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บทคัดย่อ 
รายงานการวิจัยฉบับนี้ มุ่งเน้นไปยังการศึกษาความคิดทางการเรียนการสอนในศิลปศึกษา และการออกแบบงานไม้ไผ่ใน

ประเทศไทย จากผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ตั้งแต่การเรียนรู้ระยะแรก ไปจนสามารถท างานไม้ไผ่เป็นอาชีพเลี้ยงตัวได้ ในการวิจัยนี้
ผู้วิจัยท าการศึกษาเนื้อหา และวิธีการสอนของครูในประเทศไทย แล้วน ามาเปรียบเทียบกับหลักการ และวิธีการสอนของ จอห์น ดิว
อี้ นักการศึกษาชาวอเมริกัน 

โดยรายงานการวิจัยฉบับนี้ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพที่เริ่มต้นการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานไม้ไผ่ในด้านต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งช่างพื้นถ่ินท่ีเช่ียวชาญงานไม้ไผ่ นักวิชาการ อาจารย์สอนงาน
ไม้ไผ่ระดับอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่เริ่มศึกษางานไม้ไผ่ รวมถึงใช้การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) และการวิจัยด้วยการทดลองปฏิบัต ิ(Practice-based research) เพื่อความเข้าใจวิธีการ
อย่างลึกซึ้งที่เพียงพอต่อการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ จากน้ันน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับหลักปรัชญาของจอห์น ดิวอี้  

คณะผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญเป็นต ารา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ ใน ระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
ผลการวิจัยนั้นผู้วิจัย พบว่า ถึงแม้วัฒนธรรมของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะแตกต่างกันหลายประการ แต่ลักษณะส าคัญทั้งในหลักการ
และวิธีปฏิบัติ มีสิ่งที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะเทคนิคการสร้าง ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ รู้จักธรรมชาติวัสดุ และฝึกฝนความ
ช านาญให้เพียงพอ จนสามารถสร้างผลงานคุณภาพสูงได้ รวมถึงจะต้องหมั่นศึกษาผลงานที่ได้รับความส าเร็จ เช่น ผลงานที่ได้รับ
รางวัลจากการประกวด ที่จะช่วยยกระดับแนวคิดและฝีมือของผู้เรียน 

ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้พบวิธีการที่จะประยุกต์ใช้ทฤษฎีศิลป์ของตะวันตก ที่สามารถน ามาปรับเปลี่ยนและใช้
อธิบายปรากฏการณ์ในวงการการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบในประเทศไทยได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมบริบท ค่านิยม และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่แตกต่างกันในสังคมไทยและสังคมตะวันตก การวิจัยนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่า ทฤษฎีการศึกษาหรือทฤษฎีศิลปะของ
ตะวันตก สามารถอธิบายการคิด การฝึกฝน และการสร้างสรรค์ผลงานของครูช่างไทยได้อย่างกลมกลืน 
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ABSTRACT 
The research report is focused on studying the educational direction and thought (Concept) of 

learning and teaching, the study of art and design of bamboo works in Thailand. The study is concerned with 
the art and design works of expert in different field of study. The study begins from early stage of basic 
drawing and continued to the intermediate and advances student, when learners achieve sufficient 
professional skill and high standard of craftsmanship, so well that the learner can earn his living. In this 
research, The researchers study the contents and method (on art and design) reaching as practiced in 
Thailand. Result of study is compared with John Dewey's principle method and direction. 

This research report is a qualitative study beginning from the target group and collected data for 
study in depth from Thai experts in bamboo work, regional artisan, folk craftsman, scholar, designer, craft 
entrepreneur and also art and design students, all these groups are investigated the PAR and practice based 
method are included as methodology. The study covers the art and craft creation and researching of the 
common and different of concept and teaching method as found in John Dewey's principles. To make an 
application by making reaching manual document in higher education level. From the result, the researchers 
find that although the culture of learning and teaching as found in Thai and American schools are of great 
difference in many aspects but the principle, the philosophy and teaching method are very similar. There are 
many common aspects of teaching concepts and educational principle that both of the nations can share or 
adapt (and learning from each another) especially the beginning of studying techniques, understanding tools 
and equipments, knowing enough about the material till sufficient level of skill in handling material is 
developed so that the successful transformation to make high quality art or design ever if possible. studying 
the successful artworks of the senior students or other who received award will raise the standard of the 
learner's conceptual development and artistic taste  

The result of this study/research wakes strong inspiration and stimulates a student to try hard in his 
practice. The research team has found the way to apply the western theory or principle and applied to Thai 
learners. These is no problem to adapt the western idea to Thai art education. Anyhow, reader should keep 
in mind the understanding the detail of Thai cultural context, mentality and value. It is necessary thou the 
Thai education artists and designers need to find the means to adjust or modify the western concepts and 
methods so that will be an effective goal or vehicle leading the new generation of Thai to practice and create 
their artwork successfully and in harmony. 

 
 

Keywords: Bamboo / Concept / Experience / Expression / Form / Teaching / Training / Imagination / 
Functional 
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บทน า 
ที่มาและความส าคัญ 

จากจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ในโลกนี้ เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่มีการศึกษา และพัฒนาให้เจริญงอกงาม 
เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์สามารถ ฝึกฝน ทดลอง ปฏิบัติ จนเกิดประสบการณ์ และน าไปสู่การค้นพบแนวทางใหม่ๆ  

จอห์น ดิวอี้ กล่าวว่า งานศิลปกรรมเป็นผลิตผลจากการที่มนุษย์สั่งสมประสบการณ์ และถ้าหากเราต้องการเข้าใจ
ธรรมชาติที่แท้จริงของศิลปะ ก็ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผลงานศิลปะกับสิ่งแวด ล้อม ที่ก่อเกิดประสบการณ์ ทั้งสองสิ่งนี้
แยกกันพิจารณาไม่ได้ 

ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น สามารถร่วมกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ ประณีต 
และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความน่าสนใจ และการออกแบบที่เน้นความสวยงาม และสามารถตอบสนองด้าน
ประโยชน์ใช้สอย นอกจากนี้กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าว ยังมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างดี ทั้งนี้จะท าให้ผู้บริโภคได้ตระหนัก เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดของจอห์น ดิวอี้ คือ ความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม ดังนั้นกระบวนการสร้างสรรค์
ประสบการณ์ใหม่ ที่ต่อเนื่องกับประสบการณ์เก่า จึงต้องส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์ใหม่ เพื่อเป็นวิถีน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจใน
ปัจจุบันและอนาคตได้ 
 ทั้งนี้คณะมัณฑนศิลป์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะการออกแบบ ในระดับปริญญาตรี โท และ
เอก  ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพช้ันสูงสาขาศิ ลปะการออกแบบ ที่
เพียบพร้อมด้านความคิด  สติปัญญา  และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ส่งเสริมการ
ค้นคว้า  วิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน คณะผู้วิจัยจึงศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง ทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey: ศิลปะการ
ออกแบบจากไม้ไผ่ ในประเทศไทยเพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษามีผลงานวิจัยสร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อเผยแพร่ผลงาน
ด้านศิลปะการออกแบบไม้ไผ่ ให้กับนักศึกษาและประชาชนท่ีสนใจต่อไป 
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่านักปรัชญาในกลุ่มวิตรรกวาท (Empirical) หรือกลุ่มนักปราชญ์ที่เช่ือว่าความรู้ได้มาจาก
ประสบการณ์ ก็ยังกล่าวถึงประสบการณ์ต่างๆ ในลักษณะที่เป็นเรื่องที่แยกกัน ท าให้ไม่เห็นความต่อเนื่องของประสบการณ์ ที่ท าให้
เรียนรู้และเข้าใจ รายงานการวิจัยฉบับนี้ จึงมุ่งศึกษาสาระส าคัญของประสบการณ์ โดยมีกรณีศึกษาจากงานไม้ไผ่ในประเทศไทย 
เพื่อศึกษาหาสิ่งที่สามารถหยิบมาประยุกต์ใช้และอธิบายปรากฏการณ์ทางการศึกษาที่เกิดขึ้น เห็นความต่อเนื่องจากประสบการณ์
เรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องหนึ่ง จากประสบกาณ์ของผู้เชี่ยวชาญในบริบทที่ใกล้เคียง และสรุปเป็นคู่มือการสอนที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ผู้
ศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์โต้ตอบกับสิ่งแวดล้อม และอยู่รอดบนโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
โครงการวิจัยเรื่องทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey: ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย เพื่อจัดท าเป็นต าราและสร้างสรรค์งานศิลปะจากไม้ไผ่ โดยคณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมแนวคิด ทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey 

 2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมผลงานศิลปะการออกแบบไม้ไผ่ จากช่างฝีมือชาวบ้านนักวิชาการ นักออกแบบ และ
ผู้ประกอบการในประเทศไทย  
 3. น าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา สรุปเพื่อเขียนเป็นหนังสือ บทความทางวิชาการ และจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อ
เผยแพร่ผลงานด้านศิลปะการออกแบบไม้ไผ่ ให้กับนักศึกษาและประชาชนท่ีสนใจ 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. เนื้อหา แบ่งเป็นการศึกษาข้อเขียนช้ินส าคัญของจอห์น ดิวอี้ เกี่ยวกับประสบกาณ์ในแง่การเรียนการสอน และในแง่
ของการผลิตงานศิลปะ และการเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนการสอนจากผู้เช่ียวชาญด้านงานไม้ไผ่  

.2. ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ด้านศิลปะการออกแบบไม้ไผ่ แบ่งเป็น
หมวดหมู่ ได้แก่ ช่างฝีมือ นักวิชาการ นักออกแบบ และผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ได้รับการถ่ายทอดทักษะจากกลุ่มข้างต้น 

3. พื้นที่ เป็นการศึกษาประชากรเป้าหมาย และผลงานสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

โครงการวิจัยเรื่องทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey: ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย เพื่อจัดท าเป็นต าราและสร้างสรรค์งานศิลปะจากไม้ไผ่ โดยคณะผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดดังต่อไปนี ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 1 กรอบแนวความคิดในขั้นตอนการศึกษา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) คุณค่าและสามารถทางด้านศิลปะการออกแบบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2) การศึกษาค้นพบผลงานในการวิจัยสร้างสรรค์ของนักศึกษา  
3) การผลิตเอกสาร/ต ารา ท่ีมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 2. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1) รวบรวมงานด้านการออกแบบของนักศึกษาให้ได้มากท่ีสุด (ผลงานท่ียังไม่ได้ศึกษา) 
2) การพิมพ์เอกสาร ต ารา และจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทย 
3) การเผยแพร่ไปยังองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ ยูเนสโก (UNESCO), สปาฟา 
  (SPAFA) 

3. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวช้ีวัด 
1) อาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา จ านวน 100 คน 
2) นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง จ านวน 200 คน 
3) ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จ านวน 100 คน 

4. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวช้ีวัด 
1) เอกสาร บทความทางวิชาการทางด้านศิลปะและการออกแบบ เพื่อการเผยแพร่ให้กับ 

              สถาบันและองค์กรของรัฐ  
2) องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่เขียนต ารา และการสร้างงานศิลปะ และการ 
   ออกแบบที่เป็นต้นฉบับให้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และประชาชนชาวไทย 
3) สร้างภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมของไทย 
 
 

 
แนวความคิดและ 

ทฤษฎีประสบการณ์ จอห์น 
ดิวอี ้

วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ 
องค์ความรู้จาก

ประสบการณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญและทฤษฎ ี

ส ารวจผลงาน 
ทางด้านศิลปะ 

การออกแบบจากไมไ้ผ ่
ในประเทศไทย 

ผลิตผลงานสรา้งสรรค ์
จากประสบการณ์ไม้ไผ ่

สรุปผลจากการศึกษา 
และข้อเสนอแนะ 

 
การเผยแพร่ผลการวิจัย 

สัมภาษณ์ช่างชาวบ้าน 
ผู้ประกอบการ 

นักออกแบบ และ
นักวิชาการ 



5 

 

 

ระเบียบวิธ๊วิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง "ทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey: ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย" มีกระบวนการ
การศึกษาที่ต้องใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ ซึ่งมีประเด็นการศึกษาที่เฉพาะตัว ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงโครงสร้างของ
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นล าดับขั้นตอน อันจะได้ชี้แจงดังต่อไปนี้ 
 1. ประเภทของงานวิจัย 

