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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ศึกษาระดับความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการพัฒนาองคกรแหง
การเรียนรู ของศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญา องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา ประชากรไดแก ผูใหขอมูลหลักจํานวน 46 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม
ใชการวิเคราะหขอ มูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลีย่ และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน พบวา ระดับความคิดเห็น
ตอความเปนไปไดในการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก (μ=4.10) โดยเรียงลําดับ
ระดับความเปนไปไดในการพัฒนา ดังนี้ ดานโครงสรางองคกรอยูในระดับมากที่สุด (μ=4.39) ดานกลยุทธอยู
ในระดับมากทีส่ ดุ (μ=4.23) ดานบรรยากาศเกือ้ หนุนอยูใ นระดับมาก (μ=4.18) ดานการประมวลผลอยูใ นระดับ
มาก (μ=4.08) ดานบุคลากรอยูในระดับมาก (μ=3.97) ดานวัฒนธรรมการเรียนรูขององคกรอยูในระดับมาก
(μ=3.97) และนอยที่สุดดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมาก (μ=3.81) ตามลําดับ
คําสําคัญ: การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู, ศูนยการเรียนรูว ฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
 ญา, ดอกคําใต จังหวัดพะเยา
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Abstract
The research was survey research and the aim of this research was to study the level of
the feasibility of the wisdom and cultural learning center’s learning organization development
of Dokkumtai Sub district Administration Organization; Dokkumtai District, Phayao The
population of the research was Key Informants 46 peoples The questionnaire was used for data
collection and the descriptive analysis was used for analytical by frequency, percentage, mean
and standardize. The results founded that the attitude level with the feasibility of the wisdom
and cultural learning center’s learning organization development was high (μ=4.10) For the each
element of the organization learning development as follows; the level of organization structure
was the highest (μ=4.39), strategy was highest (μ=4.23) workforce environment was high (μ=4.18),
processing was high (μ=4.14), organization culture was high (μ=4.12), empowerment for working
was high (μ=4.08), personal was high (μ=3.97), organization learning culture was high (μ=3.97),
and technology information was high (μ=3.81) respectively.
Keywords: Organization Learning Development, Wisdom and Cultural Learning Center

ความสําคัญของปญหา
องคกรแหงการเรียนรู คือ องคการที่สามารถนําแนวคิดการจัดการความรูไปประยุกตใชกับบุคคล
กลุมหรือทีมในองคกรไดพัฒนาการเรียนรูอยางเปนระบบและตอเนื่อง สนับสนุนความคิดสรางสรรค มีการ
แลกเปลีย่ นแบงปนความรู ประสบการณ ทัง้ ภายในและภายนอกองคกร มีพลังรวมในการทํางานและการแกไข
ปญหาขององคกร สามารถสรางความรูใ หม มีระบบจัดการความรู รวมทัง้ ประยุกตใชเทคโนโลยี เพือ่ การเรียนรู
และการทํางานไดอยางเหมาะสม ทัง้ นีบ้ คุ ลากรและองคกรจะมีศกั ยภาพในการเตรียมพรอมและปรับตัวใหเทาทัน
ตอกระแสความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถนําพาองคกรใหอยูรอดและเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
มีการมุงเนนในการกระตุนเรงเราและจูงใจ ใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยูตลอดเวลาเพื่อขยายศักยภาพของตนเองและขององคกร ในการที่ลงมือปฏิบัติภารกิจนานัปการใหสําเร็จ
ลุลว ง โดยอาศัยรูปแบบของการทํางานเปนทีมและการเรียนรูร ว มกัน ตลอดจนมีความคิดความเขาใจเชิงระบบ
ทีจ่ ะประสานกันเพือ่ ใหเกิดความไดเปรียบทีย่ งั่ ยืนตอการแขงขัน ทามกลางกระแสโลกาภิวตั นตลอดไป จําเรียง
วัยวัฒน และเบญจมาศ อ่ําพันธุ (2540)
องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต ไดรบั การพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณจากทีว่ า การอําเภอดอกคําใต
โดยนายอําเภอและคณะกรรมการพิจารณางบประมาณอําเภอดอกคําใต ตามมาตรการสงเสริมความรู ความเปนอยู
ของชุมชนในระดับตําบล จํานวนเงิน 1.6 ลานบาท เพื่อดําเนินการปรับปรุงศูนยการเรียนพิเศษพะเยาเดิม
เปลี่ยนชื่อมาเปนศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ในตําบลดอกคําใต เพื่อพัฒนาและสงเสริม
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการแหลงเรียนรู
