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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ของอาจารยคณะ

มัณฑนศิลป 2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ของอาจารยคณะมัณฑนศิลป  
และหาแนวทางแกไข โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งใชวิธีการสัมภาษณกลุมประชากรท่ีเปนขาราชการตําแหนง
อาจารย และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) ในคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 10 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข สาย ค) ซึ่งมีหนาท่ีเกี่ยวของกับแผนการทํางานวิจัย
และงานสรางสรรค ในสวนของคณะมัณฑนศิลป จํานวน 4 คน นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป จํานวน 20 คน ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 คน และอาจารยในมหาวิทยาลัยอื่นๆ จํานวน 4 คน หลังจากนั้นนําขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณมาวิเคราะหและเขียนเปนรายงานการวิจัย การวิเคราะหขอมูลในสวนของขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการสราง
ขอสรุปจากขอมูล 

 ผลการวิจัยมีดังนี้  
 1.  ข้ันตอนในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคทางดานศิลปะมีลักษณะเหมือนกับข้ันตอนการทํางาน
วิจัยทางดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร แตผลท่ีไดจากการทํางานสรางสรรคคือชิ้นงานศิลปะ ซึ่งในบางครั้ง
ผลงานท่ีออกมาผูวิจัยไมสามารถเขียนอธิบายรายละเอียดไดท้ังหมด เนื่องจากการทํางานมักเกิดข้ึนจากความคิดใน
แบบฉับพลัน และแตละครั้งจะเกิดการเรียนรูและมีความรูใหมเกิดข้ึนเสมอ หากแตผลงานชิ้นดังกลาวสามารถอธิบาย
ข้ันตอนการทํางานไดดวยตัวเองวามีข้ันตอนการทํางานเหมือนงานวิจัยทุกประการ คือ เปนการเขียนอธิบายดวยภาพ 
ดังนั้นการท่ีจะเขาใจวางานสรางสรรคเปนงานวิจัยชิ้นหนึ่งจําเปนตองใหผู ท่ีมีความรูในสาขาเดียวกันเปนผู
ประเมินผล  
 2.  แหลงทุนสําหรับการทํางานวิจัยมีมากท้ังจากหนวยงานภายในสถาบันและหนวยงานภายนอก แต
สาเหตุหลักท่ีอาจารยทํางานวิจัยกันนอย คือ ไมมีความถนัดในการทํางานวิจัย โดยเฉพาะในเรื่องของการเขียน อีกท้ัง
การทํางานวิจัยใชระยะเวลานาน มีกฎเกณฑและเงื่อนไขมาก แตในการทํางานสรางสรรคอาจารยไดทํามาโดยตลอด 
เพราะงานสรางสรรคสามารถนําไปใชในการสอนได  โดยแหลงทุนสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ทุนสวนตัว
และทุนโดยการจาง 
 3.  การทํางานวิจัยของอาจารยมีท้ังแบบทําเปนกลุมและทําเดี่ยว แตเหตุผลสวนใหญท่ีเลือกทําเดี่ยวเพราะ
ระยะเวลาท่ีใชในการทําไมนานและมีภาระครอบครัว อีกท้ังการทําเดี่ยวจะมีอิสระในการคิดทําใหกลาท่ีจะทดลองทํา
สิ่งใหมๆ ตามท่ีตนเองตองการได หากแตประสบปญหาท่ีตองดําเนินการทุกข้ันตอนดวยตนเองท้ังหมด จึงทําใหใช
เวลามากกับการดําเนินการ ซึ่งเวลาดังกลาวควรจะใชกับการคนควาวิจัย  

                                                                          
1 สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 Field of Public and Private Management, Faculty of Management Science, Silpakorn University 
2 สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 Department of Community Management, Faculty of Management Science, Silpakorn University 
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 4.  อาจารยท่ีมีตําแหนงทางการบริหารจะมีเวลาสําหรับการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคนอยลง 
เนื่องจากเวลาสวนหนึ่งถูกใชไปกับการทํางานบริหาร และจะเปนปญหามากสําหรับการทํางานสรางสรรคของ
อาจารยในสาขาวิชาท่ีจําเปนตองใชเวลาตอเนื่องในการทํางาน เชน สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ขณะเดียวกัน
อาจารยในบางสาขาวิชาตองทํางานในรูปแบบงานจางมากกวางานท่ีเกิดจากความตองการของตนเอง แตนั่นกลับเปน
สิ่งท่ีดีเนื่องจากการทํางานสรางสรรคดังกลาวจําเปนตองมีเงื่อนไขมากําหนดในการทํางาน ซึ่งจะเปนการกระตุนให
เกิดความคิดสรางสรรค ไดแกสาขาวิชาท่ีเปนงานทางดานการออกแบบ คือ สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายในและ
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป   
 
