู่ผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยมีองค์ประกอบ ๕ ประการ 
จากการวิจัย สามารถสรุปประเด็นองค์ความรู้ได้ดังนี้  

มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้ 
สอดรับกับการเปลีย่นแปลง  

-วิเคราะห์จุดแข็ง จุดด้อย โอกาส อุปสรรค 
 -ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 -ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐและความ
ต้องการของผู้บริโภค 
 -ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ 
 -มีเป้าหมายชัดเจน 
 -เน้นการใช้เทคโนโลยีสร้างการเปลี่ยนแปลง 
 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ 
 -มีหลักธรรมก ากับ 
 -ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 
 -ประกาศใช้เป็นค่านิยมหลัก 
 -พัฒนาไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน 

ปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม 
 -มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ 
 -ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
 -ปรับให้สอดคล้องกับภารกิจ 
 -ให้อ านาจการตัดสินใจกับผู้อยู่ในพื้นที่งาน 
 -ใช้เทคนิคการประเมินผลสมัยใหม่ 
(OKR, KPI) 

มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยี
ใหม่ๆมาใช ้

 -ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 
 -เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี 
 -ช่วยการวางแผนตัดสินใจด้วยข้อมูล 
 -เพิ่มพูนความสามารถของบุคลากร 
 -มีความพร้อมในการวิจัยพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ  

บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

-บุคลากรมีทัศนคติที่ดี เข้าใจยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
-มีหลักธรรมก ากับ ต่ืนรู้ด้วยปัญญา 
-มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
-ฝึกอบรม เพิ่มทักษะ บ่มเพาะประสบการณ์ 
-บุคลากรช านาญการสื่อสาร ก้าวทันเทคโนโลยี 

ผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ

ธุรกิจอาหาร 
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 (๑) มีวิสัยทัศน์ ประเด็นองค์ความรู้ ๑) มีวิสัยทัศน์ในการผลิตอาหารที่สะดวก ปลอดภัย มี
คุณค่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ๒) มีการท างานเชิงรุกใน
การสร้างนวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ (innovative healthy food) ๓) มีการคาดการณ์อนาคตเพ่ือ
รองรับความเสี่ยงและผลกระทบจากวิกฤตได้ เช่น วิกฤตการระบาดของโควิด-๑๙ ๔) มีวิสัยทัศน์ใน
การมองเห็นโอกาสท่ามกลางวิกฤต หาช่องทางตลาดใหม่ ๕) น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ผลิตเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น อาหารสมุนไพร เป็นต้น 
 (๒) มีศิลปะในการสื่อสาร ประเด็นองค์ความรู้ ๑) มีความสามารถในการสื่อสารให้เข้าใจ
ในวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายร่วมกัน ๒) รู้จักเลือกใช้วิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับหน้าที่ และระดับ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ๓) เลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น การพูดคุยให้ค าปรึกษา การ
ประชุมออนไลน์ในสถานการณ์โควิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การลงพ้ืนที่หน้างานเพ่ือดูปัญหาและ
ความเรียบร้อยต่าง ๆ ๔) เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม น าเสนอความคิดเห็น เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
ๆ หรือแนวทางการท างานที่ดีกว่าเดิม ๕) การสื่อสารที่มาจากจิตใจและทัศนคติที่ดี ในลักษณะของ
กัลยาณมิตร มีความเมตตา อบอุ่น สามารถสร้างความไว้วางใจ เข้าใจ ยอมรับ และท าให้คนปฏิบัติ
ตามด้วยความเต็มใจ 
 (๓) มีความซื่อสัตย์ ประเด็นองค์ความรู้ ๑) ผู้น ามีความซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่
กระท าทุจริต สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกในองค์กร ๒) มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง และจรรยาวิชาชีพ ๓) ซื่อสัตย์ต่อคุณภาพสินค้า มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ๔) สร้างค่านิยมหลัก (core value) ของความซื่อสัตย์ และปลูกฝังเป็น
วัฒนธรรมองค์กร ๕) มีจริยธรรมในการท าธุรกิจ (code of conduct) ส่งมอบสินค้าตรงตามข้อตกลง 
ไม่เอาเปรียบหลอกลวงผู้บริโภค  
 (๔) สร้างแรงจูงใจ ประเด็นองค์ความรู้ ๑) กระตุ้นแรงจูงใจภายในด้วยการสร้างแรง
บันดาลใจ ให้ก าลังใจ ให้การยอมรับ ให้โอกาสพนักงานที่มีความสามารถได้รับผิดชอบในต าแหน่ง
ส าคัญ ๒) ใช้แรงจูงใจภายนอกด้วยผลตอบแทน รางวัล คอมมิสชั่น เมื่อพนักงานท างานได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ มีดัชนีชี้วัดในการประเมินผลงาน ๓) สร้างสมดุลในการใช้แรงจูงใจภายในกับ
แรงจูงใจภายนอกให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของบุคคล มุ่งเป้าหมายระยะยาว ๔) 
สร้างแรงจูงใจให้คนในองค์กรท างานด้วยความรัก ทุ่มเท รับผิดชอบโดยการสร้างเป้าหมายร่วม เพ่ือ
ความส าเร็จและเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร ๕) สร้างแรงจูงใจในความส าเร็จด้วยเป้าหมายที่ท้า
ทาย  
 (๕) เป็นแบบอย่างที่ดี ประเด็นองค์ความรู้ ๑) ผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติตาม
กฎระเบียบ ไม่ใช้อภิสิทธิ์ ๒) เป็นแบบอย่างในความมีวิสัยทัศน์ มีศิลปะในการสื่อสาร มีความซื่อสัตย์ 
สามารถสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นแบบอย่างแก่คนในองค์กร ๓) สอนและท าเป็น



๒๘๐ 
 

แบบอย่าง เป็นผู้น าในการลงมือปฏิบัติ สอนด้วยการกระท ามากกว่าค าพูด ๔) เป็นผู้น าด้านพฤติกรรม
ที่ดี สร้างนิสัยที่ดีในการท างาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ๕) เป็นผู้น าที่มคีวามน่าเชื่อถือในค าพูด น่านับ
ถือในความประพฤติดีงาม และน่ายึดถือเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต  

 สรุปประเด็นองค์ความรู้ ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมีที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ดังภาพที่ ๔.๑๓ 
  



๒๘๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔.๑๓ ประเด็นองค์ความรู้ ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมี 
 
 

-มีวิสัยทัศน์ในการผลิตอาหารที่สะดวก ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ 
-ท างานเชิงรุกในการสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ 
-มีการคาดการณ์อนาคตเพื่อรองรับความเสี่ยงและผลกระทบจากวิกฤตโควิด-๑๙ 
-เห็นโอกาสท่ามกลางวิกฤต หาช่องทางตลาดใหม่  
-คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ อาหารที่ใช้สมุนไพรป้องกันโรค 
 
 

มีวิสัยทัศน์ 

-สื่อสารให้เข้าใจในวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายร่วมกัน 

-เลือกใช้วิธีการสื่อสารให้เหมาะกับหน้าที่และระดับปฏิบัติงาน  

-ใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม ประชุมออนไลน์ในสถานการณ์โควิด  

-เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์  

-ใช้การสื่อสารในลักษณะของกัลยาณมิตร เมตตา อบอุ่น 

 

มีศิลปะในการสื่อสาร 

 

-มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ทุจริต 

-ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีจรรยาวิชาชีพ 

-ซื่อสัตย์ต่อคุณภาพสินค้า รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

-ปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

-มีจริยธรรมในการท าธุรกิจ ไม่หลอกลวงผู้บริโภค 

 

มีความซื่อสัตย์ 

ภาวะผู้น า 
เชิงบารมี 

-ให้โอกาสพนักงานที่มีความสามารถได้รับผิดชอบในต าแหน่งส าคัญ  

-ให้ผลตอบแทนโดยการใช้ดัชนีชี้วัด (KPI) ในการประเมินผลงาน 

-สร้างสมดุลในการใช้แรงจูงใจภายในกับแรงจูงใจภายนอก 

-สร้างแรงจูงใจในการท างานด้วยการสร้างเป้าหมายร่วม  

-สร้างแรงจูงใจในความส าเร็จด้วยเป้าหมายที่ท้าทาย 

 

สร้างแรงจูงใจ 

 

-ผู้น าประพฤติตามกฎระเบียบ ไม่ใช้อภิสิทธิ์ 

-เป็นแบบอย่างในความมีวิสัยทัศน์ สื่อสารดี มีความซื่อสัตย์  

-สอนด้วยการกระท ามากกว่าค าพูด 

-สร้างนิสัยที่ดีในการท างาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา  

-มีความน่าเชื่อถือ น่านับถือ และน่ายึดถือ 

 

เป็นแบบอย่างท่ีดี 



๒๘๒ 
 

 ๓) ปัจจัยนโยบายภาครัฐด้านอาหาร ตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ
ประเทศไทย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน จากการวิจัย สามารถสรุปประเด็นองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 (๑) ด้านความมั่นคงอาหาร ประเด็นองค์ความรู้ ๑) ผลิตอาหารเพ่ือให้สามารถเข้าถึง
อาหารเพ่ือการบริโภคอย่างพอเพียง มีความปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม ๒) มีระบบ
การผลิตที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ๓) มีการจัดการปัจจัย
ผลิตอาหารให้มีคุณภาพ ได้แก่ ที่ดิน แหล่งน้ า พันธุ์พืชและสัตว์ ๔) ใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ๕) ใช้หลักความพอเพียงตามแนวทางมัชฌิมาปฏิปทา ๖) มี
นโยบายที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate 
change) ๗) ใช้ระบบการผลิตสีเขียว (green production) ที่เกื้อหนุนทั้งสุขภาพคนและระบบนิเวศ 
๘) มีการกระจายรายได้และทรัพยากรอย่างเป็นธรรม เพ่ือความยั่งยืนทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ า 
๙) ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทางด้านปัจจัยผลิต โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยี ๑๐) มีการ
บริหารทรัพยากรที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค  
 (๒) ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประเด็นองค์ความรู้ ๑) มีมาตรฐานด้าน
คุณภาพ ความปลอดภัย โภชนาการ และด้านการผลิต ๒) มีระบบประกันคุณภาพ ได้แก่ การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP) วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) หรือวิธีการเบื้องต้นที่ดีในการผลิต
อาหาร (primary GMP) ๓) การผลิตในระดับอุตสาหกรรมใช้มาตรฐานที่เป็นสากลเพ่ือการส่งออก ๔) 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายอาหาร ๕) ยกระดับมาตรฐานการผลิตโดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ ๖) มีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การตรวจรับรองระบบคุณภาพ และ
การตรวจสอบย้อนกลับ ๗) ได้รับการสนับสนุนข้อมูลและการอบรมความรู้โดยเฉพาะผู้ประกอบการ 
SME ๘) ภาครัฐรับฟังปัญหาอุปสรรคเพ่ือปรับปรุงยกระดับมาตรฐาน ๙) สร้างมาตรฐานให้เป็นที่
ยอมรับของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 (๓) ด้านอาหารศึกษา ประเด็นองค์ความรู้ ๑) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านอาหารและโภชนาการ ๒) เผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่แล้วให้สามารถน าไปใช้ได้เลย ๓) มีการ
สื่อสารองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับระดับผู้บริโภค ๔) ส่งเสริมบทบาทของชุมชนทางด้านอาหารศึกษา 
๕) สนับสนุนบทบาทของสถาบันหลักในชุมชน เช่น วัด ให้เป็นสถานที่จัดการความรู้ด้านอาหารศึกษา 
๖) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการท าวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านอาหารโภชนาการ
และนวัตกรรม ๗) สนับสนุนบทบาทของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทาง
วิชาการควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจากสภาพจริงของท้องถิ่น ๘) มีการเชื่อมโยงถ่ายทอดองค์ความรู้
จากงานวิจัยของภาครัฐและสถาบันการศึกษาให้ผู้ประกอบการน าไปต่อยอดได้ 
 (๔) ด้านการบริหารจัดการ ประเด็นองค์ความรู้ ๑) เสริมความเข้มแข็งของโครงสร้าง
องค์กรภาครัฐ ๒) เชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ของแต่ละหน่วยงานมาใช้วิเคราะห์ เช่น 



๒๘๓ 
 

ข้อมูลด้านเกษตรเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านโภชนาการ ๓) ภาครัฐต้องมีการทบทวน ปรับปรุง กฎหมายที่
มีความซ้ าซ้อนกัน สร้างภาระในการปฏิบัติงานทั้งของรัฐและผู้ประกอบการ ๔) ขจัดกฎระเบียบที่
ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการแข่งขัน ๕) ผู้ประกอบการอาหารและผู้บริโภค ต้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐที่เกี่ยวกับการบริหารและการกระจายทรัพยากรผลิต ๖) ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เช่น กฎหมาย
สารพิษที่ใช้ในการเกษตร ๗) ภาครัฐต้องปรับโครงสร้างให้มีการกระจายอ านาจและการท างานเชิงรุก
มากขึ้น 
 สรุปประเด็นองค์ความรู้ ปัจจัยนโยบายภาครัฐด้านอาหารที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ดังภาพที่ ๔.๑๔ 
  



๒๘๔ 
 

 
 
 
 
  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔.๑๔ ประเด็นองค์ความรู้ นโยบายภาครัฐด้านอาหาร 

นโยบายภาครัฐ
ด้านอาหาร 

ด้านความม่ันคงอาหาร
-เข้าถึงอาหารเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียง ปลอดภัย มีโภชนาการท่ีดี 

-มีระบบการผลิตท่ีเกื้อหนุน รักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

-มีการจัดการปัจจัยผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ  

-ใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการการผลิต 

-สอดคล้องกับเการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น climate change 

-ใช้ระบบ green production เกื้อหนุนท้ังสุขภาพคนและระบบนิเวศ 

-มีการกระจายรายได้และทรัพยากรอย่างเป็นธรรม  

-ใช้หลักความพอเพียงตามแนวทางมัชฌิมาปฏิปทา 

-สนับสนุนทางด้านปัจจัยผลิต โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี 

-มีการบริหารทรัพยากรที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ 
 

-มีมาตรฐานด้านคุณภาพ ปลอดภัย โภชนาการ และด้านการผลิต 

-มีระบบประกันคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) วิธีการ

ปฏิบัติท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP)  

-การผลิตในระดับอุตสาหกรรมใช้มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก 

-ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายอาหาร 

-ยกระดับมาตรฐานการผลิตโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้  

-อ านวยความสะดวกในการตรวจรับรองมาตรฐาน  

-สนับสนุนทางด้านข้อมูลและการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ  

-รับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อปรับปรุงยกระดับมาตรฐาน  

-สร้างมาตรฐานให้เป็นท่ียอมรับของตลาดท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ 
 

ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

ด้านอาหารศึกษา 

-สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการ 

-เผยแพร่ความรู้ท่ีมีอยู่แล้วให้สามารถน าไปใช้ได้เลย  

-มีการสื่อสารองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมกับระดับผู้บริโภค  

-ส่งเสริมบทบาทของชุมชนทางด้านอาหารศึกษา 

-สนับสนุนบทบาทของสถาบันหลักในชุมชน ให้เป็นสถานท่ีจัดการความรู้ 

-สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการท าวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

-สนับสนุนบทบาทของสถาบันการศึกษาในท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้ทางวิชาการควบคู่กับการลงมือปฏิบัติ 

-เช่ือมโยงถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยของภาครัฐให้ผู้ประกอบการ

น าไปผลิตต่อยอดได้ 
 

 

-เสริมความเข้มแข็งของโครงสร้างองค์กรภาครัฐ  

-เช่ือมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ของแต่ละหน่วยงาน 

-ทบทวน ปรับปรุง กฎหมายท่ีมีความซ้ าซ้อนกัน  

-ขจัดกฎระเบียบท่ีล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการแข่งขัน  

-สามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐที่เกี่ยวกับการกระจายทรัพยากรผลิต 

-ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกฎหมาย 

-ภาครัฐมีการกระจายอ านาจและท างานเชิงรุกมากขึ้น 
 

 

ด้านการบริหารจัดการ 
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 ๔) ทศบารมี ในโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ทศบารมีประกอบด้วยองค์ประกอบด้าน
การน าตน ๔ ด้าน ด้านการน าคน ๓ ด้าน และด้านการน างาน ๓ ด้าน รวมเป็นบารม ี๑๐ ประการ ซึ่งหมายถึง
ความเป็นเลิศ ความเต็มบริบูรณ์ด้วยคุณธรรม ๑๐ ประการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายคือผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร จากการวิจัย สามารถสรุปประเด็นองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 (๑) การน าตน   
 บารมีในการน าตนทั้ง ๔ ข้อ คือ รักษากายวาจา (ศีลบารมี)  มีความสงบใจ (เนกขัมม
บารมี) มีความเพียรพยายาม (วิริยบารมี) และมีความจริงใจ (สัจจบารมี) มีความเชื่อมโยงกัน ศีลเป็น
บาทฐานในการรักษาควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาให้เป็นปกติดีงาม ตามกฎระเบียบของสังคม 
เนกขัมมะเป็นการควบคุมจิตให้สงบจากสิ่งยั่วยุคือกิเลสเพ่ือด ารงตนให้อยู่ในความประพฤติที่ดีงามคือ
ศีล ความสงบใจจะช่วยให้ผู้น าสามารถต้านทานต่อการท าผิด ท าชั่ว การทุจริตติดสินบน และการใช้
อ านาจที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม การจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามถูกต้องย่อมต้องมีอุปสรรค จึงต้องใช้
วิริยะคือความกล้า มีความเพียรพยายามบากบั่นเพ่ือเอาชนะปัญหาอุปสรรคในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย ด้วยสัจจะความจริงใจ ความรับผิดชอบทั้งในการพูดและการกระท าที่มีต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง บารมีด้านการน าตนทั้ง ๔ ประการนี้ จึงเป็นปัจจัยที่สามารถน าไปสู่ผลส าเร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ 
 ๑.๑ รักษากายวาจา (ศีลบารมี) ประเด็นองค์ความรู้ ๑) รักษาระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ
ขององค์กร ๒) เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืนทางด้านชีวิต ทรัพย์สิน คู่ครอง สิทธิใน
ข้อมูลข่าวสารและการครองตนอย่างมีสติ (ศีล ๕) ๓) มีความประพฤติดีงาม ภายใต้กรอบศีลธรรม 
จริยธรรมสังคม ๔) ผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดี คิดดี พูดดี ท าดี ๕) การท างานมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
ค านึงถึงประโยชน์ผู้บริโภค ไม่เบียดเบียนท าลายสิ่งแวดล้อม  
 ๑.๒. มีความสงบใจ (เนกขัมมบารมี) ประเด็นองค์ความรู้ ๑) มีจิตที่สงบ ไม่หวั่นไหวไปกับ
ความโลภ สินบน ผลประโยชน์ คอร์รัปชัน ไม่เอาเปรียบพนักงานและผู้บริโภค ๒) มีจิตที่สงบ ไม่
หวั่นไหวไปตามอารมณ์โกรธ ไม่วู่วาม ใจร้อน ท าให้งานผิดพลาด สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ๓) มีจิต
สงบ ไม่หวาดหวั่นกับอ านาจที่ไม่ชอบธรรม ความไม่รู้ ความหลงผิด ๔) ไม่มัวเมาในอบายมุข ๕) 
ท างานด้วยจิตที่มีสมาธิ  
 ๑.๓. มีความเพียรพยายาม (วิริยบารมี) ประเด็นองค์ความรู้ ๑) มีความกล้าที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้น ๒) พยายามพัฒนาตนเอง ไม่เกียจคร้าน ๓) มีความเพียรพยายามที่จะ
น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ถอดใจ ๔) พยายามค้นคว้าพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ๕) เป็นนักสู้ปัญหา ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการท าธุรกิจ เช่น ปัญหาโควิด-๑๙ ปัญหาราคา
วัตถุดิบ ปัญหาแหล่งเงินทุนในการท าธุรกิจ ปัญหาตลาด เป็นต้น  
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 ๑.๔. มีความจริงใจ (สัจจบารมี) ประเด็นองค์ความรู้ ๑) มีความจริงใจในการพูดในสิ่งที่
เป็นประโยชน์ พูดให้ก าลังใจ ให้ความรู้พนักงาน ๒) มีสัจจะ ไม่พูดเท็จ ยุยง ใส่ความ ท าให้องค์กร
แตกแยก ๓) มีสัจจะรับผิดชอบ ส่งสินค้าตรงตามค าสั่งซื้อของลูกค้า ส่งงานตรงเวลา เป็นต้น ๔) ไม่
แสดงข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า หลอกลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด ๕) ปฏิบัติตามกฎหมาย
ด้วยความรับผิดชอบ เช่น กฎหมายอาหาร การเสียภาษี  
 (๒) การน าคน   
 บารมีในการน าคน ๓ ข้อนี้ คือ รู้จักให้ (ทานบารมี) มีความรักปรารถนาดี (เมตตาบารมี) 
และความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี) มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทานบารมีเกิดจากความมี
เมตตา เมื่อเมตตาเกิด กรุณาก็เกิดขึ้น น าไปสู่ทานบารมีคือการให้ การช่วยเหลือด้วยอามิสทาน ธรรม
ทาน และอภัยทาน อุเบกขาเป็นตัวก ากับประคับประคองทานและเมตตา ให้มีความสมดุลพอดี ไม่
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ให้ด าเนินไปเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม ภายใต้ความเป็นกลาง ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ปราศจากอคติ อุเบกขาจึงต้อง
ประกอบด้วยปัญญา ผู้น าที่สามารถน าคนด้วยหลักธรรม ๓ ประการนี้ ย่อมได้รับความรักในความมี
น้ าใจเสียสละ ความเลื่อมใสศรัทธาในความรักปรารถนาดี ความเคารพเกรงใจในความเป็นกลางด้วย
ใจเป็นธรรมของผู้น า และย่อมน าไปสู่การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารให้ประสบผลส าเร็จได้ 
 (๑) รู้จักให้ (ทานบารมี) ประเด็นองค์ความรู้ ๑) การเสียสละช่วยเหลือด้วยการให้วัตถุ
สิ่งของ ให้รางวัล ให้โบนัส ช่วยเหลือด้านปัจจัยวัตถุแก่พนักงานตามโอกาส เป็นอามิสทาน ๒) ให้
ความรู้ ให้ค าแนะน า สอนงาน ให้ธรรมะแง่คิด คติชีวิตในการท างานที่เป็นประโยชน์ เป็นธรรมทาน 
๓) ให้โอกาสพนักงานที่ท าผิดพลาดได้ปรับปรุงแก้ไข เป็นอภัยทาน ๔) การให้กับสังคมภายนอก เช่น
การช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ด้วยการบริจาค โครงการจิตอาสา 
พัฒนาสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น ๕) ผู้น าเป็น
แบบอย่างที่ดีในความเสียสละ ละความตระหนี่ มีใจเอ้ือเฟ้ือ และมีจิตสาธารณะ ท าให้องค์กรน่าอยู่
และเปน็ที่ยอมรับของสังคม 
 (๒) มีความรักปรารถนาดี (เมตตาบารมี) ประเด็นองค์ความรู้ ๑) มีความรักปรารถนาดี 
สอดส่องเอาใจใส่ทุกข์สุขของพนักงานในองค์กร ๒) มีมาตรการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยหรือ
ได้รับความเดือดร้อน ๓) ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีความก้าวหน้าอย่างจริงใจ ๔) ส่งเสริมความรัก
สามัคคี การท างานเป็นทีม ๕) สร้างบรรยากาศการท างานในองค์กรที่อบอุ่นเป็นมิตร 
 (๓) มีความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี) ประเด็นองค์ความรู้ ๑) การท างานใช้การ
ตัดสินโดยยึดหลักเหตุผล ไม่ใช้ความพอใจหรือไม่พอใจส่วนตัว ๒) ใช้ปัญญาก ากับในการวางใจเป็น
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กลาง ไม่มีอคติ ๓) มาตรการลงโทษมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ๔) ให้ผลตอบแทนพนักงานตาม
ผลงาน ไม่ล าเอียง ๕) สามารถวางใจให้นิ่งเฉยเมื่อไม่สามารถช่วยเหลือได้   
 (๓) การน างาน   
 บารมีในการน างาน ๓ ข้อนี้ คือ มีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) มีความอดทน (ขันติบารมี) 
และมีความตั้งใจมั่น (อธิษฐานบารมี) มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น ผู้น าต้องมีปัญญาในการมองเห็นเป้าหมาย มีขันติคือความอดทนต่ออุปสรรค
และความยากล าบากเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ด้วยความตั้งใจแน่วแน่มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์ยาก
ทั้งทางกายและทางใจ ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค บารมีด้านการน างานทั้ง 
๓ ประการนี้ จึงเป็นปัจจัยที่สามารถน าไปสู่ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ 
 (๑) มีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) ประเด็นองค์ความรู้ ๑) ไตร่ตรองการท างานด้วยเหตุผล
อย่างรอบคอบ ๒) ท างานโดยใช้องค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ๓) รู้จักใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัล 
อินเทอร์เน็ต ในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ๔) เป็นแบบอย่างในการแสวงหาความรู้ รับฟังความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยและนักวิชาการ เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการท างาน ๕) สนับสนุนพนักงานใน
การศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างสถานประกอบการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 (๒) มีความอดทน (ขันติบารมี) ประเด็นองค์ความรู้ ๑) มีความอดทนปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลง เช่น การอดทนปรับตัวกับการระบาดของโควิด-๑๙ ๒) อดทนเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค 
ธุรกิจมีปัญหา เช่น ยอดขายตก วัตถุดิบขาดแคลน เป็นต้น ๓) ประยุกต์หลักโลกธรรม ๘ ใช้สติ มีขันติ
และโสรัจจะ ร่วมด้วย ๔) ผู้น าเป็นแบบอย่างในความอดทน อดกลั้น ไม่หนีปัญหา ๕) มีการจัด
กิจกรรมให้คนในองค์กรฝึกเจริญสติ เช่น การฝึกสติปัฏฐาน ๔ การท าสมาธิ การสวดมนต์ ฟังธรรม 
เป็นต้น  
 (๓) มีความตั้งใจมั่น (อธิษฐานบารมี) ประเด็นองค์ความรู้ ๑) มีความมุ่งมั่นในการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ๒) มีความซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ๓) น าเทคนิคการบริหารงาน
สมัยใหม่มาใช้เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๔) คนในองค์กรเห็นพ้องในเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน ๕) 
ผู้น ามีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองและองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
 สรุปประเด็นองค์ความรู้ ทศบารมีที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ดังภาพที่ ๔.๑๕ และจากข้อค้นพบที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจาการวิจัยดังภาพที่ ๔.๑๖  
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ภาพที่ ๔.๑๕ สรุปประเด็นองค์ความรู้  ทศบารมี 
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ภาพที่ ๔.๑๖ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

ทศบารม ี



๒๙๐ 
 

 ๔.๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะหจ์ากการวิจัย 
  จากผลการวิจัยเรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบาย
ภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ผู้วิจัยได้น าข้อค้นพบ
และองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มาตรวจสอบยืนยันกับผู้ทรงคุณวุฒิใน
การสนทนากลุ่มเฉพาะเพ่ือยืนยันความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
รวมทั้งได้ประเด็นข้อค้นพบเพ่ิมเติมจากการวิจัย โดยน ามาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์
จากการวิจัย P-LPM-S ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลักคือ ทศบารมี (Ten Perfection: P) ปัจจัยภาวะ
ผู้น าเชิงบารมี (Leader: L) ปัจจัยนโยบายภาครัฐด้านอาหาร (Policy: P) ปัจจัยการผลิตบนความ
พอดี (Moderation: M) ร่วมกันส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร (Success: S) ดังแสดงในภาพที่ ๔.๑๗ 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๑๗ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย P-LPM-S  
 
 ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๕ ด้าน คือ ๑) ปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง คือการวิเคราะห์
เข้าใจสภาพปัญหา กลยุทธ์ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐและความ



๒๙๑ 
 

ต้องการของผู้บริโภค ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ มีเป้าหมายชัดเจน และเน้นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดประสิทธิภาพ ๒) สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ จะต้องมีหลักธรรมก ากับ 
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย มีการประกาศใช้เป็นค่านิยมหลัก (core value) ขององค์กร และพัฒนา
ไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน ๓) ปรับโครงสร้างองค์การให้เหมาะสม คือมีลักษณะความยืดหยุ่น คล่องตัว 
และกระชับ ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร 
กระจายอ านาจการตัดสินใจ และสามารถวัดผลได้ชัดเจน ๔) มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ ใช้ประโยชน์เพ่ือการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยการ
วางแผนและตัดสินใจด้วยข้อมูล พัฒนาความสามารถของบุคลากร มีความพร้อมในการวิจัยและ
พัฒนา และ ๕) บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง คือมีทัศนคติที่ดี เข้าใจยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมก ากับอาศัยกระบวนการตื่นรู้ด้วยปัญญา มีแผนพัฒนาบุคลากร มีการ
ฝึกอบรม บ่มเพาะประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มี
ความช านาญในการสื่อสารและก้าวทันเทคโนโลยี โดยมีปัจจัยที่ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดผลส าเร็จคือ 
ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมี ประกอบด้วย มีวิสัยทัศน์ มีศิลปะการสื่อสาร มีความซื่อสัตย์ สร้างแรงจูงใจ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี และปัจจัยนโยบายภาครัฐด้านอาหาร ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงอาหาร 
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้านอาหารศึกษา และด้านการบริหารจัดการ  
 ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้คือ ปัจจัยทศบารมี มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมต่อผลส าเร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้น าเชิง
บารมี นโยบายภาครัฐด้านอาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมีค่ามากกว่าอิทธิพลทางตรงของ
ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมีและปัจจัยนโยบายภาครัฐด้านอาหารเพียงอย่างเดียว เป็นการยืนยันว่า
หลักธรรมทศบารมีร่วมกับภาวะผู้น าเชิงบารมีและนโยบายภาครัฐด้านอาหาร สามารถส่งผลต่อ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ โดยใช้ทศบารมีในการน าตน 
คือ รักษากายวาจา (ศีลบารมี) มีความสงบใจ (เนกขัมมบารมี) มีความเพียรพยายาม (วิริยบารมี) และ
มีความจริงใจ (สัจจบารมี) การน าคน คือรู้จักให้ (ทานบารมี) มีความรักปรารถนาดี (เมตตาบารมี) 
และความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี) การน างาน คือมีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) มีความอดทน 
(ขันติบารมี) และมีความตั้งใจมั่น (อธิษฐานบารมี)  
  ข้อค้นพบเพ่ิมเติมจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ คือปัจจัยการผลิตบนความพอดี ซึ่งมี
รากฐานมาจากปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการส าคัญในการที่จะส่งเสริมปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศ
บารมีและนโยบายภาครัฐไปสู่ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารให้
มีความมั่นคงยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตอาหาร
สามารถพ่ึงตนเองได้ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  
    



 
 

บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพ่ือศึกษาลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบาย
ภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และ ๓. เพ่ือ
น าเสนอโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research)  มีทั้ งการวิ จั ย เชิ งปริมาณ (Quantitative Research)  และการวิ จั ย เชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research)  โดยแบ่งการวิจัยเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ ตอนที่ ๑ ใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม และระยะที่ ๑ ตอนที่ ๒ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบคู่ขนานและเท่า
เทียมกัน (Equal and Parallel Quantitative and Qualitative Methods) ด าเนินการวิจัยพร้อม
กัน เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยเสริมกันในค าตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ระยะที่ ๒ เป็นการตรวจสอบ
ยืนยันโดยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) การวิจัย
เชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามมาตรวัดระดับความคิดเห็นของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) ที่ระดับ
ความเห็น ๕ ระดับ (Rating Scale) ท าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) .๙๗๗ กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๗๒ คน ท าการแจกแบบสอบถาม ๔๒๐ ฉบับ และได้
กลับมาจ านวน ๔๐๘ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๙๗ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive 
Statistics) วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของตัวแปรในโมเดล
ด้วยสถิติชั้นสูง LISREL การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) จ านวน ๑๘ รูปหรือคน แบ่งเป็น ๔ กลุ่มได้แก่ กลุ่มพระภิกษุและนักวิชาการทางด้าน
พระพุทธศาสนา กลุ่มนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนาศาสตร์ กลุ่มคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
และนักวิชาการด้านอาหาร และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุป ตรวจสอบยืนยันด้วยการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๙ คน  

 



๒๙๓ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นและความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบาย
ภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ส่วนที่ ๒ สรุปผลการวิเคราะหต์ามวัตถุประสงคข์องการวิจัย คือ ๑) ผลการวิเคราะห์ลักษณะ
ของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๒) ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๓) การน าเสนอโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและ
นโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

 ๕.๑.๑ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและความสอดคล้องของโมเดลสมการ
โครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการ บริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

      ๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
    ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และค่าสถิติ
พ้ืนฐานของตัวแปรในโมเดล สรุปได้ดังนี้ 
   ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔ ส่วนมากมีอายุ
ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐ รองลงมามีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘ 
และอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี และ ๕๑ ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ และ ๗.๑ ตามล าดับ ส าหรับ
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
๖๓.๗ รองลงมามีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒ และการศึกษาระดับปริญญาโท
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘.๑ ทางด้านต าแหน่งงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นพนักงาน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๑.๘  รองลงมาเป็นผู้บริหารระดับต้น (ตั้งแต่หัวหน้าขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐ มีผู้บริหาร
ระดับกลาง (ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป) และผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป) คิดเป็นร้อย
ละ ๑๑.๘ และ ๓.๔ ตามล าดับ ทางด้านอายุการท างาน ส่วนมากมีอายุการท างาน ๑-๕ ปี คิดเป็นร้อย
ละ ๔๔.๔ รองลงมามีอายุการท างาน ๖-๑๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕ อายุการท างาน ๑๑-๑๕ ปี ๑๖-
๒๐ ปี และ ๒๑ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕, ๑๒.๓ และ ๘.๓ ตามล าดับ 
   ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรในโมเดล สรุปว่า โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย
ของตัวแปรภาวะผู้น าเชิงบารมี และนโยบายภาครัฐด้านอาหาร อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยของ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 



๒๙๔ 
 

และตัวแปรแฝงภายนอกที่เป็นองค์ประกอบอันดับที่สองคือ ทศบารมี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีตัวแปรแฝงภายในที่เป็นองค์ประกอบอันดับที่หนึ่งคือ การน าตน การน าคน และการน างาน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตัวแปรทุกตัวมีการกระจายไม่ต่างกันมาก มีการแจกแจงในลักษณะเบ้
ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่าข้อมูลของตัวแปรมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย ค่าความโด่งของตัวแปรภาวะ
ผู้น าเชิงบารมี  ทศบารมี และการน าตน และการน าคน มีค่าเป็นบวก แสดงว่า มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย ส่วนตัวแปรนโยบายภาครัฐด้านอาหาร ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และการน างาน มีค่าความโด่งเป็นลบ แสดงว่ามีการกระจายของข้อมูล
มาก  

  ๒) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิง
ทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  โมเดลนี้ประกอบด้วยตัวแปรแฝง ๗ ตัวแปร คือภาวะผู้น าเชิงบารมี นโยบายภาครัฐ
ด้านอาหาร ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ทศบารมี การน าตน 
การน าคน การน างาน โดยตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีทั้งหมด ๒๔ ตัวแปร 
  ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบาย
ภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  สรุปได้ว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๒๓๑.๘๑ 
ค่าองศาอิสระเท่ากับ ๑๙๙ ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ .๐๕๕ นั่นคือ ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์
อย่างไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศ
บารมีและนโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ที่
พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index-GFI) ที่มีค่าเท่ากับ .๙๕๕ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(Adjusted Goodness of Fit Index-AGFI) ที่มีค่าเท่ากับ .๙๓๒ ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ ๑ ทั้งสองค่า และค่า
ดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (Root Mean Square Residual-RMR) ที่มีค่าเท่ากับ .
๐๒๒ ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า 
(Root Mean Squared Error of Approximation-RMSEA) มีค่าเท่ากับ .๐๒๐ และค่าเศษเหลือใน
รูปคะแนนมาตรฐานระหว่างตัวแปรสูงสุด (Largest Standardized Residuals) ที่มีค่าเท่ากับ 
๓.๔๙๒ สนับสนุนว่าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่าตัวแปรสังเกตได้มีค่าความ
เที่ยงอยู่ระหว่าง .๕๒๓ ถึง .๘๔๒ โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าความเที่ยงสูงสุดคือ นโยบายภาครัฐด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (POL2) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .๘๔๒ รองลงมาคือ การปรับ
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โครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม (CHA3) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .๘๒๑ มีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) 
(WIS) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .๘๑๗  ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าความเที่ยงต่ าสุดคือ มีศิลปะการสื่อสาร 
(LEAD2) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .๕๒๓ ในภาพรวมค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้อยู่ในระดับปาน
กลางถึงระดับสูง 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R-Square) ของสมการโครงสร้างตัว
แปรภายในแฝง พบว่า ภาวะผู้น าเชิงบารมี (LEADER) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .๘๑๓ 
แสดงว่าตัวแปรภายในโมเดล คือ ทศบารมี (PARAMI) สามารถอธิบายความแปรปรวนของของภาวะ
ผู้น าเชิงบารมีได้ร้อยละ ๘๑.๓ นโยบายภาครัฐด้านอาหาร (POLICY) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
เท่ากับ .๘๓๘ แสดงว่าตัวแปรภายในโมเดล คือ ทศบารมี (PARAMI) สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของของนโยบายภาครัฐด้านอาหารได้ร้อยละ ๘๓.๘ ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (CHANGE) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .๕๔๒ แสดงว่าตัวแปร
ภายในโมเดล คือ ทศบารมี (PARAMI) ภาวะผู้น าเชิงบารมี (LEADER) และนโยบายภาครัฐด้านอาหาร 
(POLICY) สามารถอธิบายความแปรปรวนของของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ย นแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ร้อยละ ๕๔.๒ การน าตน (SELF) การน าคน (PPLE) และการน างาน 
(WORK) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .๘๗๐, .๙๓๕ และ .๘๘๘ ตามล าดับ แสดงว่าทศบารมี 
(PARAMI) สามารถอธิบายความแปรปรวนของการน าตน การน าคน และการน างาน ได้ร้อยละ ๘๗.๐, 
๙๓.๕ และ ๘๘.๘ ตามล าดับ 
  ผลการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่าค่าพิสัยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าอยู่ในช่วง .๖๖๑ ถึง .๙๖๗ โดยตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน (ค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก) ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุดคือ ทศบารมี 
(PARAMI) กับการน าคน (PPLE) รองลงมาคือทศบารมีกับการน างาน (WORK) และทศบารมีกับการ
น าตน (SELF) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .๙๖๗, .๙๔๒ และ .๙๓๓ ตามล าดับ เป็นขนาด
ความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทศบารมี (PARAMI) 
กับภาวะผู้น าเชิงบารมี (LEADER) มีขนาดความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .๙๐๒ ทศบารมีกับนโยบายภาครัฐด้านอาหาร (POLICY) ) มีขนาดความสัมพันธ์ในระดับสูง
มาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .๙๑๕ และทศบารมีกับผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (CHANGE) มีขนาดความสัมพันธ์ในระดับสูง โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .๗๒๒ ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายในมี ๒ คู่ คือ ภาวะ
ผู้น าเชิงบารมี (LEADER) กับผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
(CHANGE) มีขนาดความสัมพันธ์ปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .๖๖๑ และ
นโยบายภาครัฐด้านอาหาร (POLICY) กับผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
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ธุรกิจอาหาร (CHANGE) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .๗๑๘ ซึ่งเป็นขนาดความสัมพันธ์ใน
ระดับสูง 

 ๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย     

     ๑) ผลการวิเคราะห์ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  
  ลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มี
องค์ประกอบ ๕ ด้าน คือมีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรม
องค์กรใหม่ ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 
และบุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมค่าเฉลี่ยของผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (CHANGE) อยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ ๔.๑๓ เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ (CHA2) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 
๔.๒๒ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม (CHA3) ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๒๐ มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง (CHA1) มีการสร้างนวัตกรรม
และน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ (CHA4) และบุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (CHA5) 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗, ๔.๐๔ และ ๔.๐๒ ตามล าดับ องค์ประกอบทั้ง ๕ ด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด  
        ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลจากผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไปยังองค์ประกอบทั้ง ๕ ด้าน พบว่า มีค่าระหว่าง .๗๖ - .๙๑ โดยการปรับ
โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม (CHA3) มีค่ามากที่สุดเท่ากับ .๙๑ รองลงมาคือสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ใหม่ (CHA2) มีค่าเท่ากับ .๙๐ ปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง (CHA1) มีการสร้าง
นวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ (CHA4) และบุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
(CHA5) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .๘๙, .๘๒ และ .๗๖ ตามล าดับ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบ ๕ ด้านนี้เป็นลักษณะที่ส าคัญของผลส าเร็จของการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

 ๒) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร ได้แก่ ทศบารมี ภาวะผู้น าเชิงบารมี และนโยบายภาครัฐด้านอาหาร ผลการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .๕๔๒ แสดงว่าตัวแปรภายในโมเดล คือ ทศบารมี ภาวะผู้น า
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เชิงบารมี และนโยบายภาครัฐด้านอาหาร สามารถอธิบายผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ร้อยละ ๕๔.๒ 
 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของทศบารมีต่อการน าตน การน าคน และการน างาน 
พบว่า ขนาดของอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .๙๓๓, .๙๖๗ และ .๙๔๒ ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๑ อิทธิพลของทศบารมีต่อภาวะผู้น าเชิงบารมี และนโยบายภาครัฐด้านอาหาร พบว่า 
ขนาดของอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .๙๐๒ และ .๙๑๕ ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
และเป็นค่าอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลระดับสูงมากในทุกตัวแปรดังกล่าว สรุปได้ว่า ทศบารมีมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการน าตน การน าคน และการน างาน ภาวะผู้น าเชิงบารมี และนโยบายภาครัฐด้านอาหาร 
ในระดับสูงมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทศบารมีกับผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร พบว่า มีขนาดความสัมพันธ์ .๗๒๒ แยกเป็นอิทธิพล
ทางตรง .๓๕๔ อิทธิพลทางอ้อม .๓๖๘ อิทธิพลรวม .๗๒๒ และมีนัยส าคัญทางสถิติ  ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมีกับผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร พบว่า มีขนาดความสัมพันธ์ .๖๖๑ ขนาดของอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .๐๕๑ อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนโยบายภาครัฐด้านอาหารกับผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร พบว่า มีขนาดความสัมพันธ์ .๗๑๘ ขนาดของอิทธิพล
ทางตรงเท่ากับ .๓๕๓ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ จะเห็นว่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม 
และอิทธิพลรวมของทศบารมีที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
มีค่ามากกว่าอิทธิพลทางตรงของปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมีและนโยบายภาครัฐด้านอาหาร แสดงว่า ทศบารมี
มีอิทธิพลทั้งทางตรง และอิทธิพลร่วมกับภาวะผู้น าเชิงบารมีและนโยบายภาครัฐด้านอาหารในการส่งผลต่อ
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และส่งผลได้ดีกว่าอิทธิพลทางตรงจาก
ปัจจัยทั้งสองเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงทศบารมี (ทศบารมีที่
ประกอบกับภาวะผู้น าเชิงบารมี) และนโยบายภาครัฐเป็นปัจจัยที่ส่งผลร่วมกันต่อผลส าเร็จการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