งานวิจัยนี้ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยที่ต้องใช้การเก็บข้อมูลเป็นช้ิน
รายละเอียดที่สมบูรณ์ เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับรายงานการวิจัยฉบับนี้ ที่จะต้องอธิบาย แต่ละตัวแปรที่ศึกษาอย่างเป็นรูปร่าง 
มีประชากรเป้าหมายที่ชัดเจน มีทั้งการมีปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) หรือ PAR. และสัมภาษณ์
เชิงลึก (in-depth interview) สามารถหยิบยกไปวิเคราะห์ แสวงหาความเข้าใจและสร้างทฤษฎีจากชุดข้อมูลที่วิเคราะห์ และเป็น
การเข้าถึงและท าความเข้าใจการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนท่ีสุด ดังแนวคิดปรัชญาของจอห์น ดิวอ้ีที่เป็น
ตัวแปรที่รายงานวิจัยฉบับนี้สนใจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่เหมาะกับงานที่มีความละเอียดอ่อน และ
ต้องการเข้าถึงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวสูง และจ านวนไม่มาก 
 2. ประชากรเป้าหมาย 

ประชากรเป้าหมายในรายงานการวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เนื่องจาก
ต้องการเก็บแบบสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในทักษะไม้ไผ่ตามค าถามวิจัยที่ได้ตั้งไว้ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์ของประชากรเป้าหมายไปสู่การถ่ายทอดต่อไปยังบุคคลอื่นรวมไปถึงการเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ผู้ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทักษะความรู้ด้วย 
 3. เคร่ืองมือ และการเก็บข้อมูล 

การเก็บข้อมูลในรายงานการวิจัยฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือการเก็บข้อมูลภาคเอกสาร (ทุติยภูมิ) และการเก็บข้อมูล
จากประชากรเป้าหมาย (ปฐมภูมิ) เพื่อให้ได้ข้อมูลครบตรงตามตัวแปรที่ศึกษา  แจกแจงได้ดังนี้ 

.3.1. การเก็บข้อมูลภาคเอกสารเป็นการรวบรวมข้อมูล จากต ารางานวิจัยในเชิงทฤษฎี(Theory) และแนวคิด (Concept) 
ของจอห์น ดิวอี้ และเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง  

3.2. การเก็บข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย ใช้วิธีการเก็บแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ด้วยการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interviews) กล่าวคือ มีหัวข้อที่ความสนใจที่ชัดเจน ซึ่งท าให้สามารถเก็บข้อมูลจากผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณไ์ดต้รงประเดน็ตามตัวแปรที่ตัง้เป้าหมายไว้ ซึ่งประชากรเป้าหมายที่เก็บแบบสัมภาษณ ์จากการ
สุ่มแบบเฉพาะ เจาะจงแล้วสามารถแบ่งเป็น 4 หมวด ในขอบเขตของการท างานสร้างสรรค์จากไม้ไผ่ ประกอบไปด้วย  

1. นักวิชาการ   จ านวน 1 ท่าน คือ อาจารย์ธนา อุทัยภัตรกูร  
2. ผู้ประกอบการ    จ านวน 1 ท่าน คือ คุณธนา ทิพย์เจริญ    
3. นักออกแบบ   จ านวน 1 ท่าน คือ คุณธนพัฒน์ บุญสนาน  
4. ปราชญ์ชาวบ้าน   จ านวน 2 ท่าน คือ คุณลุงสงคราม เสนะโลหิต และลุงวิชัย กุนทอง  
5. นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน   จ านวน 6 ท่าน คือ ผู้มีผลงานการออกแบบจากไม้ไผ่ 
การศึกษาวิจัย เรื่อง ทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey: ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย มีการเก็บข้อมูล

เพิ่มเติมจากเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกให้ครบถ้วน ในกรอบของตัวแปรที่ศึกษา  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จะเป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจ าแนก จัดกลุ่ม และเปรียบเทียบกับ
ทฤษฎีของ จอห์น ดิวอี้ ในประเด็นที่ได้ท าการศึกษาค้นขว้าข้อมูลภาคเอกสารออกมาเป็นล าดับขั้นตอน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นของบริบทและอัตลักษณ์ในการสร้างสรรค์งานไม้ไผ่ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 ก) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บันทึกเป็นข้อมูลปฐมภูมิถอดบทสัมภาษณ์แต่ละประเด็น  
 ข) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแจงประเด็นเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT analysis) น าเสนอผลการ
สังเคราะห์ในรูปแบบของตาราง โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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 1) การจัดระเบียบข้อมูล โดยการท าข้อมูลที่รวบรวมมาได้อยู่ในสภาพท่ีสะดวกและง่ายต่อการวิเคราะห์ 
 2) การท าดัชนี หรือก าหนดรหัสข้อมูล ด้วยการจัดระเบียบหมวดหมู่ ประเภท โดยการให้ค าหลักของข้อมูล 
 3) การก าจัดข้อมูล หรือสร้างข้อสรุปช่ัวคราว โดยสรุปเช่ือมโยงดัชนีค าหลักเข้าด้วยกันเพื่อลดทอนข้อมูลที่ไม่

จ าเป็นออก ให้กระชับและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 4) การสร้างบทสรุป ด้วยการเชื่อมโยงข้อสรุปผ่านการตรวจสอบยืนยัน เชื่อมข้อสรุป โยงความส าคัญ 
 5) การพิสูจน์ความน่าเช่ือถือของผลการวิเคราะห์ ด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า 
 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผ่นภาพที ่2  ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลงานศิลปะการออกแบบงานไม้ไผ่ ของผู้สร้างสรรค์ในประเทศไทย 
 ในบทต่อไปนี้ จะเป็นการแสดงผลการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ท่ีคณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างดังนี้ ช่างฝีมือชาวบ้าน จ านวน 2 ท่าน คือ 1.ลุงสงคราม เสนะโลหิต และ2.ลุงวิชัย กุนทอง, นักวิชาการจ านวน 1 
ท่าน คือ อาจารย์ธนา อุทัยภัตรากูร, ผู้ประกอบการ จ านวน 1 ท่าน คือ คุณธนา ทิพย์เจริญ, นักออกแบบ จ านวน 1 ท่าน คือ คุณ
ธนพัฒน์ บุญสนาน, และผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดทักษะ ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับไม้ไผ่ เป็น
จ านวน 6 ท่าน พร้อมท้ังบทวิเคราะห์เป็นรายบุคคลต่อท้ายในแต่ละข้อค าถาม  
 จากนั้นท้ายบทจะเป็นการช้ีแจงเปรียบเทียบประเด็นการค้นคว้าภาคทฤษฎีกับประเด็นระหว่างสัมภาษณ์ และผลงาน
สร้างสรรค์จากประสบกาณ์ที่ได้ โดยการเข้าไปมีปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับผู้ให้สัมภาษณ์ และมีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล 
(data triangulation) โดยตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และการสัมภาษณ์ น ามาเปรียบเทียบไปในทิศทางเดียวกัน เรื่อง
เดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจงข้อมูลตามค าสมัภาษณ์ร่วมกบัการสังเกต จัดระเบียบข้อมลู 

