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OUTLINE OF THE PRESENTATION  

 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 ขอบเขตการวิจยั 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 วิธีการวิจยั 
 สรปุผลการวิจยั 
 การน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
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ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
 

 บวร (บา้น วดั โรงเรยีน) 
 BOR WORN (HTS Organisation) 
 กระบวนการเรยีนรูใ้นองคก์ร (OL) และองคก์รแหง่การ

เรยีนรู ้(LO)  
 การเรยีนรูใ้นชุมชน  
 Learning in the Community (LIC) 
 การถา่ยทอดวฒันธรรมและภมูปิญัญาไทย 
 Thai Local Knowledge and Cultural Transfer  
 (TLK&CT) 
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บวร  (บา้น วดั โรงเรียน)  
  

 

 บา้น 
◦ ครอบครวั  

◦ การปกครองท้องถ่ิน  

◦ เศรษฐกิจ สงัคม 

◦ ชาวบ้าน พ่อแม่ ญาติ ผูใ้หญ่บ้าน ปราชญช์าวบ้าน  

 วดั 
◦ ศาสนาพทุธ 

◦ ศนูยร์วมของคนในชมุชน ศิลปวฒันธรรม 

◦ เจ้าอาวาส พระสงฆ ์สามเณร แม่ชี เดก็วดั 

 โรงเรียน 
◦ สถาบนัการศกึษา 

◦ คร ูอาจารย ์นกัเรยีน ผูป้กครอง 
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http://kanchanapisek.or.th/cgi-bin/show2.cgi/kp6/BOOK28/pictures/l28-10


 

บา้น 

วดั วงั 

บวร กบัการศึกษาของไทยในอดีต 
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1) เพื่อศึกษาคณุลกัษณะ บทบาทและความส าคญัของ “บวร”            
ต่อชมุชน สงัคมและวฒันธรรม 
2) เพื่อศึกษา “บวร” ในบริบทขององคก์รแห่งการเรียนรู้ผา่น
กระบวนการเรียนรู้ของชมุชน 
3) เพื่ออนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ิน                                     
(Thai Culture and Local Knowledge) รวมถึงการถ่ายทอดไปสู่
เยาวชน 
4) เพื่อศึกษาผลลพัธข์อง “บวร” ในฐานะท่ีเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ เก่ียวกบัการสร้างความเข้มแขง็ให้ชมุชน และการถ่ายทอด
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 



 

 
ขอบเขตของการวิจยั 

การวิจยัครัง้น้ีศึกษา  “บวร” ในรูปแบบขององค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organisation) และ
กระบวนการเรียนรู้ ในองค์กร (Organisational 

Learning) จาก ชมุชน  2 แห่งในภาคเหนือ 
 ชุมชนโป่งค า อ าเภอสนัติสขุ  

จงัหวดัน่าน 
 ชุมชนแจ่มหลวง อ าเภอกลัยาณิวฒันา                     

จงัหวดัเชียงใหม่  
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ชุมชนโป่งค า อ าเภอสนัติสขุ  

จงัหวดัน่าน  
 
 
 
 

o  

 

 32 กิโลเมตร จากจงัหวดัน่าน
หมู่บา้นโป่งค า (เป็นหมู่บา้น
ตัง้แต่ พ.ศ. 2440) 

 วดัโป่งค า  

 โรงเรียนบา้นโป่งค า 
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ชุมชนโป่งค า อ าเภอสนัติสขุ จงัหวดัน่าน  
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ชุมชนแจ่มหลวง  อ าเภอกลัยาณิวฒันา

จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
 

o  

 

 ชาวเขาเผา่กระเหร่ียง               
(ปกากะญอ)  

 วดัจนัทร ์

 โรงเรียนบา้นจนัทร ์

10 



ชมุชนแจ่มหลวง อ าเภอกลัยาณิวฒันา 
(บา้นแจ่มหลวง, บา้นวดัจนัทร,์ บา้นห้วยบะบา้) 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

1) ทฤษฎีการเรียนรู้ในองคก์ร (Theories of  Learning 

in Organisation) 

•  ทฤษฎีการเรียนรู้ส่วนบุคคล (Individual Learning 

Theory: ILT or Cognitive Learning Theory) 

• ทฤษฎีการเรียนรู้ในสังคม (Social Learning 

Theory: SLT) 

2) องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organisation) 

