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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ศึกษาระดับการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงพุทธและการพัฒนาองค์การสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 4) ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 161 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมมีคา่เฉลีย่อยู่ในระดับมาก 2) การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการ
พัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธ์
กันเชิงบวกในระดับปานกลาง (r=.69) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ4) ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
องค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้แก่ หน่วยงานควรจัดหาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอ และควรจัดอบรม 
แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทุกภาคส่วน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมเพิ่มขึ้น 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าเชิงพุทธ, องค์การแห่งการเรียนรู้, ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
 

Abstract 
 This research aimed at studying 1) the level of Buddhist leadership of the exclusives of 
Provincial Offices of Buddhism in the Northeast, 2) the level of the organizational development into 
learning organization of Provincial Offices of Buddhism in the Northeast, 3) the relationship between 
Buddhist leadership and the organizational development into learning organization of Provincial 
Offices of Buddhism in the Northeast, and 4) the recommendations for improvement of the 
organizational development into learning organization of Provincial Offices of Buddhism in the 
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Northeast. The sample in this research was 161 officials in Provincial Offices of Buddhism in the 
Northeast. The research instrument used was a questionnaire. Statistical tools were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation and content analysis to 
analyze qualitative data. The research findings revealed that; 1) Buddhist leadership of the exclusives 
of Provincial Offices of Buddhism in the Northeast was at a  high level in overall, 2) the organizational 
development into learning organization of Provincial Offices of Buddhism in the Northeast was at a  
high level in overall, 3) the relationship between Buddhist leadership and the organizational 
development into learning organization of Provincial Offices of Buddhism in the Northeast was 
positive at the medium level (r= .69) which was statistically significant at the .01 level, and 4) the 
recommendations for improvement of the organizational development into learning organization 
mainly included; the organization should provide appropriate and sufficient human resources, in 
addition, it should be provide training, exchange and networking learning for them, and allocate 
budget  for educational quality for Phrapariyattidhamma increasingly.  
Keywords: Buddhist Leadership, Learning Organization, Provincial Offices of Buddhism 
 
1. บทน า 
 สังคมปัจจุบันเป็นสังคมมีการใช้ฐานความรู้ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันว่าองค์กรใดที่มีความรู้หรือมีฐานข้อมูลที่มาก
ย่อมได้เปรียบองค์กรอื่น จึงมีความจ าเป็นที่จะเสริมสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงและมีความสามารถทางแข่งขันสูงไม่ว่า
จะเป็นองค์กรของภาครัฐหรือเอกชน ในส่วนของภาครัฐ
ได้มีการก าหนดแนวทางด าเนินงานไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี      
พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลผลความรู้ ในด้านต่างๆ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้ างวิ สัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้ เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ผลักดันให้องค์การพัฒนา
ไปสู่การบรรลุสัมฤทธิผลก็คือ ผู้ น าองค์การ ซึ่งผู้น า
องค์การเป็นผู้มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลง
ขององค์การ สอดรับกับภาวัฒน์ พันธุ์แพ [1] ที่ได้กล่าวว่า

การเปลี่ยนแปลงองค์การจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหาก
ผู้น าไม่เป็นผู้ริเริ่มโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะต้องท าให้บุคลากรในองค์การ
ยอมรับและมีความรู้สึกร่วมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็น
ภารกิจท่ีท้าทายส าคัญของผู้น าองค์การในปัจจุบัน  
 เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศนับถือพระพุทธศาสนา จึงท าให้ผู้คนใช้
หลักธรรมค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตมาอย่างช้านาน โดยการ
น าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและการ
บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหารนั้น มีการน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้  
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกับตัวผู้น าขององค์การ ท่ีเรียก