คําสําคัญ :  งานวิจัย  งานสรางสรรค  คณะมัณฑนศิลป 
  

Abstract 
 The objectives of this research were to 1) Study of conducting research and creative works 
of instructors at Faculty of Decorative Arts 2) Study the problems and obstacles in conducting research 
and creative works of instructors at Faculty of Decorative of Arts and find solutions. Researchers used a 
qualitative research interview as an official population of the lectureship and staff in higher education 
institutions as academic staff in Faculty of Decorative of Arts amounting to 10 persons. Technical 
support personnel, involved with research and creative plans in the Faculty of Decorative of Arts, 
amounted to 4 persons. Students in Faculty of Decorative of Arts amounted to 20 persons. Silpakorn 
University Administrators amounts to 2 persons and art instructors in the line of other universities 
amounted to 4 persons . Researchers, then took the information from the interviews, analyzed and it, 
wrote a research report. Data analysis of qualitative data in the way of a conclusion from the data.  
 The results of research were as follow: 
 1.  The steps in conducting research and creative works of art are similar to the process in 
science and social science research. However, results from creative work is art. This sometimes works 
out, the researcher can’t expect to describe all the details. Since work is often caused by a sudden 
idea. A time of learning and new knowledge is always happening. This work could explain the process 
by itself that the process works exactly the same in research. It’s written description with pictures. 
Therefore, creative works are pieces of research that need to provide people with knowledge of the 
same lines as the evaluation. 
 2.  Funding for the research is provided by agencies within institutions and outside 
agencies. But the main reason that instructors work together more research isn’t dominant in the 
research, especially in terms of writing. Moreover, the use of long-term research. Terms and conditions 
vary, but if instructors are able to work creatively it can be used in teaching. The fundings are divided 
into two categories: private venture capital and capital employment. 
 3.  Faculty research work has made both groups and single. But why do most of the single 
because time is spent in doing soon and family obligations. Moreover, the individual should have the 
freedom to think, the courage to try to do something new, according to their needs. But they have 
problems that need to be processed every step on his own. This process results in a lot of time with the 
operation. This time, it should apply to research. 
 4.  Instructors with administrative positions will have time for research and creative work less. 
Since the time part is used to work with management. And will create many problems for the functioning 
of instructors in the Department. They need to take a continuity of work such as the school of Ceramics. 
Meanwhile, instructors in some fields need to work in a job related to their needs. But that is a good 
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thing, because such creative work creates the necessary conditions to set in work. This will encourage 
creativity. Subject were the work of the design: the school of Interior Design and Visual Communication 
Design Department. 
 
Keywords : research, creative work, Faculty of Decorative Arts 
E-mail : buaga@hotmail.com 
 

