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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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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

แนวทางการพัฒนาประเทศใหอยูในฐานะที่พึ่งพาตนเองได  สามารถเขาไปสูเวทีการ
แขงขันในระดับนานาชาติและสรางความยั่งยืนใหกับประเทศไดนั้น  จะตองมีองคประกอบที่เปน
ยุทธศาสตรในการพัฒนาหลายอยาง  แตองคประกอบที่เปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งคือ “การวิจัย” 
เพราะ “การวิจัย” เปนการสรางและพัฒนาความรูที่ทําใหมีลูทางโดยเฉพาะ (อานนท  บุณยะรัตเวช 
2549 : 31)  

การทํางานวิจัยมีสวนสําคัญในการเสริมสรางและชวยทําใหประเทศเจริญพัฒนา  
เนื่องจากการทํางานวิจัยมีขั้นตอนกระบวนการในการหาความรูอยางเปนระบบ  เพื่อคนหาคําตอบ
ใหกับวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว  ซ่ึงวัตถุประสงคของการทําวิจัยแตละโครงการลวนเกิดจากความ
ตองการแสวงหาคําตอบเพื่อแกไขปญหา  นอกจากนี้การทํางานวิจัยบางเรื่องเปนการดําเนินการเพื่อ
แสวงหาความรูใหม  ซ่ึงรวมถึงการสรางองคความรูใหมใหเกิดขึ้น  และยังมีการทําวิจัยเชิงประยุกต
ซ่ึงพัฒนาตอยอดสิ่งที่มีอยูใหมีการพัฒนากาวหนามากยิ่งขึ้น  ซ่ึงผลที่ไดเหลานี้สามารถนํามาพัฒนา
ประเทศในดานตาง ๆ มากมาย  ทั้งทางดานการแพทย  อุตสาหกรรม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
เปนตน  การทํางานวิจัยตาง ๆ เหลานี้ประเทศที่พัฒนาแลวใหความสําคัญอยางมาก  โดยจะเห็นได
จากจํานวนผลงานวิจัยทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอยูเปนจํานวนมาก  ซ่ึงรัฐเปนผูใหการ
สงเสริมและสนับสนุน  โดยเริ่มตั้งแตการออกนโยบายและปลูกฝงนิสัยการชอบแสวงหาความรูลง
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตวัยเด็ก  เพื่อใหเด็กไดกลาคิด  กลาแสดงออกและกลาที่จะลง
มือปฏิบัติ  ในขณะที่สังคมไทยยังมองเรื่องการทํางานวิจัยเปนหนาที่เฉพาะสําหรับคนเพียงบางกลุม 
เชน นักวิจัย  นักวิชาการตาง ๆ รวมถึงอาจารยในมหาวิทยาลัย  ซ่ึงตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวควบคู
ไปกับการสอน  ทั้งนี้สังคมเองก็มีความคาดหวังตอวิชาชีพอาจารยในมหาวิทยาลัยวา  จะตองเปนผู
ที่เพียบพรอมทั้งดานความรูและความสามารถ    เนื่องจากเปนผูประสิทธิประสาทวิชาใหกับเหลา
ปญญาชนของประเทศ  ซ่ึงปญญาชนเหลานี้เมื่อจบการศึกษาแลวก็จะกลายเปนกําลังหลักที่สําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ  เพื่อใหอาจารยสามารถทําหนาที่ของตนเองไดอยางสมบูรณและมีความ
มั่นใจในการสอน  อาจารยจึงไมสามารถปฏิเสธหนาที่ในการทํางานวิจัยได  เพราะถาหากเกิด
เหตุการณเชนนั้นยอมไมสงผลดีตอสังคมและประเทศ  และนั่นจะกลายเปนปญหาที่เกี่ยวโยงกัน
เปนลูกโซ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความสําคัญตอการ
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พัฒนาประเทศ  ในการหลอหลอมทรัพยากรมนุษยใหมีความรู  ความสามารถ  และมีความพรอมที่
เหมาะสมตอการทํางานภายหลังจากจบการศึกษา  นอกเหนือจากพันธกิจหลักในการถายทอด
ความรู  มหาวิทยาลัยยังมีพันธกิจสําคัญที่ชวยสนับสนุนใหพันธกิจการถายทอดความรูเปนไปอยาง
มีคุณภาพซึ่งก็คือการทํางานวิจัย  โดยผูที่ทําหนาที่หลักสําคัญในการดําเนินกิจกรรมทั้งสองพันธกิจ
ก็คือ  อาจารย  นอกเหนือจากภาระงานสอนซึ่งเปนหนาที่หลักแลว  อาจารยตองปฏิบัติหนาที่ทํางาน
วิจัยควบคูไปดวย  ซ่ึงการทําหนาที่ดังกลาวนี้มีสวนชวยพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพ  เพราะทํา
ใหอาจารยไดมีการพัฒนาตนเองจากการไดคนควา  เรียนรู  และทดลองปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐมีพันธกิจ/ภารกิจ
หลัก 6 ขอ ซ่ึงบรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 ดังนี้ 1) พัฒนา และถายทอด
ความรู เพื่อเสริมสรางบุคคลใหมีความรูในวิชาชีพช้ันสูง มีสติปญญาความคิด และความรูสึก
รับผิดชอบตอสังคม 2) คนควา วิจัย และสรางสรรคผลงานวิจัย และผลงานดานศิลปะเพื่อ
ความกาวหนาทางวิชาการ 3) ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน และ
พัฒนาความสามารถในการแขงขันระดับชาติ และนานาชาติ 4) สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับทองถ่ิน และระดับชาติ 5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได และประชาคมมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และ 6)
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาสาธารณะ 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร  2551 : 2) เพื่อใหบรรลุผลตามพันธกิจที่ไดตั้งไว  มหาวิทยาลัยศิลปากรจึง
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยมี
หนวยงานและคณะวิชาตาง ๆ รวมดําเนินการ  โดยพันธกิจขอ 2 ที่วาดวยเรื่องของการคนควา วิจัย 
และสรางสรรคผลงานวิจัยและผลงานศิลปะ   เพื่อความกาวหนาทางวิชาการนั้น   ถือวามี
ความสัมพันธกับหนาที่ในการปฏิบัติงานของอาจารยโดยตรง  เพราะการทําวิจัยทําใหอาจารยไดมี
การพัฒนาตนเองอยูเสมอ  เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจขอดังกลาวของมหาวิทยาลัย  คณะ
มัณฑนศิลป  ซ่ึงเปนคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นในลําดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัย  จึงไดมีการกําหนดวิสัยทัศน
ในขอ 3 วา “วิจัย  สรางสรรคผลงาน  และใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถ่ิน  เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาศิลปะและงานออกแบบระดับสากล”  และมีพันธกิจของคณะฯ ที่สอดคลองกันในขอ 2 วา 
“สงเสริมการคนควา  วิจัยและสรางสรรคผลงาน  เพื่อพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง” (มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะมัณฑนศิลป 2552 : 2) ซ่ึงการวิจัยที่กลาวมาแลวนั้น  ยังเปน
องคประกอบดานหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกดวย  

 การที่มหาวิทยาลัยศิลปากรตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ดวยถือเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการทางการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  เพราะการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในเปนการพัฒนาคุณภาพ  การประเมินผล  การติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  คณะมัณฑนศิลปในฐานะที่เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  จึงตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดวยเชนกัน  ซ่ึงผลจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ประจําปการศึกษา 2551-2552 ในองคประกอบที่ 4  ซ่ึงวาดวยเรื่องการวิจัย  พบวา  
คณะฯ มีคะแนนเฉลี่ยผานเกณฑ  แตหากพิจารณาถึงจํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
คุณลักษณะเขากับหลักเกณฑการประเมินกลับมีจํานวนนอย  ดานงานวิจัยของคณะมัณฑนศิลป
แมวาจํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนทํางานวิจัยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป  แตหากตรวจนับตาม
จํานวนผลงานวิจัยและจํานวนอาจารยที่ทําวิจัย  กลับพบวาไมไดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเทาไรนัก  
ทางดานงานสรางสรรค  อาจารยในคณะฯ มีการสรางผลงานสรางสรรคมาโดยตลอด  และมีอยูเปน
จํานวนมากแตเหตุใดงานสรางสรรคเหลานั้น  จึงไมถูกประเมินวามีคุณลักษณะที่ถูกตองตามเกณฑ
ในตัวบงชี้ที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดไว  นอกจากนี้ปญหาเกี่ยวกับ
เร่ืองของเกณฑการประเมินผลงานสรางสรรค  ซ่ึงเกี่ยวของกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
เปนประเด็นปญหาหนึ่งที่อาจารยภายในคณะฯ  ประสบอยู  เนื่องจากอาจารยไดสงผลงาน
สรางสรรคซ่ึงเปนขอมูลสวนหนึ่งในการประกอบการพิจารณา  แตวาผลงานสรางสรรคดังกลาว
กลับไมผานเกณฑการพิจารณาดวยเชนกัน  

 ดวยเหตุดังกลาวที่ไดกลาวมาแลวขางตน  ผูวิจัยในฐานะที่เปนเจาหนาที่ที่ทํางานอยูใน
คณะมัณฑนศิลป  จึงทําการศึกษาเรื่องนี้เพื่อตองการทราบสภาพการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  
รวมถึงปญหาและอุปสรรคการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยคณะมัณฑนศิลป  ที่สงผล
ทําใหงานวิจัยและงานสรางสรรคมีจํานวนนอย 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ของอาจารยคณะมัณฑนศิลป   
 2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ของอาจารยคณะ

มัณฑนศิลป  และเสนอแนะแนวทางแกไข 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 ดานพื้นท่ี 
 เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก  การวิจัยในครั้งนี้จึงศึกษาเฉพาะอาจารยคณะมัณฑนศิลป  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  เนื่องจากเปนคณะที่ทําการสอนทางดานศิลปะการตกแตงและออกแบบ
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หลากหลายสาขาวิชา  คณะฯ จึงมีการจัดการเรียนการสอนทั้งสองวิทยาเขต คือ วังทาพระและ
พระราชวังสนามจันทร  ทั้งยังไดมีการหาขอมูลเชิงลึกภาพรวมเกี่ยวกับการทํางานวิจัยและงาน
สรางสรรคของคณะทางดานศิลปะจากผูบริหารมหาวิทยาลัยที่สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ตล่ิงชัน 

 นอกจากนี้มีการหาขอมูลในเชิงลึกจากอาจารยที่ทําการสอนทางดานศิลปะการออกแบบ
ในมหาวิทยาลัยอ่ืน  ไดแก  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและสมบูรณ 

 ดานเนื้อหา 
 เปนการศึกษาเพื่อทําความเขาใจสภาพการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารย

คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในงานวิจัยและงาน
สรางสรรค  จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแกไขปญหาและอุปสรรค  และหาแนวทางการเพิ่ม
จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคตอไป 

 ดานประชากร  
 ผูวิจัยทําการศึกษากลุมประชากรที่เปนขาราชการ ตําแหนงอาจารย  พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาที่ เปนบุคลากรสายวิชาการ  (สาย  ก)  และนักศึกษา   คณะมัณฑนศิลป  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข, สาย ค) ซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานวิจัยและงานสรางสรรคในสวนของคณะมัณฑนศิลป  ผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
อาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐสถาบันอื่น 

 ดานเวลา 
 การวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บขอมูลตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2553 
  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อใหทราบถึงสภาพการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค   ของอาจารยคณะ
มณัฑนศิลป 

 2. เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ของ
อาจารยคณะมัณฑนศิลป  และเสนอแนะแนวทางแกไข 
 3. ผลการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการเพิ่มจํานวนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคของคณะมัณฑนศิลป 
 

   ส
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  หมายถึง  คณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นในลําดับที่ 4 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ดําเนินการเรียนการสอนสาขาดานศิลปะการตกแตงและออกแบบ ตั้งอยู 
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 
 2. งานวิจัย  หมายถึง  งานคนควาอยางมีระบบและมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน เพื่อใหไดมา
ซ่ึงขอมูล หลักการหรือขอสรุปรวม ที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการหรือเอื้อตอการนํา
วิชาการนั้นไปประยุกต มีลักษณะเปนเอกสารที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับธรรมชาติของ
สาขาวิชา 
 3. งานสรางสรรค  หมายถึง  ผลงานศิลปะ  ที่มีการศึกษา คนควา  และไดมีการ
แสดงออก  เปนผลงานที่แสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปน
ประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน  หรือแสดง
ความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  
 

   ส
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยเรื่อง “สภาพการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ของอาจารยคณะมัณฑนศิลป  

มหาวิทยาลัยศิลปากร” ในบทนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อสนับสนุนการ
วิจัย  อันมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 1.  ความหมายของศิลปะ 
 2.  แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางศิลปะ 
 3.  ทฤษฎีความคิดสรางสรรค 
 4.  ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 6.  ประวัติคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 7.  การประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
1.  ความหมายของศิลปะ 

 ศิลปะ หรือ ศิลป (สันสกฤต: िशल्प ศิลฺป) โดยทั่ว ๆ ไปแลว  หมายถึง การกระทําหรือ
ขั้นตอนของการสรางชิ้นงานศิลปะโดยมนุษย   ศิลปะเปนคําที่มีความหมายกวางแตสวนใหญแลว
จะมีความหมายเกี่ยวกับการสรางสรรค  สุนทรียภาพ  หรือการสรางอารมณตาง ๆ ซ่ึงสามารถแบง
ไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ วิจิตรศิลป (Fine Art) กับ ประยุกตศิลป (Applied Art) 

1. วิจิตรศิลป (Fine Art) หรือเดิมเรียกวา ประณีตศิลป  ในความหมายมุงแสดงถึง

ความรูความสามารถของผูผลิตสรางโดยแสดงออกซึ่งความคิดและอารมณ  ความรูสึกจากการ

ไดรับส่ิงบันดาลใจมาชวยดลใจคิด  หรือเพียงประสบการณที่นาสนใจนํามากลั่นกรองดวยความคิด  

อารมณ ความรูสึก แลวจึงแสดงออกเปนภาพเขียนบาง รูปปนแกะสลักบาง สวนงานสถาปตยกรรม

นั้น  เปนวิจิตรศิลปประเภทหนึ่งที่ตอบสนองทั้งจิตใจและรางกายไปพรอมกัน คือ มีรูปลักษณะที่

สงางามพรอมกันนั้นก็ใชอยูอาศัยไดดวย  แตก็จัดอยูในประเภทวิจิตรศิลป (วิทย  พิณคันเงิน  2547 : 

11) 

  
 