เปนคณะทํางานสําหรับขับเคลือ่ นพัฒนาแหลงการเรียนรูใ หเปนไปอยางมีระบบการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
โดยใชหลักประชารัฐไดเขามามีสวนรวมไดแก หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน คณะสงฆ กลุมวัฒนธรรม
ตําบล กลุมวิสาหกิจชุมชน
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การดําเนินการขององคการแหงการเรียนรูใ นชุมชนใหเปนศูนยการเรียนรูท างวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญานัน้
ในการเริ่มตนที่ดีควรจะตองมีการศึกษาวิจัยถึงความเปนไปไดในการดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อศึกษาผลการ
ดําเนินการในระยะแรกของการปฏิบตั แิ ละดําเนินการควรมีการศึกษา ซึง่ ผูว จิ ยั ไดนาํ แนวคิดของ ปเตอร เซ็นกี้
(1990) และแนวคิดของ มารควอรท (1994) มาประยุกตใช โดยไดศกึ ษาใน 9 ดาน ไดแก ดานโครงสรางองคการ
ดานกลยุทธ ดานบุคลากร ดานวัฒนธรรมองคกร ดานเทคโนโลยี ดานการประเมินผล ดานวัฒนธรรมการเรียนรู
ขององคกร ดานการเฟอ งอํานาจในการปฏิบตั งิ าน และดานบรรยากาศทีเ่ กือ้ หนุน เพือ่ ศึกษาดูถงึ ผลการประเมิน
ขอมูลในทุกดาน เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา ศูนยการเรียนรูว ฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
 ญาภายใตการรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลดอกคําใต มีความเปนไปไดในทางปฏิบตั ใิ นการพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู เพือ่ ประโยชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู ศูนยการ
เรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญา องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพื่อนํา
ผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริมและปรับปรุง เปนขอมูลแกผูบริหารในการดําเนินการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพตอประชาชนในพื้นที่ ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู ศูนยการเรียนรู
วัฒนธรรมและภูมิปญญา องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอความเปนไปได ในการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู ศูนยการ
เรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอน
ตามระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล
และการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้
ประชากร
ประชากรทีใ่ ชสาํ หรับการวิจยั เชิงปริมาณ คือ ผูใ หขอ มูลหลัก (Key Informants) ซึง่ เปนคณะกรรมการ
พัฒนาศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต จํานวน 19 คน
กํานันและผูใหญบาน จํานวน 9 คน พระสงฆ 6 รูป หัวหนาแหลงเรียนรูในตําบลดอกคําใต จํานวน 9 คน
และตัวแทนกลุมแมบาน จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 46 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ผูวิจัยไดใชการประยุกตแนวคิดของ ปเตอร เซ็นกี้ Peter Senge (1990) และแนวคิดของ มารควอรท
และเรยโนลด Marquardt & Reynolds (1994) 9 ดาน ไดแก ดานโครงสรางองคการ ดานกลยุทธ ดานบุคลากร
ดานวัฒนธรรมองคกร ดานเทคโนโลยี ดานการประเมินผล ดานวัฒนธรรมการเรียนรูขององคกร ดานการเพิ่ม
อํานาจในการปฏิบัติงาน และดานบรรยากาศที่เกื้อหนุน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยพัฒนาแบบสอบถามขึ้นจากแนวคิดและนิยามศัพทของการเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งแบบสอบถามความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการพัฒนาองคกร
แหงการเรียนรู ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญา แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ ภาคีเครือขาย กลุมสังกัด และ
ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา เกีย่ วกับระดับความคิดเห็นซึง่ มีตอ ความเปนไปได
ในการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญา องคการบริหารสวนตําบล
ดอกคําใต ใน 9 ดาน ไดแก ดานโครงสรางองคการ ดานกลยุทธ ดานบุคลากร ดานวัฒนธรรมองคกร
ดานเทคโนโลยี ดานการประเมินผล ดานวัฒนธรรมการเรียนรูขององคกร ดานการเฟองอํานาจในการ
ปฏิบัติงาน และดานบรรยากาศที่เกื้อหนุน ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนตามแนวคิดของ ลิเคิรท
(Likest, 1964: 212) แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
ความคิดเห็นความเปนไปไดในการพัฒนา มากที่สุด = 5
ความคิดเห็นความเปนไปไดในการพัฒนา มาก
= 4
ความคิดเห็นความเปนไปไดในการพัฒนา ปานกลาง = 3
ความคิดเห็นความเปนไปไดในการพัฒนา นอย
= 2
ความคิดเห็นความเปนไปไดในการพัฒนา นอยที่สุด = 1
หลังจากผูวิจัยสรางแบบสอบถามเรียบรอย ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ดวยการ
วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item Objective Congruence: IOC) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน
3 ทาน ไดแก 1) นายพิเชษฐ ศักดิ์สูง ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 2) นายสุรสิทธิ์
ปอมภา ตําแหนง หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 3) ดร.สาธิต
เชือ้ อยูน าน ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา ไดคา ดัชนีความสอดคลอง
ระหวาง 0.8-1.00
เก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกแจงแบบสอบถามใหกับประชากรที่เปนผูให
ขอมูลหลัก ซึ่งเปนคณะกรรมการพัฒนาศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญา องคการบริหารสวนตําบล
ดอกคําใต จํานวน 46 คน ไดรบั กลับคืน 46 ชุด คิดเปนรอยละ 100 โดยใชเวลาเก็บรวบรวมขอมูลทัง้ สิน้ 15 วัน
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลทั่วไปของสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยใชการวิเคราะหโดยใชคาความถี่ และ
คารอยละ สวนระดับความคิดเห็นที่มีตอความเปนไปไดในการพัฒนาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยมีเกณฑการแสดงคาดังนี้
4.21-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นความเปนไปไดในการพัฒนาอยูในระดับ มากที่สุด
3.41-4.20 หมายถึง ความคิดเห็นความเปนไปไดในการพัฒนาอยูในระดับ มาก
2.61-3.40 หมายถึง ความคิดเห็นความเปนไปไดในการพัฒนาอยูในระดับ ปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง ความคิดเห็นความเปนไปไดในการพัฒนาอยูในระดับ นอย
1.00-1.80 หมายถึง ความคิดเห็นความเปนไปไดในการพัฒนาอยูในระดับ นอยที่สุด
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของประชากร
จากผลการศึกษา พบวา ประชากรเปนเพศชาย จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 58.70 และเปนเพศหญิง
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 41.30 เปนภาคีเครือขายภาครัฐ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 41.30 ภาคี
เครือขายภาคเอกชน/NGO/วัด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 15.20 ภาคีเครือขายภาคประชาชน จํานวน
20 คน คิดเปนรอยละ 43.50 เปนกลุมองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 41.30
กลุมกํานันผูใหญบาน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 19.60 กลุมพระสงฆ จํานวน 6 รูป คิดเปนรอยละ 13.00
กลุมสมาชิกหัวหนาแหลงเรียนรู จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 19.60 และตัวแทนกลุมแมบาน จํานวน 3 คน
คิดเปนรอยละ 6.50 ตามลําดับ ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 60.90
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 28.30 ระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 10.90 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นซึ่งมีตอความเปนไปไดในการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู ศูนยการเรียนรู
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
จากการศึกษาในภาพรวม 9 ดาน ดังนี้
องคกรแหงการเรียนรู
1. ดานโครงสรางองคกร
2. ดานกลยุทธ
3. ดานบรรยากาศเกื้อหนุน
4. ดานการประเมินผล
5. ดานวัฒนธรรมองคกร
6. ดานการเพิ่มอํานาจในการปฏิบัติงาน
7. ดานบุคลากร
8. ดานวัฒนธรรมการเรียนรูขององคกร
9. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมเฉลี่ยทุกดาน

μ
คาเฉลี่ย
4.39
4.23
4.18
4.14
4.12
4.06
3.97
3.97
3.81
4.10

(N = 46)
σ
คาเบี่ยงเบน
0.58
0.72
0.91
0.94
0.86
0.97
0.78
0.79
0.99
0.84

ระดับความคิดเห็น
เปนไปได
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการศึกษาพบวาองคกรแหงการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก (μ=4.10) เมื่อพิจารณารายดาน
พบวาแตละดานมีคาเฉลี่ยสูงสุดตามลําดับดังนี้ ดานโครงสรางองคกร (μ=4.39) ระดับมากที่สุด ดานกลยุทธ
(μ=4.23) ระดับมากที่สุด ดานบรรยากาศเกื้อหนุน (μ=4.18) ระดับมาก ดานการประเมินผล (μ=4.14)
ระดับมาก ดานวัฒนธรรมองคกร (μ=4.12) ระดับมาก ดานการเพิ่มอํานาจในการปฏิบัติงาน (μ=4.08)
ระดับมาก ดานบุคลากร (μ=3.97) ระดับมาก ดานวัฒนธรรมการเรียนรูขององคกร (μ=3.97) ระดับมาก
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (μ=3.81) ระดับมาก
ดานโครงสรางองคกร พบวาองคกรแหงความรูดานโครงสรางองคกรภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
(μ=4.39) เมื่อพิจารณารายขอพบวาคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ องคการบริหารสวนตําบล ดอกคําใตไดมีคําสั่ง
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แตงตัง้ คณะกรรมการดานวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาจากบุคลากรหลากหลายกลุม หลากหลายเครือขาย (μ=4.59)