คํานํา 
 มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ในการหลอ
หลอมทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความสามารถ  และมีความพรอมท่ีเหมาะสมตอการทํางานหลังจากจบการศึกษา 
โดยผูท่ีทําหนาท่ีหลักสําคัญในการสอน คือ อาจารย นอกเหนือจากภาระงานสอนหนาท่ีหลักท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ี
อาจารยตองปฏิบัต ิคือ การทํางานวิจัย ซึ่งหนาท่ีดังกลาวจะมีสวนชวยพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้น
การทํางานวจิัยยังมีสวนชวยในการพัฒนาประเทศ ท้ังในแงของการวิจัยเพื่อชวยเหลือสังคม หรือการสรางองคความรู
ใหมท่ีเกิดประโยชนตอการพัฒนา ดังนั้นการท่ีอาจารยไมสามารถทําหนาท่ีหลักสําคัญของตนไดอยางสมบูรณจะ
สงผลกระทบตอไปเปนลูกโซ 
 คณะมัณฑนศิลป เปนคณะท่ีจัดตั้งข้ึนเปนลําดับท่ี 4 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งถือเปนจุดกําเนิดการ
เรียนการสอนดานสาขาวิชาดานการตกแตง (มัณฑนศิลป) ของประเทศไทย และไดมีพัฒนาการขยายการศึกษา  จน
ปจจุบันมีการผลิตหลักสูตรจํานวนท้ังสิ้น 9 หลักสูตร (คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมัณฑนศิลป 
2552 : 1) และหนึ่งในพันธกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสําคัญ คือ คนควา วิจัยและสรางสรรค
ผลงานวิจัยและผลงานดานศิลปะ เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ (สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2552 : 3) จากพันธกิจดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงไดบรรจุลงใน “แผนยุทธศาสตร” การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ในชวงระหวาง ป พ.ศ. 2551-2554 ดวย   
 การทํางานสรางสรรคของอาจารยทางดานศิลปะ ถูกมองวาเปนการทํางานท่ีไมใชเปนงานวิจัย อาจดวย
รูปแบบของการทํางานท่ีตางกัน รวมถึงผลงานท่ีออกมา จึงทําใหเกิดปญหาในแงผลกระทบท่ีเกิดกับอาจารย คือ การ
นับเปนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ผลกระทบในสวนของคณะฯ คือ การผานเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และผลกระบทบในสวนของมหาวิทยาลัย คือ การดําเนินงานใหบรรลุตามแผนยุทธศาสตร
ท่ีไดตั้งไว ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกศึกษาสภาพและปญหาอุปสรรคในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค ของ
อาจารยคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อจะไดหาแนวทางในการเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคใหมากข้ึนตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
1.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.1 เพื่อศึกษาสภาพการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ของอาจารยคณะมัณฑนศิลป  
 1.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ของอาจารยคณะมัณฑนศิลป  
และหาแนวทางแกไข 
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2.  ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง “สภาพและปญหาอุปสรรคในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ของอาจารยคณะ

มัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผูวิจัยทําการศึกษากลุมประชากรท่ีเปนขาราชการ ตําแหนงอาจารย  และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) ในคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข, สาย ค) ซึ่งมีหนาท่ีเกี่ยวของกับแผนการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคใน
สวนของคณะมัณฑนศิลป นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป รวมถึงผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนั้นยังมี
ขาราชการตําแหนงอาจารย และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) ในมหาวิทยาลัย
อื่นๆ 

 ท้ังนี้ โดยทําการศึกษาถึงความรูและความเขาใจในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยคณะ
มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะหแกไขปญหาและอุปสรรค อันจะเปนประโยชนตอการเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคตอไป 
3.  ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมประชากรท่ีเปนขาราชการตําแหนงอาจารย และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) ในคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 10 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข, สาย ค) ซึ่งมีหนาท่ีเกี่ยวของกับแผนการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค ใน
สวนของคณะมัณฑนศิลป จํานวน 4 คน, ผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 คน, ขาราชการตําแหนงอาจารย 
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) ในมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 4 คน, 
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป จํานวน 20 คน 
4. ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมโดยตรงจากกลุมผูใหขอมูลหลักโดยการ
สัมภาษณ 
 4.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูวิจัยศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเปน
เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของท่ีไดคนควาจากหนวยประกันคุณภาพการศึกษา คณะมัณฑนศิลป, หอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร และหอสมุดสาขา วังทาพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รวมถึงหนังสือและเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
5. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ  ซึ่งเปนวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-dept Interview) 
จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมาเรียบเรียงเพื่อพรรณนาวิเคราะหแลวสรุป  
6. เครื่องมือที่ใชและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสัมภาษณ โดยผูวิจัยไดสรางแนวทางสัมภาษณข้ึนจากแนวคิด 
ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการทําวิจัย โดยระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนสิงหาคม 2553 
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ผลการศึกษาและวิจารณ 
เหตุผลในการทํางานวิจัยและงานสรรค ผลการวิจัยพบวา หนาท่ีเปนเหตุผลหลักในการทํางานวิจัย โดยเฉพาะงาน
สรางสรรคผูท่ีทํางานทางดานศิลปะจําเปนตองมีการทํางานอยางตอเนื่อง และการทํางานสรางสรรคนั้นสามารถ
นํามาใชในการสอนใหเห็นไดอยางเปนรูปธรรมและเร็วกวาการทํางานวิจัย ซึ่งการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคมี
สวนชวยในการพัฒนาทางการสอนใหดีข้ึน ไมวาจะเปนการหารูปแบบหรือแนวทางการสอนท่ีใหนักศึกษาเขาใจและ
เห็นภาพไดอยางชัดเจน อีกท้ังยังเปนการกระตุนใหนักศึกษาไดมีความคิดสรางสรรคและกลาท่ีจะทดลองทําสิ่งใหมๆ 
เพราะการทํางานสรางสรรคจะตองเปนการทํางานท่ีเกิดจากความคิดใหมๆ เสมอ ซึ่งในบางสาขาวิชาการทํางาน
สรางสรรคตองออกแบบโดยมีเงื่อนไขมากําหนดจึงจะมีความคิดสรางสรรคเกิดข้ึน เชน สาขาวิชาออกแบบตกแตง
ภายในกับการออกแบบสถานท่ีท่ีตองออกแบบภายใตขอกําหนดวาดวยเรื่องของขนาดและการใชงาน, สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลปกับการออกแบบสัญลักษณขององคกรภายใตขอกําหนดดวยเรื่องของประวัติขอมูลความเปนมา
และสิ่งท่ีตองการนําเสนอ เพื่อใหมีเอกลักษณและเปนท่ีรูจัก และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑกับการออกแบบท่ีตอง
คํานึงถึงเรื่องหนาท่ีในการใชงาน เปนตน 
 