   ส
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 ผูสรางศิลปกรรมที่เปนวิจิตรศิลป ไดแก กวี  นักดนตรี  สถาปนิก  จิตรกร  และ 
ประติมากร  บุคคลจําพวกเหลานี้ เรียกวา ศิลปน  เพราะอาศัยที่มีประสาทความรูสึกไว  มีความนึก
เห็น  และมีฝมือความสามารถเปนปจจัยสรางศิลปกรรมอันทําใหผูอ่ืน คือ ผูฟงหรือผูดูบังเกิด
ความรูสึกสะเทือนใจขึ้นได (ศิลป พีระศรี, อางถึงใน วิบูลย ล้ีสุวรรณ, บรรณาธิการ  2549 : 28) 
 ลักษณะงานของวิจิตรศิลปสามารถแบงได 5 ลักษณะ คือ ทัศนศิลป  ดุริยางคศิลป  
นาฏยศิลป  สถาปตยกรรม  และวรรณกรรม 
  1.1  ทัศนศิลป (Visual Art)  เปนผลงานการสรางสรรคทางศิลปะเพื่อสนองการรับรู
ทางประสาทตา   ประกอบดวย   จิตรกรรม  (Painting) ประติมากรรม (Sculpture) ภาพพิมพ 
(Printmaking) ภาพถาย (Photography) งานสื่อผสม (Mixed Media) ศิลปะการจัดวาง (Installation)  
ศิลปะการแสดง (Performing Art)  และหัตถศิลป เปนตน (ชาญณรงค  พรรุงโรจน 2543 : 5-6) 
   1.1.1  จิตรกรรม หมายถึง ผลงานการสรางสรรคโดยการใชเทคนิค  วาดเสน  
ระบายสี  เพื่อใหเกิดรูปราง  รูปทรง  ซ่ึงในอดีตมักมีลักษณะ  เปนงาน 2 มิติ  โดยใชกระดาษผาใบ  
พูกัน  แปรง  และสี เปนตน แตปจจุบันไดมีการพัฒนาโดยมีลักษณะทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ  
    สี  เปนสื่อพื้นฐานในการสรางสรรคซ่ึงอาจเปนสีน้ําที่มีลักษณะโปรงแสง  ใช
น้ําผสมระบายลงบนกระดาษ  สําหรับสีฝุนตางกับสีน้ําตรงที่มีลักษณะทึบแสงและอาจจะผสมกาว  
ระบายลงบนพื้นผิวตาง ๆ นอกเหนือจากกระดาษ เชน การระบายลงบนแผนไม  ผาใบ  หรือผนัง
ปูน  เปนตน สําหรับสีน้ํามันมีลักษณะคลายคลึงกับสีฝุน  แตมีความตางคือ  จะตองผสมดวยน้ํามัน
และมีความคงทนถาวร  ไมลบเลือนเมื่อเปยกน้ํา  นอกจากนี้ยังสีชนิดอื่น ๆ อีก เชน สีดินสอ สีเทียน 
   ลักษณะผลงานจิตรกรรมอาจจะเปนแบบเหมือนจริง  แบบนามธรรม  อิมเพรส
ช่ันนิสม  หรือเอกเพรสชั่นนิสม เปนตน 
   1.1.2  ประติมากรรม หมายถึง ผลงานศิลปกรรม 3 มิติ  ที่เกิดจากการปน  การ
หลอ  การปะ  การเคาะเชื่อม  หรือการผสมผสานวิธีการตาง ๆ เขาดวยกัน เปนตน 
   วัสดุที่ใชในการสรางสรรคงาน 3 มิตินั้น  ขึ้นอยูกับเทคนิค  วิธีการ เชน การปน  
นิยมใชดินเหนียว  ขี้ผ้ึง ปูนปลาสเตอร  หรือซีเมนต  สําหรับวิธีการแกะสลักนิยมใชไม ปูน หินออน 
สบู  สวนวิธีการหลอนิยมใชทองเหลือง  ทองแดง  ทองคํา  หรือปูนเรซิน  หรือไฟเบอร  สําหรับใน
ปจจุบันผลงานประติมากรรมมีเทคนิควิธีการสรางสรรคใหม ๆ มากมาย  วัสดุที่ใชก็ไมจํากัด  หรือ
อาจจะกลาวไดวาสามารถใชวัสดุทุกชนิดในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมได  แมกระทั่ง
น้ําแข็งหรือน้ํา เปนตน 
   ลักษณะงานประติมากรรมสามมารถแบงไดเปน 3 ลักษณะคือ  ลักษณะนูนต่ํา  
เปนผลงานที่มองไดดานเดียว  แสดงความตื้นลึกของภาพ  โดยมีความสูงต่ําเพียงเล็กนอย เชน  
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เหรียญตาง ๆ สวนลักษณะนูนสูงสามารถมองเห็นได 3 ดาน คือดานหนาและดานขางอีก 2 ดาน  
โดยมีความตื้นลึกที่แตกตางกันมากจนเห็นไดชัด เชน ผลงานประติมากรรมบริเวณฐานรอบ
อนุสาวรียประชาธิปไตย เปนตน สวนประติมากรรมที่เปนรูปเคารพทางศาสนา เชน พระพุทธรูป  
นั้นเรียกวา ปฏิมากรรม 
   1.1.3 ภาพพิมพ  เปนงานศิลปะอันเกิดจากการออกแบบใชเสนลวดลาย สี แสง 
เงา  รูปแบบ   เพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิดและอารมณลงบนแมพิมพ จากนั้นจึงถายทอดจาก
แมพิมพไปสูกระดาษ หรือพื้นรองรับอื่น ๆ ผลงานภาพพิมพจึงตางจากผลงานจิตรกรรมซึ่งไดรับ
การถายทอดจากการแสดงออกโดยตรง  ในขณะที่ผลงานภาพพิมพเปนการถายทอดขั้นที่สองจาก
แมพิมพ   
  ส่ือที่ใชในการถายทอดขึ้นอยูกับเทคนิค  วิธีการ  มีทั้งแมพิมพกระดาษ ไม  หิน  
โลหะ  หรือแมพิมพธรรมชาติ เชน กิ่งไม  ใบไม เปนตน 
  ลักษณะแบงไดตามลักษณะพื้นแมพิมพ คือ การพิมพผิวนูน  การพิมพรองลึก 
การพิมพพื้นราบ  และการพิมพลายฉลุ 
   1.1.4 ภาพถาย มีที่มาจากภาษากรีก 2 คํา คือ Photo แปลวาแสงสวาง  และ 
Grapho แปลวาเขียน  รวมความแลวจึงหมายถึงการเขียนดวยแสงสวาง แตในความหมายของวิธีการ
ถายภาพหมายถึง  กระบวนการที่ทําใหเกิดภาพถายขึ้นบนวัตถุไวแสง  ดวยการทําใหวัตถุไวแสงนั้น
ถูกกับแสงสวาง  หรือถูกกับรังสีอัลตราไวโอเลต 
  หากเปรียบเทียบภาพถายกับงานจิตรกรรม  ส่ือที่ใชในภาพจิตรกรรมก็คือ  
แปรงพูกัน  ผาใบ  ในขณะที่ภาพถายใชกลองถายรูป  ฟลม  เลนส เปนตน 
  ลักษณะโดยทั่วไป  ภาพถายอาจแยกยอยเปนแตละประเภท ดังตอไปนี้  การ
ถายภาพทิวทัศน  การถายภาพมีกรอบ  การถายภาพแบบฉับพลันโดยผูถูกถายไมทันตั้งตัว  การ
ถายภาพบุคคลและวัตถุที่กําลังเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่ง  การถายภาพสิ่งที่กําลังเคลื่อนไหวใหพรามัว
โดยที่ฉากหลังยังชัดเจน  การถายภาพสิ่งที่เคล่ือนไหวใหหยุดนิ่งบนฉากหลังที่พรามั่ว  ภาพถาย
ระยะใกล  การถายภาพซอน  ภาพเงาสะทอน  การถายภาพยอนแสง 
   1.1.5 ผลงานสื่อผสม  งานศิลปะแบบสื่อผสมเปนงานศิลปกรรมสมัยใหม  ที่
ผสมผสานระหวางศิลปะหลาย ๆ แขนง  โดยใชวัสดุเปนสื่อรองรับใหเปนรูปแบบใหม  ใชส่ือหลาย
ประเภทมาผสมผสานกันตามแตเทคนิค  วิธีการและความประสงคของศิลปน  อาจจะเปนการนําเอา
วัสดุจริงมาปะติดบนระนาบรองรับ  เหมือนภาพปะติดแลวระบายสีเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดรูปแบบใหม  
หรือเนื้อหาสาระใหมตามความประสงคของผูสรางสรรค 
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   ลักษณะของผลงานสื่อผสมเปนการผสมผสานระหวางงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม  ภาพพิมพ  โดยมีวัสดุหรือกลวิธีอ่ืน ๆ เขาไปผสมดวยจนไมอาจเรียกเปนงานอยาง
ใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะได (ชาญณรงค  พรรุงโรจน  2546 ข : 7-11) 
  นอกเหนือจากผลงาน 5 ชนิดที่ไดกลาวมาแลวนั้น  ทัศนศิลปยังประกอบไป
ดวยผลงานอื่นอีก เชน ศิลปะการจัดวาง  ศิลปะการแสดง  และหัตถศิลป 
  1.2  ดุริยางคศิลป (Music) ดนตรี คือ เสียงที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของมนุษย  เปน
การรอยเรียงกลุมเสียงเขาหากันอยางมีจังหวะลีลา  มีทํานองหนึ่งหรือหลายทํานองประกอบซอนกัน  
อาจเปนรูปการขับรองประกอบการบรรเลง  หรือในรูปของการบรรเลงดวยดนตรีลวน ๆ 
  ส่ือดนตรีเปนการแสดงออกถึงอารมณ  ความรูสึก  เร่ืองราว  รวมถึงมโนภาพ
โดยผานสื่อทางเสียง เชน การบรรเลงและการขับรอง  และอาศัยการรับรูผานโสตประสาท 
  ลักษณะแบงเปนดุริยางคตะวันตก เชน การขับรอง  เครื่องสาย  เครื่องเปา 
ดุริยางคไทย เชน ปพาทย  เครื่องสายและขับรอง/ดุริยางคตะวันออก เชน อินเดีย  จีน  เกาหลี 
อินโดนีเซีย  พมา  และดุริยางคพื้นเมือง เชน ดนตรีพื้นเมืองของชาติตาง ๆ เปนตน  
  1.3  นาฏยศิลป (Dance) หมายถึง การรายรําและการเคลื่อนไหวไปมาอยางมีจังหวะ
จะโคน  ซ่ึงมนุษยสรางสรรคขึ้นดวยความประณีต  เกิดเปนการเคลื่อนไหวที่สวยงามนาชม  ส่ือ
ความหมายสูผูชมเพื่อกอใหเกิดความรูสึกรวมกัน  อาจจะเปนอารมณสะเทือนใจ  เศราใจ  สุขใจ  
สนุกสนานเพลิดเพลิน เปนตน 
  นาฏยศิลปใชลีลาการเคล่ือนไหว (Movement) เปนส่ือในการแสดงออกของ
อารมณ  ความคิด และบอกเลาเรื่องราว เชน นาฏยศิลปไทยจะใชทารํา อันไดแก การใชมือ สีหนา 
แววตา  และทาทางประกอบบทรอง เพื่อส่ือความหมายและอารมณ เชน ตัวฉัน ไปมา ไมตองการ 
รัก  เกลียด โกรธ ซ่ึงทาทางเหลานี้จะสื่อความหมายระหวางผูแสดงกับผูชม 
  ลักษณะแบงเปนนาฏยศิลปไทย เชน โขน ละครนอก ละครใน นาฏยศิลปสากล  
เชน โมเดิรนดานซ (Modern Dance) บัลเลต (Ballet) ละครใบ นาฏยศิลปตะวันออก เชน นาฏยศิลป
จีน  อินเดีย  อินโดนีเซีย  เกาหลี  และนาฏยศิลปพื้นเมือง เชน การละเลนพื้นเมืองของชาติตาง ๆ 
เปนตน 
  1.4   สถาปตยกรรม (Architecture) หมายถึง ส่ิงกอสรางซึ่งเนนความงามหรือ
รูปแบบเฉพาะ  ก็สามารถจัดอยูในงานทัศนศิลปไดเชนกัน อาทิ อาคาร  บานเรือน  วัด  โบสถ  
วิหาร  สนามกีฬา  และอนุสาวรีย เปนตน 
   วัสดุที่ใชในงานสถาปตยกรรมมีมากมายหลายชนิด เชน ไม  ดิน  อิฐ  ปูน  หิน 
เปนตน 
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   งานสถาปตยกรรมเปนงานที่แสดงโครงสราง  มีการออกแบบ  สราง คํานวณ  
ใชวัสดุ เชน การคิดคํานวณโครงสรางรับน้ําหนักตัวอาคาร  อีกทั้งตองอาศัยงานตกแตงเพื่อให
สมบูรณทั้งภายนอกและภายใน  โดยอาศัยหลักดานประโยชนใชสอยใหสวยงาม คงทนถาวร  และ
ใชวัสดุถูกตองกับการสรางและการตกแตง 
  1.5  วรรณกรรม (Literature) หมายถึง บทประพันธอันประกอบดวยศิลปะแหงการ
นิพนธอันประณีต  และเนื้อเร่ืองมีอํานาจดลใจใหเกิดความรูสึกนึกคิดและอารมณตาง ๆ มิใชเปน
หนังสือที่ใหความรูเพียงอยางเดียว ดังนั้น หนังสืออันเปนตําราทางวิชาการ เชน ตําราวิทยาศาสตร  
ตําราคณิตศาสตร  เหลานี้ไมถือวาเปนวรรณกรรมเพราะแตงขึ้นจากวัตถุประสงค  เพื่อคนควา  
รวบรวมความรูเปนหมวดหมู  ไมไดแตงขึ้นโดยมุงเนนถอยคําสละสลวย 
   วรรณกรรมจัดเปนศิลปะทางมโนภาพ  ผูสรางวรรณกรรมแสดงออกโดยใช
ตัวอักษรเปนสื่อสัญลักษณ 
   วรรณกรรมแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะรอยแกว (Essay) เชน นวนิยาย 
เร่ืองส้ัน  และลักษณะรอยกรอง (Poetry) ซ่ึงยังแบงยอยไปตามลักษณะฉันลักษณ เชน โคลง  ฉันท 
กาพย  กลอน ฯลฯ เปนตน (ชาญณรงค  พรรุงโรจน  2543 ข : 9-11) 
 2.  ประยุกตศิลป (Applied Art) ในความหมายมุงแสดงถึงส่ิงอํานวยประโยชนโดยตรง 
เปนการใชรูความสามารถออกแบบสรางสรรคใหเกิดรูปลักษณะที่เดนงาม  ทันสมัย  พรอมกันนั้นก็
มีคุณภาพทนทานใชงานไดตรง  รวดเร็ว  นับตั้งแตส่ิงของเครื่องใชในบาน  สํานักงาน  พาหนะ 
เครื่องมือส่ือสารตาง ๆ เครื่องทุนแรง  เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม  และสิ่งที่ตองใชพลังงานซึ่ง
นับเปนความกาวหนาในเทคโนโลยี  จึงมีความหมายตอมนุษยชาติในการอํานวยความสะดวก เชน 
เครื่องปนดินเผา  เครื่องสุขภัณฑ  ส่ิงพิมพตาง ๆ การเผยแพรโฆษณาดวยภาพประกอบ   อักษรและ
ดวยเสียง (วิทย  พิณคันเงิน  2547 : 11-12) 
  ลักษณะงานประยุกตศิลป  มีทั้งลักษณะสองมิติและสามมิติ  แยกยอยไดดังนี้ 
  2.1  มัณฑนศิลป (Decorative Art) เปนศิลปะตกแตง เชน การออกแบบเครื่องเรือน  
ตกแตงอาคาร  สถานที่  โดยใชวัสดุ  สี  รูปแบบ  ใหเหมาะสมกับสถานที่  ประโยชนใชสอยและ
จุดประสงคที่ใช 
  2.2  อุตสาหกรรมศิลป (Industrial Art) เปนงานศิลปะที่เกี่ยวกับส่ิงของเครื่องใชโดย
ทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน เชน เครื่องตกแตงบาน  ตู  โตะ  เกาอี้  เครื่องปนดินเผา  เครื่องเคลือบ 
งานโลหะ  งานไม  จักสาน  งานชนิดนี้ตองการนําหลักศิลปะมาใชตั้งแตการวางรูปแบบ  ออกแบบ 
การสรางและประกอบขึ้นตกแตงใหสวยงาม  เหมาะกับประโยชนใชสอยและอาจใชเพื่อการ
พาณิชย  โดยอาจผลิตจากเครื่องจักร เปนตน 
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  2.3  พาณิชศิลป (Commercial Art) ศิลปะการคา เชน ปายโฆษณา  การจัดตูโชว  จัด
ตกแตงอาคารรานคา เปนตน 
  2.4  หัตถศิลป (Crafts) คืองานศิลปะที่นําไปใชในงานหัตถกรรม  โดยใชมือทําเปน
สวนใหญ  มีมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร เชน เครื่องปนดินเผา  งานแกะสลักไม  งานถักทอ  งาน
หวาย  รวมถึงงานชาง 10 หมูของไทย 
  2.5  งานออกแบบ (Design) เปนการจัดสวนประกอบตาง ๆ ใหลงตัวเปนความ
กลมกลืน  เพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะเจาะจง การออกแบบลายผา  การออกแบบบรรจุภัณฑ  
งานออกแบบถูกนําไปใชมากในงานประยุกตศิลป  เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและให
เกิดประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน  อีกทั้งยังเปนที่มาของงานประเภทกราฟก (Graphic  Art)  
(ชาญณรงค พรรุงโรจน  2546 ข : 12) 

  
2.  แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยทางศิลปะ 
 การวิจัยทางศิลปะเปนการวิจัยที่มีจุดมุงหมายเชนเดียวกับการวิจัยทั่วไป  แตการวิจัยทาง
ศิลปะมีลักษณะเฉพาะตัว  ดวยสวนใหญเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เปนนามธรรม  ดังนั้นจึงควร
ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัยทางศิลปะดังตอไปนี้ 

 2.1  ความหมายของการวิจัย 
  คําวา “วิจัย” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Research” พจนานุกรมไทยฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายไววา  การคนควาเพื่อหาขอมูลอยางถ่ีถวนตามหลักวิชา 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1072)  

พจนานุกรมศัพทการวิจัยและสถิติใหความหมาย “วิจัย” ไววา  เปนกระบวนการ
แสวงหาความรูหรือขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบระเบียบ  มีแบบแผน  มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหไดองคความรูใหมที่เชื่อถือได (ศุภกิจ  วงศวิวัฒนนุกิจ  2550 : 237) ซ่ึงผลที่ไดจากการทําวิจัย 
คือ งานวิจัย   

 2.2 ความหมายของงานวิจัย 
  คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดใหความหมาย “งานวิจัย” ไววา  ผลงานทาง
วิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือ
บทความทางวิชาการของอาจารยประจําที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
การตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ  ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติที่มีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  
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และเทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะ
ของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2551 : 63) 

2.3 ความหมายของการวิจัยทางศิลปะ 
  ในการวิจัยทางศิลปะนั้น  เปนที่ยอมรับวาตองมีการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับ
เร่ืองราวทางศิลปะ  จินตนาการ  และคุณคาทางความงาม  ความประทับใจหรือที่เรียกวา  สุนทรียะ
อันเปนคุณลักษณะอยางหนึ่งของมนุษย ซ่ึงมนุษยทุกชาติทุกภาษา  และทุกสมัยจะมีความรูสึกเชนนี้
รวมกัน  แตอาจแตกตางกันไปในรายละเอียดและรูปแบบ  โดยความรูสึกในเรื่องความงาม ความ
ประทับใจนี้จะแสดงออกมาในรูปของผลงานศิลปะที่ถูกแสดงออกในลักษณะทางวัฒนธรรมตาง ๆ 
ของมนุษย (ศรีศักร วัลลิโภดม  และคณะ 2526 : 146) 

  ดังนั้นศิลปะที่แสดงออกทางดานความคิด  ภูมิปญญา  อารมณ  ความรูสึกของ
ผูสรางงานหรือศิลปนแตละคน  โดยผานกระบวนการสรางสรรคดวยกลวิธีตาง ๆ จึงนับเปนเรื่องที่
มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากศาสตรสาขาวิชาอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด  โดยนักวิชาการทางดาน
ศิลปะไดกลาววา (ภรดี  พันธุภากร 2542 : 26) 

  ศิลปะเปนเรื่องของจิตใจ  วิญญาณ  ซ่ึงไมอาจผูกมัดดวยกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร  
มีความเสรีไมหยุดนิ่งถาวรตายตัว  เปนไดทั้งความจริงและความไมจริง  ความถูกตองและความไม
ถูกตอง  ความมีเหตุผลและความไมมีเหตุ  อีกทั้งผูทํางานศิลปะหรือนักวิชาการทางศิลปะตาง ๆ ก็มี
มโนทัศนของตนเองแตกตางกันออกไป  ทั้งนี้เพราะศิลปะเปนสิ่งที่จะนําเอารูปแบบอยางหนึ่งอยาง
ใดมาเปนมาตรฐานวัดไดยาก  (ดํารง วงศอุปราช และสุรพล วิรุฬรักษ 2526 : 225) 

  ศิลปะจึงเปนเรื่องกวางและหลากหลาย  ซ่ึงมีความแตกตางกันไปทั้งรูปแบบและ
วิธีการ  มีทั้งที่มีกระบวนการสรางสรรคอยางเปนระบบ  มีขั้นตอนชัดเจนคลายกับงานวิจัย  และท่ี
ไมเปนระบบและขั้นตอนแนนอน  ชัดเจน  ตลอดจนการที่ไมยอมรับระบบและขั้นตอนตามแบบ
แผน  ฉะนั้นการวิจัยทางศิลปะจึงมีสภาวะอัตนัยมากที่สุด  เพราะศิลปะเกี่ยวของกับเรื่องของ
ความรูสึกนึกคิด  อารมณ  จินตนาการเปนอยางมาก  โดยเฉพาะสาขาทางดานทัศนศิลป 

  การวิจัยทางศิลปะท่ีเปนประเภททัศนศิลป คือ ศิลปะท่ีมองเห็นได เชน การวาด 
จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ  ศิลปะสมัยใหม  ศิลปะแบบประเพณี  ก็เพื่อท่ีจะศึกษาผลงาน
ศิลปะประเภทเหลานี้  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในงานศิลปะ  เปนการศึกษาในแงมุมตาง ๆ 
หรือเพื่อเปนการเผยแพร  อนุรักษ  ปรับปรุง  การสรางสรรคขึ้นใหม ตลอดจนการนํามาใช
ประโยชนในดานตาง ๆ  

  งานสรางสรรคทางศิลปะประเภททัศนศิลปบางชิ้นเปนงานขนาดใหญเกี่ยวของกับ
ขอมูล  การศึกษาคนควา  กลวิธีมากมาย  ที่ตองอาศัยความรู  ประสบการณ  แรงบันดาลใจ 
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ความรูสึกนึกคิดจินตนาการจาการสั่งสมทั้งภายในและภายนอก  และมีการใชวิธีการวิจัย  การ
รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลเขามาชวยกอนนําไปสรางสรรคผลงาน  ซ่ึงเปนระบบ
เชนเดียวกับงานวิจัย  นับเปนการวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการสรางสรรคทางศิลปะ (ภรดี  
พันธุภากร 2542 : 27) 