จัดหมวดประเด็นค าสัมภาษณร์่วมกับการสังเกต 

สกัดประเด็น เชื่อมโยงข้อมูลหลัก 

ก าหนดรหสัข้อมูล 

สร้างข้อสรุปชั่วคราว 

สร้างบทสรุป 

พิสูจน์ความน่าเชื่อถือ 

บริบทและอตัลักษณ ์
SWOT Analysis 

การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมลู 
การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิเคราะห์ข้อมูล 
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1. ลุงสงคราม เสนะโลหิต (ช่างฝีมือชาวบ้าน) 
 

 
ภาพที่ 1 ลอบปลาตะเพยีน ผลงานของลุงสงคราม : กรกต อารมยด์ ี

 

 บทวิเคราะห์ของลุงสงคราม (ช่างฝีมือชาวบ้าน) 
คุณลุงสงคราม เสนะโลหิต อายุ 74 ปี  อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี โดยก าเนิด มีเช้ือสายลาวโซ่ง เริ่มท างาน

ไม้ไผ่ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ตัวอย่างผลงานคือ อุปกรณ์ท ามาหากินเช่น เครื่องสีข้าว อีตุ้ม อีจู้ เครื่องกรองน้ า กระบอกน้ า เป็นต้น 
ลุงสงครามมีประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็ก ท าให้ท่านเข้าใจวัสดุ เทคนิค ตลอดจนธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ท าให้มี

ความเข้าใจลึกซึ้ง มีการพัฒนา ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเครือ่งมือ จนกลายเป็นผลงานท่ีมีคุณภาพสูง ซึ่งสอดคล้องในทรรศนะของ
จอห์น ดิวอี้ นั้นมองว่าเป็นความคิดชั้นทุติยภูมิที่ได้ผา่นการกลัน่กรองมาแลว้ ด้วยประสบการณ ์ท้ังนี้อาจจะเป็นประสบการณห์ลาย
ต่อหลายรุ่นสืบกันมา เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ ที่พัฒนาขึ้นมาระหว่างกายภาพ (ลุงสงคราม) กับสิ่งเร้า (สิ่งแวดล้อม) จากการ
ตระหนักถึงปัญหา จึงเกิดกระบวนการของการแสวงหาทางแก้ไข (ปัญหาปากท้อง การหาอาหารด ารงชีพจึงเป็นผลต่อการพัฒนา
ความคิด ในการสร้างเครื่องไม้ เครื่องมือให้ดีขึ้น ) อนึ่ง ดิวอี้ เช่ือว่าไม่มีความรู้ใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม (ประทุม อังกูรโรหิต, 2528)  
2. ลุงวิชัย กุนทอง (ช่างฝีมือชาวบ้าน) 
 

          
ภาพที่ 2 การพัฒนารูปทรงของงานจักสานพื้นบ้าน และ 

ภาพที่ 3 ลุงวิชัยกับผลงานต่อยอดของผู้วิจัย: ธีระพงษ์ ธรรมเจริญ 
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 บทวิเคราะห์ของลุงวิชัย (ช่างฝีมือชาวบ้าน) 
 ลุงวิชัยนั้นมีความรู้จากประสบการณ์ จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกัน กับกรณีศึกษาจากลุงสงคราม 
แต่จากบทสัมภาษณ์ยังเห็นถึงโครงสร้างของการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Empirical โดยเช่ือว่าจะสามารถ “จักสานเป็น” ได้จากการ
ปฏิบัติจริงเท่านั้น อีกทั้งยังใกล้เคียงกับระบบแนวคิดโรงเรียนทดลองของจอห์น ดิวอี้ ท่ีผลักดันแนวคิดหน่วยการสอนอันเรียกว่า 
กิจการ (enterprise) ที่มีระยะเวลานานกว่า และยังครอบคลุมทั้งความคิดและการกระท าเป็นหนึ่งเดียวกัน (ประทุม อังกูรโรหิต, 
2528) โดยมีประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นพื้นฐาน มาจากบ้านและชุมชน เพราะภูมิหลังของผู้ศึกษาก็มีผลต่อการสร้างเสริม
ประสบการณ์ หรือแนวคิดท่ีโรงเรียนมอบให้ เมื่อดูจากลักษณะกายภาพของต าบลชีน้ าร้าย เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยคูคลองและแม่น้ า 
อันส่งผลให้ลุงวิชัยต้องใช้ทักษะการท าเครื่องมือดักปลาเพื่อปากท้อง แต่เมื่อถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้สัมภาษณ์ : ธี
ระพงษ์ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงทักษะไปสู่งานสร้างสรรค์ที่ตนถนัด เป็นต้น 
 

3 อาจารย์ธนา อุทัยภัตรากูร (นักวิชาการ) 

 
ภาพที่ 4 การท าแบบจ าลองของนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศลิป์ (ที่มาภาพ 

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/21783) 
 

  บทวิเคราะห์ของอาจารย์ธนา อุทัยภัตรากูร (นักวิชาการ) 
 แนวคิดห้องเรียนของอาจารย์ธนา นั้นมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดโรงเรียนของ จอห์น ดิวอี้ มากในการจ าลองชุมชน
อิสระชุมชนหนึ่ง (free community) เพื่อพัฒนาความพยายามร่วมกัน (shared effort) วางแผนและพัฒนานโยบายร่วมกัน ดังที่
มีการเสนอแบบร่างอาคารไม้ไผ่ วิจารณ์ สรุปร่วมและสร้างงานจริงร่วมกัน เป็นชุมชนประชาธิปไตยในโรงเรียนในอุดมคติของ  
จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey, 1966) มีครูที่เข้าใจพื้นฐานเนื้อหาที่ตนสอนเป็นอย่างดี โดยให้มีความสนใจของผู้เรียนเป็นตัวน า เน้น
กิจกรรมกายภาพและสติปัญญามากกว่ารับเพียงอย่างเดียว และยังมีการได้รับค าปรึกษาจากสถาปนิกอาชีพจริงซึ่งเป็นแนวทาง
การศึกษาแบบก้าวหน้า มีประสบการณ์ที่เป็นจริง ไปพร้อมกับการศึกษาพื้นฐานวิชาการบนการศึกษาแบบเก่า ซึ่งเรียกได้ว่าไปใน
แนวทางที่พัฒนาไปควบคู่กัน และยังมีหน่วยการสอนเป็น “กิจการ” (enterprise) เช่นเดียวกับกรณีลุงวิชัย ซึ่งครอบคลุมทั้ง
แนวคิดและการกระท าเป็นอันหนึ่งเดียวกันโดยแยกจากกันมิได้ 
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4. คุณธนา ทิพย์เจริญ (ผู้ประกอบการ) 
 