กันว่า ภาวะผู้น าเชิงพุทธหรือภาวะผู้น าแนวพุทธ ดังที่
ปรากฏให้เห็นในผลงานวิจัยของไสว บุญขวัญ [2] ที่ท า
การวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงพุทธของก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่บ้ านน าหลักธรรมพรหมวิหาร  4          
ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของผู้น า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารใน
องค์การต่างๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรประสบ
ผลส าเร็จได้  
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ
โดยการท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การ
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อุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา 
ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้
เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ งให้การ
สนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา ด้วยคนไทย
ส่วนใหญ่ได้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะแห่ง
ชีวิต สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน นับแต่โบราณกาล  
จวบจนปัจจุบันที่ชาติไทยเรามีความมั่นคง ด ารงเอกราช 
มีอธิปไตยเป็นอิสรเสรี อยู่ได้ตราบเท่าทุกวันนี้ ก็ด้วยคน
ใน ช า ติ ยึ ด มั่ น อ ยู่ ใ นส า มั ค คี ต า ม หลั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม 
ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างคนในชาติ 
ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา ดั งนั้น 
หลักธรรมค าสั่งสอนทางศาสนาจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาและความมั่ นคงของประ เทศชาติ  [ 3]        
และจากการศึกษาพบว่า ยังไม่มีผลงานวิจ ัยใด  ๆ          
ที่น าเสนอเกี่ยวกับผลกระทบหรืออิทธิพลของภาวะผู้น า
เชิงพุทธที่มีต่อการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยเฉพาะใน
ประเด็นการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่องภาวะผู้น าเชิงพุทธกับ
การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
โดยจะด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับระดับภาวะผู้น าเชิงพุทธ
ของผู้บริหาร ระดับการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้  หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเ ชิงพุทธ       
และการพัฒนาองค์การสู่ องค์การแห่งการ เรียนรู้         
และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองค์การสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ จะเป็น
ข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้บริหารในการพัฒนาองค์การสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการน าไปใช้
ประกอบการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เ พื่ อ ศึ กษา ร ะดั บภ า วะผู้ น า เ ชิ งพุ ท ธขอ ง         
ผู้ บริ หารส านั กงานพระพุทธศาสนาจั งหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2.2 เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิง
พุทธและการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้    
ขอ ง ส า นั ก ง า น พร ะพุ ท ธ ศ า สน า จั ง ห วั ด ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.4 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
องค์การสู่ อ งค์ การแห่ งการ เรี ยนรู้ ของส านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
3. วิธีการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึกษาเป็นบุคลากรของ
ส า นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า จั ง ห วั ด ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 20 แห่ง ซึ่งมีทั้งหมด 
จ านวน 271 คน (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใน
ภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ  ณ  วั นที่  27 มี น าคม          
พ.ศ. 2558) กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 161 คน ค านวณ    
จากสูตรของทาโร ยามาเน่ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 
4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) ตอนที่ 2 เป็นค าถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิง
พุทธของผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ลักษณะเป็น
แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตอนที่ 3 เป็นค าถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนา
องค์การสู่ อ งค์ การแห่ งการ เรี ยนรู้ ของส านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่    
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และตอนที่ 4 
เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาองค์การ  
สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) 
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ทั้งนี้ มีความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ จ านวน 65 
ข้อ เท่ากับ .9846 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ด าเนินการโดยขอหนังสือจากคณะนิติรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
จากบุ คล ากรที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตั วอย่ า งขอ งส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้วิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับบุคลากรที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดส่งขอหนังสือ พร้อม
