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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับในจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใช

ในการศึกษาจํานวน 11 คน ไดแก ผูประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับ จํานวน 6 คน ชางผลิตเครื่องประดับ 

จํานวน 2 คน และเจาของกิจการ จํานวน 3 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางการ

วิเคราะหขอมูลโดยการเขียนพรรณนาเชิงวิเคราะห โดยใชขอมูลจากแบบสัมภาษณ 

ผลการวิจัยสรุปวา อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับ เปนอาชีพที่ถูกเลือกใหเหมาะสมกับความถนัดและ

ความตองการของตนเอง โดยอาศัยปจจัย 1) ดานบุคคล 2) ปจจัยดานงาน และ 3) ปจจัยดานการจัดการของอาชีพ 

ซึ่งเปนวิชาชีพเฉพาะ สําหรับบุคคลที่มีความถนัด ความเชี่ยวชาญในการคิดสรางสรรค และความชํานาญดานการ

ออกแบบเครื่องประดับ การรางแบบ การวาดแบบ รวมถึงมีความรูดานกระบวนการผลิตเครื่องประดับ นักออกแบบ

จบการศึกษาสาขาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอัญมณี การเลือกประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับ จึงตรงกับ

สายงาน สงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพ จากพื้นฐานความรูที่ไดศึกษามา ทําใหนักออกแบบเครื่องประดับจึงมี

ความเขาใจ ในกระบวนการ ขั้นตอนในการผลิตเครื่องประดับ  

กระบวนการออกแบบเครื่องประดับ ขั้นตอนการกําหนดแผนงาน วาตองการผลิตเครื่องประดับประเภท

ใด โดยพิจารณาจากความตองการของลูกคา งบประมาณที่ใช วัตถุดิบที่ใชและกระบวนการผลิต เปนขั้นตอนการตี

โจทย และกําหนดแผนการดําเนินงาน ตามขั้นตอนการออกแบบ 1) การศึกษาขอมูล 2) การสรางแนวคิด 3) การราง

แบบ และ 4) การวาดแบบ ดวยมือ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร  

นอกเหนือจากนักออกแบบที่เกี่ยวของกับกระบวนการออกแบบเครื่องประดับ รวมถึงกลุมผูที่ทํางาน

รวมกับนักออกแบบเครื่องประดับ กลาวคือ เจาของกิจการที่ตองวางแผนการออกแบบเครื่องประดับตามความ

ตองการของลูกคารวมกัน และชางผลิตเครื่องประดับที่ตองรับงานตอจากนักออกแบบจะตองอานแบบเขาใจ เพื่อ

การผลิตเครื่องประดับใหสมบูรณแบบที่สุด  

การพัฒนาฝมือนักออกแบบเครื่องประดับในดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบ เพื่อความ

ทันสมัย ทัดเทียมกับสากล กลาวโดยรวมคือ เปนการพัฒนาคน และพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องประดับของไทย ใหเปน

งานศิลปะท่ีมีคุณคา สรางรายได ยกระดับเศรษฐกิจ และสรางชื่อเสียงใหกับนักออกแบบเครื่องประดับไทยสูระดับ

โลกตอไป 

คําสําคัญ : อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับ  เครื่องประดับ  การเลือกอาชีพ  กระบวนการออกแบบเครื่องประดับ  การพัฒนาฝมือ 

 

                                          
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to analyze the Jewelry Designer occupation in Chiang Mai. 

Samples of the studies were collected from 6 Jewelry Designers, 2 Jewelry Makers and 3 Enterprise 

Owners. Methodology of this research had included interview with various outlets and interview data 

were gathered. 

As a result of the research, the following were concluded; Jewelry Designer is an occupation for 

people who have creativity imagination, understanding of customer needs and getting a job done on 

schedule. It also includes the factor of imaginative design, drawing & sketching using computer 

program and communication between colleagues. Majority of the Jewelry designer holds a bachelor 

degree related to Gems and Jewelry Industry. As a result, the Jewelry Designer can then choose a 

suitable occupation by utilizing their skill and knowledge base on their education background. Hence, 

the Jewelry Designer will have a better understand on manufacturing process when they join the 

company. 

The design process of planning and getting a job done is base on choosing a suitable jewelry 

require for production, customer needs, budget, raw materials and manufacturing process.  Jewelry 

Designer then starts by creating a concept by drawing and sketching. 