      
ภาพที่ 5 - 6 อาคารโรงปั้น โรงเรยีนรุ่งอรุณ ก่อสร้างโดยคุณธนาและทีมงาน Thailand Bamboo 

 (ที่มาภาพ https://www.facebook.com/ThailandBamboo) 
 

บทวิเคราะห์ของคุณธนา ทิพย์เจริญ (ผู้ประกอบการ) 
 กรณีของคุณธนา ทิพย์เจริญ นั้นช้ีให้เห็นถึงแกนปรัชญาของดิวอี้ ที่มองโลกเป็นความไม่สมบูรณ์ เต็มไปด้วยการ
เปลี่ยนแปลง มีเหตุการณ์ (events) มากมาย ที่ไม่ซ้ าแบบกันและเปลี่ยนไปมาได้ตลอดเวลา และมีความหมายทั้งสิ้น ซึ่งต่างจาก
อภิปรัชญาในทรรศนะคติของมหาปราชญ์อย่าง เพลโต หรืออริสโตเติลโดยสิ้นเชิง ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าประสบการณ์ของคุณธนานั้น 
ล้วนแปรเปลี่ยนประสบการณ์ปฐมภูมิไปสู่ทุติยภูมิอย่างเป็นล าดับขั้น จากปัญหาหนึ่งไปสู่ปัญหาหนึ่ง (continuity experience) 
จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ จากการเรียนรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง จากประสบการณ์ ดังข้อเขียนของดิวอี้ในหนังสือ How we think ใน
บท The analysis of a complete act of thought ที่ดิวอี้ ได้วิเคราะห์อธิบายถึงพฤติการณ์ของการเข้าใจ (distinct) เป็น 5 
ส่วนส าคัญ คือ 1.เกิดความรู้สึกยากข้ึน (a felt difficulty) 2.มองหาถึงต้นตอและค าอธิบาย (its location and definition) 3.การ
กะเกณฑ์วิธีแก้ปัญหาที่พอจะเป็นไปได้ (suggestion of possible solution) 4.พัฒนาความคิดจากการให้เหตุผลตามทิศทางที่ได้
กะเกณฑ์ไว้ (development by reasoning of the bearings of the suggestion) และ 5.สังเกตและทดลองต่อจนยอมรับได้
หรือปฏิเสธไป  (further observation and experiment leading to its acceptance or rejection) ไปสู่ผลสรุปว่าเช่ือได้
หรือไม่ (John Dewey, 1910) ซึ่งการผ่านการแก้ปัญหามามาก ตั้งแต่ปัญหาวัสดุ ปัญหาการขายไม่ได้ ปัญหาส่งออก ปัญหาการ
แปรรูป ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้เป็นล าดับขั้นที่น าไปแก้ไขปัญหาที่ยากข้ึน จนกลายเป็นผู้เช่ียวชาญงานก่อสร้างไม้ไผ่อันดับต้นๆ ของ
ประเทศไทย  
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5. คุณธนพัฒน์ บุญสนาน (นักออกแบบ) 
 

    
ภาพที่ 7 Farm Stage ในบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกดิน และ ภาพที่ 8 รวงข้าวท่ีน ามาประดับ 

(ที่มาภาพ https://www.facebook.com/Thorkaichon) 
บทวิเคราะห ์ของคุณธนพัฒน์ 
แนวทางของคุณธนพัฒน์นั้น จะสังเกตได้ว่ามีการเรียนรู้ทั้งจากทางทฤษฎีและปฏิบัติไปด้วยกัน แต่ก็มีความน่าสนใจตรงที่

เป็นการเลือกแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกัน กล่าวคือ มีวิธีการศึกษาที่หลากหลายเปลี่ยนไปตามปัญหาที่เจอ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเลือกสิ่งแวดล้อมให้ส่งผลต่อการเรียนรู้ และอีกสิ่งหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวคิดของดิวอ้ี คือ คุณธนพัฒน์ไม่แยกความรู้ (ใน
ที่น้ีคือในเชิงการจัดการการออกแบบ) ออกจากการกระท า (actions) ซึ่งส่งผลให้ความรู้มีฐานะเป็นเครื่องมือกระท าการ (means) 
และถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาจนบรรลุผล (End) 
 
6. นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดทักษะไม้ไผ่ 

 

 
                     ภาพที่ 9 ผู้ให้สัมภาษณ์ (ขวา) และผนังจากวัสดุไม้ไผ่ที่น าไปใช้จริง : ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
บทวิเคราะห์ของคุณแพน จีรภิญญา(นักศึกษาระดับอุดมศึกษา) 
กรณีของคุณจีรภิญญานั้น เป็นการใช้การศึกษาแบบก้าวหน้ามาช่วยเหลือการศึกษาแบบเก่า คือการได้ทดลองท าจริงผ่าน 

Practice-based เพื่อสร้างความรู้ในวัสดุ เกิดความพยายามร่วมกันในกลุ่มเวิร์คชอประยะสั้น ซึ่งพาไปสู่กระบวนการผลิตงาน
ออกแบบที่ไม่ได้ผลิตเป็นช้ินงานจริง  
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สรุปผลการวิเคราะห ์
 ในหัวข้อน้ีจะเป็นการยกตารางการเปรียบเทียบประเด็นการศึกษาจากทฤษฎีกับข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ว่ามีประเด็นใดที่
สัมพันธ์และมีผลต่อการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบประเด็นการศึกษาจากทฤษฎีกับข้อมูล จากผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

พ้ืนเพจาก
สิ่งแวดล้อม

และครอบครัว 

การเรียนรู้จาก
ความสนใจ
ของตนเอง 

การรู้จักกับ
วัสดุและ
เคร่ืองมือ 

ประสบการณ์ 
จากการ 

ลองผิดลองถูก 

การพัฒนา
มูลค่าเพ่ิมให้

ผลงาน 
ผู้เชี่ยวชาญ 
ลุงสงคราม (ช่างฝีมือชาวบ้าน) / / / /  
ลุงวิชัย (ช่างฝีมือชาวบ้าน) / / / /  
อาจารย์ธนา (นักวิชาการ)  / / / / 
คุณธนา (ผู้ประกอบการ) / / / / / 
คุณธนพัฒน์ (นักออกแบบ)  / / / / 
นักเรียน/นักศกึษา 
คุณแพน (นักศึกษา)  / / /  
คุณเบล (นักศึกษา)  / /  / 
คุณกษวรรษ (นักศึกษา)  / / /  
คุณภูมินทร์ (นักศึกษา)  / / /  
คุณกูฮิรฟาน (นักศึกษา)  / / /  
คุณมะรอโซ (นักศึกษา)  / / /  
  