แบบสอบถามไปให้กับกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ โดยส่ง
แบบสอบถามไปตามที่อยู่ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแนบซอง
จดหมายตอบกลับไปพร้อมกับแบบสอบถาม และท าการ
ติดตามทวงถามทางโทรศัพท์เพื่อให้ได้แบบสอบถาม
กลับมาครบจ านวน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด 
จ านวน 161 ชุด ท าการตรวจสอบความถูกต้อง และน า
แบบสอบถาม (เฉพาะที่มีข้อค าถามแบบปลายปิด)       
มาลงรหัสเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์และแปลผล และ
น าเสนอผลในรูปของค่าสถิติ  พร้อมทั้งค าบรรยาย      
ส่วนแบบสอบถามแบบปลายเปิดน ามาจัดระเบียบข้อมูล
แยกตามตัวแปรที่ศึกษาและน าไปวิเคราะห์ในรูปแบบ  
การพรรณนาบรรยาย 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ (1)    
การวิ เคราะห์ด้วยสถิติ เ ชิงพรรณนา โดยใช้การหา
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ เพื่อพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นตาม
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และ (2) การวิเคราะห์ด้วย
สถิติ เ ชิ งอนุมาน ใ ช้การวิ เ คราะห์ค่ าสั มประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation)  
 3.4.2 การวิ เคราะห์ข้อมูล เ ชิงคุณภาพ ใ ช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิง
พุทธของผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า 
ด้ านอัตตัญญุตามีค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ด  รองลงมาได้ แก่ 
ด้ านธัมมัญญุตา ด้ านกาลัญญุตา ด้ านปริสัญญุตา       
ด้านมัตตัญญุตา ด้านอัตถัญญุตา และด้านปุคคลัญญุตา 
ตามล าดับ โดยสามารถแยกพิจารณาออกเป็นรายด้าน
ดังนี ้
 4.1.1 ด้านธัมมัญญุตา พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ รู้หลักการและกฎเกณฑ์
ในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานตามเหตุผล รองลงมา
ได้แก่ เข้าใจเกี่ยวกับหลักในการบริหารจัดการหน่วยงาน
เป็นอย่างดี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ มีหลักธรรมใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้หน่วยงานมีความมั่นคง 
 4.1.2 ด้านอัตถัญญุตา พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีความมุ่งมั่น และมี
ความเพียรพยายามที่จะขับเคลื่อนนโยบายไปสู่จุดหมาย
ที่ตั้งไว้ รองลงมาได้แก่ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการ
พัฒนาหน่วยงานที่ชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ 
จัดให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีจุดเน้น
เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 4.1.3 ด้านอัตตัญญุตา พบว่า โดยภาพรวม     มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
สูงต่อการปฏิบัติหน้าที่ รองลงมาได้แก่       เป็นผู้มีจิตใจ
เมตตาโอบอ้อมอารี และมีความเสียสละ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ เป็นผู้น าวิสัยทัศน์        และสามารถ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 4.1.4 ด้านมัตตัญญุตา พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่ า เฉลี่ยสูงสุดได้แก่  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารงานใน
หน่วยงาน รองลงมาได้แก่ รู้จักวางตนได้อย่างเหมาะสม 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ให้ความส าคัญกับบุคลากร
ทุกคนมีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็นร่วมกันและเท่าเทียมกัน 
 4.1.5 ด้านกาลัญญุตา พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีความสามารถในการ
บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาได้แก่ เป็น
แบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์
กับหน่วยงานสูงสุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่         
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มีความสามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาก่อนและ
หลังได้เป็นอย่างดี 
 4.1.6 ด้านปริสัญญุตา พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ เป็นผู้มีอัธยาศัยดีและ
เป็นที่ไว้วางใจแก่สังคม ชุมชนได้เป็นอย่างดี รองลงมา
ได้แก่ ให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และข้อที่มีค่ า เฉลี่ยต่ าสุดได้แก่         
ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากร และ ประชาชน 
 4.1.7 ด้านปุคคลัญญุตา พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ เป็นผู้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
รองลงมาได้แก่ เป็นผู้ให้โอกาสและสนับสนุนบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติ งานตามต าแหน่งที่
เหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีความสามารถใน
การจัดวางบุคคลได้เหมาะสมกับงาน 
 4.2 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนา
องค์การสู่ อ งค์ การแห่ งการ เรี ยนรู้ ของส านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายด้านพบว่า ด้านการใช้เทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาได้แก่ ด้านการเพิ่มอ านาจแก่บุคลากร ด้านการ
จัดการความรู้  ด้านพลวัตการเรียนรู้  และด้านการ
ปรับเปลี่ยนองค์การ ซึ่งในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังน้ี  