และกระบวนการเ รียนรู้ ในองค์กร  (Organisational 

Learning) 

3) ชมุชนนักปฏิบติั (Communities of Practice: CoPs) 
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วิธีการวิจยั 

การวิจัยในครัง้น้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพในสาขา
มานุษยวิทยาวฒันธรรม (Cultural Anthropology)  

 
การเกบ็ข้อมลู  

 การสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interviewing)  

 การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 

 
การวิเคราะหข้์อมลู   

 การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Document Analysis)  

 หลกัการของชุมชนนักปฏิบติั (CoP: Community of Practice)  
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สรปุผลการวิจยั 

 “บวร”  เป็นองคก์รท่ีมีอยู่ในสงัคมไทยเป็นเวลานานตัง้แต่อดีตถึง
ปัจจบุนั คือความร่วมมือกนัระหว่าง  3  สถาบนัหลกัของชมุชน  

 การเกิดขึน้ของ “บวร” ในแต่ละชมุชนเกิดขึน้โดยอตัโนมติัใน
บริบททางสงัคม เม่ือสมาชิกของชมุชนมีปฏิสมัพนัธ ์สนทนา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในกิจกรรมต่างๆ ท่ีชมุชนจดัขึน้
โดย 3 สถาบนัหลกั  

 เหตผุลส าคญั 2 ประการท่ีท าให้คนในชมุชนเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของชมุชน  
ความเล่ือมใส ศรทัธาในศาสนาท่ีตนเองนับถือและต้องการสืบสานให้คงอยู่ในสงัคม

ต่อไปในภายภาคหน้า  

ความเล่ือมใสและศรทัธาในตวัผู้น าชุมชน เช่น เจ้าอาวาส พระสงฆ ์หรือ ปราชญ์
ชาวบ้าน 
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สรปุผลการวิจยั 
 

 บวร เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้
• กระบวนการเรียนรู้ส่วนบคุคล (Individual Learning Process) 
และกระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม (Social Learning Process) 

•  ความรู้สากล (Global Knowledge) และภมิูปัญญาชาวบ้าน 
(Local Knowledge) 

• ทฤษฎีการเรียนรู้ (Theory of Learning) 

• การปฏิบติัการทางสงัคมในชมุชนนักปฏิบติั (Social Practice in 

Communities of Practice) เป็นกระบวนการพืน้ฐานของ
องคก์ร   
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สรปุผลการวิจยั 
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ประโยชน์ของ บวร  
• ใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการชุมชน แก้ปัญหา
ชมุชน 

• ช่วยบรรลวุตัถปุระสงคส่์วนบคุลากรและชมุชน  
o ชมุชนเข้มแขง็ 

o ชมุชนแห่งการเรียนรู้  

o การอนุรกัษ์และถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรม 

o การอนุรกัษ์และถ่ายทอดภมิูปัญญาชาวบ้าน 

 



การน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
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 น าหลกัการของ บวร มาประยกุตใ์ช้ในชุมชน โดย
เร่ิมต้นท่ีหมู่บา้น 

   
 ประชาสมัพนัธช่์วยเหลือและสนับสนุนการ
ด าเนินการดงักล่าวให้บรรลวุตัถปุระสงค ์

   
 ยกย่องชมุชน บวร ท่ีประสบความส าเรจ็ เพื่อเป็น
ชมุชนตวัอย่างแก่ชมุชนอ่ืนๆ 
 



บทส่งท้าย 

หลกัการของ บวร เป็นการลงทุนเพียงน้อยนิดแต่ให้ประโยชน์
และมากด้วยคณุค่า ไม่เพียงแต่ชุมชนและสงัคม เช่น สงัคมอดุม
ความรู้ (Knowledge Based Society)  ชุมชนเข้มแข็ง  
(Strengthening Community)  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy and Sustainable Community) ชุมชนท่ี
ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี  (Well-being Community) เท่านัน้  
แต่ยงัส่งผลดีต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างย่ิง เดก็และเยาวชน
ของชาติ ท่ีเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาชาติต่อไปในอนาคต ให้
เป็นคนดี มีความรู้และมีคณุค่า ดงัค ากล่าวท่ีว่า  
“ความรู้คู่คณุธรรม” 
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Questions?? 
 

 

19 



 

 

20 

   ขอบคุณค่ะ 