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ องคกรบริหารสวนตําบลดอกคําใตมีโครงสรางคณะทํางานดานวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา ที่กระชับ ทาใหมีประสิทธิภาพในการเรียนรูรวมกัน (μ=4.50) ระดับมากที่สุด และองคการบริหาร
สวนตําบลมีการจัดใหมกี ารจัดประชุมเกีย่ วกับวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาอยางตอเนือ่ งสม่าํ เสมอ (μ=4.44) ระดับ
มากที่สุด สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดดานนี้ คือ องคกรบริหารสวนตําบลดอกคําใตมีการคนหาปญหาจากการ
ปฏิบัติงานรวมกัน (μ=4.17) ระดับมาก
ดานกลยุทธ พบวาองคกรแหงความรูด า นกลยุทธภาพรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ (μ=4.23) เมือ่ พิจารณา
รายขอพบวาคาเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใตมกี ารสงเสริมการเรียนรูด า นวัฒนธรรม
และภูมิปญญาดวยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ (μ=4.33) ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ องคการบริหารสวน
ตําบลดอกคําใตมีการวางแผนการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดอยางมีระบบและกลไก (μ=4.30)
ระดับมากที่สุด และนอยสุด คือ องคกรบริหารสวนตําบลดอกคําใตมีการจัดสรรงบประมาณตรงตามเปาหมาย
พัฒนา (μ=4.04) ระดับมาก
ดานบุคลากร พบวาองคกรแหงความรูดานบุคลากรภาพรวมอยูในระดับมาก (μ=3.97) เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สมาชิกสนใจและศึกษาดูงานรูปแบบองคกรดีเดนดานวัฒนธรรมเพื่อนํามา
ประยุกตเปนแนวทางสูความสําเร็จของการเรียนรูในทองถิ่น (μ=4.10) ระดับมาก รองลงมาคือ สมาชิกมีการ
เปดใจ และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล (μ=4.04) ระดับมาก และนอยสุด คือ สมาชิกมีการศึกษาขอมูล
วัฒนธรรม ผานสื่อ สิ่งพิมพ เทคโนโลยี (μ=3.80) ระดับมาก
ดานวัฒนธรรมองคกร พบวาองคกรแหงความรูด า นวัฒนธรรมองคกร ภาพรวมอยูใ นระดับมาก (μ=4.12)
เมื่อพิจารณารายขอพบวาคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานตัดสินใจปญหาโดยใชองคความรู และเหตุผล มากกวา
อารมณ (μ=4.30) ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใตสนับสนุนการจัดกิจกรรม
รูปแบบใหม เพือ่ สงเสริมงานดานวัฒนธรรม (μ=4.24) ระดับมากทีส่ ดุ และนอยสุดคือ สมาชิกมีการแลกเปลีย่ น
เรียนรู โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการมอบรางวัลใหบคุ คลตนแบบดานวัฒนธรรม เพือ่ สรางแรงจูงใจ
ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต (μ=3.94) ระดับมาก
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวาองคกรแหงความรูด า นเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวมอยูใ นระดับมาก
(μ =3.81) เมือ่ พิจารณารายขอพบวาคาเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใตมกี ารนําผลประเมิน
จากเทคโนโลยีมาใชประกอบการพัฒนา (μ =4.04) ระดับมาก รองลงมาคือ องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดเก็บองคความรูด า นวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญา (μ =3.91)
ระดับมาก และนอยสุด คือ องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใตมีการนําเสนองานดานวัฒนธรรม ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส อาทิ งานวิจัยตีพิมพ ขอมูลขาวสารดานภูมิปญญาในทองถิ่น (μ =3.65) อยูในระดับมาก
ดานการประเมินผล พบวาองคกรแหงความรูดานการประเมินผล ภาพรวมอยูในระดับมาก (μ=4.14)
เมื่อพิจารณารายขอพบวาคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ องคการบริหารสวนตําบล ดอกคําใตมีการกําหนดรูปแบบ
การดําเนินกิจกรรมโดยใชหลักการมีสว นรวม (μ=4.37) ระดับมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ องคการบริหารสวนตําบล
ดอกคําใตนาผลการประเมินไปปรับปรุงวางแผนกิจกรรมครัง้ ตอไปและเปดโอกาสใหมคี วามแสดงความคิดเห็น
ทุกครั้งเมื่อจบโครงการในแตละกิจกรรม (μ=4.20) ระดับมาก และนอยสุดคือ องคการบริหารสวนตําบล
ดอกคําใตจัดใหมีการประเมินทุกครั้งที่เสร็จภารกิจ (μ=3.96) อยูในระดับมาก
ดานวัฒนธรรมการเรียนรู พบวาองคกรแหงความรูด า นวัฒนธรรมการเรียนรูข ององคกร ภาพรวมอยู
ในระดับมาก (μ=3.97) เมื่อพิจารณารายขอพบวาคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานไดรับการสนับสนุนทางดาน
ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาจากมหาวิทยาลัยพะเยา และองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต
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(μ=4.04) ระดับมาก รองลงมาคือ องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใตจดั การฝกอบรมใหความรูด า นวัฒนธรรม
ประเพณีอยางสม่ําเสมอ (μ=3.97) ระดับมาก และนอยสุดคือ องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต ปลูกฝง
ใหทานมีนิสัยใฝศึกษาคนควาอยูตลอดเวลา ทานไดรับขวัญกําลังใจจากผูบริการ หัวหนางาน หรือสมาชิก