  ดังนั้นจึงเห็นไดวาการทํางานสรางสรรคเปนการทํางานวิจัยรูปแบบหนึ่ง  โดยอาจ
เรียกงานวิจัยประเภทนี้วา  การวิจัยแบบสรางสรรค (creative research) เปนการวิจัยเพื่อสรางสิ่ง
ใหม  หลักเกณฑใหม  ทฤษฎีใหม  วิธีการใหม ๆ การคนควาวิจัยประเภทนี้  ผูวิจัยสามารถควบคุม
ผลงานของตนไดมากกวาการวิจัยประเภทอื่น ๆ ทั้งหมด ตัวอยางเชน การออกแบบเมืองในอนาคต  
การสรางเครื่องรอนแบบใหม  การประดิษฐไตเทียม  การผลิตผลงานศิลปะตาง ๆ เปนตน การ
ผลิตผลงานทางดานศิลปะ  เปนงานวิจัยเชนเดียวกับงานวิจัยประเภทอื่น ๆ เพราะการผลิตชนิดนี้
เปนงานสรางสรรคซ่ึงมีสาระสําคัญ  ไมแตกตางไปจากงานผลิตทางดานวิทยาศาสตรประยุกต เชน  
วิศวกรรมศาสตร  ซ่ึงผูผลิตตองรวบรวมขอมูลในลักษณะขอเท็จจริง  แนวความคิดหรือศึกษาจาก
ผลงานอื่น ๆ แลวนํามาวิเคราะหหรือสังเคราะหขึ้นเปนงานชิ้นหนึ่ง  ตามหลักเกณฑการสรางสรรค
ที่กอปรดวยเหตุผลและกอใหเกิดประโยชนแกสังคม  ในกรณีของงานดานศิลปะประโยชนที่เกิด
เปนไปในดานสุนทรียะ  สวนการประดิษฐดานวิศวกรรมศาสตรประโยชนที่ไดคือการใชสอยหรือ
ใชงาน (เย็นใจ  เลาหวณิช  2526 : 62-64) 

  จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางศิลปะ   ทําใหผูวิจัยทราบวาการ
สรางสรรคทางศิลปะเพื่อเปนผลงานการวิจัยนั้น  เปนปญหาที่ไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง
ในวงการการศึกษาศิลปะ  เนื่องจากศิลปะเปนเรื่องอิสระ  ไมมีขอบเขตจํากัด  มีหลายประเภท
รูปแบบและวิธีการ  ทั้งที่มีกระบวนการสรางสรรคอยางเปนระบบและขั้นตอนชัดเจนคลายกับ
งานวิจัย  ที่ไมยึดติดหรือหลีกเลี่ยงระบบขั้นตอนที่แนนอนชัดเจน และที่ไมยอมรับหรือตอตาน
ระบบขั้นตอนตามแบบแผนการวิจัย  โดยแนวคิดดังกลาวเกี่ยวของกับประเด็นปญหาในการทํางาน
วิจัยและงานสรางสรรค  ผูวิจัยจึงไดนําเอาประเด็นนี้มาใชเปนแนวคําถามสําหรับสัมภาษณใน
งานวิจัยนี้ 

 
3.  ทฤษฎีความคิดสรางสรรค 
  ความคิดสรางสรรคที่เกิดจากสติปญญาของมนุษยเปนพลังที่สําคัญในการเสริมสราง  
และชวยพัฒนาความเจริญกาวหนาใหแกสังคม  ซ่ึงจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิต
และสภาพแวดลอมใหดีขึ้น  โดยเฉพาะการทํางานสรางสรรคทางดานศิลปะนั้น  จําเปนอยางยิ่งที่
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จะตองใชความคิดสรางสรรคในทุกขณะที่ดําเนินการ  ดังนั้นเพื่อใหเขาใจถึงรายละเอียดและขอมูล
ที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรคจึงควรศึกษาขอมูลดังตอไปนี้ 
  3.1  ความหมายของความคิดสรางสรรค 
   คําวา “สรางสรรค” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Creative” พจนานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายไววา  สรางใหมีใหเปนขึ้น (มักใชทางนามธรรม) เชน 
สรางสรรคความสุขความเจริญใหแกสังคม (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1136) 
   นอกจากนี้มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของความคิด
สรางสรรคไวหลากหลาย  ดังนี้ 
   ความคิดสรางสรรค  คือ  ความคิดจินตนาการประยุกตที่สามารถนําไปสู
ส่ิงประดิษฐคิดคนพบใหมทางเทคโนโลยี  ซ่ึงเปนความคิดในลักษณะที่คนอื่นคาดไมถึงหรือ
มองขาม  เปนความคิดหลากหลาย  คิดไดกวางไกล  เนนทั้งปริมาณและคุณภาพ  อาจเกิดจากการคิด
ผสมผสานเชื่อมโยงระหวางความคิดใหม ๆ ที่แกปญหาและเอื้ออํานวยประโยชนตอตนเองและ
สังคม (อารี  รังสินันท  1986, อางถึงใน  ชาญณรงค  พรรุงโรจน 2546 ก : 6-7) 
  ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการบูรณาการประสบการณทั้งหมดที่ผานมา  
เพื่อสรางรูปแบบใหม  ความคิดใหม  หรือผลิตผลใหมที่แปลกและแตกตางไปจากเดิม (Torrance  
1972, อางถึงใน  ชาญณรงค  พรรุงโรจน 2546 ก : 6) 
  ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถของบุคคลในการสรางสรรคส่ิงแปลกใหม  โดย
การบูรณาการความรูและประสบการณ เพื่อปรับใชกับสถานการณใหม ปญหาใหม โดยอาจนําเสนอใน
รูปของผลผลิตหรือเปนเพียงกระบวนการหรือวิธีการ (Dravdahl 1960, อางถึงใน ชาญณรงค  พรรุงโรจน 
2546 ก : 5) 
  ความคิดสรางสรรคเปนจินตนาการประยุกต (applied imagination) หมายถึง จินตนาการ
ที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อคล่ีคลายปญหายุงยากที่มนุษยประสบอยู  ความคิดในการจินตนาการจึงเปน
ลักษณะที่สําคัญของความคิดสรางสรรค  ซ่ึงจะนําไปสูการประดิษฐคิดคนหรือการผลิตส่ิงแปลก
ใหม (Osborn  1957, อางถึงใน  ชาญณรงค  พรรุงโรจน 2546 ก : 4) 
   ความคิดสรางสรรคเปนความคิดริเร่ิมของมนุษย  โดยแสดงถึงความสามารถพิเศษ
โดยเฉพาะของสมองที่พยายามคิดใหแปลกและแตกตางไปจากเดิม  เพื่อนําไปสูความคิดใหม ๆ 
(Simpson, R.W.  1922, อางถึงใน  ชาญณรงค  พรรุงโรจน 2546 ก : 3) 
   จากความหมายของความคิดสรางสรรคที่ไดกลาวไวหลากหลายขางตน  สรุปไดวา  
ความคิดสรางสรรค คือ ความคิดและจินตนาการของมนุษยที่สรางขึ้น  โดยมีการนําเอาความรูและ
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ประสบการณที่มีอยูรวมในกระบวนการคิดนั้นดวย  ซ่ึงความคิดดังกลาวจะเกิดขึ้นเพื่อคิดแกไข
ปญหาหรือสรางสิ่งใหม ๆ ที่แปลกไปจากเดิม  
  3.2 ความหมายของงานสรางสรรค 
   คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2552  ไดใหความหมายของงานสรางสรรค  หมายถึง  
ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา  คนควา  หรือแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  
อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ได รับสิทธิบัตรเปนการแสดง
ความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือ
แสดงความเปนตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน  หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานใน
สาขาวิชานั้น  รวมทั้งสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2551 : 71) 
   จากความหมายของงานสรางสรรคที่ไดกลาวไวขางตน  เมื่อใชอธิบายเกี่ยวกับงาน
สรางสรรคทางดานศิลปะจึงหมายถึง  ผลงานวิชาการที่เปนชิ้นงานศิลปะ  ที่ไดมีการจัดแสดงจน
เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืออาจเปนผลงานการออกแบบ  ซ่ึงเปนการแสดง
ใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการ  สรางองคความรูใหมหรือวิธีการที่กอใหเกิดประโยชนตอ
สาขาวิชา 

  การที่ไดศึกษาความหมายของความคิดสรางสรรค  ที่มีความคิดเห็นหลากหลาย
แตกตางกันไปตามทัศนะของแตละบุคคล  จึงทําใหทฤษฎีความคิดสรางสรรคแตกตางกันไปดวย 
ดังนี้ 

 3.3  ทฤษฎีของวัลลัส (Wallas  1926, quoted  in  Arieti  1976 : 14-16) ผูที่เชื่อวากระบวนการ
สรางสรรคประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 การเตรียมความพรอม (Preparation) เปนชวงเวลาหนึ่งในระหวางที่บุคคล
มีความคิดสรางสรรคในงานเบื้องตนแตไมใชทั้งหมด 
  ขั้นที่ 2 การครุนคิด (Incubation) หรือการบม  เปนการอนุมานจากขอเท็จจริงใน
ระยะเวลาหนึ่งระหวางการเตรียมความพรอมและการเกิดประกายแนวคิด 
  ขั้นที่ 3 การเกิดประกายแนวคิด (Illumination or Insight) เปนชวงระยะเวลาที่คิด
คําตอบออกหรือหาวิธีแกปญหาไดในทันทีฉับพลัน โดยอาจจะอยูในสภาพที่ดูเหมือนวาไมไดคิด 
ซ่ึงอาจเรียกวา ความคิด  แวบ 
  ขั้นที่ 4 การพิสูจน (Verification) เปนการตรวจสอบแนวคิดที่ทดลองซ้ําหลาย ๆ 
คร้ัง โดยการประเมินผลที่สําคัญของผูริเร่ิม เพื่อใหไดผลเปนขอสรุปและกฎเกณฑที่แนนอน 
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 3.4  ทฤษฎีของรอสแมน (Rossman  1931 : 57, quoted  in  Arieti  1976 : 16) ผูที่ใชวิธีการ
ตรวจสอบกระบวนการสรางสรรคใน 710 นักประดิษฐ ดวยการใหตอบแบบสอบถาม และขยาย 4 
ขั้นตอนของทฤษฎีวัลลัสเปน 7 ขั้นตอน ไดดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การสังเกตความตองการหรือความยากลําบาก 
  ขั้นที่ 2 การวิเคราะหความตองการ 
  ขั้นที่ 3 การสํารวจขอมูลที่มีอยูทั้งหมด 
  ขั้นที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของวิธีแกทั้งหมด 
  ขั้นที่ 5 การวิเคราะหวิธีแกเพื่อหาขอดีและขอเสีย 
  ขั้นที่ 6 การเกิดความคิดใหมหรือส่ิงประดิษฐใหม 
  ขั้นที่ 7 การทดลองเพื่อทดสอบวิธีแกที่มีแนวโนมมากที่สุด และเลือกใหเหลือวิธีที่
ดีที่สุดจากเพียงบางสวนหรือทั้งหมดของการทดลองกอนหนานี้ 
 
 3.5  ทฤษฎีของออสบอน (Osborn, quoted  in  Arieti  1976 : 16) มีการแบงขั้นตอนการ
สรางสรรคเปน 7 ขั้นตอนเหมือนทฤษฎีของรอสแมน  แตใชคําศัพทที่แตกตางไป  ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การปรับตัว : เล็งไปที่ปญหา 
  ขั้นที่ 2 การเตรียมตัว : การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 
  ขั้นที่ 3 การวิเคราะห : คัดเลือกเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวของ 
  ขั้นที่ 4 ความคิด : คิดเปนขั้นตอนตามกระบวนการความคิด 
  ขั้นที่ 5 การครุนคิด : เกิดประกายแนวคิด  เลือกที่เห็นเดนชัดที่สุด 
  ขั้นที่ 6 การสังเคราะห : นําส่ิงที่เลือกแลวมารวบรวมเขาดวยกัน 
  ขั้นที่ 7 การประเมินผล : การตัดสินความคิดที่เกิด 
 

 3.6  ทฤษฎีของเทยเลอร (Taylor, quoted  in  Arieti  1976 : 16) ยังคงหลักทฤษฎีของวัลลัส
ที่มี 4 ขั้นตอน แตเชื่อวาจริงแลวความความคิดสรางสรรคมีอยู 5 ขั้นตอนที่แตกตางไป ไดใหขอคิด
ของทฤษฎีอยางนาสนใจวา ผลของความคิดสรางสรรคของคนนั้น ไมจําเปนจะตองเปนขั้นสูงสุด
เสมอไป  คือไมจําเปนตองคิดคนควาประดิษฐของใหม ๆ ที่ยังไมมีผูใดคิดมากอนเลย หรือสราง
ทฤษฎีที่ตองใชความคิดดานนามธรรมอยางสูงยิ่ง แตความคิดสรางสรรคของคนเรานั้นอาจจะเปน
ขั้นใดขั้นหนึ่งใน 5 ขั้น ตอไปนี้ คือ 
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  ขั้นที่ 1 ความคิดสรางสรรคที่แสดงออกอยางอิสระ เปนความคิดสรางสรรคขั้นตน
สุด เปนสิ่งธรรมดาสามัญ คือเปนพฤติกรรมหรือการแสดงออกของตนอยางอิสระ ซ่ึงพฤติกรรมนั้น
ไมจําเปนตองอาศัยความคิด ริเร่ิม และทักษะอยางใด อาจเปนเพียงการแสดงออกอยางอิสระเทานั้น 
  ขั้นที่ 2 ความคิดสรางสรรคการผลิต ไดแกการทดลองสรางผลผลิตดวยทักษะ
เฉพาะทาง โดยไมจําเปนตองเปนส่ิงใหม เชน การพลิกแพลงการปรุงอาหารใหอรอยและสวยงาม 
เปนตน 
  ขั้นที่ 3 ความคิดสรางสรรคในการประดิษฐ เปนการคิดสรางสรรคผลงานที่แสดง
ใหเห็นวาผูกระทําไดแสดงความคิดใหมของเขาเองไมไดลอกเลียนแบบใคร 
  ขั้นที่ 4 ความคิดสรางสรรคนวัตกรรม เปนความคิดใหม ๆ ที่มีการพัฒนา  เปนการ
ประดิษฐส่ิงใหม ๆ ซ่ึงไมซํ้าแบบใคร แสดงใหเห็นความสามารถที่แตกตางไปจากผูอ่ืน 
  ขั้นที่ 5 ความคิดสรางสรรคฉับพลัน การคิดสรางสรรคขั้นสูงสุด อันแสดงถึง
ความสามารถในการคิดส่ิงที่เปนนามธรรมขั้นสูงสุดในการสรุปขอความ หลักการหรือทฤษฎีใหม 
เปนตน 
 

 3.7  ทฤษฎีของความคิดสรางสรรคในรูปของการโยงสัมพันธ กลาววาความคิด
สรางสรรคประกอบดวยการสรางแนวคิดใหมจากการรวมสิ่งที่สัมพันธเขาดวยกัน ซ่ึงการรวมกันนี้
จะตองเกิดประโยชนทางใดทางหนึ่ง (ชาญณรงค  พรรุงโรจน 2543 : 51) 

  จากการศึกษาทฤษฎีความคิดสรางสรรค  ทําใหผูวิจัยทราบถึงขั้นตอนและ
กระบวนการคิด  ซ่ึงมีรูปแบบเหมือนการทําวิจัยทางดานวิทยาศาสตร  เกี่ยวของกับประเด็นสภาพ
ในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ผูวิจัยจึงไดนําเอาประเด็นนี้มาใชเปนแนวคําถามในงานวิจัยนี้ 

 
4.  ทฤษฎีแรงจูงใจ 
  แรงจูงใจถือเปนพลังสําคัญตอการกําหนดพฤติกรรมและการกระทําของมนุษย  ที่จะ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว  ซ่ึงแรงจูงใจจะถูกกระตุนใหเกิดขึ้นไดทั้งจาก
ปจจัยภายนอกและภายใน  โดยในสวนของแรงจูงใจในการทํางานมีสวนสําคัญ  ที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางาน  ดังนั้นเพื่อใหเขาใจถึงรายละเอียดและขอมูลท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจจึง
ควรศึกษาขอมูล  ดังตอไปนี้  
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 
 
  4.1  ความหมายของแรงจูงใจ 

  คําวา “แรงจูงใจ” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Motivation” เปนคําที่มาจากคําใน
ภาษาละตินวา “movere” แปลวา “to move” การเคลื่อนที่  ไดมีผูใหความหมายและคํานิยามตาง ๆ 
กันดังนี้ 

  Aamodt (2010 : 328) ไดใหคําจํากัดความคําวาแรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง พลัง
ขับเคลื่อนใหพนักงานตั้งใจทํางาน 

  Muchinsky (2006 : 381) กลาววา นักจิตวิทยาอางถึงคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัย
เหลานี้เหมือนกับความทะเยอทะยาน หรือที่มีแรงบันดาลใจ 

  Luthans (2005 : 183) กลาววา  แรงจูงใจคือกระบวนการเบื้องตนทางดานกายภาพ
หรือความขาดแคลนทางดานกายภาพ  หรือความตองการที่กระตุนพฤติกรรมหรือแรงขับใหนําไปสู
ความตั้งใจที่จะบรรลุเปาหมายหรือส่ิงกระตุน 

  Drafke and Kossen (2002 : 273) ใหความหมายของแรงจูงใจวา คือ แรงขับตาง ๆ 
ภายใน  หรือพลังจากสภาพแวดลอมภายนอกที่รายลอม กระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมในรูปแบบ
เฉพาะ 

  Hodgetts (1999 : 36) ใหความหมายของแรงจูงใจไววา คือ ส่ิงที่ทางจิตวิทยาเรียกวา
แรงขับ ซ่ึงเปนตัวกําหนดทิศทางบุคคลใหกระทําไปสูการบรรลุเปาหมาย 

  Dipboye, Smith, Howell (1994 : 87) กลาววา นักทฤษฎีดานความตองการเชื่อวา
มนุษยถูกจูงใจดวยความพึงพอใจเพื่อตอบสนองความตองการในระดับที่มากหรือนอย 

  Weiner (1992 : 1-2) ไดใหความหมายแรงจูงใจวา คือ สาเหตุที่ทําใหมนุษยและสิ่งมีชีวิต
อ่ืน ๆ คิดและมีพฤติกรรมดังที่เขากระทําอยู 