Jewelry Designer can’t get the job done alone without any teamwork. That’s why the process involves 

coordinating with the enterprise owner for work planning, communicating with colleagues and Jewelry 

Maker understanding before finally making the jewelry. 

Skill development of Jewelry Designer also includes using modern computer program and 

technology to speed up efficiency and detailing on design. It includes improving skills and quality of the 

product design, making jewelry manufacture in Thailand more valuable, boasting the economy and 

giving Thai Jewelry Designer recognition around the world. 

Key Words : Jewelry Designer Occupation, Jewelry, Occupational Choices, Design Process, Skill Development 
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คํานํา 

เครื่องประดับมีพัฒนาการควบคูกับมนุษยชาติมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร เมื่อมนุษยเร่ิมอยูรวมกันเปน

สังคม มีการปกครองเปนหมูคณะ เร่ิมการสรางลักษณะความแตกตางและฐานะในหมูคณะดวยวิธีการตางๆ เชน 

เขียนหนาตาและรางกายดวยสีจากผลผลิตธรรมชาติ  

ประเทศไทยไดชื่อวาเปนประเทศผูผลิตและสงออก อัญมณีและเครื่องประดับท่ีสําคัญประเทศหนึ่งของโลก 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีการขยายตัวของ

ธุรกิจ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในแตละป ดังจะเห็นไดจากมูลคาของการสงออก ในระยะ 4 ปที่ผานมานั้น 

มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 290,349.5 ลานบาทในป พ.ศ.2550 เพิ่มขึ้นเปน 333,699.4 ลานบาท
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ในป  พ .ศ .2552 และเพิ่ มขึ้ น เปน  366,819.7 ลานบาทในป  พ .ศ . 2553 ( สํ านักดัชนี เศรษฐกิจการค า , 

http://www.price.moc.go. th /content1.aspx?cid=7, ออนไลนวันที่ 24 พฤษภาคม 2554)  

การพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยนักวิชาการที่ศึกษาคนควาพัฒนาเชิง

การตลาด และดานเทคโนโลยีการผลิต แตยังขาดการศึกษาและพัฒนาดานการออกแบบ ซึ่งไมเคยมีการศึกษามา

กอน หากมีการพัฒนาในกระบวนการออกแบบสรางสรรคยอมมีผลตอการผลิต และตอเนื่องสูการขาย (ชาญณรงค 

พรรุงโรจน: อางถึงในทวีป ศิริรัศมี และคณะ, 2547, หนา 104) ดังนั้นในขั้นตอนการออกแบบเครื่องประดับมี

บทบาททําใหภาพลักษณ รูปทรง หรือมูลคาราคา มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น 

จังหวัดเชียงใหม เปนแหลงผลิตและสงออกสินคา อุตสาหกรรมเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ

แหงหนึ่งของประเทศ อีกทั้งมีการเรียนการสอนทางดานการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ ในระดับ

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน เพื่อสรางนักออกแบบและแรงงาน

ฝมือรุนใหม  รวมถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ ดังนั้น งานออกแบบเครื่องประดับ 

จึงเปนอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสรางรายไดใหแกผูประกอบอาชีพรุนใหมไดเปนอยางดี 

จากขอมูลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความสนใจการศึกษาอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับในจังหวัด

เชียงใหม เพื่อสรางองคความรูอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับ ใหเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงอาชีพและ

เตรียมความพรอมเขาสูสายงานดานการออกแบบเครื่องประดับ สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาทางดานการออกแบบ

และการผลิตเครื่องประดับ หรือผูที่สนใจทั่วไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
ในการศึกษาเริ่มศึกษาตั้งแตเดือน พฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 โดยทําการเก็บขอมูลจากการ

สัมภาษณ ผูประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับในจังหวัดเชียงใหม ชางผลิตเคร่ืองประดับ และเจาของกิจการ 

ใชการเลือกแบบเจาะจง (PURPOSIVE SAMPLING) โดยพิจารณาจากประสบการณการทํางานตั้งแต 2 ปขึ้นไป

จํานวนทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้ 

1. ผูประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับในจังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 
1.1 บริษัท เวสตฟลด จํากัด        1   คน 