 จากตารางที่ได้แสดงนั้น จะเห็นได้ว่าในกลุ่มผู้เช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ด้านงานไม้ไผ่นั้น ล้วนเรียนรู้จากความสนใจ
เฉพาะทางของตนเองทั้งสิ้น ซึ่งอาจจะเห็นว่าแม้บางคนไม่ได้มีพื้นฐานทางครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมมาแต่ก าเนิด แต่ก็สามารถเข้า
ไปหาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อต่อการเรียนรู้ได้ รวมถึงการรู้จักกับวัสดุและเครื่องมือของตนเอง รวมถึงการได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ลองผิดลองถูก เรียนรู้จากความผิดพลาดระหว่างการท างาน ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในงานไม้ไผ่นั้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ หรือ 
practice-based ในกลุ่มตัวอย่างนั้นมีความส าคัญอย่างมาก ส่วนความแตกต่างของการศึกษาผ่านประสบการณ์แบบไทยที่ยัง
แตกต่างกับทฤษฎีประสบการณ์ของ ดิวอี้ ก็คือ ในกลุ่มของช่างฝีมือชาวบ้านก็ยังมุ่งไปถึงเรื่องการใช้สอยมากกว่าสุนทรียภาพของ
ผลงาน ซึ่งยังขาดการศึกษาแนวทางสร้างสรรค์ในระดับท่ีสูงขึ้น ต่างกับอาจารย์ธนา คุณธนา และคุณธนพัฒน์ ท่ีมีโอกาสได้ส่งออก 
หรือศึกษาต้นแบบงานท่ีได้รับการยอมรับในต่างชาติ ท าให้สามารถพัฒนามาตรฐานในการท างานให้ยกระดับขึ้นได้ 
 ในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษานั้น ในกลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าทั้งหมดเป็นการศึกษาจากความสนใจ ท้ังสิ้น และส่วนใหญ่ยัง
ใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติเช่นกัน ซึ่งเป็นการท าให้รู้จักวัสดุ และเครื่องมืออย่างได้ผลลัพธ์ชัดเจนที่สุด ส่วนความแตกต่างกับ
การศึกษาของ ดิวอ้ี คือ ส่วนใหญ่ยังไม่มีการตั้งประเด็นการศึกษาที่ออกมาจากแนวคิดของตนเอง กล่าวคือ เป็นการศึกษาจากการ
รับประสบการณ์ไปเป็นเครื่องมือนั่นเอง 
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องค์ความรู้จากการวิจัย  
 งานวิจัยเรื่อง "ทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey: ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย" คณะวิจัยได้สรุปบท
สัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบไม้ไผ่ จึงได้ข้อค้นพบสาระร่วมกันของผู้มีประสบการณ์ของแต่ละท่าน 
ที่ได้สรุปรวบรวมองค์ความรู้จากการวิจัยในครั้งนี้ อยู่ในรูปเล่มหนังสือช่ือ "Bamboo Experience" อันจะเป็นประโยชน์สามารถ
น าไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือผู้สนใจ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้แยกเป็นบทตามวัตถุประสงค์และตอบค าถาม
วิจัย ดังจะชี้แจงเป็นข้อๆ ต่อไปนี้ 
 1. การรู้จักไม้ไผ่ในเบื้องต้น 
 ในขั้นตอนแรกของการท างานสร้างสรรค์ด้วยไม้ไผ่นั้น สิ่งที่จะต้องท าในล าดับขั้นตอนแรกคือ การเข้าใจให้มากที่สุด
เกี่ยวกับวัสดุคือ ไม้ไผ่ ท้ังในกายภาพและศักยภาพ ชนิดพันธุ์ ความแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งาน ไปจนการรู้จักวัสดุว่าสามารถ
น าไปท าอะไรได้บ้าง เป็นต้น 
 2. เคร่ืองมือและวิธีใช้ในระดับพ้ืนฐาน 
 ในขั้นตอนถัดมาจะต้องเรียนรู้เครื่องมือที่จะน าไปท างานสร้างสรรค์ ซึ่งเครื่องมือในที่นี้ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคิด 
ออกแบบ ไปจนถึงเครื่องมือท่ีแปรไม้ไผ่เป็นผลงาน เช่น มีดจักตอก เชือก การถัก การสาน เป็นต้น 
 3. การใช้เคร่ืองมือสร้างรูปทรง 
 ขั้นตอนถัดมาคือ การน าเครื่องมือในข้ันต่อก่อนหน้ามาสร้างงานจริงดังเช่น เทคนิคในการจักตอก การสาน การเข้าลิ่มเข้า
ข้อต่อ เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานจริง 
 4. การประกอบรูปทรงขั้นต้น 
 ขั้นตอนการประกอบขึ้นเป็นรูปทรงในขั้นต้นนั้น จะเป็นการเริ่มฝึกฝนการใช้เครื่องมือร่วมกันกับวัสดุเพื่อสร้างงานจริง 
โดยเริ่มจากรูปทรงง่ายๆ เช่น ตะกร้า หรือฝาชีจักสาน นอกจากจะท าให้คุ้นชินกับวัสดุและเครื่องมือแล้วยังเพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบ
ความเป็นไปได้ต่างๆ จากวัสดุไม้ไผ่เพื่อพัฒนาผลงานในระดับที่สูงขึ้น 
 5. การประกอบรูปทรงท่ีซับซ้อน 
 เมื่อท าการฝึกฝนการสร้างรูปทรงอย่างง่ายได้จนคุ้นชินกับวัสดุเพียงพอแล้ว ขั้นตอนถัดมาจะช้ีแจงถึงการประกอบเป็น
รูปทรงที่ซับซ้อนขึ้น เช่น ประติมากรรม หรือของประดับตกแต่ง ซึ่งต้องใช้ลักษณะเฉพาะตัว และความช านาญของผู้สร้างผลงาน
สร้างสรรค์ อันจะสามารถพัฒนาน าไปสู่การผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพจากไม้ไผ่ต่อไป 
 6. การเข้าใจผลงานของตนเอง เห็นปัญหา และแนวทางพัฒนา 
 ในส่วนของบทที่หกจะเป็นการกล่าวถึงทางทฤษฎี เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง ซึ่งจะประกอบ
ไปด้วยทฤษฎีทางศิลปะ หลักการทางองค์ประกอบศิลป์ และทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อเข้าใจความงาม และสามารถน าไป
พัฒนาและปรับปรุงกับผลงานสร้างสรรค์ของตนเองได้ 
 7. การส่งเสริมและพัฒนาผลงานไปสู่ขั้นสูง 
 ในส่วนสุดท้าย จะเป็นการให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าของคณะผู้วิจัยต่อการพัฒนาฝีมือการผลิตงานสร้างสรรค์รวมไปถึง
ปลูกฝังรสนิยม โดยการชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างผลงานกรณศีึกษาที่เป็นเลิศ เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาสามารถเห็นแนวทางในการพัฒนาผลงานไป
ยังระดับประเทศ หรือระดับโลกได้ 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง ทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey: ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย ตาม
กระบวนการต่างๆ ที่ได้แสดงในบทที่ผ่านมา ก็ได้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการปรับใช้กับการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิง
ศิลปะและการออกแบบ ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามบริบทของประเทศไทยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งในบทนี้
คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงผลสรุปรวบยอดจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
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1. ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค ์
 วัตถุประสงค์ที่ได้ช้ีแจงไปในบทก่อน แบ่งเป็นประเด็นศึกษาได้ 3 ข้อด้วยกัน ซึ่งคณะผู้วิจัยแจกแจงข้อค้นพบตามประเด็น
ที่ศึกษาดังนี ้