  จากความหมายของแรงจูงใจที่ไดกลาวไวหลากหลายขางตน  อาจสรุปไดวา  
แรงจูงใจ หมายถึง แรงขับภายในที่กระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมหรือการกระทําเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย 
 4.2  ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Needs Hierarchy Theory) 
  อาจจะกลาวไดวาเปนทฤษฎีที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของเรื่องแรงจูงใจ  ถูกพัฒนาโดย
อับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) มาสโลวเช่ือวามนุษยมีความตองการ  และพฤติกรรมของ
มนุษยจะเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการเหลานั้น  ซ่ึงความตองการดังกลาวมีอยู 5 ประเภท
หลัก  โดยเริ่มจากความตองการในระดับต่ําสุดที่ตองสรางความพึงพอใจในระดับขั้นพื้นฐาน  
หลังจากนั้นจึงพัฒนาไปสูความตองการในระดับที่สูงขึ้นตามแตละปจเจกบุคคลเปนลําดับขั้นตอไป 
(Maslow, quoted  in  Aamodt 2010 : 334) โดยลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  มีดังนี้  
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   1.  ความตองการดานกายภาพ (Physiological  needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐานที่
จําเปนตอการดํารงชีพของบุคคล ไดแก อาหาร อากาศ น้าํ ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และ
ความตองการทางเพศ   
  2.  ความตองการความปลอดภัย (Safety  needs) เปนความตองการความปลอดภัย
หรือดานความมั่นคงในชีวิตของบุคคล ไดแก ความปลอดภัยในชีวิตรางกายและทรัพยสิน ความ
มั่นคงในหนาที่การงาน  มีบําเหน็จบํานาญ   
  3.  ความตองการทางดานความรัก (Love  needs) เปนความตองการที่จะใหผูอ่ืนชื่น
ชอบตน  ภายหลังจากที่ไดรับการตอบสนองในลําดับสองขั้นตนแลว  อาจจะมีการใชคําอ่ืนแทนเพื่อ
อธิบายความตองการในระดับนี้ เชน ความตองการความสัมพันธ (belongingness  needs) หรือความ
ตองการทางดานสังคม (social  needs) ซ่ึงก็คือความตองการการยอมรับจากผูอ่ืนหรือสังคม 
  4.  ความตองการการยกยอง (Esteem  needs) เปนความตองการไดรับความนับถือ ยก
ยองในความมีช่ือเสียงและเกียรติยศ เพื่อทําใหมีความรูสึกภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง 
  5.  ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต (Self - actualization needs) เปนลําดับ
ความตองการสูงสุดของมนุษย  เปนความปรารถนาที่จะสามารถประสบความสําเร็จ  เพื่อที่บรรลุ
ความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระดับสูงสุด (Maslow, quoted  in  Luthans 2005 : 240-241) 

 
 4.3  ทฤษฎี ERG ของอัลเดอรเฟอร (Alderfer’s  ERG  Theory) 
   เปนทฤษฎีซ่ึงเปนที่รูจักกันมาก โดย เคลยตัน อัลเดอรเฟอร (Clayton  Alderfer) พัฒนา

มาจากทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  (Alderfer, quoted  in  Drafke and Kossen 2002 : 
279) ซ่ึงไดจัดกลุมความตองการใหมใหเหลือเพียง 3 กลุม ดังนี้ 

   1. ความตองการเพื่อดํารงอยู (Existence needs) เปนความตองการทางดานกายภาพ
ของมนุษยเพื่อใหมีชีวิตรอด  เปนการรวมความตองการลําดับขั้นที่ 1-2 ของมาสโลว 
   2. ความตองการความสัมพันธ (Ralatedness needs) เปนความตองการความสัมพันธ
กับผูอ่ืนและสังคม เชน การเปนที่ยอมรับ  เชนเดียวกับความตองการลําดับขั้นที่ 3 ของมาสโลว 
   3. ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth  needs) สัมพันธกับความปรารถนา
ที่แทจริงของแตละบุคคลเพื่อการพัฒนา  เปนการรวมความตองการลําดับขั้นที่ 4-5 ของมาสโลว 
(Alderfer, quoted  in  Luthans 2005 : 245) 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 
 

 4.4  ทฤษฎีการจูงใจ-ค้ําจุนของเฮอรซเบอรก (The  Motivation-Hygiene  Theory) 
  ทฤษฎีการจูงใจ-ค้ําจุนของเฟรเดอริก เฮอรซเบอรก (Frederick Herzberg) เปน

ทฤษฎีการจูงใจที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายจากนักบริหาร  ทฤษฎีของเขามีช่ือเรียกอีกหลาย
ช่ือ เชน motivation-maintenance theory, dual factor theory หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ทฤษฎี
องคประกอบคู (two- factor theory) 

  จากการศึกษาของเฮอรซเบอรกและคณะเพื่อนรวมงานของเขา ในป ค.ศ.1959 ใน
เมืองพิทสเบอรก  รัฐแพนซิลวาเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้
ประกอบดวยนักวิศวกรและนักบัญชีของบริษัทตาง ๆ จํานวน 200 คน  วิธีดําเนินการใชการ
สัมภาษณเพื่อจะหาคําตอบวา  สถานการณอยางไรที่ทําใหนักวิศวกรและนักบัญชีมีความพอใจใน
การทํางานมากขึ้นหรือนอยลง  และถามความเห็นของตนเกี่ยวกับสถานการณที่ทําใหเขามี
ความรูสึกที่ดีและไมดีตองานของเขา  และผูสัมภาษณยังใหนักวิศวกรและนักบัญชีตอบดวยวา 
ความรูสึกพอใจและไมพึงพอใจในงานนั้นมีผลถึงการปฏิบัติงาน  ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความเปนอยูของตนหรือไม 

  จากการวิเคราะหผลที่ไดจากการสัมภาษณพบวา  มีปจจัยที่เกี่ยวของกับความรูสึก
ที่ดีและไมดีของผูถูกสัมภาษณ ซ่ึงแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ปจจัยจูงใจ (motivator factors)  
และปจจัยกระตุน (hygiene factors)  ปจจัยจูงใจเปนปจจัยที่นําไปสูทัศนคติในทางบวก เพราะทําให
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงมีลักษณะสัมพันธกับเรื่องของงานโดยตรง  นั่นคือความ
ตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดของตนเอง คือ เปาหมายสูงสุดของมนุษย  สวนปจจัย
ค้ําจุนเปนปจจัยที่ปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงมีลักษณะเปนภาวะ
แวดลอมหรือเปนสวนประกอบของงาน  ปจจัยนี้อาจจะนําไปสูความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ได 

  ผลจากการศึกษาเฮอรซเบอรกสามารถแยกปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไดเปน 2 ประเภท คือ 
  1. องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ (motivate  factors) มีอยู 5 ประการ 
   1.1 ความสําเร็จของงาน (achievement) หมายถึง การที่คนทํางานไดเสร็จส้ิน
และประสบผลสําเร็จอยางดี เมื่องานประสบผลสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มใน
ผลสําเร็จของงานนั้น 

   1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับ
นับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพื่อน จากผูมาขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหนวยงาน การ
ยอมรับนี้จะอยูในรูปของการยกยอง ชมเชย หรือการยอมรับในความรูความสามารถ 
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1.3 ลักษณะของงาน (work itself) หมายถึง งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัย
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ทาทาย หรือเปนงานที่สามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพัง 

1.4 ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการ
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานและมีอํานาจในงานที่รับผิดชอบอยางเต็มที่ 

1.5 ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (advancement) หมายถึง ไดรับเลื่อนขั้น  
เล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้น การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติม (Hodgetts 1999 : 44-49) 
  2. องคประกอบดานสุขอนามัย (hygiene  factors) มีทั้งหมด 11 ประการ คือ 
   2.1 เงินเดือน (salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนที่นา
พอใจของบุคคลในหนวยงาน 
   2.2 โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต (possibility  of  growth) 
หมายถึง  โอกาสที่จะไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงและไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ 

2.3 ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (interpersonal relation with 
subordinate) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจอันดี และมีความสัมพันธอัน
ดีกับผูใตบังคับบัญชา 

2.4 ฐานะของอาชีพ (status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับของสังคม มี
เกียรติและศักดิ์ศรี 

2.5 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (interpersonal relation with superior) 
หมายถึง  การติดตอระหวางบุคคลกับผูบังคับบัญชาที่แสดงความสัมพันธอันดีตอกัน ความสามารถ
ในการทํางานรวมกัน และเขาใจซึ่งกันและกัน 

2.6 ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน (interpersonal relation with peers) 
หมายถึง การติดตอระหวางบุคคลกับผูรวมงานที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน ความสามารถใน
การทํางานรวมกัน และความเขาใจซึ่งกันและกัน 

2.7 เทคนิคการนิเทศ (supervision technical) หมายถึง ความสามารถของ
ผูบังคับบัญชาในการดําเนินงาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร 

2.8 นโยบายการบริหารงานของบริษัท (company policy and administration) 
หมายถึง การจัดการ (management) การบริหารงานขององคการและการติดตอส่ือสารในองคการ 

2.9 สภาพการทํางาน (working condition) ไดแก สภาพทางกายภาพของงาน 
เชน แสง  เสียง  อากาศ  ช่ัวโมงการทํางาน  และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ เชน อุปกรณทํางาน หรือ
เครื่องมือตาง ๆ 
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2.10 ความเปนอยูสวนตัว (personallife) หมายถึง ความรูสึกดีหรือไมดี อันเปน
ผลที่ไดรับจากงานของเขา 

2.11 ความมั่นคงในงาน (job security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอ
ความมั่นคงในงาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององคการ (เฮอรซเบอรก, อางถึงใน 
ชาญศิลป วาสบุญมา  2546 : 30-33) 

  จากการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจ  ทําใหผูวิจัยทราบวาแรงจูงใจเปนพฤติกรรมของ
มนุษยที่ เกิดจากความตองการและพยายาม  เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตนตองการ  
แรงจูงใจเกิดไดทั้งจากสิ่งกระตุนจากภายในและภายนอก   เกี่ยวของกับประเด็นแรงจูงใจการทํางาน
วิจัยและงานสรางสรรค  ผูวิจัยจึงไดนําเอาประเด็นนี้มาใชเปนแนวคําถามในงานวิจัยนี้ 
   
5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ศุภิสรา  สุวรรณชาติ  และคณะ (2551 : 20-25) ศึกษาปญหาอุปสรรคการทําวิจัยของ
อาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา  ซ่ึงทําการศึกษาอาจารยที่ปฏิบัติงานในป
การศึกษา 2549  จํานวน 41 คน  เปนการศึกษาปญหาอุปสรรค 8 ดาน คือ ดานทัศนคติที่มีตอการ
วิจัย  ดานความรู  ทักษะ  ประสบการณเกี่ยวกับการทําวิจัย  ดานนโยบายและกฎระเบียบทาง
ราชการ  ดานบรรยากาศการทําวิจัย  ดานวัสดุ  อุปกรณที่ใชในการวิจัย  ดานแหลงทุนอุดหนุนการ
วิจัย  ดานเวลาและการบริหารเวลา  และดานกิจกรรมสวนตัวและแรงจูงใจ  จากผลการวิจัยทําให
ทราบวาปญหาอุปสรรคการทําวิจัยเฉพาะ 3 ดานแรกซึ่งเรียงตามลําดับความรุนแรง  ปญหา
อุปสรรคดานเวลาและการบริหารเวลาเปนปญหาอุปสรรคในการทําวิจัยมากที่สุด  โดยพบวามี
ปญหาในเรื่องไมมีการวางแผนทําวิจัยลวงหนาเปนปญหามากที่สุด  รองลงมาคือมีระยะเวลาการทํา
วิจัยอยางจํากัด  และสุดทายคือไมมีเวลาทําวิจัยเพราะชั่วโมงสอนมาก  ปญหาอุปสรรคในการทํา
วิจัยดานรองลงมา  คือ  ดานวัสดุอุปกรณที่ใชในงานวิจัย  โดยพบวามีปญหาไมไดรับความสะดวก
ในการจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัย  รองลงมาคือไมมีเอกสารอางอิงที่เปนภาษาตางประเทศที่เปน
ขอมูลปจจุบัน  และสุดทายคือไมไดรับความสะดวกในการซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในงานวิจัย  และ
ปญหาอุปสรรคการทําวิจัยในดานที่ 3 คือ ดานบรรยากาศการทําวิจัย  พบวามีปญหาเกี่ยวกับการ
ประสานงานระหวางผูรวมทีมวิจัย  และเห็นวาบรรยากาศของวิทยาลัยตางคนตางอยู  ไมชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน  รองลงมาคือมีปญหาเกี่ยวกับการขาดผูเช่ียวชาญในการใหคําปรึกษาและขาดผูชวย
ทําวิจัย   และปญหาในเรื่องสุดทายคือไมมีผู เชี่ยวชาญคอยชวยเหลือในการเขียนบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ 
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 วิภา  แซเซี้ย และคณะ (2550 : 254-256) ศึกษาสถานภาพการทําวิจัยและอุปสรรคในการ
นําผลการวิจัยไปใชของพยาบาลหลังจบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต  จากคณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยทําการวิจัยจากกลุมพยาบาลที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
มหาบัณฑิต  จากคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จํานวน 280 คน  ผลการวิจัย
ทําใหทราบวา  ปจจัยที่เปนปญหาหรืออุปสรรคในการทําวิจัย 3 อันดับแรก  คือ  ไมมีเวลาในการทํา
วิจัย  รองลงมาคือการไมสามารถหาเครื่องมือ  และสุดทายการขาดการสนับสนุนจากหัวหนา
หนวยงาน 

 นาฎอนงค  สุวรรณจิตต (2548 : 6, 8) ศึกษาปญหาอุปสรรคการทําวิจัยของอาจารยวิทยาลัย
บรมราชชนนี  ชลบุรี  โดยทําการศึกษาจากกลุมอาจารย  จํานวน 46 คน  ซ่ึงมีวัตถุประสงคของการ
วิจัยที่นาจะเปนประโยชนกับงานวิจัยคร้ังนี้  ในเรื่องของการศึกษาปญหาอุปสรรคการทําวิจัยของ
อาจารย  จากผลการวิจัยปญหาอุปสรรคดานความรูเกี่ยวกับการวิจัยพบวา  อาจารยขาดขาดความรู
เกี่ยวกับสถิติในการทําวิจัย  ปญหาอุปสรรคดานทัศนคติที่มีตอการทําวิจัย 3 อันดับแรกพบวา  การ
ทําวิจัยทําใหเครียดเหนื่อยลามากสุด  รองลงมาคือทําใหตองเสียคาใชจายสวนตัวมากขึ้น  และ
สุดทายคือขาดขวัญกําลังใจในการทําวิจัย  

 นัสที   ทรัพยบัญญัติ  (2546 : 45-46, 74) ศึกษาปญหาในการทําวิจัยของอาจารย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ประจําปการศึกษา 2546  จํานวน 265 คน  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย
ที่นาจะเปนประโยชนกับงานวิจัยคร้ังนี้ซ่ึงสรุปไดดังนี้  คือ  ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยของอาจารย  
และปญหาในการทําวิจัยของอาจารย  จากผลการวิจัยทําใหทราบวาปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยของ
อาจารยมากที่สุด  คือ งานวิจัยจะประสบผลสําเร็จไดผูทําวิจัยจะตองมีความรูพื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ 
เปนอยางดี   และงานวิจัยจะสําเร็จไดจําเปนตองมีงบประมาณที่เพียงพอ  ทางดานปญหาในการทํา
วิจัยของอาจารยพบวา 3 อันดับแรก  คือ 1) มีภาระงานสอนมากทําใหไมมีเวลาในการทําวิจัย   
2) ขาดความคลองตัวในการเบิกจายเงินอุดหนุน  3) มีความยุงยากในขั้นตอนการขอทุน   

 ไสว  นัยปราโมทย (2545 : 46, 48-49)  ศึกษาสถานภาพในการทําวิจัยของอาจารยสังกัด
สถาบันราชภัฎภาคเหนือตอนบน โดยทําการศึกษาจากกลุมอาจารย จํานวน 245 คน  ซ่ึงมีวัตถุประสงค
ของการวิจัยที่นาจะเปนประโยชนกับงานวิจัยคร้ังนี้สามารถสรุปไดดังนี้  คือ  ศึกษาสถานภาพการ
ทําวิจัยของอาจารย  และศึกษาปจจัยที่สนับสนุนและปจจัยขัดขวางการทําวิจัยของอาจารย  จากผล
การศึกษาในดานของสถานภาพการทําวิจัยทําใหทราบวาความสัมพันธระหวางการทํางานพิเศษกับ
การทําวิจัยของอาจารย อาจารยที่ไมมีงานพิเศษมีการทําวิจัยมากกวาอาจารยที่มีงานพิเศษ           
ดานปจจัยที่สนับสนุนการทําวิจัย ไดแก นโยบายของสถาบัน ครอบครัวและเพื่อนรวมงาน         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 
 
การใชงานวิจัยขอตําแหนงทางวิชาการ  และเกียรติประวัติ  สําหรับดานปจจัยที่ขัดขวางการทําวิจัย 
ไดแก  เงินทุน  ความรูความสามารถ  และประสบการณ   

 อัจฉรา  ถาวร (2545 : 44) ศึกษาแรงจูงใจในการทําวิจัยของอาจารย  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยทําการศึกษาจากกลุมอาจารย  จํานวน 237 คน  ซ่ึงมี
วัตถุประสงคของการวิจัยที่นาจะเปนประโยชนกับงานวิจัยครั้งนี้  คือการศึกษาเรื่องแรงจูงใจ  ซ่ึง
ทําการศึกษาใน 5 ดาน  ไดแก  1) ดานการไดรับความยอมรับนับถือ  2) ดานลักษณะงานและความ
รับผิดชอบ  3) ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  4) ดานการปกครองบังคับบัญชา  5) ดานสภาพแวดลอม
การทําวิจัย ผลการวิจัยทําใหทราบวาแรงจูงใจในการทําวิจัย 3 ดานซึ่งอยูระดับมาก ไดแก ดาน
ลักษณะงานและความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานการไดรับความ
ยอมรับนับถือ   

 สุภัทรา  และชัยรัตน  ปานสุวรรณจิตร (2542 : 33-34, 37) ศึกษาปจจัยการทําวิจัยของอาจารย
วิทยาเขตภาคพายัพกอนออกนอกระบบ  โดยทําการศึกษาจากผูบริหารและกลุมอาจารย  จํานวน 
287 คน  ซ่ึงมีวัตถุประสงคของการวิจัยที่นาจะเปนประโยชนกับงานวิจัยนี้สามารถสรุปไดดังนี้  คือ  
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการทําวิจัยของอาจารย  และแนวทางสงเสริมการวิจัยของอาจารย  
ผลการวิจัยในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําวิจัยดานการเห็นความสําคัญในการวิจัยของ
อาจารย  พบวาชวยใหมีความกาวหนาทางวิชาการ  รองลงมาคือชวยใหเกิดองคความรูใหม  ดาน
แรงจูงใจในการทําวิจัยของอาจารย 3 อันดับแรกพบวามีความรูเร่ืองระเบียบวิธีวิจัย  เปนภาระหนาที่
ของอาจารย และเพื่อเกียรติยศชื่อเสียง  ดานปญหาการวิจัยของอาจารยพบวามีภาระงานสอนและ
งานอื่น ๆ มากที่สุด 