แหลงทุนในการทํางานวิจัย แหลงทุนสําหรับการทําวิจัยมีจํานวนมากท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แต
สําหรับการทํางานสรางสรรคสวนมากจะใชเงินสวนตัวซึ่งก็มีคาใชจายคอนขางสูง อยางไรก็ตามบางสาขาวิชาก็
สนับสนุนบุคลากรของตนในการทํางานสรางสรรค เชน สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผากับการใชเตาในการเผาชิ้นงาน 
ซึ่งเปนการสนับสนุนคาเชื้อเพลิง รวมถึงเจาหนาท่ีท่ีชวยในการเตรียมดิน ซึ่งมีสวนชวยอยางมากในการลดระยะเวลา
ในการทํางานของอาจารย แตในขณะเดียวกันบางสาขาวิชาการท่ีไดรับทุนจากภายนอกซึ่งเปนการจางกลับเปนผลดี
ตอการทํางานสรางสรรค เนื่องจากความคิดสรางสรรคจะเกิดข้ึนไดจากการมีเงื่อนไขและขอกําหนด เชน สาขาวิชา
ออกแบบตกแตงภายในและสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป ซึ่งงานจางดังกลาวจะมีการติดตอผานทางคณะฯ จึงถือวา
เปนการไดรับทุนในอีกรูปแบบหนึ่ง และสวนมากอาจารยในสาขาวิชาดังกลาวจะมีความถนัดในการทํางาน
สรางสรรคมากกวาการทํางานวิจัย ดวยเหตุผลหนึ่ง คือ ใชเวลาในการทํางานไมนาน การท่ีอาจารยยินดีทํางานจาง
ผานทางคณะฯ เพื่อเปนการชวยสรางชื่อเสียงและทําใหคณะฯ เปนท่ีรูจักและยอมรับในความสามารถของอาจารย ซึ่ง
นั่นจะสงผลดีโดยออมกลับมาท่ีนักศึกษาของคณะฯ ตอไป เมื่อนักศึกษาไดไปทํางานจะมีความมั่นใจตนเองในการ
ทํางานเนื่องจากเปนท่ียอมรับ 
 