  ๓) การน าเสนอโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบาย
ภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

  ทศบารมีเป็นตัวแปรแฝงภายนอกที่เป็นองค์ประกอบอันดับที่สอง มีตัวแปรแฝงภายในที่เป็น
องค์ประกอบอันดับที่หนึ่ง ๓ ด้าน คือ การน าตน ประกอบด้วย รักษากายวาจา (ศีลบารมี) มีความ
สงบใจ (เนกขัมมบารมี) มีความเพียรพยายาม (วิริยบารมี) และมีความจริงใจ (สัจจบารมี) การน าคน 
ประกอบด้วย รู้จักให้ (ทานบารมี) มีความรักปรารถนาดี (เมตตาบารมี) และความวางใจเป็นกลาง 
(อุเบกขาบารมี) และการน างาน ประกอบด้วย มีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) มีความอดทน (ขันติบารมี) 
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และมีความตั้งใจมั่น (อธิษฐานบารมี) ทศบารมีส่งผลโดยตรงต่อภาวะผู้น าเชิงบารมี ที่ประกอบด้วย
ความมีวิสัยทัศน์ มีศิลปะการสื่อสาร มีความซื่อสัตย์ สร้างแรงจูงใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี ทศบารมี
ส่งผลโดยตรงต่อนโยบายภาครัฐด้านอาหาร ๔ ด้าน คือด้านความม่ันคงอาหาร ด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร ด้านอาหารศึกษา และด้านการบริหารจัดการ ทศบารมีจึงมีบทบาทเด่นในการส่งผล
ต่อทุกตัวแปรในโมเดลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และช่วยส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงบารมีเป็นภาวะผู้น า
เชิงทศบารมี และประกอบกับนโยบายภาครัฐด้านอาหารในการส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  
  ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มี
องค์ประกอบ ๕ ด้าน คือ ๑) มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 
การวิเคราะห์เข้าใจสภาพปัญหา สอดคล้องกับสถานการณ์ ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐและผู้บริโภค 
ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย มีเป้าหมายชัดเจน และเน้นการใช้เทคโนโลยี ๒) สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ 
ประกอบด้วย มีหลักธรรมก ากับ ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ประกาศใช้เป็นค่านิยมหลัก และพัฒนา
ไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน ๓) ปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กรที่มี
ลักษณะยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับภารกิจ ให้อ านาจการ
ตัดสินใจ และวัดผลได้ชัดเจน ๔) มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ประกอบด้วย 
ใช้ประโยชน์เพ่ือการสื่อสาร การท างานเพ่ิมประสิทธิภาพ ช่วยการวางแผนและตัดสินใจด้วยข้อมูล 
เพ่ิมพูนความสามารถของบุคลากร และมีความพร้อมในการวิจัยพัฒนา ๕) บุคลากรมีความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย มีทัศนคติที่ดีเข้าใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมก ากับ ตื่นรู้
ด้วยปัญญา มีแผนพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรม บ่มเพาะประสบการณ์ ช านาญในการสื่อสารและ
ก้าวทันเทคโนโลยี 
  โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มีข้อค้นพบเพ่ิมเติมจากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ คือปัจจัยการผลิตบนความพอดี ประกอบด้วยมีความพอเพียง ผลิตเพ่ืออยู่ได้ และพ่ึงตนเองได้ 
ซึ่งมีรากฐานมาจากปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการส าคัญในการที่จะส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงทศ
บารมีและนโยบายภาครัฐไปสู่ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุ รกิจอาหาร 
ช่วยให้ผู้น าองค์กร ผู้ก าหนดนโยบาย และผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตอาหารมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤตและภาวะปกติได้อย่างมั่นคง  

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
  ในการอภิปรายผลการวิจัย มีประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
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  ๕.๒.๑ อภิปรายผลการวิจัยจากการศึกษาลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  
   จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าลักษณะผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร มีองค์ประกอบ ๕ ด้าน คือ ๑) มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลง ๒) สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ๓) ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม ๔) มีการสร้าง
นวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ และ ๕) บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดย
องค์ประกอบ ๕ ด้านนี้ มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๒๒ – ๔.๐๒ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และจากการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร พบว่าค่าอิทธิพลจากผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไปยังองค์ประกอบทั้ ง ๕ ด้าน มีค่าระหว่าง .๗๖ - .๙๑ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบทั้ง ๕ ด้าน เป็นลักษณะที่
ส าคัญของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ดังรายละเอียด
ผลสรุปการวิเคราะห์ที่ได้แสดงไว้ข้างต้น ผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ และการตรวจสอบยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้ยืนยันความ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง จากงานวิจัยของรัฐพล เย็นใจมา๑ พบว่ารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ที่มีประสิทธิผลมี ๒ องค์ประกอบหลักคือ องค์ประกอบที่หนึ่ง การมีภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลงที่
ประกอบด้วยการท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ซึ่ งอาจเทียบได้กับ
บารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
องค์ประกอบที่สองคือการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมบัติ นามบุรี๒ พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีลักษณะยอมรับและ
พร้อมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ ใส่ใจในการสื่อสาร ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี มีทักษะ
ในการประสานงาน และรู้จักประมาณตน ในงานวิจัยแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมใน
ธุรกิจยุคดิจิทัลของกมลชนก ชมภูพันธุ์๓ มีแนวทางการพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การสร้างวิสัยทัศน์เชิง

                                                           

 ๑ รัฐพล เย็นใจมา, “ การบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิผลของสถาบันการศึกษา”, รายงานการ
วิจัย ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (คณะสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).  
 ๒ สมบัติ นามบุรี, “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒).  
 ๓ กมลชนก ชมภูพันธุ์, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมในธุรกิจยุคดิจิทัล”, วารสาร
นวัตกรรมการศึกษาและวิจัย, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒): ๑๔๘ – ๑๕๕. 
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นวัตกรรม ๒) การมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือทางดิจิทัล มีทักษะและการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
๓) การมีส่วนร่วมเชิงนวัตกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และมุมมองด้านนวัตกรรม ๔) 
บุคลิกภาพเชิงนวัตกรรม และ ๕) บทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาความรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร ทางด้านการปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในรูปแบบ
ความปกติใหม่นั้น กมลพร กัลยาณมิตร ได้ท าการวิจัยพบว่า มี ๖ กลยุทธ์คือ ๑) กลยุทธ์ด้านวิสัยทัศน์
ผู้น า ๒) ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๓) ด้านการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ๔) การสร้าง
สมดุลและความสุขในการท างาน ๕) ด้านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมารับมือกับการเปลี่ยนแปลง และ 
๖) การสร้างคุณค่าให้กับสินค้าผ่านเทคโนโลยี ในมิติทางวัฒนธรรมองค์กรนั้น จากงานวิจัยของ
จันทนา อุดม และคณะ๔ ได้ท าการศึกษาวิจัยพบว่าด้านปัจจัยความส าเร็จ ลักษณะวัฒนธรรมองค์กร
ควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขององค์กร กล้าริเริ่มและผลักดันรูปแบบ
การจัดการในรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยง และความสอดคล้องกับเป้าหมาย เน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการแบบมีส่วนร่วม และการก าหนดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นข้อสนับสนุน
ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรจากการวิจัยนี้ว่ามีองค์ประกอบ ๕ ด้าน 
ได้แก่ ๑) มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ๒) สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ๓) 
ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม ๔) มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ และ ๕) 
บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  

  ๕.๒.๒ อภิปรายผลการวิจัยจากการศึกษาปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบาย
ภาครัฐท่ีส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
  จากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ได้แก่ ทศบารมี ภาวะผู้น าเชิงบารมี และนโยบายภาครัฐด้านอาหาร 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ ๐.๕๔๒ แสดงว่าตัวแปรภายในโมเดล คือ 
ทศบารม ีภาวะผู้น าเชิงบารมี และนโยบายภาครัฐด้านอาหาร สามารถอธิบายผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ร้อยละ ๕๔.๒ โดยทศบารมีมีอิทธิพลทางตรงต่อการน า
ตน การน าคน การน างาน ในขนาดที่สูงมาก โดยมีขนาดอิทธิพล .๙๓๓, .๙๖๗ และ .๙๔๒ ตามล าดับ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้น าเชิงบารมี และนโยบาย
ภาครัฐด้านอาหาร ในขนาดท่ีสูงมากเช่นกัน โดยมีขนาดอิทธิพล .๙๐๒ และ .๙๑๕ ตามล าดับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  

                                                           

 ๔ กมลพร กัลยาณมิตร, “การน ากลยุทธ์การบริหารสู่การปฏิบัติในรูปแบบความปกติใหม่ (New 
Normal)”, วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๔ (เมษายน ๒๕๖๔): ๔๐๒-๔๒๒. 



๓๐๑ 
 

  ทศบารมีมีอิทธิพลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุ รกิจ
อาหาร แยกเป็นอิทธิพลทางตรง .๓๕๔ อิทธิพลทางอ้อม .๓๖๘ และอิทธิพลรวม .๗๒๒ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมีกับผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร พบว่า มีขนาดความสัมพันธ์ .๖๖๑ ขนาดของอิทธิพล
ทางตรงเท่ากับ .๐๕๑ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนโยบายภาครัฐด้าน
อาหารกับผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร พบว่า มีขนาด
ความสัมพันธ์ .๗๑๘ ขนาดของอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .๓๕๓ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
จะเห็นว่าอิทธิพลของภาวะผู้น าเชิงบารมีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต้องประกอบกับอิทธิพลจาก
ทศบารมีและนโยบายภาครัฐด้านอาหาร จากค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของทศ
บารมี ทุกตัวมีค่าอิทธิพลมากกว่าอิทธิพลทางตรงของปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมีและนโยบายภาครัฐด้าน
อาหาร แสดงว่า ทศบารมีมีความส าคัญในการส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงบารมีและนโยบายภาครัฐด้านอาหารใน
การร่วมกันสร้างผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบกาธุรกิจอาหาร ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า 
ภาวะผู้น าเชิงทศบารมี (ทศบารมีที่ประกอบกับภาวะผู้น าเชิงบารมี) และนโยบายภาครัฐเป็นปัจจัยที่
ส่งผลร่วมกันต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ผลการวิจัยเชิง
คุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการตรวจสอบยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิโดย
การสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้ยืนยันความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง กล่าวได้ว่าทศบารมีเป็นปัจจัยส่งผลต่อ
ภาวะผู้น าเชิงบารมีให้มีความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์มากข้ึน และส่งผลต่อนโยบายภาครัฐด้านอาหารในการ
มีหลักธรรมก ากับ ตามความหมายของบารมีที่หมายถึงความเต็มเปี่ยม ความบริบูรณ์ ภาวะผู้น าเชิงทศ
บารมี จึงเป็นลักษณะของผู้น าที่สามารถน าทศบารมีมาใช้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิง
บารมีในการน าไปสู่ผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  
  ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ศึกษามานี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอุดม 
ชัยสุวรรณ และคณะ๕ ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าด้วยบารมี ๑๐ ทัศ ในพระพุทธศาสนาเถร
วาท โดยเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าในด้านการน าตนด้วยศีลบารมี สัจจบารมี เนกขัมมบารมี 
และวิริยบารมี ด้านการน าคนด้วยทานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี และด้านการน างานด้วย
ปัญญาบารมี ขันติบารมี และอธิษฐานบารมี โดยภาวะผู้น าในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง ผู้น าที่
ต้องมีคุณสมบัติทั้งภายในและภายนอก คือมีวิสัยทัศน์ช านาญงาน และเป็นผู้มีอัธยาศัยดี เป็นที่วางใจ
ของผู้อื่น มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ และสามารถน าหลักธรรมไปใช้บูรณาการปรับใช้อย่างเหมาะสม และ 

                                                           

 ๕ อุดม ชัยสุวรรณ และคณะ, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าด้วยบารมี ๑๐ ทัศ ในพระพุทธศาสนาเถร
วาท”, รมยสาร, ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘): ๔๕-๖๐. 



๓๐๒ 
 

สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง)๖ ที่พบว่าลักษณะผู้น าแนวพุทธมี
ลักษณะเป็นผู้มีหลักธรรมในการเป็นผู้น า มีหลักการครองตนด้วยคุณธรรม ๕ ประการ คือ มีปัญญา มี
ระเบียบวินัย มีความแกล้วกล้า เป็นพหูสูต และรักษาความถูกต้อง หลักครองคนด้วยพรหมวิหาร หลัก
ครองงานด้วยการมีวิสัยทัศน์และปัญญา ซึ่งตรงกับภาวะผู้น าเชิงทศบารมีด้านการน าตนด้วยการรักษา
กายวาจา มีความสงบใจ มีความเพียรพยายามและมีความจริงใจ การน าคนด้วยการรู้จักให้ มีความรัก
ปรารถนาดี และความวางใจเป็นกลาง การน างานด้วยความรอบรู้ มีความอดทน และมีความตั้งใจมั่น  
งานวิจัยของชยพล เพชรพิมล๗ ที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีบารมี พบว่าผู้น าตามหลักทฤษฎีนี้จะต้องมี
สติปัญญา ไม่เห็นแก่ตัว ไม่บริหารด้วยกิเลส ตัณหาหรือความอยาก แต่บริหารอย่างผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิก
บาน ด้วยความพอดี อิงหลักธรรม โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ มีการบ าเพ็ญสั่งสมบารมี มีความ
เที่ยงธรรมโปร่งใส มีความสามารถในการสื่อสาร การมีส่วนร่วม ความเอ้ืออาทร ความอดทน ซึ่ง
สอดคล้องกับบารมีในทศบารมีและปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมีในงานวิจัยนี้ ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 
๕ ด้าน คือความมีวิสัยทัศน์ มีศิลปะในการสื่อสาร มีความซื่อสัตย์ สร้างแรงจูงใจ และเป็นแบบอย่างที่
ดี จากงานวิจัยของพระกวีวงศ์ (อ่ิม สารโท/ก าเหนิดดี)๘ ทศบารมีหรือบารมี ๑๐ ประการนั้น บารมีแต่
ละข้อต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์กัน และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการตรัสรู้และพระมหา
ปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้า ซึ่งอธิบายได้ว่า ทศบารมีเป็นปัจจัยที่สามารถน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จ 
และส่งเสริมคุณลักษณะของผู้น า 
  ในงานวิจัยของ ทัชชกร แสงทองดี๙ ได้ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าตามหลักพุทธ
ธรรม ประกอบด้วย Knowledge (รอบรู้ในทุกด้าน มีวิสัยทัศน์ มีความเชี่ยวชาญ ความคิดริเริ่ม และ
ความรอบคอบ)  Organization (เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความกล้าหาญ ความยุติธรรม ความภักดี 
และความไม่ถือตัว) Relationship (มุ่งประสานเป็นส าคัญ มีมนุษย์สัมพันธ์) และ Never give up 
(พากเพียรไม่ท้อถอย ความพอใจ ความขยัน และความตั้งใจ) ตรงกับลักษณะของภาวะผู้น าเชิงทศ

                                                           

 ๖ พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง), “ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนากับ
ภาวะผู้น าตามแนวคิดของ สตีเฟ่น อาร์ โควีย์”, สารนิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).  
 ๗ ชยพล เพชรพิมล, “ทฤษฎีบารมี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖).   
 ๘ พระกวีวงศ์ (อิ่ม สารโท/ก าเหนิดดี), “ธรรมสมังคีของทศบารมีเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการตรัสรู้และ
บ าเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจ้า”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).   
 ๙ ทัชชกร แสงทองดี, “ รูปแบบการสร้างภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ”,
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓). 