ในกลุม อยูเ สมอ และองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต สนับสนุนใหทา นไดเขาถึงแหลงความรูใ หม ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
กับงานวัฒนธรรมและภูมิปญญาอยางตอเนื่อง (μ=3.96) อยูในระดับมาก
ดานการเพิม่ อํานาจในการปฏิบตั งิ าน พบวาองคกรแหงความรูด า นการเพิม่ อํานาจในการปฏิบตั งิ าน
ภาพรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ (μ=4.80) เมือ่ พิจารณารายขอพบวาคาเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ เมือ่ เกิดปญหาในสวนงาน
ที่สมาชิกรับผิดชอบ สมาชิกมักจะพยายามแกไขปญหาดวยตัวเองกอนที่จะพึ่งผูอื่น (μ=4.45) ระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใตบริหารการทํางานในรูปแบบของคณะดําเนินการ และใหการ
สนับสนุนศักยภาพของสมาชิกอยางเต็มที่ (μ=4.17) ระดับมาก และนอยสุดคือ องคการบริหารสวนตําบล
ดอกคําใตใหอํานาจในการวางแผน และตัดสินใจในสวนงานที่ทานรับผิดชอบอยางเหมาะสม (μ=3.89) อยูใน
ระดับมาก
ดานบรรยากาศเกื้อหนุน พบวาองคกรแหงความรูดานบรรยากาศเกื้อหนุนภาพรวมอยูในระดับมาก
(μ=4.18) เมื่อพิจารณารายขอพบวาคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ องคการบริหารสวนตําบล ดอกคําใตมุงสงเสริม
คุณภาพจิตใจแกทุกคน เพื่อสรางเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน (μ=4.26) ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ องคการ
บริหารสวนตําบลดอกคําใตมีความเอื้อเฟอเกื้อกูลกันของสมาชิกภายในกลุมตางๆ (μ=4.24) ระดับมากที่สุด
และนอยสุดคือ องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใตสรางบรรยากาศที่เปนประชารัฐและหลักการมีสวนรวม
และใหความเทาเทียม และความเสมอภาคแกสมาชิกทุกกลุมทุกคน (μ=4.13) อยูในระดับมาก

อภิปรายผล
ดานโครงสรางองคกร จากการศึกษาความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการพัฒนาศูนยการเรียนรู
วัฒนธรรมและภูมิปญญา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาองคการบริหารสวนตําบล
ดอกคําใต มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใช
หลักการมีสวนรวมซึ่งมาจากบุคลากรหลายกลุม ไดแก กลุมองคการบริหารสวนตําบล กลุมกํานัน ผูใหญบาน
กลุมพระสงฆ กลุมวัฒนธรรมตําบล กลุมแมบานผลิตภัณฑสินคาชุมชน ซึ่งทุกกลุมมีประสบการณที่แตกตาง
กัน เมือ่ นํามาเปนคณะกรรมการศูนยการเรียนรู ทําใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู ดานวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิน่ ทีแ่ ตละกลุม มีอยู และเกิดการเรียนรูร ว มกันในการทํางานเปนทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการเรียนรูร ว มกัน
ตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติ และการนําผลการปฏิบัติไปปรับปรุงพัฒนา
เพื่อการขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญาใหเกิดประสิทธิภาพ ภายใตการบริหารจัดการของ
องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต สอดคลองกับแนวคิดของ มารควอรท (1966) กลาวไววา โครงสรางของ
องคกรนัน้ เปนสิง่ ทีท่ าํ หนาทีบ่ ริหารควบคุมองคกรและผูค นในองคกร ใหดาํ เนินกิจกรรมอยางตอเนือ่ ง โครงสราง
ขององคกรจะตองมีการจัดการทํางาน และการติดตามผลการปฏิบตั งิ าน กระบวนการตัดสินใจ และตองมีทกั ษะ
ในการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนมีการทํางานเปนทีมเดียวกัน และมีการทํางานระหวางทีมในขณะเดียวกัน
ไดอยางคลองกันในรูปแบบของเครือขาย และมีการคิดคนกลยุทธใหม ๆ เพื่อนํามาใชในองคกร
ดานกลยุทธ จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการพัฒนาศูนยการเรียนรู
วัฒนธรรมและภูมิปญญา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาองคการบริหารสวนตําบล
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ดอกคําใต มีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ การพัฒนาดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไวอยางชัดเจน
อีกทั้งการวิเคราะหกลยุทธเพื่อนํามาใชในการพัฒนาสงเสริมจุดแข็ง และมีการนํากลยุทธมาปรับปรุงแกไข
จุดออน ซึ่งเปนปจจัยภายในและมีผลตอการพัฒนาศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญา ใหเปนองคกร
แหงการเรียนรูตอไปในอนาคตอีกทั้งยังมีแผนการดําเนินงาน แผนการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่สนับสนุนดาน
วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทีช่ ดั เจน บรรจุไวในโครงการดานวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญา เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงค
ของการกอตั้งศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญา สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยยนต เพาพาน (2559)