รูปแบบของการทํางานวิจัย ในการทํางานวิจัยอาจารยเลือกทํางานวิจัยเพียงคนเดียวมากกวาทํางานเปนกลุม 
โดยเฉพาะอาจารยท่ีมีครอบครัวแลว เนื่องจากมีปญหาในเรื่องของเวลาคือมีภาระหนาท่ีในการดูแลครอบครัว และ
โครงการท่ีเลือกทําจะเปนโครงการท่ีเงินสนับสนุนไมมาก เหตุผลท่ีอาจารยไมเลือกทําโครงการวิจัยท่ีใหเงิน
สนับสนุนมาก เพราะตองใชเวลาในการทํานาน เนื่องจากมีผูรวมงานหลายคนการหาเวลาท่ีตรงกันเพื่อนัดประชุม
หรือหาขอมูลรวมกันจึงทําไดคอนขางยาก อีกท้ังการทํางานเปนกลุมจะเกิดความคิดท่ีคอนขางหลากหลาย ทําใหหา
ขอสรุปในการทํางานไดยาก ระยะเวลาในการทํางานจึงยืดเยื้อ อีกท้ังอาจารยทางดานศิลปะจะมีแนวความคิดและ
รูปแบบการทํางานท่ีเปนของตนเอง  
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กลุมผูรับประโยชนจากงานวิจัย กลุมเปาหมายแรกท่ีคิดวาไดประโยชนจากการทํางานวิจัย คือ กลุมท่ีไดกําหนดไวใน
วัตถุประสงคของการทํางานวิจัยนั้นๆ ซึ่งเปนกลุมคนวงกวาง เชน กลุมผูสูงวัย กลุมผูพิการ เปนตน นอกจากนั้น
งานวิจัยสวนใหญของคณะฯ ท่ีไดจัดทําไปเปนการออกแบบเพื่อใหสามารถนําไปใชงานไดจริง เชน การออกแบบ
และพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑขนมหวานใหกับผูประกอบการทําขนมหวานจังหวัดเพชรบุรี การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑจากผักตบชวา เปนตน สวนการทํางานสรางสรรคนั้นเปนการทํางานท่ีเกิดจากความคิดของตน ดังนั้นกลุม
ท่ีไดรับประโยชนโดยตรง คือ กลุมนักศึกษา เนื่องจากจะไดเรียนรูข้ันตอนการทํางานและสามารถนําไปปฏิบัติได
ดวยตนเองโดยไมตองมีการอธิบายมาก สามารถเขาใจได เพราะการเรียนทางดานศิลปะ คือ การปฏิบัติ เพราะฉะนั้น
การสอนท่ีจะทําใหนักศึกษาเรียนรูไดอยางเขาใจ คือ การทําใหเห็น และถางานสรางสรรคนั้นทําข้ึนโดยมี
แนวความคิดจากสิ่งท่ีมองเห็นอยูรอบตัว เชน ปญหาสังคม หรือปญหาสิ่งแวดลอม กลุมท่ีไดรับประโยชนก็คือกลุม
ผูชม ซึ่งงานสรางสรรคจะชวยสะทอนสภาพและกระตุนการคิด หรือมีสวนชวยในการจรรโลงสังคม 
 
การทํางานวิจัยและงานสรางสรรคกับการมีสวนชวยพัฒนาในดานการทํางานและการสอน กลาวคือ ในดานของการ
ทํางานทําใหอาจารยมีการแสวงหาความรูใหมๆ เสมอ ซึ่งเปนการพัฒนาเนื้อหาทางดานการสอนโดยตรง เนื่องจาก
การสอนทางดานศิลปะโดยเฉพาะคณะมัณฑนศิลปซึ่งเปนคณะท่ีเกี่ยวกับการออกแบบ จําเปนตองมีการตามรสนิยม
ของยุคใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ท้ังการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคสามารถนํามาเปนตัวอยางในการสอนท่ีทําให
นักศึกษาเขาใจไดอยางชัดเจน นอกจากนั้นยังทําใหอาจารยสามารถหาแนวทางในการสอนท่ีเหมาะสมกับการทําให
นักศึกษาเรียนรูและเขาใจไดงาย เพราะการเรียนทางดานศิลปะไมไดเปนการเรยีนผานตัวหนังสือหากแตตองมีการคิด
และลงมือปฏิบัติ และผลงานสรางสรรคของอาจารยท่ีไดทําข้ึนเปนท่ียอมรับในวงการศิลปะดวยกันเปนอยางมาก 
หากแตก็มีความพยายามท่ีจะนําไปจัดแสดงและนําไปเผยแพรในตางประเทศเพื่อใหเปนท่ีรูจักและมีการยอมรับมาก
ข้ึน เชน งานสรางสรรคของอาจารยสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา แตปญหาคือเรื่องของงบประมาณในการสนับสนุน 
เนื่องจากคาใชจายในการดําเนินการคอนขางสูง 
 