 4.2.1 ด้านพลวัตการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ใช้วิธีการเรียนรู้จากการ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติครั้งต่อไป รองลงมาได้แก่ ได้รับการ
สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต อีเมล์ จดหมายข่าว หรือ
การประชุมกลุ่ มและข้อที่มี ค่ า เฉลี่ ยต่ าสุด ได้แก่มี
ความสามารถในการคิดและปฏิบัติงานที่สลับซับซ้อนได้
อย่างเป็นระบบ 
 4.2.2 ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ 
รองลงมาได้แก่ มีระบบจัดการสายการบังคับบัญชา      

ที่ไม่ซับซ้อนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารและเรียนรู้ ได้
อย่างรวดเร็ว และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ได้จัด
สถานการณ์ และวิธีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูน
ความรู้ทั้งในสายงาน และข้ามสายงาน 
 4.2.3 ด้านการเพิ่มอ านาจแก่บุคลากร พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สนับสนุน
และให้โอกาสแก่บุคลากรในการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีการสรรค์สร้างผลงาน ความคิดใหม่ๆอยู่ เสมอ 
รองลงมาได้แก่ ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ และการฝึกอบรม และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดได้แก่ มีการท างาน การเรียนรู้  และแก้ปัญหา
ร่วมกัน 
 4.2.4 ด้านการจัดการความรู้ พบว่า โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีการติดตามแนวโน้ม
ความเคลื่อนไหวจากภายนอกที่ประสบความส าเร็จอยู่
อย่างสม่ าเสมอ รองลงมาได้แก่ มีการจัดเก็บข้อมูล
ข่าวสารทั้งจากภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกอย่าง   เป็นระบบ 
 4.2.5 ด้านการใช้เทคโนโลยี พบว่า โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่จัดให้มีเทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
รองลงมาได้แก่ มีความสามารถเข้าถึงหรือใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ งเสริมการ
เรียนรู้ของบุคลากร 
 4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย “ภาวะผู้น า
เชิงพุทธกับการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ข อ ง ส า นั ก ง า น พร ะพุ ท ธ ศ า สน า จั ง ห วั ด ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก” พบว่า 
ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับ
ปานกลาง (r=.69) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 4.4 ข้อเสนอแนะแนวทางต่อการพัฒนาองค์การสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้อเสนอแนะทั้งสิ้น 
61 ข้อเสนอ โดยข้อเสนอมากที่สุดได้แก่ หน่วยงานควร
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จัดหาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอ จ านวน 
28 ข้อเสนอ คิดเป็นร้อยละ 45.90 รองลงมาได้แก่ 
หน่วยงานควรจัดอบรม แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทุกภาคส่วน จ านวน 14 ข้อเสนอ คิดเป็นร้อย
ละ 22.95 และข้อเสนอที่น้อยที่สุดได้แก่  ควรปรับ
โครงสร้างหน่วยงานให้ชัดเจน 
 
5. อภิปรายผล 
 5.1 จากผลการศึกษาที่พบว่าภาวะผู้น าเชิงพุทธของ
ผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้ ง ไ ว้  ทั้ งนี้ น่ าจะ เป็น เพราะผู้บริหารส านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
มีความรู้หลักการและกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงานตามเหตุผล มุ่งมั่น และมีความเพียรพยายาม   
ที่จะขับเคลื่อนนโยบายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ มีความ
รับผิดชอบสูงต่อการปฏิบัติหน้าที่  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารงานใน
หน่วยงาน สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
มีอัธยาศัยดีและเป็นที่ไว้วางใจแก่สังคม ชุมชนได้เป็น
อย่างดี ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาส
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของไสว บุญขวัญ [2] ที่ท าการวิจัยเรื่องภาวะ
ผู้น าเชิงพุทธของก านันและผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ก านันและผู้ใหญ่บ้านมีน า
หลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 ไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรวุฒิ นกยูงทอง [4]     
ที่ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงพุทธของข้าราชการ
ต ารวจ ช้ันสัญญาบัตรในสั งกัดต ารวจภูธรจั งหวัด
นครสวรรค์ พบว่า ภาวะผู้น าเชิงพุทธของข้าราชการ
ต ารวจช้ันสัญญาบัตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 5.2 จากผลการศึกษาที่พบว่าการพัฒนาองค์การสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ แสดง
ว่ า ส า นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า จั ง ห วั ด ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่สามารถพัฒนาองค์การให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้มากเท่าที่ควร จึงท าให้การ
ปฏิบัติงานที่สลับซับซ้อนค่อนข้างละเอียดท าได้ไม่ดี    

ขาดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในสายงาน และข้าม
สายงานบุคลากรไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
รวมทั้งนั้นยังขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
นอกจากน้ันช่องทางการแสวงหาข้อมูลข่าวสารทั้งภายใน
และภายนอกมีน้อย ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดของธงชัย สมบูรณ์ [5] ที่กล่าวว่าองค์การแห่งการ
เรียนรู้ เป็นองค์การที่บุคลากรในทุกระดับ ทั้งปัจเจก