พบวา องคการตองมียุทธศาสตรที่สนับสนุนองคการแหงการเรียนรูเพื่อที่จะคาดหมายไดวา องคการจําเปน
ตองเกิดการเรียนรูในอนาคต และองคการแหงการเรียนรูจําเปนตองใชกลยุทธการเรียนรูและการเรียนรูเชิง
ปฏิบัติการ ควบคูไปกับการทํางานโดยผูบริหารตองเปนผูใหการสนับสนุนและพัฒนาทั้งในระดับ บุคคล ทีม
และองคการอยางทั่วถึงโดยมีการใชกลยุทธ
ดานบรรยากาศเกื้อหนุน จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการพัฒนา
ศูนยการเรียนรูว ฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
 ญา ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวาองคการบริหารสวน
ตําบลดอกคําใต ไดทําการปรับปรุงสถานที่ภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญาใหมีภูมิทัศน
ทีส่ วยงาม รมรืน่ ภายนอกศูนยมตี น ไมปลูกไวอยางรมรืน่ เพียงพอเหมาะแกการดําเนินกิจกรรมดานวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น และมีอาคารสถานที่จัดเปนหองประชุม หองแสดงนิทรรศการ และหองเรียนรูเพื่อให
บริการแกประชาชนในพื้นที่อําเภอดอกคําใต อีกทั้งยังมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการทํางาน ซึ่งมีผลตอ
สภาพจิตใจและอารมณทด่ี ี ทําใหประชาชนไดเขามาใชศนู ยการเรียนรูว ฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
 ญาใหเกิดการเรียนรู
อยางตอเนื่อง ซึ่งจะมีผลตอศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญาประสบความสําเร็จอยางมั่นคงตอไป
สอดคลองกับงานวิจยั ของ ชัยยนต เพาพาน (2559) ไดทาํ การวิจยั หัวขอ การพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิน่
สูการเปนองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษา เทศบาลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษา
พบวา บรรยากาศการทํางานที่เอื้อตอการเปนองคการแหงการเรียนรู องคการจะตองมีบรรยากาศของการ
พัฒนาศักยภาพความเปนมนุษย และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กรกช ชีวโรรส (2556) ไดศึกษาหัวขอ
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําจืดนอย อําเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบวา ดานที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู คือ
ดานบรรยากาศขององคกร ทั้งนี้เนื่องจากการขาดอุปกรณอํานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีมีจํากัด อาทิ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร ระบบ Wifi มีจํานวนไมเพียงพอตอการใหบริการ และมีสภาพเกา
ดานการประเมินผล จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการพัฒนาศูนย
การเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา องคการบริหารสวน
ตําบลดอกคําใต มีการประเมินผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมทั้งหมด ที่เกี่ยวของกับศูนยการเรียนรู
วัฒนธรรมและภูมิปญญา และนําผลการประเมินมาใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อใชในการวางแผนการดําเนิน
กิจกรรมดานวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาครัง้ ตอไป และมีการทบทวนผลการปฏิบตั งิ านของศูนยเรียนรูว ฒ
ั นธรรม
และภูมปิ ญ
 ญาเมือ่ โครงการสิน้ สุดแลว เพือ่ ดูผลการประเมินวาโครงการดานวัฒนธรรมประสบผลสําเร็จหรือไม
เพียงใด และโครงการสมควรกระทําตอเนือ่ งไปหรือไมและมีการรายงานผลการประเมินรายงานแก คณะกรรมการ
บริหารจัดการศูนยการเรียนรูว ฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
 ญา เพือ่ นํามาใชประโยชนในการดําเนินโครงการดานวัฒนธรรม
และภูมิปญญาในครั้งตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ สกล บุญสิน (2555) พบวา การประเมินผลความสําเร็จ
ของกิจกรรมเพือ่ วิเคราะหหาจุดออน และจุดแข็งขององคการนัน้ มีความสําคัญยิง่ องคการจะนําผลการประเมิน
แบบเปนทางการ และการประเมินแบบไมเปนทางการก็ได โดยนําผลจากการประเมินไปใชในการพัฒนาทักษะ ความรู
ความเขาใจใหมและปรับปรุงขอผิดพลาด เพือ่ นําไปสูก ารเปลีย่ นแปลงเปนองคการทีม่ กี ารเรียนรูอ ยางตอเนือ่ ง
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ดานวัฒนธรรมองคกร จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการพัฒนาศูนย
การเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา องคการบริหารสวน
ตําบลดอกคําใต มีการตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนยการเรียนรูว ฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
 ญา ใชหลักการ
และเหตุผลในการตัดสินใจดําเนินการปฏิบัติงานในดานวัฒนธรรม ไมใชอารมณในการทําใหเกิด อคติ และ
ความขัดแยงใหเกิดขึ้น มีการสื่อสารภายในองคกรโดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําเดือน อีกทั้งยังมี
กระบวนการทํางานที่สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา มีการสรางแรงจูงใจโดยการ