การทํางานวิจัยและงานสรางสรรคกับการมีสวนชวยในการสรางความมั่นคงทางดานการทํางาน เพราะสิ่งท่ีไดรับจาก
การทํางานวิจัยและงานสรางสรรค คือ ความรู องคความรูใหม เทคนิคหรือวิธีการในการทํางาน ซึ่งจะทําใหอาจารยมี
ความมั่นใจในการสอนเพิ่มมากข้ึน หากมองในแงของความกาวหนาทางวิชาการ อาจารยสามารถนําผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคมาใชในการขอยื่นเรื่องปรับตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน ซึ่งการปรับตําแหนงดังกลาวจะมีเงิน
ประจําตําแหนงท่ีจายเพิ่มใหนอกเหนือจากเงินเดือน เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับอาจารย 
 
การขอความรวมมือจากองคกรภายนอกทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในสวนของการทํางานวิจัย  
ผลการวิจัยพบวา ไดรับความรวมมือเปนอยางดี เพราะงานวิจัยสวนใหญท่ีทําเปนประโยชนตอคนในสังคม และเกิด
ประโยชนกับกลุมคนวงกวาง 
 
แหลงขอมูลสําหรับการคนควาทํางานวิจัย โดยเฉพาะหนังสือนั้นมีเพียงพอ ซึ่งหองสมุดของมหาวิทยาลัยถือวาเปน
หองสมุดท่ีมีหนังสือท่ีเกี่ยวกับศิลปะมากท่ีสุดอยูแลว แตในปจจุบันอาจารยสามารถคนหาขอมูลไดจากแหลงอื่นท่ี
สะดวกและรวดเร็ว คือ อินเตอรเนต  
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พ้ืนที่ในการนําเสนอหรือจัดแสดง เนื่องจากการใชหอศิลปภายนอกเพื่อจัดแสดงงานมีคาใชจายสูง ดังนั้นอาจารยท่ี
ตองการจะแสดงผลงานจึงเลือกท่ีจะแสดงหอศิลปของคณะฯ ซึ่งก็ไดรับการสนับสนุนโดยไมเก็บคาธรรมเนียมการ
ใชแตมีการเก็บคาใชจายอื่นๆ แทน  
 
ปญหาในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค ปญหาหลักท่ีสําคัญ คือ ความไมถนัดในการเขียน เพราะโดยธรรมชาติ
ของผูท่ีทํางานทางดานศิลปะ คือ การปฏิบัติงานและผลิตชิ้นงานศิลปะออกมา ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว
ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการนับงานสรางสรรคใหเปนงานวิจัย จึงควรมีการแกไขกฎเกณฑการประเมินผลงาน โดยใช
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูทางดานศิลปะเปนผูประเมิน นอกจากนั้นอาจารยตองมีการฝกเขียนเพื่อใหสามารถอธิบาย
รายละเอียดของงานสรางสรรคนั้นได ในงานสรางสรรคบางสาขาวิชาสามารถเขียนอธิบายข้ันตอนการทํางานได เชน 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ เปนตน 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย สามารถสรุปและมีขอเสนอแนะ ไดดังนี้ 
 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย คือ แนวทางท่ีจะทําใหผลงานวิจัยทางดานศิลปะมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน 
จําเปนตองทําความเขาใจกอนวา แทท่ีจริงแลวงานสรางสรรคก็คืองานวิจัยชิ้นหนึ่ง ดังนั้นการท่ีจะเขาใจวางาน
สรางสรรคชิ้นดังกลาวมีท่ีมาของแนวความคิด ข้ันตอนและเทคนิคในการสรางสรรคอยางไร จําเปนตองให
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูในสาขาเดียวกันเทานั้นเปนผูประเมินผล ซึ่งนั่นหมายถึงการเปลี่ยนกฎเกณฑในการกําหนด
ผูทรงคุณวุฒิสําหรับการอานงานวิจัยและประเมินผลงานสรางสรรค โดยยึดหลักของความเปนจริงวาสาขาวิชาทาง
ศิลปะมีการทํางานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวไมเหมือนกับการทํางานวิจัยในสาขาอื่น ซึ่งจะใชหลักเกณฑทางสาขาอื่น
มาเปนตัวกําหนดเหมือนกันไมได เพราะถาหากมีการปรับระเบียบแกไขกฎเกณฑดังกลาวไดจะมีผลตอการขอ
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ซึ่งจะชวยเปนแรงกระตุนและเปนแรงสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยและงาน
สรางสรรคมากข้ึน อีกท้ังยังเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน การทํางานวิจัยไมใชอาจารยเพียงฝายเดียว
เทานั้นท่ีไดรับประโยชน หากแตผลท่ีสะทอนกลับมาก็คือ คณะ มหาวิทยาลัย รวมถึงประเทศท่ีไดรับประโยชนดวย
เชนกัน 
 ขอเสนอแนะสําหรับคณะฯ ควรมีการประกาศนโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุนการทํางานวิจัย และ
นโยบายนั้นตองนํามาใชในการปฏิบัติไดอยางแทจริง อีกท้ังควรมีการกําหนดหนวยงานหรือบุคคลใหชัดเจนสําหรับ
การดูแลและชวยเหลืออาจารยในการทํางานวิจัยโดยเฉพาะ เพื่อใหอาจารยสามารถทํางานวิจัยไดอยางคลองตัวและมี
เวลาสําหรับทํางานวิจัยมากข้ึน อันจะสงผลทําใหงานวิจัยท่ีออกมามีคุณภาพ และอาจารยมีแรงกระตุนท่ีอยากจะ
ทํางานวิจัยเพิ่มข้ึนดวย ซึ่งรวมถึงอาจารยท่ีไมกลาทํางานวิจัยอันเนื่องมาจากความไมถนัดในการเขียน รวมถึงอาจมี
การกําหนดวันสําหรับทํางานวิจัยในหนึ่งสัปดาหเพื่อใหอาจารยไดมีเวลาทํางานโดยเฉพาะ ซึ่งจะเปนการชวย
สนับสนุนใหอาจารยไดมีเวลาทํางานวิจัยอยางเต็มท่ี นอกจากนั้นควรจัดใหมีการจัดอบรมหรือสัมมนาเรื่องการ
ทํางานวิจัย เพื่อสรางความเขาใจและปรับทัศนคติท่ีดีวาการทํางานวิจัยไมไดเขียนยากอยางท่ีคิด  
 ในสวนของหอศิลปของคณะฯ ท่ีใชแสดงงานผลงาน คณะฯ ควรมีการสนับสนุนใหอาจารยไดใชพื้นท่ี
ดังกลาวโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจมีการเรียกเก็บในราคาถูก ใหกับอาจารยท่ีทํางานสรางสรรคท่ีใชทุนสวนตัวของ
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ตนเอง เนื่องจากการทํางานสรางสรรคดังกลาวมีคาใชจายสูงอยูแลว เพื่อเปนการชวยเหลือและสนับสนุนอาจารย จึง
ควรปรับเปลี่ยนนโยบายการใชหอศิลปและการเรียกเก็บคาใชจาย 
 ขอเสนอแนะสําหรับอาจารย อาจารยตองฝกเขียน เพราะงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบางอยางตองมีการ
เขียนเพื่ออธิบาย เพื่อใหผูอื่นสามารถทําความเขาใจไดในเบ้ืองตน ดังนั้นอาจารยตองมีการปรับตัว โดยเริ่มจากการจด
บันทึกทีละเล็กละนอย ลองฝกเขียนบรรยาย หลังจากนั้นจึงนําขอมูลการเขียนดังกลาวมาใหอาจารยท่ีมีความ
เชี่ยวชาญดานการทํางานวิจัยชวยปรับแก เพราะถึงแมวางานสรางสรรคบางชิ้นตองใหผูเชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันนั้น
เปนผูประเมิน แตการใหขอมูลเบ้ืองตนสําหรับผูท่ีไดมาเห็นผลงานควรมีการเขียนอธิบายเบ้ืองตนในรูปแบบการ
อธิบายอยางงานวิจัย เพราะงานสรางสรรคบางชิ้นมีการนําเสนอในท่ีสาธารณะ ผูท่ีไดชมสวนใหญไมมีพื้น
ฐานความรู ความเขาใจทางดานศิลปะ จึงควรตองมีขอมูลเบ้ืองตนเพื่อประกอบในการแสดงงาน 
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