1.1 การศึกษาค้นคว้ารวบรวมแนวคิด ทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey 
ผลจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของจอห์น ดิวอี้ พบว่า เป็นการหยิบยกข้อเขียนที่ส าคัญมาวิเคราะห์ และสรุปหา

ประเด็นส าคัญมาเปรียบเทียบในบริบทของประเทศไทย ซึ่งท าให้เห็นแนวทางในการประยุกต์ใช้แนวทางในรูปแบบทฤษฎีของจอห์น 
ดิวอี้ กับการเรียนการสอนในทางศิลปะการออกแบบ โดยการปรับเปลี่ยนตามบริบทของประเทศไทยให้เหมาะสม เพื่อควา ม
สอดคล้องกับสาระ และเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในวงการการศึกษา และการฝึกอบรมในประเทศไทยได้  
 1.2 การศึกษาค้นคว้ารวบรวมผลงานศิลปะการออกแบบไม้ไผ่ จากช่างฝีมือ นักออกแบบ ศิลปินและสถาปนิก ใน
ประเทศไทย 
 การค้นคว้าในประเด็นการศึกษาข้อนี้ท าให้คณะผู้วิจัย พบว่า การใช้ไม้ ไผ่กับงานสร้างสรรค์ในประเทศไทยนั้นมีความ
หลากหลาย ตั้งแต่ช่างฝีมือไปจนการขึ้นโครงสร้างโค้งงอขนาดใหญ่ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเชิงลึก เพื่อเข้าใจในเจ้าของผลงาน 
ตั้งแต่การเรียนรู้แต่ก าเนิดไปจนแนวคิด และกระบวนการผลิตผลงาน ซึ่งผลการศึกษานั้นท าให้เห็นว่า  แม้งานออกแบบในระดับ
สากลที่เป็นวัสดุไม้ไผ่นั้นอาจจะมีไม่มาก แต่การผลักดันการออกแบบด้วยวัสดุไม้ไผ่ ภาพรวมในประเทศไทยยังมีความน่าสนใจ 
เพราะมีวัสดุทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ มีช่างฝีมือพื้นบ้านและภูมิปัญญารอการต่อยอด ซึ่งมีงานวิจัยวัสดุไม้ไผ่อย่างต่อเนื่อง 
อีกทัง้ยังมีตลาดต่างประเทศท่ีให้ความสนใจอย่างมาก 
 1.3 ผลการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาจัดท าเป็นหนังสือ เขียนบทความทางวิชาการ และจัดแสดงนิทรรศการ 
เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะการออกแบบไม้ไผ่ ให้กับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ 
 ผลจากการศึกษาในรายงานวิจัยฉบับนี้ ได้ท าการรวบรวมสรุปองค์ความรู้ เป็นต าราส าหรับนักเรียนนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ดังที่ได้แนบมาด้วยกันกับรายงานการวิจัยฉบับนี้ พบว่า เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาแนวทางการท างาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ โดยให้เห็นวิธีการท างานผ่านประสบการณ์เป็นองค์รวม และจะมีการเผยแพร่ผลงาน
ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ ท่ีได้แรงบันดาลใจและต่อยอดมาจากทักษะ จากการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับผู้ให้สัมภาษณ์ในทุก
ขั้นตอน 