๓๐๓ 
 

บารมี ส าหรับภาคธุรกิจนั้น พนพ เกษามา๑๐ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรมใน
องค์กรธุรกิจที่เป็นเลิศของไทย ซึ่งหลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ข้อ สัมพันธ์กับทศบารมี ๑๐ ข้อ และ
สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดภาวะผู้น า สามารถสร้างเป็นโมเดลของการบริหารงานส าหรับผู้น าองค์กรที่
เรียกว่าการบริหารคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความชอบธรรมส าหรับทุก
คน ทุกขั้นตอน และทุกกระบวนการท างาน เป็นการยืนยันถึงการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จโดย
อาศัยปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมี ในด้านการมีศิลปะในการสื่อสารซึ่งเป็นลักษณะของภาวะผู้น าเชิง
บารมีในงานวิจัยครั้งนี้ สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี๑๑ ได้สรุปว่าภาวะผู้น าทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามแนวทางพระพุทธศาสนา ต้องยึดหลักการพูดความจริง พูดในสิ่งที่จริง พูดในสิ่งที่
เป็นประโยชน์ พูดด้วยความเป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และรู้จักกาลเทศะ ซึ่งก็ตรงกับข้อสัจจบารมีด้วย  
งานวิจัยของอภิชญาณัฐโศภา อบสิน๑๒ พบว่ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธที่สอดคล้องกับ
หลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตร ด้านจักขุมา มีลักษณะผู้น าแบบธรรมาภิบาล ด้านวิธูโร มีลักษณะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง และด้านนิสสยสัมปันโน เป็นผู้บริหารตนตามหลักทศพิธราชธรรม เป็นลักษณะผู้น า
พุทธจริยธรรมาภิบาล ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ านาจ) และกล้าตัดสินใจได้อย่างถู กต้อง 
คุณลักษณะของผู้น าที่มีความสามารถ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในทุติยปาปณิกสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของ
พ่อค้าหรือผู้น าองค์กรธุรกิจ ประกอบด้วยความมีวิสัยทัศน์ มีความช านาญในการบริหารงาน และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี๑๓  
  ปัจจัยนโยบายภาครัฐด้านอาหาร ประกอบด้วย ๔ ด้านตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการ
ด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) งานวิจัยของอุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ 
และคณะ๑๔ ได้บูรณาการงานวิจัยแบบสหวิทยาการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งต้นน้ า 

                                                           

 ๑๐ พนพ เกษามา, “ ภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรม: ศึกษากรณีผู้น าในองค์กรธุรกิจที่เป็นเลิศของ
ไทย”,วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).  
 ๑๑ สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี , “การพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา”,
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๑๒ อภิชญาณัฐโศภา อบสิน, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๑๓ องฺ ติก. (ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓. 
 ๑๔ อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ และคณะ, “การพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลา
สลิดบางบ่อ ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ”, วารสาร
วิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ (มนีาคม-เมษายน ๒๕๖๒): ๙๓-๑๐๗. 
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กลางน้ า และปลายน้ า พัฒนาความร่วมมือของผู้ประกอบการในชุมชนให้มีองค์ความรู้ในการผลิต
อาหารที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ รักษานิเวศวิทยา และส่งเสริมความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของนาตยา แท่นนิล๑๕ ได้ศึกษารูปแบบของกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเกษตรและอาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลา พบว่า
เครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาชนในการจัดการเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยการผลิตที่มีคุณธรรม พ่ึงตนเองได้ มีการ
พัฒนาระบบการตลาดที่เป็นธรรม และการบริโภคอย่างรู้คุณค่าของประชาชน งานวิจัยนี้สนับสนุนข้อ
ค้นพบจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในเรื่องการผลิตบนความพอดี มี
ความพอประมาณ ผลิตเพ่ืออยู่ได้และพ่ึงตนเองได้ ซึ่งเป็นตัวแปรเพ่ิมเติมจากการวิจัยเพ่ือให้การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีความเชื่อมโยงกับการผลิตที่ยั่งยืนภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อภินันท์ จันตะนี และชมพูนุช ช้างเจริญ๑๖ ได้ศึกษาหลักสัปปุริสธรรม
ในพระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน ๓ ด้าน คือความพอประมาณ  ความมีเหตุผล 
และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี พบว่าหลักธรรมในศาสนาพุทธจะประคับประคองให้รอดพ้นจากภัยและวิกฤต
ด้วยความมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน พากเพียร และใช้สติปัญญาในการด าเนิน
ชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นหลักธรรมในทศบารมีด้วย โดยปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบารมี นโยบายภาครัฐด้านอาหาร 
การผลิตบนความพอดี จะช่วยสนับสนุนทศบารมีในการน าตน การน าคน การน างาน และน าไปสู่
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  

  ๕.๒.๓ อภิปรายผลการวิจัยเพื่อน าเสนอโมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศ
บารมีและนโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร  
 โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ประกอบด้วยตัวแปรแฝง ๗ ตัวแปร คือภาวะ
ผู้น าเชิงบารมี นโยบายภาครัฐด้านอาหาร ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร ทศบารมี การน าตน การน าคน การน างาน โดยตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลมีทั้งหมด ๒๔ ตัวแปร โมเดลนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ 
ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๒๓๑.๘๑ ค่าองศาอิสระเท่ากับ ๑๙๙ ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ .๐๕๕ 

                                                           

 ๑๕ นาตยา แท่นนิล, “รูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเกษตร
และอาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๕).   
 ๑๖ อภินันท์ จันตะนี และชมพูนุช ช้างเจริญ, “พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”, วารสาร
วิทยาการจัดการปริทัศน์, ปีท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓): ๒๔๑-๒๕๐. 



๓๐๕ 
 

นั่นคือ ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดล
สมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) ที่มีค่าเท่ากับ .๙๕๕ ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) ที่มีค่าเท่ากับ .๙๓๒ ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ ๑ ทั้งสองค่า และค่าดัชนีรากของ
ก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) ที่มีค่าเท่ากับ .๐๒๒ ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .๐๒๐ สนับสนุนว่าโมเดลที่ได้
จากการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยเชิง
คุณภาพ และควรมีแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติ  
 โดยรูปแบบของกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติในการท างานเพ่ือบูรณาการภาวะผู้น าเชิงทศ
บารมีและนโยบายภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ๑) มีการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจในหลักธรรมทศ
บารมี ภาวะผู้น า และนโยบายภาครัฐ กฎหมายและมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้อง ๒) มีการจัดปฏิบัติ
ธรรม ฝึกท าสมาธิ การฟังธรรม การมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฐิ ส่งเสริมเนกขัมมบารมีและปัญญา
บารมี ๓) จัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการท างานเป็นทีมเพ่ือฝึกความรับผิดชอบร่วมกัน ได้แก่ การเล่น
กีฬา การเล่นดนตรี กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น ส่งเสริมศีลบารมี สัจจบารมี ขันติบารมี ๔) มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือสังคม ได้แก่ การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ การบริจาคโลหิต โครงการจิตอาสา เป็นต้น 
ส่งเสริมทานบารมี เมตตาบารมี และการท างานร่วมกัน ๕) มีกิจกรรมศึกษาทดลองเพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ 
เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ามาใช้พัฒนาการผลิตบนความพอดี มีความพอเพียง 
และยังประโยชน์แก่ผู้บริโภค ๖) ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลส าเร็จได้ในยุคเทคโนโลยี ๗) สนับสนุนแนวทางการเรียนรู้และ
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง บนวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ๘) สนับสนุนการ
น าเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( Result Based 
Management) คนในองค์กรต้องเห็น เข้าใจ และมีแนวทางไปสู่เป้าหมายร่วมกันในการผลิตอาหารที่
มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ส่งเสริมอธิษฐานบารมี ปัญญาบารมี เมตตาบารมี ๙) 
สร้างบรรยากาศการท างานในองค์กรที่มีการดูแล ช่วยเหลือกัน มีการสอนงาน แนะน า เสียสละ ให้
อภัย ส่งเสริมทานบารมี เมตตาบารมี ขันติบารมี ๑๐) นโยบายการให้ผลตอบแทน การลงโทษ และ
การประเมินผลงานต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผล มีความเป็นธรรม พิจารณาตามผลงาน ไม่มีอคติ 
โดยใช้เทคนิคการประเมินผลงาน เช่น OKR, KPI มาใช้ ส่งเสริมอุเบกขาบารมี ปัญญาบารมี ๑๑) 
ปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ถูกต้องในการท างาน เช่น การรักษาระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ไม่ทุจริตต่อ
หน้าที่ ซื่อสัตย์ต่อองค์กร จริงใจต่อลูกค้า ส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตาม
ข้อก าหนด ส่งเสริมศีลบารมี สัจจบารมี วิริยบารมี ๑๒) บ่มเพาะหลักธรรมให้มัน่คง โดยการปลูกฝังให้
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เป็นวัฒนธรรมองค์กร พุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมี จึงหมายถึงการที่ผู้น าองค์กรมีความตื่นรู้ในการน า
ทศบารมีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ประสบผลส าเร็จโดยใช้ภาวะผู้น าเชิง
ทศบารม ี

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     ๑) รัฐบาลควรสนับสนุนผู้ผลิตและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อาหารทางด้านปัจจัย
การผลิต โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และมีการบริหารทรัพยากรที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ 
 ๒) ภาครัฐควรมีนโยบายในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารให้น าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างคุณภาพ ความปลอดภัย เพิ่มมูลค่าสินค้าและโอกาสในการแข่งขัน 
 ๓) หน่วยงานภาครัฐควรเพ่ิมการอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้า การตรวจรับรองมาตรฐาน และการตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือสร้ างมาตรฐานอาหารให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 
 ๔) หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลและการอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการ รับฟังปัญหาอุปสรรค เพ่ือปรับปรุงยกระดับมาตรฐานให้เชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่
การผลิตอาหาร 
 ๕) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสร้างพฤติกรรมในการบริโภคที่พึง
ประสงค์ของประชาชน 
 ๖) ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนบทบาทของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นในการ
รับผิดชอบดูแลการผลิตอาหารของชุมชน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการควบคู่กับการลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงของท้องถิ่น และเป็นโมเดลต้นแบบในการผลิต
อาหารปลอดภัยให้กับชุมชน 
 ๗) รัฐบาลควรมีนโยบายเสริมสร้างบทบาทของท้องถิ่นและชุมชนในการผลิต
อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการส าหรับคนในชุมชนเอง เช่น โครงการอาหารโรงเรียน 
โรงพยาบาล โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนในการผลิต
อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีโภชนาการที่เหมาะสม สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และ
ส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน  
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 ๘) ภาครัฐควรเร่งทบทวนกฎหมายที่ไม่มีความจ าเป็น ซ้ าซ้อน ล้าสมัย และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาและการแข่งขัน สร้างภาระต่อการปฏิบัติทั้งของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร  

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑) ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะของ
พุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมี เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
 ๒) ผู้น าในองค์กรภาครัฐและผู้ประกอบการควรมีแนวทางในการสร้างแบบอย่าง
ที่ดีในองค์กร ผู้น าควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้วยพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมี เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ให้กับบคุลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตาม 
 ๓) ผู้ประกอบการควรจัดอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ฝึกทักษะให้บุคลากร
ในองค์กรเพ่ือเตรียมพร้อมในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะทักษะในการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 
 ๔) ผู้ประกอบการควรมีกระบวนการในการท าความเข้าใจในนโยบายภาครัฐด้าน
อาหาร และน าไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ด้านอาหารของ
ประเทศไทย 
 ๕) ภาครัฐและสถาบันการศึกษาควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยให้
ผู้ประกอบการน าไปผลิตต่อยอดเพ่ือการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีนวัตกรรม 

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑) ควรศึกษาแนวทางในการน าพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีไปใช้ในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงส าหรับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดผลส าเร็จต่อไป 
 ๒) ควรมีการขยายผลในการศึกษาวิจัยเพ่ือต่อยอดการน าเอาพุทธภาวะผู้น าเชิง
ทศบารมีไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งทุกองค์กรจะต้องมี
การปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีใหม่ 
 ๓) ควรท าการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในส่วนของตัวแปรจากข้อค้นพบในงานวิจัย คือ
การผลิตบนความพอดี ว่าเป็นปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดผลส าเร็จในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ให้
เป็นรูปธรรมได้อย่างไร 
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 ๒๕๔๑. 
ศุภชัย ยาวะประภาษ. นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

๒๕๓๓. 
________.  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก พระกรณียกิจ พระเกียรติคุณ . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อักษรไทย,๒๕๔๐. 
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. ทศบารมี 

ทศพิธราชธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๔. นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ทศบารมี ในพุทธศาสนาเถรวาท. พิมพ์ครั้งที่ ๔

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต). บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย.พิมพ์ครั้งที่ ๘. (มปท: มปพ, 

๒๕๖๑. 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 



๓๑๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ . ธรรมนุกรม. นครหลวง: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 
๒๕๑๕. 

สมยศ นาวีการ. การบริหารและพฤติกรรมองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ตะวันออก, ๒๕๔๖. 

สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป. ประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป.
คลองเตย: สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป, ๒๕๖๓. 

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ . กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ
ประเทศไทย ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐). พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรงุเทพมหานคร: บริษัท 
คิวคัมเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด, ๒๕๖๑. 

ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ม.ป.ป. 
สุภางค์ จันทวานิช. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
สุ รพล สุยะพรหม และคณะ .  ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ .  พิมพ์ครั้ งที่  ๑ . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๕. 
เสน่ห์ จุ้ยโต. องค์การสมัยใหม่. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,๒๕๕๑. 
เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,๒๕๔๖. 
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม. พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา

,๒๕๔๒. 
อานันท์ ปันยารชุน. “ผู้น า คือผู้ที่คนอ่ืนอยากเดินตาม. อ้างใน สงวน นิตยารัมพงศ์และสุทธิลักษณ์ 

สมิตะสิริ, บรรณาธิการ, ผู้น า. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศพริ้นติ้ง เซ็น
เตอร์, ๒๕๔๕. 

อุดม ทุมโฆสิต. การจัดการ. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, ๒๕๔๔. 

  



๓๑๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 
จิราภรณ์  เทพกรรณ์. "รูปแบบการใช้อ านาจบารมีของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลต่อการ

ด าเนินการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ". 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 
๒๕๕๔. 

ชยพล เพชรพิมล. “ ทฤษฎีบารม”ี. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖. 

ทัชชกร แสงทองดี. “ รูปแบบการสร้างภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ”.
 วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิต
 วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓.  
นาตยา แท่นนิล. “รูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเกษตร
 และอาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลา”. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม. (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 
 ๒๕๕๕).   
พนพ เกษามา. “ ภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรม: ศึกษากรณีผู้น าในองค์กรธุรกิจที่เป็นเลิศของ

ไทย”.วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระกวีวงศ์ (อ่ิม สารโท/ก าเหนิดดี). “ธรรมสมังคีของทศบารมีเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการตรัสรู้และ
บ าเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจ้า”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖.  

พระมหาส าราญ สุเมโธ (มโนรัตน์). “ ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องบารมีในพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนาและ
ปรัชญา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.    

พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง). “ ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนากับภาวะ
ผู้น าตามแนวคิดของ สตีเฟ่น อาร์ โควีย์”. สารนิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. "ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท". วิทยานิพนธ์
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔. 



๓๑๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สมบัติ นามบุรี. “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ของผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒. 

สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี. “ การพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา”,
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

อภิชญาณัฐโศภา อบสิน. “ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

อัมรินทร์ พาราพิบูลย์. “ การศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
บริษัท เกษรกรุ๊ป จ ากัด”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิต
และความตาย. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.   

(๓) รายงานวิจัย: 
รัฐพล เย็นใจมา. “ การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถาบันการศึกษา”. รายงานการ

วิจัย ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . คณะ
สังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.   

(๔) บทความ: 
 กมลชนก ชมภูพันธุ์ . “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมในธุรกิจยุคดิจิทัล”. วารสาร
 นวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๖๔): ๑๔๘-
 ๑๕๕.   
กมลพร กัลยาณมิตร. “การน ากลยุทธ์การบริหารสู่การปฏิบัติในรูปแบบความปกติใหม่ (New 
 Normal)”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (เมษายน 
 ๒๕๖๔): ๔๐๒-๔๒๒.  
จันทนา อุดม และคณะ. “การศึกษาคุณลักษณะ และมิติทางวัฒนธรรมองค์การเพ่ือยกระดับการเป็น
 องค์กรแห่งการเรียนรู้เข้าสู่สังคมความรู้”. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ 
 ๒ (เมษายน ๒๕๖๒): ๖๕๘-๖๗๗.   



๓๑๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

ดารณี หมู่ขจรพันธ์. “พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑: หลักการและ
สาระส าคัญที่ เชื่อมโยงกับ Food Safety”. For Quality. Vol.  15 No.138 (April 
2009): 113-115. 

ทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยง. “การวิจัยเพ่ือพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหาร
 ปลอดภัย”. วารสารเกษตรพระพิรุณ. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒): 
 ๑๒๐-๑๒๘.   
พูลพงศ์ สุขสว่าง. “หลักการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง”. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗): หน้า ๑๓๗. 
วิ ไลลักษณ์ ลั งกา .  “โมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้างเชิง เส้น ”.  สารานุกรมศึกษาศาสตร์  

(Encyclopedia of Education). Vol.50 (2558): หน้า ๑๐๙. 
ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ และคณะ. “การเตรียมความพร้อมชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนการขอใช้ตรา
 สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ”. วารสาร
 วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม –สิงหาคม ๒๕๖๒): ๒๘๙-
 ๓๐๖.   
สาทิตร์ ม่วงหมี และคณะ. “รูปแบบการตลาดที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดย่อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
 พอเพียง”. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๒๐-
 ๓๓. 
สุธาเนศ เพชรโปรี และ บรรจบ บรรณรุจิ. “ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา”. วารสารครุ

ศาสตร์ปริทรรศน์ฯ. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๖๑-๗๒. 
อภินันท์ จันตะนี และชมพูนุช ช้างเจริญ. “พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”. วารสาร

วิทยาการจัดการปริทัศน์. ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓): ๒๔๑-๒๕๐.   
อมร รักษาสัตย์. “สถาบันและกระบวนการเพ่ือการพัฒนานโยบายในประเทศไทย”. วารสารพัฒน 

บริหารศาสตร์. (๒๕๑๘) : ๑๘. 
อุดม ชัยสุวรรณ และคณะ. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าด้วยบารมี ๑๐ ทัศ ในพระพุทธศาสนาเถร

วาท”. รมยสาร. (ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘): ๔๕-๖๐. 
อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ และคณะ. “การพัฒนาพื้นที่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิด

บางบ่อ ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัด
สมุทรปราการ”. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ . ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม –
เมษายน ๒๕๖๒): ๙๓-๑๐๗.   
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(๕) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอ่ืน ๆ: 
กุลธน ธนาพงศธร. เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน . นนทบุรี : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕. 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง “การแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ

บนฉลากอาหาร”. 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑. ราชกิจจานุเบกษา ๑๒๕ (กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๑). 

(๖) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม. #อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ. [ออนไลน์].  

  แหล่งที่มา: https://www.facebook.com/hashtag/อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและ
  เครื่องดื่มในประเทศ [๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔]. 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย. EC_XT_008_S2 มูลค่าและปริมาณสินค้าส่งออกจ าแนกตามกิจกรรม
  การผลิต. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/ 

   statistics/ReportPage.aspx? reportID=747&language=th  [๓๐ กรกฎาคม  
  ๒๕๖๔]. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. การบริหารการเปลี่ยนแปลง คู่มือเทคนิคและวิธีการ

บริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี . [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: http://www.opdc.go.th, [๘ มิถุนายน ๒๕๖๒]. 

สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.thaifood.org/ [๓๐ กันยายน 
 ๒๕๖๓]. 

๒. ภาษาอังกฤษ  

 2. Secondary Sources 

(I) Books: 
Barbara, M.E. Structural Equation Modeling with Mplus: Basic concepts, Application 
 and Programming. New York: Taylor & Francis Group, 2012. 
Barnard, Chester I. Organization and Management. Cambridge Massachusetts: Harvard 

University Press, 1962. 

http://www.thaifood.org/


๓๑๕ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

Bass, Bernard M.  Bass & Stogdill’ s Handbook of Leadership.  New York:  The Free 
Press, 1990. 

Bennis and Nanus. Leader: The Strategies for Taking Change. New York: Harper and 
Row Bennis & Nanus, 1985. 

Campbell, David J.  Organisations and the Business Environment.  Oxford: 
 Butterworth Heineman, 1997. 
Conger, Jay A.  and Kanungo, Robindra N.  Charismatic Leadership in Organization. 

California: SAGE Publications, Inc. 1988. 
Dessler, Gary. Management: Leading People and Organizations in the 21st 

Century. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1998.  
Diamantopoulos, A.& Siguaw, A.D.  Introducing LISREL:  A Guide for the Uninitiated. 
 SAGE Publications: London, 2000. 
Hair, J.F. and group. Multivariate Data Analysis: A global perspective. 7th ed. New 

Jersey: Pearson Education Inc., 2010. 
House, Robert J.  A 1976 Theory of Charismatic Leadership:  The Cutting Edge, 

Carbondale: Southern Illinois University Press, 1977. 
Joreskog, K.G. and Sorbom. LISREL 8 Structural Equation Modeling with the SIMPLIS 

Command Language. Chicago: Scientific Software International, 1996. 
Kotter, John P. Leading Change. Massachusetts: Harvard Business School Press, 1996.  
Likert, Rensis. The Human Organization. New York: McGraw-Hill, 1967. 
Paton, Robert A. and McCalman, James. Change Management: A guide to Effective 

Implementation. 3rd ed. Chennai India: C&M Digital Ltd., 2008. 
Pendlebury, John, Grouard, Benoit and Meston, Francis.  Successful Change 

Management. New York: John Wiley and Sons Ltd., 1995. 
Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A. Organizational Behavior. 13rd. ed. Canada: 

Pearson Prentice Hall, 2009. 



๓๑๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

Robbins, Stephen P. Organization Theory : Structure, Design, and Applications . 
New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1990. 

Sadler, Philip. Managing Change. London: Kogan Page Limited, 1996.   
Stogdill, Ralph M. Handbook of Leadership. New York: Free Press, 1974. 
Stogdill, Ralph M. Leadership Membership and Organization. Psychological bulletin: 

1950. 
Sujin Boriharnwanaket . The Perfections Leading to Enlightenment . Bangkok: 

Dhamma Study and Support Foundation, 2019. 
Tead, Ordway.  The Art of Leadership.  (New York:  McGraw-Hill Book Company Inc. , 

1956. 
Thai Food Processors’  Association.  TFPA Innovation 4. 0, Thai Food Processors’ 
 Association Directory 2017- 2019 Edition.  Klongtoey:  Thai Food 
 Processors’ Association. 
Tichy, N.M. and M.A.,Devanna. The Transformational Leader. New York: John Wiley 

& Sons, 1990. 
Yukl. Gary. Leadership in Organization. New Jersey: Prentice Hall,Inc. 1994.  

(II) Articles: 
Iacobucci, D. and Duhachek, A.  “ Advancing alpha:  Measuring reliability with 

confidence”. Journal of Consumer Psychology. Vol.13, No.4 (2003): 478-
487. 

Lewin, K. ,Lippit, R.  and White,R. K.  “Patterns of aggressive behavior in experimentally 
created social climates”. Journal of Social Psychology. 10: 271-301. 

Lynn, M.R. “Determination and Quantification of Content Validity”. Nursing Research. 
36(6), (1986): 382-385. 

Rovinelli, R.J. and Hambleton, R.K.. “On the Use Content Specialists in the Assessment 
of Criterion Reference Test Item Validity” .  Dutch Journal of Educational 
Research. 2 (1977): 49-60. 

Van Dierendonck, D. ” Servant leadership:  a review and synthesis” .  Journal of 
Management. 37(4): 1228-1261.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๙ 
 

 

 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 
โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐ 

เพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
   

ค าชี้แจง    
  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนส าคัญของการวิจัยเรื่อง “โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น า
เชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร” ข้อมูลของท่านที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นความลับและใช้ประโยชน์เพ่ือการ
ศึกษาวิจัยเท่านั้น ผู้วิจัยจึงขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและ
ตอบครบทุกข้อ โดยแบบสอบถามส าหรับการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น ๖ ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงบารมี  
 ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐด้านอาหาร  
 ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมทศบารมี  
 ตอนที่ ๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
             ธุรกิจอาหาร 
 ตอนที่ ๖ ปัญหาและข้อเสนอแนะ   
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ 
 

   นางสาวศศิธร อนันตพันธุ์พงศ์ 
                                          นสิิตหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

                                            สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

                                           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

รหัสแบบสอบถาม________ 

......___......___________ 



๓๒๐ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน   ที่ตรงตามข้อมูลของท่าน 

 ๑.  เพศ                   

   ๑)   ชาย    ๒)  หญิง 

 ๒.  อายุ             

   ๑)  ๒๐–๓๐ ป ี  ๒)  ๓๑–๔๐ ป ี  

   ๓)  ๔๑–๕๐ ป ี  ๔)  ๕๑ ปี ขึ้นไป  

 ๓. ระดับการศึกษา  

   ๑)  ต่ ากว่าปริญญาตรี   ๒)  ปริญญาตรี 

   ๓)  ปริญญาโทข้ึนไป        

 ๔. ต าแหน่งงาน 

   ๑)  ผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป) 

   ๒)  ผู้บริหารระดับกลาง (ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกข้ึนไป) 

   ๓)  ผู้บริหารระดับต้น (ตั้งแต่หัวหน้าขึ้นไป)   

 ๕. อายุการท างาน 

   ๑)  ๑–๕ ป ี   ๒)  ๖–๑๐ ป ี ๓)  ๑๑–๑๕ ป ี

   ๔)  ๑๖–๒๐ ป ี ๕)  ๒๑ ปี ขึ้นไป   
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ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงบารมี 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 
๑. มีวิสัยทัศน์  
๑ ผู้น าที่สามารถสร้างวิสัยทัศน์ให้ท่านเชื่อมั่นและ

ด าเนินการให้บรรลุ เป้าหมาย สามารถส่งผลต่อ

ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน  

     

๒ ผู้น าที่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติตาม

ได้  สามารถส่ งผลต่อผลส า เร็จการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

     

๓ ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ในการใช้กลยุทธ์ที่ไม่ยึดติดกับรูป

แบบเดิม ๆ สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

 

     

๔ ผู้น าที่สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้

แม่นย า สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

     

๕ ผู้น าที่มีความไวในการรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมเพ่ือ

ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการท างานขององค์กร 

สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง

องค์กรของท่าน 
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ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 
๒. มีศิลปะในการสื่อสาร  
๖ ผู้น าที่สื่อสารให้ท่านเข้าใจในวิสัยทัศน์ สามารถส่งผลต่อ

ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

     

๗ ผู้น าที่ สื่ อสารได้ชัดเจนทั้ ง เป้าหมายและวิธีการ 

สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง

องค์กรของท่าน 

     

๘ ผู้น าที่สามารถชักจูง กระตุ้น ปลุกเร้าให้ท่านยอมรับใน

ความคิดโดยไม่มีข้อสงสัย สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

     

๙ ผู้น าที่ท าให้ท่านรักใคร่และเต็มใจเชื่อฟัง สามารถส่งผล

ต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ

ท่าน 

     

๑๐ ผู้น าที่ท าให้ท่านพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่า 

สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง

องค์กรของท่าน 
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ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 
๓. มีความซื่อสัตย์  
๑๑ ผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

     

๑๒ ผู้น าที่มีมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูง สามารถส่งผลต่อ

ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

     

๑๓ ผู้น าที่พยายามยกระดับความประพฤติและพัฒนา

จริยธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สูงขึ้น สามารถส่งผล

ต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ

ท่าน 

     