1.2 บริษัท อิมเมจิเนทีฟ จิวเวอรร่ี จํากัด    4   คน 

1.3 บริษัท อิโนวา โซลูชั่น จํากัด      1   คน 

2. ชางผลิตเครื่องประดับ ดังนี้ 

2.1 บริษัท อิโนวา โซลูชั่น จํากัด      2   คน 

3. เจาของกิจการ ดังนี้ 
3.1 บริษัท อิโนวา โซลูชั่น จํากัด      1   คน 

3.2 บริษัท อิมเมจิเนทีฟ จิวเวอรร่ี จํากัด     2   คน 

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 

1.  ขอมูลทั่วไปของผูประกอบอาชีพ 

2.  ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการประกอบอาชีพ  
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2.1 การเลือกอาชีพ  

2.2 กระบวนการออกแบบเครื่องประดับ  

2.3 การพัฒนาฝมือ 

3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 

ผลการศึกษา 
การเลือกอาชีพ  

นักออกแบบเครื่องประดับในจังหวัดเชียงใหม สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเหตุผลในการเลือกอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับ คือ ความถนัดและ

ความชํานาญเฉพาะตัว ซึ่งไดรับการฝกฝนระหวางการศึกษาตามหลักสูตร 4 ป ทําใหมีความรู ในกระบวนการผลิต

เครื่องประดับทุกขั้นตอน การออกแบบเปนสวนหนึ่งในกระบวนการผลิตเครื่องประดับการออกแบบจึงตองใชความ

ชํานาญในการวาด ซึ่งการเลือกอาชีพของนักออกแบบอาศัยปจจัยประกอบการพิจารณาเลือกอาชีพ 3 ปจจัย คือ  

1) ปจจัยดานบุคคล ความถนัดและความชํานาญสวนบุคคล สงผลตอการเลือกทําอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับ 

บุคคลที่ไดทํางานตามความถนัดของตนเอง 2) ปจจัยดานงาน ลักษณะของงาน คือ เปนงานออกแบบเครื่องประดับ 

รายละเอียดของงานมีความชัดเจน โครงสรางงานคือ คิดแบบ ออกแบบ วาดแบบ ทําใหนักออกแบบเครื่องประดับ

พึงพอใจในงาน จึงเลือกประกอบอาชีพ และ 3) ปจจัยดานการจัดการ สภาพการทํางาน มีระบบการควบคุมภายใน

บริษัทที่ดี และมีบรรยากาศการทํางานที่ดี เปนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน 
กระบวนการออกแบบเครื่องประดับ  

การกําหนดแผนงาน เปนการกําหนดรูปแบบเครื่องประดับวาตองการผลิตเครื่องประดับประเภทใด โดย

พิจารณาจากความตองการของลูกคา งบประมาณที่ใช วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเครื่องประดับ และกระบวนการผลิต 

วาเครื่องประดับชิ้นนี้สามารถออกแบบแลวผลิตไดจริง เปนขั้นตอนการตีโจทย และกําหนดแผนการดําเนินงาน 

1) การศึกษาขอมูล ขั้นตอนของการศึกษาขอมูลความนิยมตามยุคสมัย ศึกษาขอมูลจากนิตยสารตางๆ ที่

เกี่ยวของกับวงการเครื่องประดับและอัญมณี ไมวาจะเปนสิ่งพิมพภายในประเทศ หรือส่ิงพิมพจากตางประเทศ 

เพื่อใหไดแนวคิดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

2) การสรางแนวความคิด เปนขั้นตอนที่ตองพิจารณาจากรูปแบบความตองการของลูกคาเปนหลัก จากนั้น

เปนการใชความคิดสรางสรรคและจินตนาการของนักออกแบบเครื่องประดับ ซึ่งแรงบัลดาลใจมาจากทุกส่ิงรอบตัว 

เชน ธรรมชาติ ดอกไม สัตว หรือส่ิงอื่นๆ รอบตัว เปนแนวในการออกแบบ และสรุปเปนความคิดรวบยอด กอใหเกิด

เปนเรื่องราวขึ้นมา 

3) การรางแบบ เปนการสเก็ตแบบคราวๆ ตามแนวความคิด โดยอาศัยหลักการวาดภาพ เชน มีความสมดุล 

การใชเสน เปนตน โดยแสดงรายละเอียดเบื้องตนในแบบดวย เชน วัตถุดิบ ขนาด ซึ่งการสเก็ตแบบสามารถทําได