มอบรางวัลใหบคุ คลตนแบบในชุมชนดานวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญา เพือ่ เปนเกียรติประวัตแิ ละเปนแบบอยางทีด่ ี
แกบคุ คลอืน่ ศูนยการเรียนรูว ฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
 ญา มีการจัดกิจกรรมโครงการอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหเปนแหลง
เรียนรูทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชุมชน และมีการนําไปตอยอดทางการคาในรูปของผลิตภัณฑ อาหาร
จักสาน เครื่องปนดินเผา ยารักษาโรคโดยใชสมุนไพรในทองถิ่น เปนตน อีกทั้งไดรับการสนับสนุนบุคลากร
จากมหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร และวิทยาลัยการศึกษา มาเปนวิทยากร
ใหความรู อบรม และเปนที่ปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมของศูนยเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
สอดคลองกับแนวคิดของ ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2557) ไดกลาวไววา วัฒนธรรมองคการเปนรากฐาน
ทีส่ าํ คัญทีม่ ผี ลตอการเรียนรูอ งคการและการจัดการความรู โดยวัฒนธรรมทีเ่ หมาะสม จะเปนวัฒนธรรมทีส่ ง เสริม
การเรียนรูรวมกัน เสรีภาพ ความไววางใจ และการทํางานรวมกัน มีการสรางเสริมคานิยมหลักในการสราง
แลกเปลี่ยน และแบงปนความรูในองคการ
ดานการเพิ่มอํานาจในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นตอความเปนไปได
ในการพัฒนาศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
การแตงตัง้ คณะกรรมการจัดการศูนยการเรียนรูว ฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
 ญา มีโครงสราง ขอบขายหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน มีการแบงการปฏิบัติงานแตละฝาย ดูแลรับผิดชอบงานและมีการใชอํานาจในการตัดสินใจในรูปแบบ
ของคณะกรรมการศูนยการเรียนรู โดยอยูภายใตการกํากับดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต
ซึ่งใหการสนับสนุนศักยภาพของสมาชิกอยางเต็มที่ ทําใหสมาชิกสามารถนําเอาความรูทักษะการปฏิบัติงาน
ประสบการณดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา มาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ สอดคลองกับงานวิจัยของ
สกล บุญสิน (2555) พบวา การทีจ่ ะทําใหเปนองคการแหงการเรียนรูน นั้ องคการจะตองใหอาํ นาจแกพนักงาน
ใหอิสระความไววางใจ โอกาส การยอมรับนับถือ ความทาทาย และการเสริมสรางความสามารถใหพนักงาน
สามารถนําเอาความรูมาใช และทุมเทใหกับองคการ
ดานบุคลากร จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการพัฒนาศูนยการเรียนรู
วัฒนธรรมและภูมิปญญา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สมาชิกมีความสนใจและไดไป
ทัศนศึกษาดูงานรูปแบบองคกรดีเดนดานวัฒนธรรมจากจังหวัดอื่น ๆ อาทิ เชียงใหม ลําพูน เพื่อนําความรู
มาประยุกตใชเปนแนวทางสูความสําเร็จ ของการจัดตั้งศูนยเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญาในพื้นที่ตําบล
ดอกคําใต นอกจากนั้นสมาชิกมีการเปดใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลตลอดจนมีการแสวงหา
การเรียนรูใหม ๆ เพื่อพัฒนางานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่ อีกทั้งสมาชิกปรับเปลี่ยนแนวคิด
และวิธีการทํางานของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียมาศ สุขกสิ และวีระวัฒน พัฒนกุลชัย (2557)
ไดศกึ ษาหัวขอรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูข องผูบ ริหาร พบวา ดานการใหอาํ นาจ
และสรางความสามารถใหกับบุคคล ในภาพรวมและรายขออยูในระดับ มาก เรียงคาเฉลี่ยดังนี้ สนับสนุน
ใหบุคลากรไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพื่อนํามาใชในการพัฒนางาน สนับสนุนใหบุคลากรไดเรียนรูและพัฒนา
อยางตอเนื่อง
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ดานวัฒนธรรมการเรียนรูองคกร จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นตอความเปนไปได
ในการพัฒนาศูนยการเรียนรูว ฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
 ญา ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวา สมาชิก
ไดรับการสนับสนุนทางปญญาและองคความรู ดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจากบุคลากรของ คณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร และวิทยาลัยการศึกษา ซึ่งไดทําขอตกลงรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
ดอกคําใต ใหความชวยเหลือตามโครงสรางหนึง่ มหาวิทยาลัย หนึง่ จังหวัด หนึง่ คณะหนึง่ โมเดล เปนระยะเวลา
7 ป ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ไดทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงและวิทยากร อบรมใหความรูทั้งดานวิชาการ ดานวิจัย
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยางสม่ําเสมอ โดยบางโครงการไดดําเนินการรวมกันกับศูนยการเรียนรู