๑๔ ผู้น าที่สามารถท าให้ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่

ดีงาม สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

     

๑๕ ผู้น าที่ท าให้ท่านปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม และ

พฤติกรรมการท างานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและ

ธรรมาภิบาลองค์กร สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

     

  



๓๒๔ 
 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 
๔. สร้างแรงจูงใจ  
๑๖ ผู้น าที่ท าให้ท่านใช้ความพยายามในการท างานเพ่ือ

บรรลุเป้าหมายด้วยการให้ค่าตอบแทน รางวัล โบนัส 

การยกย่องชมเชย สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

 

ผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ

ท่าน 

 

     

๑๗ ผู้น าที่ท าให้ท่านใช้ความพยายามในการท างานเพ่ือ

บรรลุเป้าหมายจากแรงจูงใจภายในที่เกิดจากความพึง

พอใจ ความส าเร็จ และการมีส่วนร่วม สามารถส่งผล

ต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ

ท่าน 

     

๑๘ ผู้น าที่กระตุ้นจูงใจให้ท่านท างานในเป้าหมายที่ท้าทาย

ได้  สามารถส่ งผลต่อผลส า เร็จ การบริหารการ

เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

     

๑๙ ผู้น าที่กระตุ้นจูงใจให้ท่านท างานที่ซับซ้อนยากล าบาก

หรือในภาวะวิกฤตได้ สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

     

๒๐ ผู้น าที่จูงใจให้ท่านท างานได้หลายแบบทั้งแบบที่ต้อง

ท าคนเดียวและร่วมกันท าเป็นทีม สามารถส่งผลต่อ

ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๕ 
 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 
๕. เป็นแบบอย่างที่ดี  
๒๑ ผู้น าที่มีคุณลักษณะเป็นแบบอย่างทางความคิด และ

พฤติกรรม สร้างความประทับใจให้กับท่านได้ยึดถือและ

ปฏิบัติตาม สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

     

๒๒ ผู้น าที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ท่านในด้านความมีวิสัยทัศน์

สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง

องค์กรของท่าน 

     

๒๓ ผู้น าที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ท่านในความเป็นผู้มีศิลปะใน

การสื่อสาร สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

 

     

๒๔ ผู้น าที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ท่านในด้านความซื่อสัตย์ 

สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง

องค์กรของท่าน 

 

     

๒๕ ผู้น าที่ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ท่านในด้านการสร้าง

แรงจูงใจ สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๖ 
 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐด้านอาหาร 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 
๑. ด้านความม่ันคงอาหาร  
๑ นโยบายที่ก่อให้ เกิดความมั่นคงด้านอาหารและ

โภชนาการอย่างยั่งยืน สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

 

     

๒ นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต

อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

 

     

๓ นโยบายส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีเป้าหมายทาง

โภชนาการ สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

 

     

๔ นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหารด้วย

นวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

 

     

๕ นโยบายการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถส่งผลต่อ

ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๗ 
 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 
๒. ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
๖ นโยบายส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการผลิตอาหาร 

เช่น GMP, HACCP เ พ่ือความมั่นใจในอาหารที่มี

คุณภาพและปลอดภัย สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

 

     

๗ นโยบายสนับสนุนให้เอกชนลงทุนในงานวิจัยและ

พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สามารถ

ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร

ของท่าน 

 

     

๘ นโยบายส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภค

อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย สามารถส่งผลต่อ

ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

 

     

๙ นโยบายการเพ่ิมขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ

ตรวจสอบให้มีมาตรฐาน สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

 

     

๑๐ นโยบายปรับปรุ งกฎระเบียบหรือข้อก าหนดที่

เกี่ยวข้องเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเป็น

ธรรม สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๘ 
 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 
๓. ด้านอาหารศึกษา  
๑๑ นโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมเพ่ือ

สุขภาวะที่ดี สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

 

     

๑๒ นโยบายส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

 

     

๑๓ นโยบายสนับสนุนให้มีการวิจัยที่สามารถน า ไป

ประยุกต์ใช้ด้านอาหารและโภชนาการ สามารถส่งผล

ต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ

ท่าน 

 

     

๑๔ นโยบายการจัดการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับอาหารและโภชนาการ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

     

๑๕ นโยบายส่งเสริมให้ผู้ที่มีบทบาทในห่วงโซ่อาหารมี

ความรู้ด้านอาหารศึกษาอย่างเหมาะสม สามารถส่งผล

ต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ

ท่าน 

 

     

  



๓๒๙ 
 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 
๔. ด้านการบริหารจัดการ  
๑๖ นโยบายปรับปรุงและเสริมความเข้มแข็งโครงสร้าง

องค์กร สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

 

     

๑๗ นโยบายพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในห่วงโซ่อาหาร 

สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง

องค์กรของท่าน 

 

     

๑๘ นโยบายติดตามประเมินปัญหาและอุปสรรคการใช้

กฎหมาย สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 

 

     

๑๙ นโยบายพัฒนาฐานข้อมูลด้านอาหาร สามารถส่งผล

ต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ

ท่าน 

 

     

๒๐ นโยบายการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารที่มีอยู่
ให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึงและการ
น าไปใช้ สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

  



๓๓๐ 
 

ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมทศบารมี 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 
ด้านการน าตน  
๑. รักษากายวาจา (ศีลบารมี)  
๑ ผู้น าที่ปฏิบัติตนด้วยการไม่ท าทุจริต  มีส่วนต่อการ

สร้างผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ
ท่าน 
 

     

๒ ผู้น าที่ปฏิบัติตนด้วยความประพฤติดีงามถูกต้องตาม
ระเบียบวินัย มีส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

๓ ผู้น าที่ปฏิบัติตนภายใต้กรอบศีลธรรมมุ่งประโยชน์
ส่วนรวม  มีส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

๒. มีความสงบใจ (เนกขัมมบารมี)  
๔ ผู้น าที่ปฏิบัติตนด้วยการไม่มัวเมาต่อสิ่งยั่วยุ คือความ

โลภ มีส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

๕ ผู้น าที่ปฏิบัติตนด้วยการไม่มัวเมาต่อสิ่งยั่วยุ คือความ
โกรธ มีส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

๖ ผู้น าที่ปฏิบัติตนด้วยการไม่มัวเมาต่อสิ่งยั่วยุ คือความ
หลง มีส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

 

 

 



๓๓๑ 
 
 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 
๓. มีความเพียรพยายาม (วิริยบารมี)  

๗ ผู้น าที่ปฏิบัติตนด้วยความพากเพียรแกล้วกล้า ไม่เกรง
กลัวอุปสรรค มีส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

๘ ผู้น าที่ปฏิบัติตนด้วยความบากบั่นอุตสาหะในการ
บริหารงาน มีส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

๙ ผู้น าที่ปฏิบัติตนด้วยความเพียรพยายามพัฒนากิจการ
งานให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น มีส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

๔. มีความจริงใจ (สัจจบารมี)  
๑๐ ผู้น าที่ปฏิบัติตนด้วยความเป็นผู้มีสัจจะในค าพูด มีส่วน

ต่อการสร้างผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
องค์กรของท่าน 
 

     

๑๑ ผู้น าที่ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ในการท าหน้าที่ มี
ส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
องค์กรของท่าน 
 

     

๑๒ ผู้น าที่ปฏิบัติตนด้วยความจริงใจในการรักษาสัจจะทั้ง
ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

 

 

 

 



๓๓๒ 
 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 
ด้านการน าคน  
๕. รู้จักให้ (ทานบารมี)  
๑๓ ผู้น าที่ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยการเสียสละช่วยเหลือผู้ อ่ืน

ด้วยการให้วัตถุสิ่งของต่าง ๆ  มีส่วนต่อการสร้าง
ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

๑๔ ผู้น าที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการให้อภัยในสิ่งที่ควรอภัยได้ 
มี ส่ ว นต่ อการสร้ า งผลส า เ ร็ จ กา รบริ ห า ร ก า ร
เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

๑๕ ผู้น าที่ปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนด้วยการให้ความรู้ ให้ธรรมะ มี
ส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
องค์กรของท่าน 
 

     

๖. มีความรักใคร่ปรารถนาดี (เมตตาบารมี)  
๑๖ ผู้น าที่ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความรักและปรารถนาดี มี

ส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
องค์กรของท่าน 
 

     

๑๗ ผู้น าที่ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มีส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

๑๘ ผู้น าที่ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยการไม่เบียดเบียนท าร้ายผู้อ่ืน 
มี ส่ ว นต่ อการสร้ า งผลส า เ ร็ จ กา รบริ ห า ร ก า ร
เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

  



๓๓๓ 
 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 
๗. มีความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี)  

๑๙ ผู้น าที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการวางใจเป็นกลาง มีส่วนต่อ
การสร้างผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ของท่าน 
 

     

๒๐ ผู้น าที่ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยการรู้จักวางใจให้ราบเรียบ
สม่ าเสมอ มีส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

๒๑ ผู้น าที่ปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนด้วยการบริหารงานด้วยความ
เที่ยงธรรมไม่ล าเอียงด้วยอคติ ๔ (คือล าเอียงเพราะรัก 
ล าเอียงเพราะโกรธ ล าเอียงเพราะหลง และล าเอียง
เพราะกลัว) มีส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

ด้านการน างาน  
๘. มีความรู้ (ปัญญาบารมี)  
๒๒ ผู้น าที่ปฏิบัติงานด้วยความมีวิสัยทัศน์ในการคิดอ่าน

อย่างรอบด้าน (จักขุมา) มีส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

๒๓ ผู้น าที่ปฏิบัติงานด้วยความรอบรู้ในการบริหารงาน (วิธุ
โร) มีส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

๒๔ ผู้น าที่ปฏิบัติงานด้วยปัญญารอบรู้ในการบริหารคน 
(นิสสยสัมปันโน) มีส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

 

 



๓๓๔ 
 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 
๙. มีความอดทน (ขันติบารมี)  
๒๕ ผู้น าที่ปฏิบัติงานด้วยความอดทนต่อความยากล าบาก

และอุปสรรคเพ่ือให้งานส าเร็จบรรลุเป้าหมาย มีส่วน
ต่อการสร้างผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
องค์กรของท่าน 
 

     

๒๖ ผู้น าที่ปฏิบัติงานด้วยความทนทานของจิตใจในการ
ควบคุมตนให้อยู่ในอ านาจของเหตุผล มีส่วนต่อการ
สร้างผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ
ท่าน 
 

     

๒๗ ผู้น าที่ปฏิบัติงานด้วยการควบคุมตนในแนวทางการ
ท างานที่ตั้งไว้เพ่ือจุดหมายอันชอบโดยไม่ลุอ านาจ
กิเลส มีส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

๑๐. มีความตั้งใจม่ัน (อธิษฐานบารมี)  
๒๘ ผู้น าที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการท า

หน้าที่ในทางสร้างสรรค์ มีส่วนต่อการสร้างผลส าเร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน 
 

     

๒๙ ผู้น าที่ปฏิบัติงานโดยที่เมื่อตัดสินใจแล้วจะลงมือท า
โดยไม่ย่อท้อ จนกว่าจะบรรลุผลส าเร็จ มีส่วนต่อการ
สร้างผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ
ท่าน 
 

     

๓๐ ผู้น าที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและส่วนรวม มีส่วนต่อ
การสร้างผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ของท่าน 

     

 



๓๓๕ 
 

ตอนที่ ๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจ

อาหาร 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 
๑. มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง  
๑ องค์กรของท่ านมี การปรั บ เปลี่ ยนทิ ศทางการ

ด าเนินงาน พันธกิจ และวิสัยทัศน์ให้สอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลง 

     

๒ องค์กรของท่านมีการปรับกลยุทธ์ทางด้านการผลิต

และเทคโนโลยีให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

     

๓ องค์กรของท่านมีการปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาด

และการกระจายสินค้าให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

     

๔ องค์กรของท่านมีการปรับกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

     

๕ องค์กรของท่านมีการปรับกลยุทธ์ทางด้านการลงทุน

ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

     

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่  
๖ องค์กรของท่านมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ของ

การร่วมมือกันท างานเป็นทีม 

     

๗ องค์กรของท่านมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ของ

การกล้าคิดกล้าท าสิ่งใหม่ ๆ 

     

๘ องค์กรของท่านมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ของ

มุ่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

๙ องค์กรของท่านมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่

มุ่ งมั่น ในการผลิตและให้บริการสินค้าอาหารที่

ปลอดภัย และมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม 

     



๓๓๖ 
 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 
๑๐ องค์กรของท่านมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่มี

ความซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา 

     

๓. ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม  

๑๑ องค์กรของท่านมี การปรับโครงสร้ า งองค์กร ให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์

องค์กร 

     

๑๒ องค์กรของท่านมี การปรับโครงสร้ า งองค์กร ให้

เหมาะสมเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

๑๓ องค์กรของท่านมี การปรับโครงสร้ า งองค์กร ให้

เหมาะสมเพื่อกระจายอ านาจการตัดสินใจ 

     

๑๔ องค์กรของท่านมี การปรับโครงสร้ า งองค์กร ให้

เหมาะสมเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

     

๑๕ องค์กรของท่านมี การปรับโครงสร้ า งองค์กร ให้

เหมาะสมเพ่ือควบคุมต้นทุนและลดการท างานที่

ซ้ าซ้อน 

     

๔. มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้  
๑๖ องค์กรของท่านมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

     

๑๗ องค์กรของท่านมีการน าเทคโนโลยีทางด้านการผลิต 

อุปกรณ์ เครื่องจักรและสายการผลิตสินค้าใหม่ ๆ มา

ใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 

     

๑๘ องค์กรของท่านมีการน านวัตกรรมมาใช้ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต การเก็บรักษา และการขนส่ง  

     

๑๙ องค์กรของท่านมีการน านวัตกรรมการผลิตมาใช้

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐทางด้านอาหาร 

     



๓๓๗ 
 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 
๒๐ องค์กรของท่านมีการน านวัตกรรมการผลิตและ

เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการประหยัดทรัพยากรและลด

การสูญเสีย   

     

๕. บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  

๒๑ องค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

     

๒๒ องค์กรของท่านจัดให้มีการพัฒนาความรู้ ให้กับ

บุคลากรเพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

     

๒๓ องค์ กรของท่ านจั ด ให้ มี การ พัฒนาทั กษะการ

ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรเพ่ือให้มีความพร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

     

๒๔ บุคลากรในองค์กรของท่านแสดงออกถึงพฤติกรรมที่มี

ความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน

องค์กร 

     

๒๕ บุคลากรในองค์กรของท่านมีทัศนคติที่ดีในการท างาน

และพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร 

     

 

 

  



๓๓๘ 
 

ตอนที่ ๖ ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร 
 
๑. ด้านการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง  
 ปัญหา 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๒. ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ 
 ปัญหา 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .................................. 
..................................................................................... .......................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
................................................................................................................................................................ 
๓. ด้านการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม 
 ปัญหา 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................... ......................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................... ......................... 
................................................................................................................................................................ 
  