โดยการใชดินสอการลากเสนใหเปนรูปรางดวยดินสอ ใหเปนรูปรางที่ตองการ ลงในกระดาษ ขั้นตอนการรางแบบ 

นักออกแบบจะลงสีดวยหรือไมก็ได 

4) การวาดแบบ โดยนําแบบที่รางไว มาวาดใหมใหมีความสมบูรณ ตองแสดงเปนภาพที่เห็นไดหลายมุม คือ 

มุมมองดานหนา มุมมองดานขาง มุมมองจากดานบน เปนการวาดภาพใหปรากฏออกมาในลักษณะที่เหมือนการ
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มองเห็นจริง หรือที่เรียกวา Perspective ซึ่งแบบที่วาดนั้นจะตองมีการกําหนดขนาด วัตถุดิบที่ใช และลงสีให

สวยงาม สามารถวาดแบบได 2 วิธี คือ การวาดแบบดวยมือ และการวาดแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
การพัฒนาฝมือ 

ความตองการในการพัฒนาฝมือของนักออกแบบเครื่องประดับแตละคนมีความแตกตางกัน ตามความ

ตองการของแตละคน สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของซูเปอรที่กลาว วามนุษยมีความแตกตางกันใน

ดานความสามารถ ความสนใจและบุคลิกภาพ รวมไปถึงความพึงพอใจของบุคคล ความสามารถ ทําใหการ

ตัดสินใจเลือกอาชีพของบุคคลอาจมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเสมอ 

 

สรุปผล 
ผลการศึกษาพบวานักออกแบบเครื่องประดับแตละทานมีเหตุผลในการเลือกทําอาชีพนักออกแบบ

เครื่องประดับ สวนใหญมีเหตุคลายกัน คือ เลือกทําอาชีพนี้ เพราะมีความถนัด และความชํานาญ เนื่องจากนัก

ออกแบบสวนมาก จบการศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ไดผานการฝกฝนดานการออกแบบเครื่องประดับ เปนระยะเวลา 4 ป ตามหลักสูตร จึงมีความรูความ

เชี่ยวชาญในการวาด ทั้งการวาดดวยมือ และวาดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รวมถึงกระบวนการผลิตเครื่องประดับ

ในแตละขั้นตอน เปนการเลือกประกอบอาชีพที่ตรงกับความรู ความ สามารถ ตามทฤษฎี ความตองการทางอาชีพ

ของฮอพพอค (อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2544, 88) ที่กลาววา ความรูเกี่ยวกับอาชีพก็มีสวนสําคัญในการ

ตัดสินใจเลือกอาชีพ เราไดประจักษแกตนเองวา อาชีพนั้นๆ สนองตอบความตองการของเราหรือไม เราจะไดอะไร

จากการประกอบอาชีพนั้น และเราจะตองใหอะไรจากอาชีพนั้นๆ บาง 

นอกจากนี้นักออกแบบเครื่องประดับทุกทาน ลวนมีความชอบเกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณี ส่ิงสวยงาม

ตางๆ รวมถึงความชอบการสรางสรรค การใชจินตนาการ ทําใหนักออกแบบทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ดังที่

ฮอลแลนด (อางถึงในปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2544, 89) ที่กลาววา บุคคลที่เลือกอาชีพไดตรงกับลักษณะทาง

บุคลิกภาพของเขา มักจะมีความพึงพอใจงานอาชีพนั้นๆ ยิ่งถาความสอดคลองระหวางบุคลิกภาพ  และสิ่งแวดลอม

ทางอาชีพมีมากเทาใด เขาก็จะยอมมีความสุขในการทํางานมากขึ้นเทานั้น 

กระบวนการออกแบบเครื่องประดับ เปนการกําหนดรูปแบบเครื่องประดับวาตองการผลิตเครื่องประดับ

ประเภทใด นักออกแบบพิจารณาจากความตองการของลูกคา งบประมาณที่ใช วัตถุดิบที่ใชในการผลิต

เครื่องประดับ และกระบวนการผลิต โดยผานขั้นตอนการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ระเบียบวิธีการในการออกแบบ โดย

ยึดหลักในการออกแบบตามระเบียบวิธีการออกแบบของจารุนันท เชาวนดี (อางถึงใน จิตตนา จินะกาศ, 2551, 

หนา 33) ที่กลาววา เร่ิมจากมนุษย เพราะมนุษยมีความคิดและเปนผูสรางสรรค เมื่อมีความคิดที่จะสงความคิดนั้น