 สุภาพ  คัมภิรานนท (2540 : 64-72, 96-99) ศึกษาปญหาและการแกปญหาการทําวิจัยของ
อาจารยในมหาวิทยาลัยบูรพา  ในปงบประมาณ 2539  โดยทําการศึกษาจากกลุมอาจารย  จํานวน 
417 คน  ซ่ึงมีวัตถุประสงคของการวิจัยที่นาจะเปนประโยชนกับงานวิจัยนี้สามารถสรุปไดดังนี้  คือ  
สํารวจปญหาการทําวิจัยของอาจารยและหาแนวทางในการแกปญหาการทําวิจัยของอาจารย  ผล
การศึกษาปญหาการทําวิจัยของอาจารย  ดานสวนตัวเกี่ยวกับความรูความเขาใจในงานวิจัยพบวา  
มหาวิทยาลัยจัดอบรมความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแกผูทําวิจัยนอยเกินไป  ดานหนวยงาน
เกี่ยวกับการใหเงินสนับสนุนพบวา  มหาวิทยาลัยไมมีเงินสํารองจายในโครงการวิจัย ดานหนวยงาน
เกี่ยวกับแหลงวิชาการพบวา  เอกสารอางอิงและวรรณคดีที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยมีไมเพียงพอ
ในการคนควาวิจัย  ดานหนวยงานเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวก  พบวา  
อาจารยมีภาระรับผิดชอบนอกเหนือจากการสอนมากจึงไมมีเวลาทํางานวิจัย  ในสวนของแนว
ทางการแกปญหาการทําวิจัยของอาจารย  ดานสวนตัวเกี่ยวกับความรูความเขาใจในงานวิจัยพบวา  
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ผูบริหารควรมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย  ดานหนวยงานเกี่ยวกับการใหเงินทุนสนับสนุน
พบวา  มหาวิทยาลัยควรตั้งงบประมาณดานการทําวิจัยเพิ่มขึ้น  ดานหนวยงานเกี่ยวกับแหลงเงินทุน
พบวา  มหาวิทยาลัยควรจัดเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการคนควาระหวางแหลงความรูตาง ๆ ดาน
หนวยงานเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวกพบวา  มหาวิทยาลัยควรจัดบริการ
สําหรับเอกสารงานวิจัย 

 ดังนั้นจากการศึกษาประเด็นปญหาและอุปสรรคการทําวิจัย  แนวคิดและทฤษฎี
แรงจูงใจ   ทําใหผูวิจัยทราบถึงปญหาและอุปสรรคการทําวิจัย  เหตุผลในการทําวิจัย  และแนวทาง
ในการแกปญหา  ผูวิจัยจึงไดนําเอาประเด็น  แนวคิดและทฤษฎีดังกลาวมาพิจารณาในการสราง
แนวทางสัมภาษณการวิจัยในเรื่องนี้ 

 
6.  ประวัติคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีช่ือเสียงทางดาน
ศิลปะ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมคือ โรงเรียน
ประณีตศิลปกรรมสังกัดกรมศิลปากร  เปดสอนวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมใหแกขาราชการ
และนักเรียนในสมัยนั้นโดยไมเก็บคาเลาเรียน  โดยมีศาสตราจารยศิลป  พีระศรี (เดิมชื่อ Corrado 
Feroci) เปนชาวอิตาเลียนซ่ึงเดินทางมารับราชการในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 6 เปนผูกอตั้งโรงเรียนแหงนี้ขึ้นและไดเจริญเติบโตเปนลําดับเรื่อยมา  
จนกระทั่งไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศิลปากรตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486  มีฐานะเทียบเทากรม  โดยไดเปดการเรียนการสอนคณะจิตรกรรมและ
ประติมากรรมขึ้นเปนคณะวิชาแรก (ปจจุบันคือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ) ในป 
พ.ศ. 2498 จัดตั้งคณะสถาปตยกรรมไทย (ซ่ึงตอมาไดปรับหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเปนคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร) และคณะโบราณคดี  หลังจากนั้นไดจัดตั้งคณะมัณฑนศิลป ขึ้นในป พ.ศ. 2499 (สาโรช  
จันมุกดา  2538 : 4) 
 คณะมัณฑนศิลป  เปนคณะที่จัดตั้งขึ้นเปนลําดับที่  4 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552 : 1) ซ่ึงถือเปนจุดกําเนิดการเรียนการสอนดานสาขาวิชาการตกแตง 
(มัณฑนศิลป) ของประเทศไทย  และไดมีการพัฒนาการขยายการศึกษา จนปจจุบันมีการผลิต
หลักสูตรจํานวนทั้งส้ิน 9 หลักสูตร 
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7.  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
  นับตั้งแตป พ.ศ. 2539 เปนตนมา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  2551 ข : 5)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม  ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา  จึงไดมีการจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เร่ือง นโยบายและ
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  เพื่อเปนแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงอยูภายใตหลักการสําคัญสามประการ คือ การให
เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional  
Autonomy) และความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการ
ของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) ตอมาไดมีการบรรจุในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  2551 ข : 5) และในป พ.ศ. 
2545 ไดมีการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ซ่ึงไดระบุสาระสําคัญ คือ การประกันคุณภาพภายในจะ
ดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษารวมกับหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา  
ในป พ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 2551 ข : 5) โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรือเรียกโดยยอวา “ค.ป.ภ.” มีหนาที่กําหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติตาง ๆ เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศที่เกี่ยวของกับ
มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
          หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวง  ในประเด็น
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/สถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  ตอง
คํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใชเปนแนวทางในการควบคุม  การ
ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน 9 ดาน  ดังนี้ 
 1.  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
 2.  การเรียนการสอน 
 3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 4.  การวิจัย 
 5.  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 7.  การบริหารและการจัดการ 
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 8.  การเงินและงบประมาณ 
 9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2551 
ข : 4-6) 

 สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  ที่เกี่ยวของ
กับการวิจัย (องคประกอบที่ 4)  กลาวไวในหลักการวา  สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนใน
เรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอมและความพรอมของแตละสถาบัน  อยางไรก็ตาม
ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน  ดังนั้น  จึงตองมี
ระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ภายใตจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน  เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน  
การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญสามประการ  
คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย  มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน  2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับ
การจัดการเรียนการสอน  และพันธกิจดานอื่น ๆ ของสถาบัน  3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ  มีประโยชน  
สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2551 ข : 50)  โดยมี ตัวบงชี้  จํานวน 5 ตัวบงชี้  ประกอบดวย 

 1.  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 2.  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 3.  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจํา 
 4.  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา  หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา 

 5.  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน  refereed  journal  หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (เฉพาะสถานที่เนนการผลิตบัณฑิตและ
วิจัย) 

 และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2551  ของคณะ
มัณฑนศิลป  ในองคประกอบที่ 4  ซ่ึงวาดวยเรื่องการวิจัย  พบวา  คณะฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 2.46 จาก 
3.00  โดยสามารถแยกรายละเอียดผลการประเมินขององคประกอบที่ 4  ตามตัวบงชี้ที่แสดงใหเห็น
ถึงจุดออนดานตัวบงชี้งานวิจัยและงานสรางสรรคของคณะฯ   ไดดังนี้   
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 ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง ในป พ.ศ. 2551  พบวา คณะฯ ผานเกณฑ
การประเมินในตัวบงชี้นี้  เนื่องจากคณะฯ มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค สงเสริม
การบูรณาการงานวิจัยกับภารกิจอ่ืน ๆ มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
งานสรางสรรคออกแบบ ไดแก ฐานขอมูลหอศิลปะการออกแบบ  ศูนยขอมูลศิลปะการออกแบบ  
นอกจากนั้นคณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อเปนทุนอุดหนุนวิจัยแกบุคลากร  และ
สงเสริมใหอาจารยขอทุนวิจัยผานสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือแหลงเงินทุนภายนอกอื่น ๆ  รวมถึงมี
การจัดสัมมนา  อบรมใหความรูดานการเสนอโครงการวิจัยแก อาจารย บุคลากรที่มีความสนใจเปน
ประจําทุกป  อีกทั้งยังมีการสงเสริมผลงานและงานสรางสรรคใหเผยแพรในชองทางตาง ๆ ไดแก 
วารสารศิลปะการออกแบบ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  ส่ือส่ิงพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
วิชาการศิลปะการออกแบบ  แตในขณะเดียวกันคณะฯ ไมสามารถดําเนินการวิจัยไดตามแผน
เนื่องจากอาจารยมีภาระงานสอนมาก 

 ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค   ผลการ
ดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง ในป พ.ศ. 2551  พบวา คณะฯ ผานเกณฑการประเมิน  โดย
คณะฯ ไดจัดโครงการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนประจําทุกป  รวมถึงสนับสนุนให
นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและมีหอศิลปะและการออกแบบ  แตกระนั้นผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคของอาจารยก็ยังมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดมาตรฐานทางวิชาการศิลปะ
การออกแบบนอย  อีกทั้งคณะฯ ยังไมมีเกณฑมาตรฐานในระดับ 5 ที่วาดวยการมีกลไกสนับสนุน
การจดสิทธิบัตรการซื้อขาย ทรัพยสินทางปญญา  เนื่องจากผลงานสรางสรรคทางดานศิลปะถือวาผู
ที่ทําการสรางสรรคผลงานนั้น ๆ เปนเจาของโดยชอบธรรมอยูแลว  จึงไมไดมีการจดสิทธิบัตร  
ดังนั้นคณะฯ จึงไดมีการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการจดสิทธิบัตร ตลอดจน
การคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

 ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง ในป พ.ศ. 2551  พบวา  คณะฯ 
ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันเปนจํานวนมากที่สุด  โดยเปน
เงินงบรายไดของคณะวิชา จํานวน 7,595,784 บาท  และจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  เปนเงิน 
644,167 บาท  รวมเปนเงิน 8,239,951 บาท  ซ่ึงมีอาจารยขอทุน 28 คน  ในขณะที่เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน คณะฯ ไดรับเงินสนับสนุนจากกระทรวง
วัฒนธรรมเพียงแหลงเดียว  จํานวน 1 โครงการ  เปนเงิน 200,000 บาท  มีอาจารยรับทุน 1 คน  เมื่อ
รวมเงินสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันเปนเงินทั้งสิ้น 8,439,951 บาท  หากพิจารณาดู
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จะเห็นวา  จํานวนเงินสนับสนุนเพื่อทํางานวิจัยและงานสรางสรรคที่อาจารยขอรับเพื่อทําการวิจัย
จากภายนอกนั้นยังมีนอยมาก  และจํานวนอาจารยที่ทําการวิจัยยังมีนอยดวยเชนกันเมื่อเทียบกับ
อาจารยประจําของคณะฯ ที่ปฏิบัติงานจริง   

 ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา (ปปฏิทิน) ผลการดําเนินงานและประเมินตนเอง  พบวา ในป พ.ศ. 2551 มี
งานสรางสรรคที่ไดจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  เพียงหนึ่งเรื่องเทานั้น  คิดเปนรอยละ 1.41  
จากอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 71 คน  นับวาคณะฯ มีการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประเมินสําหรับตัวบงชี้ขอนี้นอยมาก 

 ตัวบงชี้ที่ 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในเอกสารอางอิง 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (นับตามปปฏิทินไดทุกป  นับป
ละ 1 คร้ังในปนั้น ๆ)  ผลการดําเนินงานและประเมินตนเอง  พบวา  ในป พ.ศ. 2551 คณะฯ มี
บทความวิจัย 15 เร่ือง  บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในเอกสารอางอิง  จํานวน 5 เร่ือง  และไดรับ
การอางอิงจากแหลงอื่น 7 เร่ือง  รวมงานบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 14 เรื่อง  คิดเปนรอยละ 
18.92 ของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงตออาจารยประจํา  คณะฯ มีอาจารยประจําทั้งหมด 
(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 74 คน ลาศึกษาตอ 3 คน  ถึงแมวาผลการประเมินตัวบงชี้ขอนี้  
คณะฯ จะผานการประเมินแตเมื่อดูจากจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงยังถือวามีจํานวนนอยมาก
อีกเชนกัน (คณะมัณฑนศิลป  2552 : 82-90) 

 ดังนั้นความสําคัญของการทํางานวิจัยดังกลาว  เกี่ยวกับสภาพการทํางานวิจัยและงาน
สรางสรรค  ของอาจารยคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงมีความสําคัญยิ่งเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตรของคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซ่ึงมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของสําคัญ  คือ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 เพื่อสรางสังคมฐานความรู  บูรณาการความเชี่ยวชาญทางดานศิลปะ  
และเพื่อการออกแบบ  โดยในยุทธศาสตรที่ 2 มีมาตรการทั้งส้ิน 7 มาตรการ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 1.  บริหารจัดการทรัพยากรทางการวิจัย เพื่อใหเกิดการวิจัยเชิงบูรณาการระหวางศาสตร
สาขาตาง ๆ และพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันแกไขปญหาของ
ชุมชน หรือสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก 

 2.  พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวิจัย 
 3.  สรางองคความรูใหมจากงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกตในสาขาวิชาที่

คณะฯ มีศักยภาพ  และสืบทอด  สนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรทุกระดับในคณะมัณฑนศิลป 
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 4.  พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค ดานศิลปะและการออกแบบ 
เพื่อเปนศูนยกลางขอมูล  และสรางเครือขายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 
รวมถึงมีระบบการสนับสนุนและการจัดสรรผลประโยชนจากการวิจัยและงานสรางสรรค 

 นอกจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคจะเปนองคประกอบที่สําคัญที่ใชการประกัน
คุณภาพการศึกษาแลว  ผลงานดังกลาวยังสามารถนํามาใชในการขอตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงจะพิจารณาจากผลงานวิชาการโดยเฉพาะงานวิจัยกับประสิทธิภาพ
ของการสอนเปนสําคัญ   โดยการกําหนดตําแหนงวิชาการของอาจารย เปน  3 ระดับ   คือ  
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารย  สําหรับเกณฑในการกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  จะใชเกณฑของ ก.พ.อ. ในประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย  พ.ศ. 2549  ตําแหนงยิ่งสูงมากเทาไรตองมีผลงานทางวิชาการมากขึ้นดวย  และการที่
สถาบันอุดมศึกษากําหนดใหอาจารยสรางผลงานทางวิชาการ  เพื่อมุงหวังใหอาจารยไดมีโอกาส
ศึกษาหาคนควาหาความรูใหม ๆ มาใชประกอบการสอน  และสรางผลงานวิชาการใหมีใชอยาง
แพรหลายกอใหเกิดความสะดวกในการคนควา  และยังเปนการกระตุนใหอาจารยไดพัฒนาความรู
เชิงวิชาการในสาขาของตนใหความเขมแข็งยิ่งขึ้น  อีกทั้งการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาใหสูงขึ้นไดนั้น  อาจารยจะตองสรางผลงานใหปรากฏและผลงานนั้น
จะตองมีคุณภาพเหมาะสมกับตําแหนงที่ขอเล่ือน 

 จากมาตรการดังกลาวทําใหทราบถึงความสําคัญของการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่มีผลตอคณะฯ ในการนําเอาความรูที่ไดจากการวิจัยและงานสรางสรรคมาบูรณาการกับความรูใน
ศาสตรแขนงอื่น ๆ เพื่อใหเกิดองคความรูใหม  และนําความรูที่ไดมาชวยในการพัฒนาและแกไข
ปญหาของชุมชนหรือสังคมของประเทศ  โดยเฉพาะในพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก  ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ศิลปากรไดมีการขยายพื้นที่จัดตั้งวิทยาเขตในภูมิภาคดังกลาวถึง 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดเพชรบุรี  นอกจากนั้นอาจารยยังสามารถนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคมาประกอบการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้นไดอีกดวย  และเพื่อที่จะใหไดขอมูลมาใชสําหรับการ
ทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  อาจารยจึงตองมีการแสวงหาความรู  และสามารถนําความรูที่ไดมา
ประยุกตและบูรณาการในการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและทันสมัยอยูตลอดเวลา  โดยเฉพาะ
เนื้อหาการเรียนการสอนทางดานศิลปะที่เกี่ยวของกับเทคนิคในการสรางสรรคผลงาน  และการ
สรางสรรคงานที่ตองตอบโจทยความตองการตามสมัยนิยมของสังคมในแตละชวงเวลา  ซ่ึงตองเกิด
จากความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหม ๆ อยูเสมอ 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง “สภาพการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยคณะมัณฑนศิลป  
มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผูวิจัยแบงวิธีดําเนินการวิจัยออกเปน 7 ประเด็น ดังนี้คือ 
 1.  รูปแบบการวิจัย 
 2.  การเลือกพื้นที่วิจัย 
 3.  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.  ระยะเวลาในการศึกษา 
 6. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 7. จรรยาบรรณของการวิจัย 
 
1.  รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เปนการเก็บขอมูลภาคสนาม
และเก็บขอมูลจากเอกสารเปนสวนประกอบ  เพื่อใหขอมูลมีความนาเชื่อถือและครอบคลุมประเด็น
ที่ตองการวิจัย  รูปแบบการเก็บขอมูลภาคสนามผูวิจัยใชแนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก (In-depth 
Interview) กับผูใหขอมูลหลัก เชน อาจารยคณะมัณฑนศิลป ในระหวางการเก็บขอมูลผูวิจัย         
ขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียง เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนและสมบูรณ หลังจากการเก็บขอมูล
เรียบรอยแลวผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงและจัดหมวดหมู เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหและ
นําเสนอผลการวิจัยตอไป 
  
2.  การเลือกพื้นท่ีวิจัย 
 พื้นที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ
และพระราชวังสนามจันทร  เนื่องจากเปนคณะที่ดําเนินการสอนดานการออกแบบงานทางศิลปะใน
หลายสาขาวิชา  จึงทําใหไดเปรียบกวาคณะอื่นที่ดําเนินการสอนทางดานศิลปะในสถาบันเดียวกัน  
คือมีงานสรางสรรคที่หลากหลายและทําใหมีจํานวนมากกวา  แตผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะกลับชี้ใหเห็นวา  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคยังมีจํานวนนอย  จากปญหา
และขอสงสัยดังกลาวจึงเปนเหตุใหผูวิจัยสนใจ “สภาพการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคของ
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อาจารยคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร”  ที่มีผลตอการเพิ่มจํานวนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคของอาจารยคณะมัณฑนศิลปใหเพิ่มมากขึ้น 
 นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดเลือกพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน เพื่อ
เก็บขอมูลจากผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนที่เกี่ยวของกับนโยบาย กลยุทธ และการ
สนับสนุนการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคของคณะ  รวมถึงพื้นที่คณะทางดานศิลปะใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 
 