๓๓๙ 
 

๔. ด้านการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 
 ปัญหา 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................ ................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
๕. ด้านการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ปัญหา 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 

 
 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 

 

  



๓๔๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
เร่ือง โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือ

ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

 
 

ค าชี้แจง 
แบบสัมภาษณ์นี้  จัดท าขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการท าวิจัยเรื่อง สมการ

โครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร โดยมี  รองศาสตราจารย์  ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ และ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง เป็นที่ปรึกษาและก ากับดูแล ซึ่งผู้วิจัยจะน าเทปบันทึกเสียง
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ท าการถอดเทป สรุปประเด็นที่ตรงกัน เพ่ือ
วิเคราะห์ อธิบาย ตีความ และสังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ เพ่ือจัดท าและน าเสนอเป็นงานวิจัยที่
สมบูรณ์ 

ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบค าถามตามความเป็นจริงเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์จะเก็บเป็นความลับและใช้เพ่ือประกอบใน
การท าวิจัยเท่านั้นโดยจะไม่มีผลกระทบใด ๆต่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ครั้ง
นี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
     นางสาวศศิธร อนันตพันธุ์พงศ์ 

                                          นสิิตหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
                                            สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

     บัณฑิตวิทยาลัย 
                                           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๓๔๑ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาลักษณะผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบาย
ภาครัฐที่ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ๓) เพ่ือน าเสนอ
โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
เร่ือง โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือ 

      ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
  
 

 
 
 
 
ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
 ชื่อ..............................................................ฉายา/นามสกุล....................................................... 
 ต าแหน่ง......................................................สังกัด..................................................................... 
  สัมภาษณ์วันที่.............................................สถานที่.................................................................. 
ตอนที่ ๒ ผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
 ๒.๑ ลักษณะของผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านเป็นอย่างไร 
 ๑) มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง อย่างไรบ้าง
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 ๒) มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ อย่างไรบ้าง
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 ๓) มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม อย่างไรบ้าง
........................……………….………………………………………………………………………………………………………………. 
........................……………….………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๔) มีการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้มาใช้ อย่างไรบ้าง 
..................................................................................................................................................................................... 
........................……………….………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๕) มีการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างไรบ้าง
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 



๓๔๒ 
 

 ๒.๒ ภาวะผู้น าเชิงบารมี 
 ๑) ความมีวิสัยทัศน์ ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านได้อย่างไร
บ้าง 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
 ๒) การมีศิลปะในการสื่อสาร ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านได้
อย่างไรบ้าง 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
 ๓) การมีความซื่อสัตย์ ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของในองค์กรของท่านได้
อย่างไรบ้าง 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
 ๔) การสร้างแรงจูงใจ ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านได้อย่างไร
บ้าง 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 ๕) การเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านได้
อย่างไรบ้าง 
..................................................................................................................................................................................... 
.................................................................….….………………………………………………………………………………………. 
..................................................................................................................................................................................... 
  
  



๓๔๓ 
 

 ๒.๓ นโยบายภาครัฐด้านอาหาร 
 ๑) นโยบายด้านความมั่นคงอาหาร ที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการด้วย
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
องค์กรของท่านได้อย่างไรบ้าง 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
 ๒) นโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดยสร้างความมั่นใจในอาหารที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ สามารถส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
องค์กรของท่านได้อย่างไรบ้าง
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
 ๓) นโยบายด้านอาหารศึกษา ที่เน้นการวิจัยและการจัดการองค์ความรู้ด้านอาหาร สามารถ
ส่งผลต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านได้อย่างไรบ้าง 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
 ๔) นโยบายด้านการบริหารจัดการอาหาร อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถส่งผล
ต่อผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านได้อย่างไรบ้าง
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
  
  
  



๓๔๔ 
 

 ๒.๔ หลักธรรมทศบารมี 
 ๑) หลักธรรมทศบารมีด้านการน าตน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลส าเร็จการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านได้อย่างไรบ้าง 
 (๑) รักษากายวาจา (ศีลบารมี) 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
  (๒) มีความสงบใจ (เนกขัมมบารมี) 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
 (๓) มีความเพียรพยายาม (วิริยบารมี) 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
  (๔) มีความจริงใจ (สัจจบารมี)  
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
  
  



๓๔๕ 
 

 ๒) หลักธรรมทศบารมีด้านการน าคน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลส าเร็จการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านได้อย่างไรบ้าง  
  (๕) รู้จักให้ (ทานบารมี) 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
 (๖) มีความรักใคร่ปรารถนาดี (เมตตาบารมี) 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
  (๗) ความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขาบารมี)  
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
. 
 ๓) หลักธรรมทศบารมีด้านการน างาน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลส าเร็จการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านได้อย่างไรบ้าง  
  (๘) มีความรอบรู้ (ปัญญาบารมี) 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
 (๙) มีความอดทน (ขันติบารมี) 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................... 
 (๑๐) มีความตั้งใจมั่น (อธิษฐานบารมี)  
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
  
  



๓๔๖ 
 

ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร 

๑) ท่านมีปัญหาในการบูรณาการภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพื่อผลส าเร็จการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านหรือไม่ อย่างไร 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 

๒) ท่านมีข้อเสนอแนะในการบูรณาการภาวะผู้น าเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่าน อย่างไรบ้าง 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๗ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๘ 
 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 
 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มีจ านวน ๕ 
คน ประกอบด้วย 
 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

เ พ่ือสร้ า งความเชื่ อมโยงด้ านอาหารและ
โภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าภาควิชารั ฐศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารย์ประจ าภาควิชารั ฐศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๕. อาจารย์ ดร.ล าพอง กลมกูล อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ และรักษาการ
ผู้อ านวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหาร
วิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

  



๓๔๙ 
 

 

 

 



๓๕๐ 
 

 



๓๕๑ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการหาค่าดัชนี IOC และ CVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕๒ 
 

 



๓๕๓ 
 

 

 

 



๓๕๔ 
 

 

 

 

 



๓๕๕ 
 

 

 

 



๓๕๖ 
 

 

 

 



๓๕๗ 
 

 



๓๕๘ 
 

 

 



๓๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 



๓๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๓๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖๒ 
 

 

 



๓๖๓ 
 

 

 
 



๓๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมแีละ

นโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ

ธุรกิจอาหาร (เฉพาะสว่นที่ส าคัญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖๕ 
 

 

 

  



๓๖๖ 
 

 

 



๓๖๗ 
 

 



๓๖๘ 
 

 



๓๖๙ 
 

 



๓๗๐ 
 

 



๓๗๑ 
 

 



๓๗๒ 
 

 



๓๗๓ 
 

 



๓๗๔ 
 

 



๓๗๕ 
 

  



๓๗๖ 
 

 
 



๓๗๗ 
 

 

 



๓๗๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗๙ 
 

 

 



๓๘๐ 
 

 



๓๘๑ 
 

 



๓๘๒ 
 

 



๓๘๓ 
 

 



๓๘๔ 
 

 

 



๓๘๕ 
 

 

 



๓๘๖ 
 
 

 



๓๘๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘๘ 
 

 
 

โมเดลก่อนการปรับ 



๓๘๙ 
 

 

โมเดลหลังการปรับ 



๓๙๐ 
 

 

โมเดลหลังการปรับ 



๓๙๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคญัและภาพประกอบการสัมภาษณเ์ชิงลึก 

  



๓๙๒ 
 

รายช่ือผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  
   ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๑๘ รูปหรือคน ประกอบด้วย 
 
๑. พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

๒. พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.  
    (วีระนนท์ วีรนนฺโท)   

เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช 

๓. ศาสตราจารย์พิเศษ  
    ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ 

ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา 

๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
    ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 

ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

๖. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๗. ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙. ศาสตราจารย์พิเศษ  
    ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร   

ประธานคณะกรรมการด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 

๑๐. นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง ประธานคณะกรรมการด้านความมั่นคงอาหาร และ
ประธานคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 

๑๑. นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 



๓๙๓ 
 

๑๒. นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ ผู้ เชี่ ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

๑๓. ดร.สายันต์ รวดเร็ว   นักวิชาการอาหารและยาช านาญการ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

๑๔. ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล    รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภค
ภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)   

๑๕. นายธรรศ ทังสมบัติ นายกกิตติมศักดิ์และประธานกลุ่มผู้ผลิตอาหาร
ทะเล 

๑๖. ดร.องอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน 
๑๗. นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป  
๑๘. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป 
  

 
   
  
     
      
     
     

 

 

  



๓๙๔ 
 

 

 

 



๓๙๕ 
 

 

 

 



๓๙๖ 
 

 

 



๓๙๗ 
 

 

 

 



๓๙๘ 
 

 

 



๓๙๙ 
 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วดัพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 
๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

 



๔๐๐ 
 

 

 

สัมภาษณ์ พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท)  เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช 
๗ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

 

สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา 
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 



๔๐๑ 
 

 

สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

 

สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรโชต ิเกิดแก้ว หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

 



๔๐๒ 
 

 

สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
 

 

สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  



๔๐๓ 
 

 

สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

 

สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร   
ประธานคณะกรรมการด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  



๔๐๔ 
 

 

สัมภาษณ์ นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง ประธานคณะกรรมการด้านความม่ันคงอาหาร และ
ประธานคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 

๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 



๔๐๕ 
 

 

สัมภาษณ์ ดร.สายันต์ รวดเร็ว  นักวิชาการอาหารและยาช านาญการ  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 

๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

 

สัมภาษณ์ ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล   รองกรรมการผู้จัดการบริหาร  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 



๔๐๖ 
 

 

สัมภาษณ์ นายธรรศ ทังสมบัติ  นายกกิตติมศักดิ์และประธานกลุ่มผู้ผลิตอาหารทะเล 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

 

สัมภาษณ์ นายพัลลภ บุญถึง แทน ดร.องอาจ กิตติคุณชัย 
 อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน 

๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ 



๔๐๗ 
 

 

สัมภาษณ์ นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม   เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป 
๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 

 
 

 

สัมภาษณ์ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป 
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

  



๔๐๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

รายชื่อผู้เข้าร่วมและภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

  



๔๐๙ 
 

รายช่ือผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ  
    
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิ ก า รบดี ฝ่ า ยกิ จกา รทั่ ว ไป  และ

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เ พ่ือสร้างความเชื่อมโยงด้านอาหารและ
โภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ 

๕. อาจารย์พรทิพย์ เดชเกรียงไกรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๖. อาจารย์พลอากาศตรี ดร. นภัทร แก้วนาค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ความมั่นคงและ
ไซเบอร์ กองทัพอากาศ 

๗. อาจารย์ ดร.ล าพอง กลมกูล อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ และรักษาการ
ผู้อ านวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหาร
วิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุรยิา รักษาเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง 
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์  ( น า น า ช า ติ ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



๔๑๐ 
 

  

 



๔๑๑ 
 

 



๔๑๒ 
 

 



๔๑๓ 
 

 

 

สนทนากลุ่มเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

 



๔๑๔ 
 

 

สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อ
สร้างความเชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

 

สนทนากลุ่มเฉพาะ  อาจารย์พรทิพย์ เดชเกรียงไกรกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

  



๔๑๕ 
 

 

สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ พลอากาศตรี ดร. นภัทร แก้วนาค  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ความมั่นคงและไซเบอร์ กองทัพอากาศ 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 

 

สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.ล าพอง กลมกูล อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ และรักษาการ
ผู้อ านวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 



๔๑๖ 
 

 

สนทนากลุ่มเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 



๔๑๗ 
 

 

สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

 
 

สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 



๔๑๘ 
 

 
 

สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้วิจัย นางสาวศศิธร อนันตพันธุ์พงศ์ 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 

 
 

 



๔๑๙ 
 

ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ – สกุล : นางสาวศศิธร อนันตพันธุ์พงศ์ 
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
ภูมิล ำเนำที่เกิด : กรุงเทพมหานคร 
กำรศึกษำ  
พ.ศ.๒๕๒๕ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) เกียรตินิยม 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๔๔ : ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  
  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๖๐ : ธรรมศึกษาชั้นเอก ส านักเรียนวัดธรรมมงคล   

พ.ศ.๒๕๖๒ : มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  
พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๔๑ : ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมอาหารและชีวภาพ  ส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยี บริษัท พรีเมียร์โกลเบิลคอร์เปอเรชั่น จ ากัด   
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๒   : Senior Vice President Research and Quality Assurance  
  บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  

ผลงำนทำงวิชำกำร : Sasitorn Anantapanpong. (2020). A Causal Model of the 
 Future Government in Thailand using Ten Perfectioned 
 Buddhist Leadership, presented at 1st International 
 Conference on Multidisciplinary and Current Educational 
 Research (ICMCER_2020) on 30-31 July 2020. Solid State 
 Technology. 63 (2s): 1403-1411. 
:   ศศิธร อนันตพันธุ์พงศ์. (๒๕๖๓). พุทธบูรณาการการจัดการภาครัฐด้าน
 อาหารตามหลักราชสังคหวัตถุ ๔. โครงกำรสัมมนำวิชำกำรระดับชำติ  
 ครั้งที่ ๖ (ระบบออนไลน์) บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
 กรณรำชวิทยำลัย ๒๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓: ๔๐๗-๔๑๔. 
:   ศศิธร อนันตพันธุ์พงศ์. (๒๕๖๔). พุทธภาวะผู้น าเชิงทศบารมีเพ่ือการ
 บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร. วำรสำรพุทธจักร (ฉบับพิเศษ): 



๔๒๐ 
 

 สัมมนำวิชำกำรนำนำชำติ ณ มหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำสีหนุรำช 
 ประเทศกัมพูชำ ๒๗  มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ : ๕๓๓-๕๔๒. 
:   ศศิธร อนันตพันธุ์พงศ์. (๒๕๖๕). โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้น า
 เชิ งทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพ่ือผลส าเร็จการบริหารการ
 เปลี่ ยนแปลงของผู้ ประกอบการธุ รกิ จอาหาร .  วำรสำร มจร 
 สังคมศำสตร์ปริทรรศน์ ปีท่ี ๑๑ ฉบับที่  ๓ (พฤษภำคม – มิถุนำยน). 

ปีท่ีเข้ำศึกษำ : ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ : ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๒๐ หมู่บ้านสินธร ถนนแฮ้ปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
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