ไปยังจุดหมายของการออกแบบวากระทําเพื่ออะไร อยางไร นอกนั้นจึงนําไปยังจินตนาการ หรือแนวความคิดแลว

รางออกมาเปนภาพรางเพื่อความชัดเจน แลวจึงนําผลงานที่รางมาวิเคราะหดูวาสมบูรณอยางไร จากนั้นจึงนํามา

ทดสอบเพื่อทราบถึงผลที่เกิดขึ้น และประเมินคุณคาของความสําเร็จ และนําผลงานที่เสร็จสมบูรณไปสูการเผยแพร 

หรือประชาสัมพันธ ขั้นตอนตางๆ ก็จะจบลงที่มนุษยอีกเชนกัน เพราะมนุษยเปนทั้งผูใหและผูรับในขณะเดียวกัน  

นักออกแบบเครื่องประดับสรางแนวคิดและรางแบบคราวๆ เพื่อเปนแนวการปรับปรุงใหมีรายละเอียดที่

ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในขั้นตอนการวาดแบบ ดวยมือ หรือดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ขั้นตอนนี้นักออกแบบสามารถ
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แสดงฝมือ ความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที่ เพื่อใหผลงานออกมาสมบูรณที่สุด นักออกแบบจึงตองมีการ

พัฒนาฝมือตลอด เวลา เพื่อใหมีความรอบรู ทันตามกระแสสังคม ตามทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของซูเปอร (อาง

ถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2544, 91) ที่กลาววา ชีวิตเปนกระบวนการไมหยุดนิ่ง การประกอบอาชีพนัก

ออกแบบเครื่องประดับจําเปน ตองแสวงหาความเชี่ยวชาญในการทํางาน ควรไดรับการพัฒนาฝมืออยูเสมอ 

มนุษยทุกคนยอมมีการไตรตรอง พิจารณา อาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความตองการของตนเอง  

โดยอาศัยปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานงาน และปจจัยดานการจัดการของอาชีพ ในการเลือกประกอบอาชีพ ซึ่ง

อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับ จะสนองความตองการของกลุมคนเฉพาะกลุม โดยเฉพาะบุคคลที่ชื่นชอบงาน

ศิลปะ และเครื่องประดับ อัญมณีมีคา ดังนั้นผูที่ศึกษาทางดานนี้ และมีความตองการที่จะประกอบอาชีพนัก

ออกแบบเครื่องประดับ ควรมีการเตรียมความพรอมกอนจะเขาสูกระบวนการทํางานจริง เพื่อใหสามารถทํางานได

เหมาะสมกับตนเอง 

 

ขอเสนอแนะ 

1. นักออกแบบเครื่องประดับ ควรไดรับการพัฒนาฝมือดานการออกแบบ โดยการพัฒนาฝมือดานการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

2. นักออกแบบควรไดรับการจัดอบรมเรื่องหลักการออกแบบ และการใชโปรแกรมออกแบบเครื่องประดับ

มากขึ้น เพื่อการพัฒนาความรูดานการออกแบบ 

3. ภาครัฐและภาคเอกชน ควรมีการจัดประกวดการออกแบบเครื่องประดับ เพื่อเปนการแสดงศักยภาพ

ของนักออกแบบเครื่องประดับ รวมถึงเปนการพัฒนาความคิดและฝมือในการออกแบบ 

4. ควรมีการจัดศึกษาดูงานตางประเทศ สําหรับนักออกแบบเครื่องประดับ เพื่อศึกษารูปแบบ เทรนด 

ความนิยม รวมถึงวิธีการคิด การออกแบบเครื่องประดับของประเทศตางๆ 

5. นักออกแบบเครื่องประดับ ควรมีการฝกฝนตนเองอยูเสมอ ทั้งในดานทักษะการวาด จินตนาการ

ความคิดในการสรางสรรคงานศิลปะ รวมถึงความละเอียดในการทํางาน 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบ ระหวางอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับในจังหวัด

เชียงใหม กับอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับในจังหวัดอื่นๆ เพื่อศึกษากระบวนการประกอบอาชีพของนักออกแบบ

เครื่องประดับ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับในดานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใช 
เพื่อพัฒนาทักษะ ฝมือ ของนักออกแบบเครื่องประดับ 
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