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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ของ
อาจารยคณะมัณฑนศิลป 2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ของ
อาจารยคณะมัณฑนศิลป  และเสนอแนะแนวทางแกไข โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งใชวิธีการสัมภาษณ
กลุมประชากรที่เปนขาราชการตําแหนงอาจารย และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนบุคลากรสาย
วิชาการ (สาย ก) ในคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 10 คน, บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ (สาย ข, สาย ค) ซึ่งมีหนาท่ีเกี่ยวของกับแผนการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค ในสวนของคณะ
มัณฑนศิลป จํานวน 4 คน, นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป จํานวน 20 คน, ผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จํานวน 2 คน และอาจารยในมหาวิทยาลัยอื่นๆ จํานวน 4 คน  จากนั้นนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมา
วิเคราะหและเขียนเปนรายงานการวิจัย  การวิเคราะหขอมูลในสวนของขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการสราง
ขอสรุปจากขอมูล 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ข้ันตอนในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคทางดานศิลปะมีลักษณะ
เหมือนกับขั้นตอนการทํางานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 2) แหลงทุนสําหรับการทํางาน
วิจัยมีมากทั้งจากหนวยงานภายในสถาบันและหนวยงานภายนอก  แตการทํางานสรางสรรคอาจารยตองใช
ทุนสวนตัว 3) งานวิจัยของอาจารยมีนอยเพราะไมมีความถนัดในการทํางานวิจัย โดยเฉพาะในเรื่องของ
การเขียน 4) อาจารยเลือกทําวิจัยคนเดียว  เพราะระยะเวลาที่ใชในการทําไมนานและมีภาระครอบครัว  5) 
อาจารยท่ีมีตําแหนงทางการบริหารจะมีเวลาสําหรับการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคนอยลง และจะเปน
ปญหามากสําหรับการทํางานสรางสรรคของอาจารยในสาขาวิชาท่ีจําเปนตองใชเวลาตอเนื่องในการ
ทํางาน   

 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย คือ คณะมัณฑนศิลปควรประกาศนโยบายสนับสนุนใหชัดเจน 
และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ควรสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการรวบรวมรายนาม
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค 
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 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  
Arts and find solutions. By using a qualitative research interview as an official population of 
the lectureship and staff in higher education institutions as academic staff in Faculty of 
Decorative Arts amount 10 persons, technical support personnel  which is involved with 
research and creative plans in the Faculty of Decorative of Arts amount 4 persons, students in 
Faculty of Decorative Arts amount 20 persons, Silpakorn University Administrators amount 2 
persons and art instructors in the line of other universities amount 4 persons . Then take the 
information from the interviews was analyzed and a written research report. Data analysis of 
qualitative data is used in the way of a conclusion from the data.  
 The research results  
 1) The steps in conducting research and creative works of art similar process in 
science and social science research.  
 2) Funding for research is a whole lot of agencies within institutions and outside 
agencies. However, instructors need to work creatively using private capital.  
 3) Instructors’ research is less because there is no skill in conducting research, 
especially in terms of writing.  
 4) Instructors do research oneself because it is not very long time and family 
obligations.  
 5) Instructors with administrative positions will have less time for research and 
creative work. And there are many problems for the functioning of instructors in the 
Department who need to work continually. 
 The suggestion of  this research is that Faculty of Decorative Arts should announce 
clearly a policy to support and the value chain. Moreover should also support the operation of the 
Board of Directors and Agencies revolved research and creative work to be effective. The lists 
include collecting various experts in the field. To be used as data for research and creative work. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี  เพราะไดรับความเมตตากรุณาและความเอื้อเฟอจาก
หนวยงานและบุคคลหลายฝาย  ดังนี้ 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  ผูชวยศาสตราจารยพิทักษ  ศิริวงษ  
อาจารย ดร.ธนินทรัฐ  รัตนพงศภิญโญ  และอาจารย ดร.สันติภาพ  คําสะอาด  ที่คอยใหคําปรึกษา
ในการจัดทํา  ทั้งใหกําลังใจและแรงกระตุนในการทํางาน  รวมถึงใหคําแนะนําและชี้แนะแนว
ทางแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้ใหมีความสมบูรณ  จนผูวิจัยสามารถทํางานวิจัยเลมนี้ไดสําเร็จ 
 ขอขอบคุณพระคุณคณะมัณฑนศิลป  หนวยงานที่ผูวิจัยทํางานอยูที่ใหการสนับสนุนทั้ง
ในเรื่องของการมอบทุนพัฒนาบุคลากร  และการอนุญาตใหผูวิจัยลาหยุดเมื่อตองไปสัมภาษณเพื่อ
เก็บขอมูลและจัดทําวิทยานิพนธ 
 ขอขอบพระคุณ คุณศุลีพร  สุวรรณโมลี  หัวหนางานบริหารพระราชวังสนามจันทร  ซ่ึง
เปนหัวหนางานของผูวิจัยที่ใหการสนับสนุนและใหความชวยเหลือแกผูวิจัยไดศึกษาตอ 
 ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลหลักจากคณะฯ ซ่ึงไดแก  อาจารย  เจาหนาที่และนักศึกษาทุก
ทาน  ที่กรุณาสละเวลาในการใหสัมภาษณและใหความรวมมือเปนอยางดี  และอาจารยผูใหความ
อนุเคราะหภาพผลงานสรางสรรคในสวนของภาคผนวก  รวมถึงเพื่อนรวมงานทุกทานที่คอยให
กําลังใจเสมอมา 
 ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลหลักทุกทาน  ทั้งผูบริหารมหาวิทยาลัยและอาจารยจาก
สถาบันการศึกษาอื่น  ที่กรุณาสละเวลาอันมีคาในการใหสัมภาษณ  และใหขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการทํางานวิจัย  จนทําใหงานวิจัยฉบับนี้สมบูรณและสําเร็จได 
 ขอขอบพระคุณครอบครัวที่เปนแรงสนับสนุนและใหกําลังใจแกผูวิจัยมาโดยตลอด  
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนรวมถึงเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท  สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รุนที่ 2 ที่ใหกําลังใจและคําแนะนําตลอดการทํางาน 
 สุดทายขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร  สถาบันผูประสิทธิประสาทวิชาความรู
ใหกับผูวิจัยมาโดยตลอด  นับตั้งแตเขาศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต  ทํางานและศึกษาตอในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต  ทั้งนี้ขอใหบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการที่ผูอานไดรับประโยชนจากวิทยานิพนธ
ฉบับนี้  จงคืนกลับสูผูที่มีสวนเกี่ยวของในวิทยานิพนธฉบับนี้ทุกทาน  และหากมีขอผิดพลาด
ประการใดที่เกิดขึ้นในวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยตองขออภัยและขอนอมรับผิดแตเพียงผูเดียว 
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