3.  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.1 การเก็บขอมูลภาคสนาม 
 ผูวิจัยไดสรางแนวคําถามเพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ โดยยึดปญหาการวิจัยและ
วัตถุประสงคเปนแนวทางในการกําหนดแนวคําถามใหครอบคลุม “สภาพและปญหาอุปสรรคใน
การทํางานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร” หลังจาก
สรางแนวคําถามเพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณเรียบรอยแลว จึงไดปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธกอนนําแนวคําถามไปสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key  Informant) 
 3.2 การศึกษาเอกสาร 
 ผูวิจัยใชการศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของจากการที่ไดคนควาจากหนวยประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมัณฑนศิลป, 
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร  และหอสมุดสาขา  วังทาพระ  มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันวิจัย
และพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รวมถึงหนังสือและเอกสารอื่น ๆ ที่ผูวิจัยเห็นวาเกี่ยวของกับ
งานวิจัยที่สามารถใชเปนแนวทางในการวิจัยในครั้งนี้ได 
 3.3 บุคคลหลักในการสัมภาษณ 
 บุคคลหลักในการสัมภาษณ คือ อาจารยในคณะมัณฑนศิลป จํานวน 10 คน สัมภาษณ
เพื่อใหไดรายละเอียดขอมูลในการตอบวัตถุประสงคมากที่สุด เมื่อสัมภาษณเสร็จเรียบรอยในแตละ
คนผูวิจัยจึงนําขอมูลที่ไดมาแยกเปนหมวดหมู เชน การสัมภาษณเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการทํางาน
วิจัยและงานสรางสรรค  เพื่อสะดวกตอการสรุปขอมูล  หลังจากนั้นผูวิจัยจะสัมภาษณผูใหขอมูล
รายอื่น ๆ ตอไป  จนกวาผลขอมูลของการสัมภาษณไมมีขอมูลใหมเกิดขึ้นอีกหรือที่เรียกวา “ถึงจุด
อ่ิมตัว” จึงหยุดสัมภาษณ  ซ่ึงวิธีสัมภาษณดังกลาวนี้เปนเอกลักษณตามแบบวิธีเก็บขอมูลเชิง  
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คุณภาพ  ที่ไมสามารถระบุจํานวนผูใหขอมูลหลักลวงหนาได  ตอจากนั้นผูวิจัยจึงนําขอมูลท่ีไดจาก
การสัมภาษณมาวิเคราะห  อภิปราย  และสรุปผลการวิจัย   
 นอกจากนี้ผูวิจัยไดสัมภาษณนักศึกษาคณะมัณฑนศิลปที่ไดเขาชมงานแสดงผลงาน
คณาจารยประจําป จํานวน 20 คน เพื่อสัมภาษณเกี่ยวกับงานสรางสรรคของอาจารยในเรื่อง
ประโยชนที่นักศึกษาไดรับ  การนําไปประยุกตใชในการทํางานของตนเอง  รวมถึงแงมุมความ
คิดเห็นในการนําไปใชประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  และขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยเลือกสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและรองอธิการบดี (วิชาการและ
วิจัย) เพื่อสัมภาษณเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยใน
คณะทางดานศิลปะ  และการกําหนดนโยบายในการสนับสนุนการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค
ของอาจารยคณะทางดานศิลปะ  เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  รวมถึงกลยุทธใน
การดําเนินการ 
 
4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลแบบการวิจัยภาคสนาม (Field  
research) โดยการสัมภาษณมีรายละเอียดของการเก็บขอมูล ดังนี้  

 4.1  การสัมภาษณ (Interview)  
 ใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth  Interview) เพื่อใหไดขอมูลท่ีลุมลึกถึงปญหา

และอุปสรรคของการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคที่แทจริงวามีอะไรบาง ผลการศึกษาที่ไดจะชวย
หาแนวทางในการเพิ่มจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 4.2  การวิเคราะหขอมูล  
  โดยการนําขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่ภาคสนามมาถอดความจากการอัดเสียง  เรียบเรียง  

และแยกเปนหมวดหมู  หากมีขอมูลสวนใดที่ยังบกพรองผูวิจัยก็ไดทําการเก็บเพิ่มเติมตลอดเวลาใน
ระหวางการทําวิจัย  เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเปนจริงมากที่สุด  และปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
การทําวิจัย  จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดเขียนเปนรายงานการวิจัย  สําหรับการวิเคราะหขอมูลในสวน
ของขอมูลเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยใชวิธีการสรางขอสรุปจากขอมูล  วิเคราะห  และเชื่อมโยงของขอมูล
โดยการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive analysis) 

 
5.  ระยะเวลาในการศึกษา 
 เร่ิมตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวของ  ตอจากนั้นจึงไดมีการสัมภาษณระดับลึกกับผูใหขอมูลหลักดวยตนเอง  
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6.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 6.1  ตัวผูวิจัย  
 เปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในกระบวนการวิจัย  เพราะการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative  research) ฉะนั้นผูวิจัยตองเตรียมความพรอมรอบดาน  โดยเฉพาะแนวทาง
สัมภาษณเพื่อใหไดรับคําตอบที่ตรงตามความเปนจริง  ซ่ึงแนวทางสัมภาษณในการวิจัยสรางขึ้นจาก
แนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทําวิจัย  ตลอดจนงานวิจัยและบทความวิชาการที่
เกี่ยวของกับการทํางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงมีประเด็นการสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพปญหา
และอุปสรรคในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ของอาจารยคณะมัณฑนศิลป  โดยลักษณะของ
แบบสัมภาษณเปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลของผูใหสัมภาษณ  ไดแก  ช่ือ-นามสกุล  สังกัด
ภาควิชา  อายุ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  อายุราชการ  ตําแหนงทางการบริหารและตําแหนงทางวิชาการ  
  ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค   
  ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพปญหาอุปสรรคในการทํางานวิจัยและงาน
สรางสรรค   

 6.2  เคร่ืองบันทึกเสียง (MP3) 
 บันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณเพื่อชวยผูวิจัยเก็บขอมูล  เนื่องจากผูวิจัยไมสามารถ

จดจํารายละเอียดขอมูลไดทั้งหมด  และเพื่อใหสามารถเก็บรายละเอียดขอมูลโดยไมตกหลนและ
เปนจริงมากที่สุด 

 6.3  กลองถายรูป 
 ถายภาพสถานที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับการทํางานวิจัยคร้ังนี้ เชน ภาพคณะมัณฑนศิลป 

วิทยาเขตวังทาพระและวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 6.4  สมุดจดบันทึก / ปากกา 
 ผูวิจัยใชในการจดบันทึกรายละเอียดขอมูลที่สําคัญในระหวางการสัมภาษณ  เพื่อเปน

การเตือนความจําใหกับผูวิจัย  ซ่ึงทําใหผูวิจัยสามารถทํางานไดรวดเร็วมากขึ้น  โดยเฉพาะในชวง
การนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาแยกเปนหมวดหมู  

  
7.  จรรยาบรรณของการวิจัย 
 การวิจัยทางสังคมศาสตรทุกชนิด  เปนการวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษยและสังคม  วัฒนธรรม  
แมวาโดยทั่วไปจะไมมีการกระทําโดยตรงตอรางกายของมนุษย  อยางเชนการวิจัยทางวิทยาศาสตร
การแพทย  แตก็อาจมีผลกระทบในทางใดทางหนึ่งตอชีวิต  สังคมวัฒนธรรม  หรือผลประโยชน
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ของผู ถูกศึกษาไดไมนอยไปกวากัน  ดังนั้น  จึงถือเปนความรับผิดชอบทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ  ที่นักวิจัยทางสังคมศาสตรจะพึงระมัดระวัง  ไมกอใหเกิดความเสียหายดวยประการ
ใด  ๆ แกประชาชนและสังคมวัฒนธรรมที่ตนศึกษา  ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมก็ตาม  เรื่อง
จริยธรรมและจรรยาบรรณแมจะไมใชประเด็นทางระเบียบวิธีโดยตรง  แตก็เปนเรื่องที่นักวิจัย
จะตองนํามาพิจารณาควบคูไปกับเรื่องระเบียบวิธี  ในกระบวนการออกแบบและดําเนินการวิจัยทุก
ขั้นตอน (ชาย  โพธิสิตา 2547 : 393) 
 เชนเดียวกับการวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษยโดยท่ัวไป  การวิจัยเชิงคุณภาพที่นักวิจัยไมได
ดําเนินการอยางระมัดระวังเทาที่ควร  มีโอกาสที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนและชุมชนที่
เปนแหลงขอมูลไดมาก  ความจริงอาจมากกวาในการวิจัยทางสังคมศาสตรแบบอื่นดวยซํ้า  ที่กลาว
เชนนี้ก็เพราะวาธรรมชาติ วิธีดําเนินการ  และลักษณะขอมูลที่ตองการของการวิจัยเชิงคุณภาพ  
มักจะเรียกรองใหนักวิจัยตองเขาไปใกลชิดและไดรูไดเห็นเกี่ยวกับแหลงขอมูล  มากกวาในวิธีการ
วิจัยทางสังคมศาสตรแบบอื่น ดังนั้น ภาระรับผิดชอบทางจริยธรรม (ethical  obligation) ของ
นักวิจัยเชิงคุณภาพจึงยอมมีมากเปนพิเศษ  แมวาความจําเปนและระดับความรับผิดชอบในเรื่องนี้
อาจจะแตกตางกันไปบาง ตามวิธีการเชิงคุณภาพที่นักวิจัยเลือกใชในการศึกษาก็ตาม (ชาย  โพธิสิตา 
2547 : 401) 
 ขอปฏิบัติทางจริยธรรมขั้นพื้นฐาน 3 ประการในการวิจัยที่เกี่ยวกับคน คือ 
 1.  การขอความยินยอมจากผูใหขอมูล (informed  consent) 
 2.  การรักษาความลับของแหลงขอมูล (confidentiality) 

3.  การปองกันผลกระทบที่อาจเกิดกับแหลงขอมูลอันเนื่องมาจากการที่เขาใหความ
รวมมือในการวิจัย (consequences) (ชาย  โพธิสิตา 2547 : 407) 

 ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่มีรายละเอียดและมีความเปนจริงมากที่สุด  ผูวิจัยจึงได
แสดงตนวาเปนใครและแจงเหตุผลของการทําวิจัยในเรื่องนี้เพื่อจุดมุงหมายอะไร  เปนการขอความ
ยินยอมจากผูใหขอมูลหลัก  เพื่อใหผูใหขอมูลหลักเกิดความไวเนื้อเชื่อใจและใหขอมูลที่เปนจริง  
ซ่ึงผูวิจัยไดแจงผูใหขอมูลหลักทราบวา  จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและแสดงภาพใบหนา  ใน
ขั้นตอนการเขียนผลการวิจัยผูวิจัยไดถอดความจากการอัดเสียงตามที่ผูใหขอมูลไดกลาวไวทุก
ถอยคํา  โดยไมไดมีการดัดแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น  และในสวนของการสรุป  อภิปรายผล  ผูวิจัยไดใช
แนวคิดและทฤษฎีมาประกอบการอธิบายในสิ่งที่ผูใหขอมูลหลักไดกลาวไว  
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 บทนี้เปนการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาภาคสนามที่ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึกผูที่ใหขอมูลหลักทั้งในสวนของอาจารยและนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป  เจาหนาที่ผู
มีสวนเกี่ยวของกับการทํางานวิจัยจากคณะมัณฑนศิลปและสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร  และอาจารยทางดานศิลปะในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  โดยผูวิจัยจะไดนํามา
วิเคราะหและตีความเพื่อประกอบการอธิบายตอบขอปญหาของการวิจัยคร้ังนี้  ดังนั้นการนําเสนอ
ในบทนี้  ผูวิจัยแบงการนําเสนอออกเปนหัวขอและเรียบเรียงได ดังนี้ 
 
1. สภาพการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค 
 1.1  เหตุผลในการทํางานวิจัย/งานสรางสรรค 
 1.2  แหลงทุนสําหรับการทํางานงานวิจัย/งานสรางสรรค 
 1.3  ขั้นตอนการยื่นเรื่องเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทํางานวิจัย 
 1.4  ขั้นตอนและวิธีการทํางานวิจัย/งานสรางสรรค 
 1.5  จํานวนผูทําวิจัยและระยะเวลาในการทํางานวิจัย 
 1.6  กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากงานวิจัย/งานสรางสรรค 
 1.7  การนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคไปพัฒนาตอยอด 
 1.8  การทํางานวิจัย/งานสรางสรรคมีสวนชวยในการพัฒนาสังคม 
 1.9  การทํางานวิจัย/งานสรางสรรคมีสวนชวยในการพัฒนาดานการทํางาน/การสอน 
 1.10  การทํางานวิจัย/งานสรางสรรคกับการสรางความมั่นคงในดานการทํางาน 
 1.11 สถานที่ในการจัดแสดงผลงานสรางสรรค 
 1.12  การขอความรวมมือจากองคกรภายนอกทั้งจากภาครัฐ   ภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมในการรวมกันทําวิจัย 
2. ปญหาและอุปสรรคในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค 
 2.1  การจัดสรรเวลา 
 2.2  สภาพเศรษฐกิจ 
 2.3  การเขียนรายละเอียดเพื่อขอทุนสนับสนุนทํางานวิจัย 
 2.4  การใชเวลาในขั้นตอนการขออนุมัติทํางานวิจัย 
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 2.5  การประเมินผลงานสรางสรรค 
1.  สภาพการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค 
 1.1  เหตุผลในการทํางานวิจัย/งานสรางสรรค 
  จากการศึกษาพบวาเหตุผลที่อาจารยเลือกทํางานวิจัย คือ หนาที่เปนเหตุผลหลัก
สําคัญที่อาจารยตองปฏิบัติควบคูไปกับงานดานการสอน ซ่ึงสอดคลองกับ อัปสร แยมสรวล (2539 : 
7-8)  ที่ไดกลาวถึงบทบาทของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงมีบทบาทที่สอดคลองกับภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา  บทบาทหนึ่งที่สําคัญ คือ บทบาทนักวิจัย  ในการเปนผูบุกเบิกเสาะแสวงหา
ความรูใหม  ศึกษารวบรวมแนวความคิด  ทฤษฎี  เหตุผลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทําวิจัย  แลว
นํามาใชประยุกตใชในการเรียนการสอน  สอดคลองกับความคิดเห็นของอาจารยบางทานที่ไดให
ความคิดเห็นไว ดังนี้   
 

 งานวิจัยเนี่ยมันเปนหนาที่หนึ่งเลย  เพราะวาเคาระบุไวในภาระงานของอาจารยใชมั้ย  ทีนี้เราก็
ตองเลือกทําหนาที่ใหมันมีความสุข  ก็คือเราก็ตองเลือกทําวิจัยที่หัวขอหใหรือวาเนื้อหาเนี่ยมันสามารถ
เอามาใชในการเรียนการสอนของเราได  (สุภาวี  ศิรินคราภรณ  2553) 

  
 ซ่ึงการทํางานวิจัยนี้มีสวนสําคัญที่ชวยใหอาจารยไดมีการพัฒนาตนเอง  โดยเฉพาะใน
เร่ืองของการทํางานที่ตองมีขั้นตอนและกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ  คือ  ตองมีการแสวงหา
ความรูขอมูลตาง ๆ มาทําการรวบรวมแลววิเคราะห  จากนั้นจึงแยกแยะ  สังเคราะหสรุปสาระที่
สําคัญ  เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูใหมซ่ึงอาจเปนองคความรูพื้นฐาน  หรืออาจนําความรูที่ได
ไปประยุกตใชหรือพัฒนาใหเกิดประโยชนแกสวนรวม  สอดคลองกับ  สุธี  พานิชกุล (2549 : 247) 
ไดกลาวไววา  การวิจัยเปนกระบวนการศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งความรูใหม ที่จะตอบคําถามของ
ปญหาที่ความรูที่มีอยูในปจจุบัน  ยังไมสามารถใหความกระจางได  การวิจัยเร่ิมตนจากการทบทวน
ความรูที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อที่จะตั้งสมมุติฐานที่อาจจะเปนไปไดและทดสอบสมมุติฐานนั้นวา
เปนไปไดจริงหรือไม ในการทําวิจัยจะตองมีการวางแผนตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย มี
นักวิจัยเปนผูดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว  สอดคลองกับความคิดเห็นของอาจารยบางทานที่
ไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
   

คือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดวาเราเรียนทางดานเนี้ยมันก็นาจะมีผลงานทางดานสรางสรรค  แตการ
สรางสรรคอยางเดียวมันอาจจะไมมีน้ําหนักพอที่จะแบบ  ออกแบบโดยความรูสึกของตัวเองหรือเปลา  
หรือวารูสึกตอบสนองใครบางคนเทานั้น  แตพอมาทําเรื่องวิจัยดวยเนี่ยมันทําใหเราไดขอคนพบที่
แทจริงมากขึ้น  ไมใชออกแบบตามความรูสึกหรือความพอใจของใครบางคน  เปนการวิจัยเพื่อใหได
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ขอคนพบ  หรือเราอาจจะรูทฤษฎี  หรืออาจจะมีสมมติฐานอะไรตั้งเอาไว  หรือมีวัตถุประสงคอะไร
อยางเงี้ย  มันก็เปนลําดับมา  (อนุชา  แพงเกษร  2553) 

 
 นอกจากการทํางานวิจัยซ่ึงมุงเนนใหเกิดประโยชนตอสวนรวมแลว  ขอคนพบหรือองค
ความรูใหมที่ไดจากการทํางานวิจัย  อาจารยสามารถนํามาประยุกตใชและพัฒนาทางดานการสอน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการเลือกทํางานวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่ตนสอน  
เพราะการเรียนการสอนทางดานศิลปะเปนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษาลงมือฝกปฏิบัติงานจริง
มากกวาการเรียนผานตัวหนังสือภายในหองเรียน  ดังนั้นการที่อาจารยจะทําใหนักศึกษาเขาใจและ
เห็นภาพกอนสามารถไปปฏิบัติงานไดดวยตนเอง  อาจารยผูสอนจึงตองมีการอธิบายใหชัดเจน  และ
สามารถชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติได  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้   
 

 หนึ่งก็มันก็เหมือนกับพัฒนาตนเอง  เอาสวนหนึ่ง  เอาสวนจากการคนควาทดลอง  วิจัย  ไมวา
จะเปนงานสรางสรรค  หรืองานวิจัยพวกเนี้ยมาเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาการเรียนการสอน  เพราะวา
ในการทําวิจัยหรือการทํางานสรางสรรคในแตละครั้งเนี่ย  ไอผลงานที่ทํามันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับ
รายวิชาที่สอน (ปนท  ปลื้มชูศักดิ์  2553) 
 

 นอกจากนั้นเหตุผลอ่ืนที่อาจารยเลือกทํางานวิจัย  คือ  สามารถนําผลงานวิจัยมาใชเปน
เอกสารประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ และเกิดจากความสนใจและความชอบสวนตัวใน
รูปแบบการทํางานวิจัย  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 
  คืองานวิจัยเปนอันนึงที่ตองทําเพราะวางานวิจัยสามารถใชขอตําแหนงทางวิชาการได  เหตุผล

อื่นก็จะเปนความสนใจสวนตัวมากกวา (อาวิน  อินทรังษี  2553) 
 
  งานวิจัยก็คือมันมี  มันเปนสิ่งที่เราอยากจะทําอะไรแลวไดทํา  ตรงนี้เปนสวนนึง  แลวก็  คือ

รูปแบบของงานวิจัยมันเหมือนกับมันมีขอสรุปใหเรา  คือถาเราทําอะไรอยางเงี้ยมันจะมีวัตถุประสงค  
มีเปาหมายปลายทางที่ชัดเจน  ถาทําในรูปแบบวิจัยอาจารยวามันมีกรอบของการวัดผลได (รัฐไท   

 พรเจริญ  2553) 