บุคคลและส่วนรวมมีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะผลิตผลงานที่ปรารถนา องค์การแห่งการเรียนรู้
จึงเป็นองค์การที่มีผู้คนต่างขยายขีดความสามารถของ
ตนเองเพื่อสร้างผลงานที่พวกเขาต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคตและผู้คนในองค์การต้องการเรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
รูสนานี ยาโม [6] ที่ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลต่อสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า 
สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มสีภาพการเปน็
องค์การแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
 5.3 จากผลการศึกษาที่พบว่าภาวะผู้น าเชิงพุทธกับ
การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวกในระดับปานกลาง (r=.69) มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ กรณีที่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว ทั้งนี้เป็นเพราะ
ผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ให้โอกาส
และสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติต่อ
ผู้ ใต้บังคับบัญชาแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสมให้
ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์มีความรู้จักใช้คนให้ตรง
กับงาน และมีความสามารถในการจัดวางบุคคลได้
เหมาะสมกับงาน จึงท าให้การพัฒนาองค์การสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้แก่บุคลากร
ทุกคนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและให้โอกาสแก่บุคลากร
ในการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสรรค์สร้างผลงาน 
ความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีการติดตามแนวโน้มความ
เคลื่อนไหวจากภายนอกที่ประสบความส าเรจ็อยู่อย่าง จัด
ให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ โดยผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของกณิศนันท์ ดีดวง [7] ที่ท าการวิจัยเรื่องการศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี พบว่า วินัยในการเป็น
องค์การแห่ งการ เรี ยนรู้ กับประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด
จันทบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ไม่สอดคล้องกับ
วิจัยของนภาดาว เกตุสุวรรณ [8] ที่ท าการวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาพอเพียงกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษาพอเพียง ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
พอเพียงกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 6.1.1 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาองค์การสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้ 
 6.1.1.1 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การอบรมและการเรียนรู้การท างานเป็นทีม 
 6.1.1.2 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรได้วิธีการ
ส่งเสริมแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ทั้งในสายงาน และ
ข้ามสายงาน 
  6.1.1.3 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการ
ท างาน การเรียนรู้ และแก้ปัญหาร่วมกัน 
  6.1.1.4 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งจากภายในและภายนอก
อย่างเป็นระบบ 
 6.1.1.5 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของบุคลากร 
 6.1.2 ข้อเสนอแนะด้านภาวะผู้น า เ ชิงพุทธของ
ผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้ 

 6.1.2.1 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการน า
หลักธรรมไปประยุกต์ ใ ช้ในการปฏิบัติ งานเพื่อ ให้
หน่วยงานมีความมั่นคง 
 6.1.2.2 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
  6.1.2.3 หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความ
เป็นผู้น าวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยัง
บุคลากรภายในหน่วยงานได้  
 6.1.2.4 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับทุกคนมี
สิทธ์ิแสดงความคิดเห็นร่วมกันและเท่าเทียมกัน  
 6.1.2.5 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีความสามารถ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาก่อนและหลังได้เป็นอย่าง
ด ี
 6.1.2.6 ผู้บริหารควรส่งเสริมและให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร และ 
ประชาชน 
 6.1.2.7 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีความสามารถ
ในการจัดวางบุคคลได้เหมาะสมกับงาน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการพัฒนา
องค์การสู่ อ งค์ การแห่ งการ เรี ยนรู้ ของส านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคอื่นๆ  
 6.2.2 ควรศึกษาปัจจัยภาวะผู้น าเชิงพุทธอื่นๆ เช่น 
ภาวะผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ  ภาวะผู้น าตามหลัก
ทศพิธราชธรรม เป็นต้น ท่ีมีผลต่อการพัฒนาองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใน    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.2.3 ผลการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ท าให้
ได้รับข้อมูลในระดับหนึ่ง ในการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth interview)       
ซึ่งเป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้ง และเกิดประโยชน์ต่อ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ด้านนี้ด้วย 
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