 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อค้นพบข้างต้น ผู้วิจัยขอน าเสนอประเด็นการอภิปราย โดยแยก
ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 แนวทางในการประยุกต์ใช้แนวทางในรูปแบบทฤษฎีของจอห์น ดิวอี้ กับการเรียน
การสอนในทางศิลปะการออกแบบ โดยปรับเปลี่ยนตามบริบทของประเทศไทยให้เหมาะสม เพื่อความสอดคล้องกับสาระ และเพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ในวงการการศึกษา และการฝึกอบรมในประเทศไทยได้ สอดคล้องกับ ประทุม อังกูรโรหิต, (2528) เชื่อว่าไม่มี
ความรู้ใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และสอดคล้องกับลุงสงคราม เสนะโลหิต ลุงวิชัย กุนทอง และคุณ
ธนา ทิพย์เจริญ ท่ีทุกคนต่างมีมีประสบการณ์จากสั่งสมมาตั้งแต่เด็ก ท าให้ท่านเข้าใจวัสดุ เทคนิค ตลอดจนธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 
ท าให้มีความเข้าใจลึกซึ้ง มีการพัฒนา ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ จนกลายเป็นผลงานท่ีมีคุณภาพสูง 
 ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 งานออกแบบในระดับสากลที่เป็นวัสดุไม้ไผ่นั้นอาจจะมีไม่มาก แต่การผลักดันการ
ออกแบบด้วยวัสดุไม้ไผ่ ภาพรวมในประเทศไทยยังมีความน่าสนใจ เพราะมีวัสดุทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ และมีช่างฝีมือ
พื้นบ้านและภูมิปัญญารอการต่อยอด ซึ่งมีงานวิจัยวัสดุไม้ไผ่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีตลาดต่างประเทศที่ให้ความสนใจอย่างมาก 
สอดคล้องกับ Clive Bell, (1984) และ Robert G. Collingwood, (1999) ที่ยอมรับว่าวัสดุอื่นๆ เหล่านั้นมีบทบาทไม่ว่าจะเป็น
รูปทรง (Form) ภาษา (Language) สื่อท่ีน าไปสู่การปลุกจินตนาการ และสอดคล้องกับ ลุงวิชัย กุนทอง กล่าวว่าวัสดุที่ใช้ในการจัก
สานนั้น มีความแตกต่างกนัไปตามแตล่ะพื้นที่ ซึ่งวัสดุธรรมชาติบางชนิดไม่นิยมใช้กัน เนื่องจากว่ามีปัญหาในเรื่องการปลูกทดแทนที่
ต้องใช้เวลานาน และบางชนิดก็มีเฉพาะบางพ้ืนท่ีเท่านั้น 
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 ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 การท างานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ โดยให้เห็นวิธีการท างาน
ผ่านประสบการณ์เป็นองค์รวม และจะมีการเผยแพร่ผลงานศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ ที่ได้แรงบันดาลใจและต่อยอดมาจาก
ทักษะ ซึ่งสอดคล้องกับอาจารย์ ธนา อุทัยภัตรากูร ที่กล่าวว่า กิจกรรมการเวิร์คช็อปโดยการสาธิต ทดลองเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
จริง แต่ก็จะมีเง่ือนไขอ่ืนๆ เช่น เวลาการทดลองรู้จักเครื่องมือ หรือมีความชอบทุนเดิมที่ส่งผลต่อประสบการณ์จากไม้ไผ่แตกต่างกัน
ไป และสอด คล้องกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ท่ีแสดงความเห็นว่า เป็นการศึกษาที่เกิดจากความสนใจทั้งสิ้น และส่วนใหญ่ยังต้องใช้
วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และส่วนใหญ่ยังไม่มีการตั้งประเด็นสร้างสรรค์จากแนวคิดของตนเอง กล่าวคือ ต้องเกิดจาก
ประสบการณ์ก่อน เพื่อน าไปเป็นเครื่องมือนั่นเอง 
 
3. ข้อเสนอแนะ 

ในบทต่อไปนี้เป็นข้อคิดเห็นและทัศนะของผู้วิจัย (รศ. ดร. ไพโรจน์) หลังได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ จอห์น ดิวอี้ และแนวคิด
ที่เกี่ยวข้อง คือ 

1) นักวิชาการหลายท่าน เห็นว่า ดิวอ้ีเป็นนักการศึกษา ไม่ใช่นักสุนทรียศาสตร์ 
2) หลักการของเขาไม่ได้อยู่ในขอบเขต เฉพาะวิชาสุนทรียศาสตร์ที่เป็นปรัชญา ต้องคิดถึงหลักเหตุผล และสิ่งที่เป็น

นามธรรมเป็นหลัก การอ้างถึงความส าคัญของสิ่งที่เป็นวัตถุ เช่น ธรรมชาติเรื่องเนื้อวัตถุ และเครื่องมือแต่ละชนิด กรรมวิธีการผลิต 
เป็นการออกไปนอกขอบเขดวิชาปรัชญา นักสุนทรียศาสตร์หลายท่านไม่ยอมรับ 

3) แนวคิดของจอห์น ดิวอี้ เป็นการรวม 3 วิชาส าคัญ สุนทรียศาสตร์ ศิลปะปฎิบัติ และจิตวิทยา  
4) ส่วนท่ีเข้มแข็งคือ ให้ความส าคัญต่อประสบการณ์ และกรรมวิธีการสร้างงาน แต่จุดอ่อานก็มี เช่น ไม่ได้กล่าวถึงกติกา 

ความงาม หรือประเด็นเรื่องรสนิยม ท่ีควรสังเกตุหรือตั้งเป็นกรอบเพื่อการศึกษา 
5) แต่โดยภาพรวม แนวคิดของดิวอี้ สมควรน ามาวิจัย เพราะมีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม ช่างฝีมือ ช่าง

พื้นบ้าน ศิลปิน และนักออกแบบ เพราะจอห์น ดิวอี้ เข้าใจการรวมเรื่องของการปฎิบัติ การพัฒนานิสัยช่างสังเกต ช่วยผู้อบรมให้
เห็นความงาม การสร้างงานเป็นจุดเริ่ม ในขณะที่นักสุนทรียศาสตร์คนอื่นมักเน้นแต่ทฤษฎี และประเด็นปรัชญา ที่ไม่ให้ความส าคัญ
ต่อกรรมวิธีการสร้างและการควบคุมสื่อ หรือฝีมือ หรือการประดิษฐ์รูปทรง 

ถ้าดูในแง่การปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน จอห์น ดิวอ้ี ได้สร้างทฤษฎีศิลป์ท่ีอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ผู้ปฏิบัติตามสามารถเลือก
วัสดุ เครื่องมือ จนท าช้ินงานออกมาส าเร็จจริง แต่ในแง่มุมมองของนักออกแบบให้ได้คุณภาพสูง ข้อต่อไปนี้ คือ สิ่งท่ียังขาดอยู่  

1. ศิลปิน นักออกแบบต้องคิดเป็น มีความลึกซึง ท่ีจะก าหนดปรัชญาเฉพาะตนของการออกแบบ สร้างตัวตนให้เด่นชัด 
2. สร้างรูปทรงตามแนวคิดจากข้อแรก ถ้ายังไม่สามารถท าด้วยวัสดุ เทคนิคเดียวกับผลิตภัณฑ์ ต้องสร้างตัวแบบจ าลองที่

เป็นรุปธรรม แล้วหาทีมช่างมาสร้างต่อ 
3. ต้องมีระบบวิเคราะห์ วิจารณ์งาน และวิธีคิดของตนให้ก้าวหน้าตลอดเวลา 
4. ต้องรู้เ ท่าทันในกติกาการแข่งขันระดับนานาชาติ ทั้งในแง่ศิลปะสาขาต่างๆ และในแง่รสนิยม แนวโน้มตลาดนานาชาต ิ
5. ที่ส าคัญที่สุดต้องรู้จักเชื่อมโยงความคิดที่ดี ในการพัฒนาความคิดและผลงาน ไม่ว่าจะมาจากศิลปิน นักออกแบบ นัก

วิจารณ์ หรือนักวิชาการสาขาอ่ืนๆ ตลอดจนความเห็นของผู้บริโภคกลุ่มส าคัญ 
สรุปความส าเร็จในระดับนานาชาติ จะเป็นของผู้รู้จักเช่ือมโยงพหุวิทยาการ และรู้ทันกติกา ความก้าวหน้าทั้งทาง

เทคโนโลยี หรือศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ของโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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