 
 ในการทํางานวิจัยของอาจารยบางโครงการเปนการทําวิจัยประยุกต  ที่ใชการทํางาน
สรางสรรคซ่ึงเปนงานที่อาจารยมีความถนัดอยูแลวมาทํางานรวมกับการทํางานวิจัย    กลายเปนการ
ทํางานวิจัยในอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกวา  การทํางานวิจัยเชิงสรางสรรค  โดยอาจารยนําผลงานหรือ
งานออกแบบสรางสรรคที่ไดทําไวมารวบรวม  แลวจัดทําตามรูปแบบโครงการวิจัย  ซ่ึงการทํางาน
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วิจัยในรูปแบบดังกลาวเปนการหาคําตอบที่ไดตั้งไวตามวัตถุประสงคของการทํางานวิจัยนั้น ๆ  เชน  
อาจศึกษาถึงพัฒนาการความกาวหนาของการสรางสรรคผลงานหรือการออกแบบในชวงระยะเวลา
ที่ผานมาวาเปนเชนไร  เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาทําการปรับปรุง  แลวพัฒนาการทํางาน
สรางสรรคหรืองานออกแบบใหดีขึ้น  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 
  งานที่ เราถนัดสวนใหญจะเปนงานทางดานสรางสรรค  ทีนี้งานวิจัยที่ เกี่ยวของกับงาน

สรางสรรคมันมีนอยมาก  มันก็ทําใหมีขอจํากัดในเชิงของการทําวิจัย  ทีนี้ก็เลยทําวิจัยในเชิงสรางสรรค  
 (เอกชาติ  จันอุไรรัตน  2553) 
 

 ทางดานเหตุผลที่อาจารยเลือกทํางานสรางสรรค  คือ  ความตองการของตนเองเปน
เหตุผลหลัก  เนื่องจากการทํางานสรางสรรคเปนสิ่งที่อาจารยสามารถเลือกทําไดอยางอิสระเสรี  
ทดลองทําในสิ่งที่ตนเองอยากทํา  ที่สําคัญคือไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา  เพราะสามารถเลือกทํา
เวลาใดก็ได  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้  
 

 เวลาทํางานสรางสรรคเนี่ยมันทําใหเราแบบไมตองไปจํากัดเรื่องของเทคนิคหรือวาเนื้อดิน  ทํา
ใหเราแบบทดลองอะไรแปลก ๆ ใหม ๆ ไดตลอดเวลา  แลวบางอยางเนี่ยมันเอาไปทําเปนลักษณะ
อุตสาหกรรมได (สืบพงศ  เผาไทย  2553) 

 
 ในการทํางานสรางสรรคของอาจารยเปรียบเหมือนกับการเขียนตําราหรือหนังสือเลม
หนึ่ง  ที่สามารถอธิบายใหนักศึกษาเขาใจไดดีกวาการพูดอธิบาย  เพราะการเรียนการสอนทางดาน
ศิลปะมุงเนนทําใหนักศึกษาไดเห็นและเขาใจ   จนนําไปสูการลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง  
เพราะฉะนั้นการที่อาจารยจะสามารถอธิบายหรือแนะนํานักศึกษาไดนั้น  จึงตองมีการลงมือปฏิบัติ
ทดลองดวยตนเองกอนถึงสามารถสอนนักศึกษาได  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว 
ดังนี้  
 
  การทํางานสรางสรรคมันถือวาเปนการเขียนตําราขึ้นมาเลมหนึ่ง  การเขียนความรูขึ้นมาใหม ๆ  

งานชิ้นหนึ่งก็ไดความรูใหมสําหรับเรา  มันก็เหมือนเปนการสอนไปดวยในตัว  แตมันเปนการสอนใน
ขณะที่เขียนตําราไปดวยสอนไปดวย  ก็คือ  สรางสรรคไปดวย สอนไปดวย  คือมันไดหลายตอ  
เพราะวางานศิลปะเนี่ยหรืองานสรางสรรคเนี่ยมันเห็นไดดวยภาพ  บางทีคําสอนเราไมตองพูดอะไร
มาก  ยกตัวอยางชิ้นงานขึ้นมาทําใหเห็นภาพ  เราทําใหเห็นเปนแบบอยางหรือเปนแบบแผนที่เด็ก
สามารถเรียนรูได  ถือวาเปนการใหการศึกษาทางหนึ่ง  และก็เปนตําราเลมหนึ่ง (ปรีชา  ปนกล่ํา  2553) 
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 ในขณะเดียวกันมีอาจารยที่ทํางานสรางสรรคเพื่อใชประกอบในการเขียนตํารา  ซ่ึงไวใช
ในการเรียนการสอนของภาควิชา สําหรับเหตุผลที่อาจารยเลือกทําตํารา คือ เพื่อเปนเอกสารประจํา
ภาควิชาและไวใชประกอบการสอน  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 

 งานสรางสรรคจริง ๆ แลวมันเหมือนครึ่ง ๆ  เพราะเปนงานวิจัยดวยแลวก็ตองทําเอกสาร
ประกอบตํารานั้น  ก็คือเหมือนกับตองทํางานศิลปะดวย  
 เหตุผลที่เลือกทําคือหน่ึงเราควรจะมีตําราอยูในภาควิชา  ซึ่งผลิตโดยคณาจารยในภาคเองดวย  
แลวก็  สองคือเพื่อใหนักศึกษามีคลาย ๆ กับเปนหนังสือประกอบการเรียนเปนคูมือไปเลย  เราจะไดไม
ตองมาอธิบายในแตละครั้ง  แลวก็เปนคูมือประกอบ  คือหนังสือในลักษณะนี้เปนคลาย ๆ หนังสือที่
เปนเทคนิค เพราะฉะนั้นมันควรจะเปนลักษณะที่เปนตํารา  ซึ่งจะไดบอกเทคนิคเลขหนึ่งสองสามสี่ได   
แลวก็วัสดุ  แลวก็อุปกรณที่จะใชหรือวามีเดี้ยมที่จะใช  เพราะฉะนั้นถามันเปนตํารามันเรคคอรดไปได
เลย  ใชมั้ยคะ  เพราะฉะนั้นไมตองไปสั่งสียี่หอน้ีนะ  แลวมันเปนเรื่องของการพิมพสกรีน  มันก็จะตอง
มีการชั่งตวงวัด  ซึ่งมันก็จะไดบอกไปชัดเจน  ไมตองเปนชีทแจก  ใหตําราก็ใหไปทีเดียวเลย  แลวก็
สามก็เพื่อจะไดเปนขอตําแหนงทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย (น้ําฝน  ไลศัตรูไกล  2553) 
 

 นอกจากนั้นการทํางานสรางสรรคยังเปนหนาที่ที่สําคัญที่อาจารยทางดานศิลปะตอง
กระทําอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  ดวยเหตุที่วาคุณลักษณะเฉพาะของผูทํางานทางดานศิลปะ  คือ
เปนนักปฏิบัติ  ไมใชนักคิดหรือนักเขียนเหมือนเชนอาชีพอ่ืน  จากการเปนผูที่ตองทํางานปฏิบัติ
ดังนั้นการสรางผลงานศิลปะ  จึงตองมีการฝกปฏิบัติ  ทดลอง  และทํางานอยูตลอดเวลาเพื่อใหเกิด
การพัฒนาและมีความชํานาญ  โดยงานศิลปะที่มีคุณคาและมีความหมายก็คือ งานที่แสดงใหเห็นถึง
เอกลักษณและความเปนตัวตนของผูสรางสรรคงานศิลปะในชิ้นนั้น ๆ ดังนั้นการที่จะคนพบ
แนวทางในการทํางานที่เปนเอกลักษณของตนเอง  อาจารยจึงตองมีการทดลอง  ฝกปฏิบัติและลงมือ
ทําซ้ํา ๆ  ซ่ึงการทํางานดังกลาวทําใหอาจารยไดคนพบองคความรูหรือเทคนิคใหม ๆ อยูตลอดเวลา
จนนําไปสูรูปแบบงานที่ตนพึงพอใจ และเปาหมายหรือความฝนที่สําคัญประการหนึ่งที่ผูทํางาน
ทางดานศิลปะตองการคือ การไดแสดงผลงานของตนใหเปนที่ประจักษ  เพื่อใหเจตนารมณดังกลาว
สําเร็จและเปนจริง  จึงทําใหอาจารยตองทํางานสรางสรรคเพื่อพัฒนาฝมือของตนเองอยูตลอดเวลา  
ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
  

 งานสรางสรรคมันก็คือธรรมชาติของวิชาชีพการออกแบบเครื่องประดับอยูแลว  แลวก็
เหมือนกับเปนธรรมชาติของวิชาที่เราเรียนมาตั้งแตแรก  ที่นี้ก็เลยตองการทําควบคูกัน  เพราะวางาน
สรางสรรคบางครั้งมันอาจจะไมตองการขอมูลเอกสารบางอยางที่เขาระบบแบบวิจัย  แตวามันอาจจะ
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ตองการขอมูลหรือเนื้อหาที่กลายเปนผลงาน 3 มิติหรือผลงานทดลอง  ซึ่งมันก็แตกตางกันแตวาอยาง
นอยถาทําทั้งสองอันเนี่ยมันก็จะสงเสริมวิชาชีพ (สุภาวี  ศิรินคราภรณ  2553) 

 
  ที่ทําเพราะวามัน  อันหนึ่งมันเหมือนกับเปนสายงานดวย  และเหมือนกับมันตองมีความ

เคลื่อนไหวทางการทํางานแสดงตอเนื่อง  คือถาไมทํามันก็เหมือนอยูนิ่ง  มันก็ตองทํา (สืบพงศ  เผาไทย  
2553) 

 
 ในการทํางานสรางสรรคของอาจารยนอกเหนือไปจากการนํามาใชในการสอนหรือเพื่อ
พัฒนาฝมือของตนเองแลว  ผลงานสรางสรรคยังเปนเครื่องมือที่แสดงใหผูที่ไดรับชมไดเขาใจและมี
ทัศนคติที่ดีตอการทํางานทางดานศิลปะ  วาแทที่จริงแลวการทํางานทางดานศิลปะ  ไมใชเปนเพียง
การทํางานเพื่อสรางสรรคส่ิงที่สวยงามจรรโลงใจเทานั้น  แตสามารถนํามาใชประโยชนไดในทุกสิ่ง
ทุกอยางในชีวิตประจําวันที่อยูรอบตัวเรา  ซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้คนทั่วไปมักไมรูถึงที่มาและมองดู
เปนเรื่องธรรมดา  แตกวาจะไดรูปแบบที่ออกมาดังที่ไดเห็นนั้น  ตองผานขั้นตอน  กระบวนการ
ออกแบบ  ทดลองครั้งแลวคร้ังเลา  เพื่อใหไดรูปแบบที่เหมาะสม  เชน  โทรศัพทเคล่ือนที่แบบมือ
สัม ผัส  ( touchscreen)  ที่ มี ก ารออกแบบรูปทรงและลักษณะการใช ง าน เปลี่ ยนไปจาก
โทรศัพทเคล่ือนที่แบบเดิม  ซ่ึงกวาจะไดรูปแบบดังกลาววางจําหนายใหกับผูบริโภคไดใชนั้น  ตอง
ผานการทํางานทางดานศิลปะและการออกแบบแทบทั้งสิ้น  ดังนั้นการทํางานสรางสรรคของ
อาจารยจึงเปนการเปดมุมมองใหคนทั่วไปไดเขาใจวา  แทที่จริงแลวการทํางานศิลปะสามารถทํา
อะไรไดหลายอยาง  ไมใชแคเพียงเรื่องความสวยงามหรือส่ิงนามธรรม  ที่หลายคนไมอาจเขาใจ
หรือเขาถึงได  
 โดยการทํางานสรางสรรคดังกลาวสวนใหญจะเปนงานทางดานการออกแบบ  ที่อาจมี
การวาจางผานทางคณะฯ  และคณะฯ สงเรื่องตอไปใหอาจารยในภาควิชาที่เกี่ยวของดําเนินการ
ออกแบบตอ  หรืออาจเปนงานที่อาจารยรับทําแบบสวนตัวซ่ึงเปนงานจางจากภายนอก แลวอาจารย
นํางานจางดังกลาวสงเรื่องผานไปที่คณะฯ เพื่อทําใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกตาง ๆ เหลานั้น
ทราบวาคณะมีการเรียนการสอนทางดานอะไร  สามารถทํางานในรูปแบบใดไดบาง  ซ่ึงทําให
เกิดผลดีตอการทําใหคณะเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะกับนักเรียนที่มีความสนใจทางดานศิลปะ
และการออกแบบ  อีกทั้งยังทําใหนักศึกษาที่จบจากคณะมีความมั่นใจวาสามารถนําความรูที่มีไป
ประกอบอาชีพได  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 
  มีสวนนึงที่แบบวาเราเขาไปทําในฐานะของคนทํางานของที่เนี่ย  หมายถึงวาเปนอาจารยที่นี่

ถูกมั้ย  แลวก็ตอนที่ทําเนี่ย  ตอนที่ทําอยางงานกีฬามหาลัยโลกเนี่ย  เราก็อยากจะแสดงใหเห็นวา
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ศักยภาพพื้นฐานของภาควิชาของเราเนี่ยที่นี่ทําอะไร  ใหรูวาเรารองรับหรือวาเราดูแลงานไดถึงสเกล
ระดับไหน  เพราะบางทีเคาไมเขาใจเคาก็ใหงานเรามาแคเปนออกแบบตกแตงธรรมดาอะไรอยางเงี้ย 
(โชติวัฒน  ปุณโณปถัมภ  2553) 

 
 ในขณะเดียวกันการทํางานสรางสรรคของอาจารยบางสาขาวิชา  จําเปนตองสรางสรรค
งานโดยมีเงื่อนไขเขามากําหนด  ซ่ึงงานสรางสรรคประเภทนี้อาจเปนงานประจําที่อาจารยตอง
ปฏิบัติอยูแลว  เชน  งานออกแบบปกหนังสือ  ออกแบบโลโก  เปนตน  และนอกจากนั้นก็มีการรอง
ขอจากหนวยงานภายนอกผานทางคณะฯ ใหชวยออกแบบ  ซ่ึงการที่มีเงื่อนไขเขามากําหนดนี้กลับ
เปนผลดีและสรางความทาทายใหกับอาจารยในการออกแบบ  เพราะหากไมมีเงื่อนไขเหลานี้เขา
มาตีกรอบ  การคิดหารูปแบบและแนวทางเพื่อตอบโจทยในสิ่งที่ตองการสื่อสารใหเขาใจหรือ
ตองการนําเสนอก็ทําไดยาก  ดังนั้นงานสรางสรรคในสาขาวิชาเหลานี้จึงเปนงานจางมากกวางานที่
เกิดขึ้นจากความคิดสรางสรรคของตนเอง  ซ่ึงไดแก สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน  สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป  และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว 
ดังนี้ 
 

 งานสรางสรรคเนี่ยมันไมไดเลือกทํา  คือมันมีมาใหทําเรื่อย ๆ อยูแลว  คือ  เลือกไมไดมันตอง
ทํา  เชนวา  งานของคณะฯ หรืออะไรอยางเงี้ย  หรือวางาน  สมมติวางานแสดงคณาจารยประจําปซึ่ง
เปนงานสรางสรรคอะไรเงี้ย  เหมือน ๆ มันเปนประเพณีวาเราตองทํา  นอกจากทําตามหนาที่ที่มันตอง
ทําแลว  งานสรางสรรคมันก็เออเราก็ไดทําอะไรใหม ๆ โดยเฉพาะงานประจําปอยางเงี้ย  มันก็เปน
งานนึงที่เปดโอกาสใหเราไดทําอะไรก็ไดอยางที่เราอยากทํา  แตถางานสรางสรรคอื่น ๆ เนี่ยมันก็จะ
มาตามอยาง  เชนวามีโจทยมาวาเดี๋ยวตองทําหนังสือนะ  ตองทําโปสเตอร  ทําอะไรอยางเงี้ย  หรือ
งานโลโก  หรืออะไรอยางเงี้ยก็มา  เราก็จะมีโจทยที่เราไมสามารถทําตามใจตัวเองได  แตอยางงาน
สรางสรรคคณาจารยเนี่ย  เราทําอะไรก็ไดตามที่ใจเราอยากจะทํา (อาวิน  อินทรังษี  2553) 

  
 1.2  แหลงทุนสําหรับการทํางานวิจัย/งานสรางสรรค 
  จากการศึกษาพบวาแหลงทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยมีอยูเปนจํานวนมาก  ทั้ง
จากภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยจาก
ภายในมหาวิทยาลัยที่อาจารยไดรับมากที่สุด คือ ทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร  สําหรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากคณะฯ ไมมี  แตมีทุนสนับสนุนพัฒนาบุคลากร  เพื่อ
ขอตําแหนงรองศาสตราจารยที่คณะฯ ไดมีการจัดสรรใหแตละภาควิชา ๆ ละ 100,000 บาท (หนึ่ง
แสนบาทถวน) โดยเปนทุนที่อาจารยสามารถขอเพื่อใชในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก  หรือเปน
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คาใชจายในการดําเนินการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย  สําหนับทุน
สนับสนุนการทํางานวิจัยจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสวนใหญเปนของหนวยงานราชการ  
ไดแก  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมยั  เปนตน   
 สําหรับแหลงทุนสนับสนุนการทํางานสรางสรรค  สวนใหญแลวเปนทุนสวนตัวของ
อาจารยเอง  เนื่องจากมีความสะดวกและคลองตัวในการทํางาน  ทุนตนเองไมมีขอผูกมัดหรือ
เงื่อนไขใดมากําหนดหรือตีกรอบในการทํางาน  ที่สําคัญคือสามารถทําในเวลาใดก็ได  แตก็มีทุน
สนับสนุนการทํางานสรางสรรคอีกรูปแบบหนึ่ง  ซ่ึงเปนการใหทุนในรูปแบบของงานจางหรืองาน
ใหชวย  โดยมีการรองขอผานทางคณะฯ  ซ่ึงสวนใหญทุนดังกลาวนี้เปนงานสรางสรรคเชิง
ออกแบบที่มีเงื่อนไข  ขอกําหนด  หรือขอบเขตในการสรางงาน  แตกลับเปนความทาทายสําหรับ
อาจารยในการคิดหาแนวทางและรูปแบบในการออกแบบ  เพื่อตอบสนองในสิ่งที่ผูรับตองการหรือ
สามารถเขาใจได  โดยสาขาวิชาที่ไดรับทุนสรางสรรคในรูปแบบดังกลาวมากที่สุด คือ สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป  
 ถึงแมวาการทํางานสรางสรรคของอาจารยสวนใหญเปนทุนสวนตัวของตนเอง  แต
อาจารยก็ไดรับการสนับสนุนทางออมจากภาควิชาที่อาจารยสังกัดอยู  เชน  การใชพื้นที่หรือโรง
ปฏิบัติงาน  เปนตน  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 

ที่จริงไมไดทุนแตวาการที่เราไดใชเตาของภาควิชา  มันก็เหมือนกับไดทุนโดยที่เราไมตองออก
คาเชื้อเพลิง  

และก็เจาหนาที่ก็มีสวนชวยมาก  อยางคนที่เตรียมดินอะไรอยางเงี้ย  บางทีเราไมมีเวลาที่จะ
เตรียม  เราก็ใหเจาหนาที่ชวยเตรียมดินมาใหเราก็ปนอยางเดียว  บางทียกเขาเตาไมไหวก็ใหเจาหนาที่
ชวยยก  เจาหนาที่ของภาควิชามีผลมีสวนชวยมาก (สืบพงศ  เผาไทย  2553) 

 