วัฒนธรรมและภูมิปญญา ในพื้นที่ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต อีกทั้งสมาชิกศูนยการเรียนรู มีความ
กระตือรือรนในการศึกษาหาความรูจ ากการเขารวมอบรม ศึกษาดูงานเปนประจําทุกป และไดรบั การสนับสนุน
บุคลากร งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต สอดคลองกับแนวคิดของ เก็พฮารท และ
มารซิค (1996) ไดกลาวไววา ลักษณะขององคกรแหงการเรียนรูควรมีวัฒนธรรมการเรียนรู โดยที่การเรียนรู
และการริเริ่มสรางสรรคและเปนระบบ โดยบุคลากรตองไดรับการกระตุนใหคิดวิธีการใหม และใชทักษะ
เชิงเหตุผลอยางเปนระบบ ตองสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูใ นองคกรแหงการเรียนรู มีการพัฒนาและสงเสริม
การเรียนรูของบุคคลแตละคนในองคกร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการพัฒนา
ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา องคการบริหาร
สวนตําบลดอกคําใต มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญา
โดยใชระบบ Wifi มีการนําสื่อใหมมาใชในการใหความรู และประชาสัมพันธแกประชาชน โดยใช Faecbook
Website เฟซบุก เว็บไซต เปนตน และมีการติดตอสื่อสารกันระหวางสมาชิกกับประชาชนโดยใช ไลน ในการ
เชื่อมโยงกันอยางทั่วถึง ทั้งภายในและภายนอกองคกร อีกทั้งยังมีการนําเสนองานกิจกรรมดานวัฒนธรรม
รวมกับจังหวัดพะเยา ในงานวัฒนธรรมประเพณีของดีจังหวัดพะเยา โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนอ
ผลงานในรอบปทผี่ า นมา ซึง่ ดําเนินการโดยศูนยการเรียนรูว ฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
 ญา องคการบริหารสวนตําบล
ดอกคําใต สอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา เขื่อนวิเศษ (2561) ไดศึกษาการบริหารจัดการองคกรแหงการ
เรียนรูที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ดานเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ ระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ควรมีการปฏิบตั งิ านรวมกัน โดยการทําเปนมติหรือขอตกลงโดยใหมกี รรมการทุกฝายอยูใ นโครงสราง
การบริหารงาน ของศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญา
2. ควรมีการจัดสภาพบรรยากาศของการเปดโอกาสในการมีสวนรวมของสมาชิกทุกฝาย เชน การจัด
ประชุม การเสวนากลุม ทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ
3. ควรมีการจัดประชุมกันอยางสม่าํ เสมอเพือ่ แลกเปลีย่ น รวบรวมและแบงปนประสบการณในการเรียนรู
ทักษะ ดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
4. ควรคนหาปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินการของศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ดวยการใชวิธีการเรียนรูใหม อาทิ นําการจัดการความรู สู การเปนองคกรแหงการเรียนรูดานวัฒนธรรม
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และภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีการทําวิจัย คนควาขอมูลเชิงวัฒนธรรมและภูมิปญญาในรูปแบบตาง ๆ และ
นํามาตอยอดเชิงพาณิชย เพื่อสรางรายไดใหแกชุมชนตอไป
5. ควรเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนทุกฝาย มีสวนรวมในการกําหนดแผนกิจกรรมในโครงการดาน
วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมรูปแบบใหมๆ เพือ่ สงเสริม
งานดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
6. ควรมีการแสวงหาความรู ดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาใหม ๆ อยูเสมอโดยการใหความสําคัญ
กับการคนหาและวิเคราะหแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดขององคกรอื่นๆ รวมทั้งของตนเอง เพื่อนํามาปรับใชกับศูนย
การเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญาในตําบลดอกคําใต
7. ควรมีระบบพีเ่ ลีย้ งมาชวยสรางระบบและกลไกการพัฒนาตอยอดความรูข องศูนยการเรียนรูว ฒ
ั นธรรม
และภูมิปญญา อาทิ เชน วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ศูนยศิลปวัฒนธรรมลานนา-ไต มหาวิทยาลัยพะเยา
8. ควรมีการสรางบรรยากาศในการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุนใหสมาชิกแสดงออกถึงความรูที่มีอยูใน
ตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากประสบการณการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาแบงปนความรูดานวัฒนธรรม
แกสมาชิก เพื่อนําไปขยายผลในการดําเนินกิจกรรมดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา
9. ควรมีระบบการจัดเก็บและกระจายขอมูลเพื่อใหเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว และสมาชิกรวมทั้ง
ั นธรรมและภูมปิ ญ
 ญา
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขาถึงไดอยางทัว่ ถึง โดยมีเว็บไซต เว็บบอรด ของศูนยการเรียนรูว ฒ
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