 1.3  ขั้นตอนการยื่นเรื่องเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทํางานวิจัย 
  ปจจุบันขั้นตอนการยื่นเรื่องเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากหนวยงาน
ภายในสถาบัน  โดยเฉพาะสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบ
จากเดิมที่ยื่นผานเปนเอกสาร  แตปจจุบันดําเนินการผานระบบออนไลน  ซ่ึงสรางความสะดวก
ใหกับอาจารยมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งชวยประหยัดทรัพยากรและลดระยะเวลาการดําเนินการ ดังที่อาจารย
บางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
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  ขั้นตอนก็คงปกติ  อยางเชนเราดูประกาศใชมั้ยแลวก็  กรอกแบบฟอรมไปสวนใหญเดี๋ยวนี้เคา

จะใหกรอกแบบฟอรมกับแพทเทิรนออนไลน  เมื่อกอนนี้จะตองสงใบสมัครเปนชุด ๆ ไปไรอยางเงี้ย  
แลวก็ตอบมากันเปนระยะ  แตวาพอต้ังแตมีระบบออนไลนเนี่ยก็คือเราก็เขาไปกรอกเลย  แลวก็สามารถ
ที่จะเอาจดหมายรับรอง  หรือวาซีวี  อะไรตาง ๆ หรือวาโครงการใสแอทแทคไฟลเขาไปในกลองของ
เราในออนไลนอันนั้นได  ทีนี้ทุกคนก็จะเขาตรงนั้นไดหมด  แมวาจะเปนผูทรงคุณวุฒิหรือวาเปน
เจาหนาที่ที่เคารับวิจัย  หรือวาแมแตคนที่เคาสนใจงานวิจัยดวย  เคาก็จะสามารถที่จะเขาไปในชื่อเรา
แลวก็ดูรายละเอียดของเราไดเลย  มันก็เหมือนกับเขาถึง  การเขาถึงขอมูลดีขึ้น (สุภาวี  ศิรินคราภรณ  
2553) 

 

 1.4  ขั้นตอนและวิธีการในการทํางานวิจัย/งานสรางสรรค 
  จากการศึกษาพบวาขั้นตอนและวิธีในการทํางานวิจัยมีลักษณะเหมือนกับการ
ทํางานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร  แตมีความแตกตางกันตรงการประเมินผลและผล
ที่ไดมาสําหรับการทํางานวิจัยหรือวาทางดานศิลปะก็คือ  ช้ินงานทางดานศิลปะหรืองานการ
ออกแบบ  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
   
  กระบวนการมันมีความซับซอนที่ไมเหมือนกันแตวาในกระบวนวิธีเหมือนกัน  ก็คือวามัน

จะตองมีการเก็บขอมูลใชมั้ย  ก็คือทุกโครงการพอเรารูวาเราจะทําเรื่องอะไร  เราก็ตองหาประเด็นวาเรา
ตองการจะรู  รูคําตอบเรื่องอะไรในคําถาม  คําถามจากหัวขอของเรากอน  แลวพอเราอยากรูคําตอบ
เรื่องอะไรเราก็กลับมาดูวาในคําตอบที่เราตองการรูอันนั้นเนี่ย  มันควรจะมีประเด็นอะไรบาง  จาก
ประเด็นอันนั้นเนี่ยสมมติวาเรามี 10 ประเด็น  เราก็ตองมาเรียงวาประเด็นอันไหนประเด็นหลัก  
ประเด็นรอง  ซึ่งทางศิลปะก็จะทําแบบนี้เหมือนกัน  ก็คือตองมีหาประเด็นออกมา  ทีนี้ประเด็นหลัก
ประเด็นรอง  จากประเด็นนี้เราก็ตองไปหาสถานภาพความรู  ก็คือการหารีวิว  ลิทเทอรเรเจอรของแต
ละประเด็นวาในประเด็นที่เราสงสัยเนี่ยเคยมีใครทํางานวิจัย  หรือวาใคร  อยางถาเปนงานศิลปะคือใคร
เคยมีการนําเสนอเรื่องแบบเนี่ย  สมมติเราบอกความรูสึกเกี่ยวกับ  ถางานศิลปะนะ  ความรูสึกเกี่ยวกับ
ความออนหวานอยางเงี้ย  เคามีการนําเสนอเรื่องความออนหวานเนี่ยมันมีอะไรบาง  คืองานศิลปะเนี่ย
คําตอบมันคือนามธรรมใชมั้ย  ถาเปนสังคมศาสตรมันคือรูปธรรม (มาลินี  วิกรานต  2553)  

 
 1.5  จํานวนผูทําวิจัยและระยะเวลาในการทํางานวิจัย 
  จากการศึกษาพบวาจํานวนผูทําวิจัยในแตละโครงการจะเกี่ยวโยงถึงระยะเวลาที่ใช
ในการทํางานวิจัยดวยเชนกัน  ซ่ึงพบวาการทํางานวิจัยของอาจารยที่ทําคนเดียวตามเกณฑที่กําหนด
มีระยะเวลาให 1 ป  แตสวนมากมักทําไมเสร็จ  จึงไดมีการขอยื่นเรื่องเพื่อขยายเวลาในการทําตอไป  
โดยเหตุผลสวนใหญที่อาจารยเลือกทํางานวิจัยคนเดียวนั้น  เนื่องจากระยะเวลาที่ใชในการทํางาน
ไมนานอีกทั้งมีภาระครอบครัว  ซ่ึงการเลือกทํางานวิจัยคนเดียวมีความสะดวกในการทํางาน  มี
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อิสระในการคิด  สามารถทําและกลาทดลองในสิ่งใหมๆ ตามที่ตนเองตองการได  หากแตประสบ
ปญหาที่ตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตนเองทั้งหมด  จึงทําใหใชเวลามากกับการดําเนินการ  ซ่ึง
เวลาดังกลาวควรใชกับการคนควาวิจัย  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 
  ทําเปนทีมมันดีมากอยูแลวละ  แตดวยอันนี้จะเปนเหตุผลสวนตัว  เพราะวาเรามีลูกหรือวาเรามี

เวลาจํากัดไรเงี้ย  เรารูสึกวาเราจะไปทําคนอื่นเคาเปนภาระมากกวา  ก็เลยพยายามที่จะหาเองคนเดียว  
และก็ของบนอย ๆ ที่เราแบบแฮนดเดิ้ลไดบริหารจัดการไดอยางเงี้ย (สุภาวี  ศิรินคราภรณ  2553) 

 
 สําหรับการทํางานวิจัยที่ทํารวมกันหลายคนใชเวลาในการทํางานมากกวา 1 ปขึ้นไป  ซ่ึง
พบวาถาหากอาจารยเปนผูรวมทําวิจัยจะใชเวลาในการทํางานไมนาน  เนื่องจากทําเฉพาะในสวนที่
ตนตองรับผิดชอบเทานั้น  แตถาอาจารยที่เปนหัวหนารับผิดชอบโครงการวิจัย  มักประสบปญหา
ในเรื่องของเวลา  เนื่องจากอาจารยมีภาระหนาที่อ่ืนนอกเหนือจากงานสอนดวย  เชน  งานบริหาร  
เปนตน  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 
  มันไมมีปญหากับผูรวมวิจัยนะ  แตมีปญหาเรื่องของเวลามากกวา  เนื่องจากวาเราก็อยางที่พูด

ไปมีทั้งตําแหนงการบริหาร  ตําแหนงการสอน  ภาระการสอนทั้ง ป.ตรี ป.โท  อะไรอยางงี้มากกวา  
สําหรับทีมงานคิดวาไม  เพราะวาเนื่องจากเราเปนหัวหนาโครงการ  เรามีการประชุม  แลวเราแบบมี
แนวทาง  มีเปาหมายที่ชัดเจน  จะมีปญหาก็คือเรื่องของเวลา (อนุชา  แพงเกษร  2553) 

 

 1.6  กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากงานวิจัย/งานสรางสรรค 
  จากการศึกษาพบวากลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากงานวิจัย  คือ กลุมที่ได
กําหนดไวในวัตถุประสงคของการทํางานวิจัยนั้น ๆ ซ่ึงเปนกลุมคนวงกวาง เชน กลุมผูสูงวัย กลุมผู
พิการ เปนตน  นอกจากนั้นงานวิจัยสวนใหญของคณะฯ ที่ไดจัดทําไปเปนการออกแบบเพื่อให
สามารถนําไปใชงานไดจริง เชน การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑขนมหวานใหกับ
ผูประกอบการทําขนมหวานจังหวัดเพชรบุรี  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผักตบชวา เปนตน  
ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 

 ดูโยงมาจากยุทธศาสตรนโยบายของรัฐ  อยางปเนี้ยสภาพปญหาของผูสูงอายุคอนขางเปนเรื่อง
ที่เรงดวน  เปนเรื่องที่จะตองไดรับการพิจารณาเปนพิเศษเนื่องจากวา  เราจะมีสังคมผูสูงอายุอีกเยอะใน
ปหนาปสองปถึงหาปเนี้ยก็จะมีสังคมผูสูงอายุ  ซึ่งรัฐบาลก็เลยมุงเนนเรื่องวาคงจะมองในเรื่องของ
ปญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะวาบานเราอาจจะไมมีการวางแผนไว  ในเรื่องของที่อยูอาศัย  ในเรื่องของ
สาธารณะ  เรื่องของอะไรตาง ๆ (อนุชา  แพงเกษร  2553) 
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 การทํางานสรางสรรคนั้นเปนการทํางานที่เกิดจากความคิดความตองการของอาจารยเอง  
ดังนั้นหัวขอหรือแนวคิดในการสรางสรรคงานจึงไดจากส่ิงตาง ๆ ที่มองเห็นอยูรอบตัว  เชน  สภาพ
เหตุการณสังคมในปจจุบัน  ปญหาสังคม  หรือปญหาสิ่งแวดลอม  ซ่ึงงานสรางสรรคจะชวยสะทอน
สภาพและกระตุนใหผูชมไดเกิดการคิดและตระหนักถึง  หรือบางครั้งงานสรางสรรคก็มีสวนชวย
ในการจรรโลงสังคม  ดังนั้นงานสรางสรรคจึงไมไดมุงหมายตอกลุมคนใดเฉพาะ  อีกทั้งการ
นําเสนอผลงานศิลปะเปนการนําเสนอเผยแพรในที่สาธารณะใหกับคนทั่วไปไดชม  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับ
ความสนใจของผูชมแตละคนวามีความสนใจมากนอยแคไหน  เพราะฉะนั้นงานศิลปะที่สรางขึ้นจึง
เปนงานที่ไมมีการกําหนดกลุมเปาหมายหากแตเปนงานที่มุงนําเสนอใหกับคนทั่วไปในสังคม  แต
ถาหากกลุมผูชมที่เปนนักศึกษาก็ไดรับประโยชนโดยตรง  เนื่องจากไดเรียนรูขั้นตอนการทํางาน
และสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยตนเอง  โดยไมตองมีการอธิบายมากสามารถเขาใจได  เพราะการ
เรียนทางดานศิลปะ คือ การปฏิบัติ  เพราะฉะนั้นการสอนที่จะทําใหนักศึกษาเรียนรูไดอยางเขาใจ 
คือ การทําใหเห็น และถางานสรางสรรคนั้นทําขึ้น  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 
  กลุมเปาหมายก็คือผูดูทั่วไป  ไมมีขอขีดจํากัดวาแวดวงไหน  เปนคือใครก็ไดที่สนใจ  เพราะวา

งานศิลปะมันไปกําหนดวงตรงนี้คงลําบาก 
  กลุมแรกที่สุดที่อยากใหมันไดประโยชนที่สุดก็คือนักศึกษา  เพราะวาจะบอกวาใหได

ประโยชนมากที่สุดกับตัวเองมันก็ไดอยูแลว  แตวากลุมที่นาจะสนใจแลวก็ไดความรูจากตรงนี้นาจะ
เปนนักศึกษา  เพราะวาเคาจะไดสัมผัสเราเกือบทุกกระบวนการ  ต้ังแตวาเออเราทําอะไรอยู  เขียนรูปทํา
ยังไง  คิดแบบไหนอะไรอยางเงี้ย  มันก็จะมีการพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรบางอยางได
บาง  แลวก็จนแสดงงานเคาก็ไดเห็นออกมาเต็มที่  เฮยตองอยางงี้  เปนแบบแผนใหเคาไดศึกษา (ปรีชา  
ปนกล่ํา  2553) 

 
 นอกจากนี้การแสดงผลงานสรางสรรคของอาจารย  โดยเฉพาะการแสดงเดี่ยว  มี
ความสําคัญอยางมากสําหรับอาจารย  เพราะเปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถ  ลักษณะ และ
เทคนิคในการทํางาน  ซ่ึงการแสดงงานดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อใหคนในสาขาเดียวกันไดเปนที่
รูจักและยอมรับในความสามารถ  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 

 ก็นาจะเปนพวกในวงการเดียวกัน  ในวงการเซรามิคอยางเงี้ย  เคาไดเห็นวาเรามีลักษณะ
เฉพาะตัวของเราที่แสดงออกมาในงานสรางสรรค (สืบพงศ  เผาไทย  2553) 
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 1.7  การนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคไปพัฒนาตอยอด 
  จากการศึกษาพบวาผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคสามารถนําไปพัฒนาตอยอดได  
โดยกลุมผูที่เกี่ยวของในสาขาวิชานั้น  อาจนําความรูหรือผลงานการออกแบบของอาจารยนําไปใช
พัฒนาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในกลุมหรือชุมชมของตนเอง  เปนการเพิ่มมูลคาและเพิ่มรายได  
ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
  

 ชวงเวลาที่ผมลงไปทํางานตรงนั้นกับชุมชนชาวบานนะ  ก็คือมีสวนนึงที่ผมบังคับชาวบานทํา  
คือผมทําโครงสรางไปใหแลวใหชาวบานตอยอด  แลวก็อีกสวนนึงผมใหแบบชาวบานไปเลยแลวแต
บอกชาวบานเปลี่ยนแปลงไดนะ ใหคุณดัดแปลงแกไข (รัฐไท  พรเจริญ  2553) 

  
 ก็ที่จริงแลวพวกเนื้อดินมันที่เอามาใชเนี่ยมันก็เปนเทคนิคทางเซรามิค  ซึ่งถาเกิดเอาไป
ประยุกตใชกับงานทั่วไปมันก็ทําได  อยางเชน  เอางานเอาดินพื้นบานมาแลวก็  เอาน้ําดินพนทับเอาไป
เพื่อเปลี่ยนสีมัน  ถาเกิดเอาไปทําในอุตสาหกรรมมันก็ทําได (สืบพงศ  เผาไทย  2553 ) 
 

 1.8  การทํางานวิจัย/งานสรางสรรคมีสวนชวยในการพัฒนาสังคม 
  จากการศึกษาพบวาการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยมีสวนชวยใน
การพัฒนาสังคมทางดานกายภาพ  เชน  การมีสวนชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหดีขึ้น  
ในรูปแบบของการทํางานวิจัยออกแบบที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ  ผูพิการ  หรือการออกแบบ
ตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑเพื่อใหชุมชนนําไปพัฒนาผลิตภัณฑของตนเอง  ชวยเพิ่มรายไดใหกับ
ชุมชนในทองถ่ิน  ซ่ึงการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีสวนชวยพัฒนาสังคมสวนมากเปนงาน
ออกแบบ  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 
  ไดเยอะเลยแหละ  คือเออในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ  คือมันจะมีของอุปโภคกับบริโภคใชมา  

เพราะฉะนั้นของอุปโภคเนี่ย  พวกขาวของเครื่องใชเนี่ย  ในสวนเนี้ย  สาขาเนี้ยจะตอบจะชวยสังคมได
เยอะ  ลงไปพัฒนาขบวนการทํางาน  เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองก็คือความแปลกใหมของตัวผลิตภัณฑที่
จะชวยชุมชน  สองก็คือทํายังไงใหชุมชนทํางานดวยตัวเองไดในเครื่องมือเครื่องจักรที่เคามี  เครื่องมือ
พ้ืนฐานที่เคามีอยูแลวไมตองไปซื้อเครื่องมือเพิ่ม  และก็อีกตัวนึงก็คือมองในเรื่องผลกําไร  คือลงทุน
พยายามชวยเคาลงทุนใหตํ่าแลวก็ขายใหไดราคาสูงขึ้น (รัฐไท  พรเจริญ  2553) 

 
  ออแนนอนครับเพราะวา  การที่เราลงพื้นที่แลวก็ไดช้ีใหเคาเห็นวาการพัฒนาหีบหอเนี่ย  เรา

สามารถใชวัสดุธรรมชาติหรือเศษวัสดุที่เหลืออยู  แลวก็ที่มีอยูในธรรมชาติเนี่ยสามารถสรางเปนหีบหอ
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ตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย  แลวก็ไมตองใชถุงพลาสติก  รณรงคในเรื่องของการไมใชถุงพลาสติก
มากมายอะไรอยางเงี้ยครับ (เอกชาติ  จันอุไรรัตน  2553) 

 

 1.9  การทํางานวิจัย/งานสรางสรรคมีสวนชวยในการพัฒนาดานการทํางาน/การสอน 
  จากการศึกษาพบวาทั้งการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคมีสวนชวยในการพัฒนา
ดานการทํางานและงานสอน  คือ  อาจารยตองมีการแสวงหาความรูใหม ๆ เสมอ  จึงทําใหอาจารย
สามารถอธิบายหรือตอบปญหาขอสงสัยใหกับนักศึกษาได  เปนการสรางความมั่นใจในการสอน
ใหกับอาจารย  อีกทั้งยังเปนการพัฒนาเนื้อหาทางดานการสอนโดยตรง  เนื่องจากการสอนทางดาน
ศิลปะ  โดยเฉพาะคณะมัณฑนศิลปซ่ึงเปนคณะที่มีการเรียนการสอนทางดานการออกแบบ  
จําเปนตองมีการตามรสนิยมของยุคใหทันสมัยอยูตลอดเวลา  ทั้งการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค
สามารถนํามาเปนตัวอยางในการสอนที่ทําใหนักศึกษาเขาใจไดอยางชัดเจน  ดังที่อาจารยบางทาน
ไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 

 โอมีอยางมากเลยครับคืองานวิจัยในเคสของปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ย  มันเปนตัวอยางใหเคา
ดูไดเลยนะ  ก็คืออยางการพัฒนาอะไรเนี่ยมุมมองแนวคิดอะไร  สวนเด็กปริญญาตรีนี่ก็ไดประโยชนอะ
ครับ   แตสวนใหญมันเด็กปริญญาตรีนี่จะมองในเรื่องของครี เอทีฟความคิดสรางสรรคเยอะ  
เพราะฉะนั้นจะไมคอยจํากัดในกระบวนการวิจัยเทาไร  แตปริญญาโทปริญญาเอกนี่เคาจะมองเคสใน
งานแตละงานที่อาจารยทําไดชัดเจนขึ้น  มีเปาหมาย  มีวัตถุประสงคปลายทางแนนอน  กระบวนการที่
แนนอน (รัฐไท  พรเจริญ  2553) 
 
 มันชวยได เพราะวาเราทํางานในเชิงสรางสรรค เนี่ย   มันเปนสวนของการเสริมสราง
ประสบการณ  แลวก็เพิ่มพูนความรู  ความสามารถ  แลวก็สามารถที่นําไปใชในการตอยอดในการ
ทํางานสรางสรรคตอไปได  แลวก็นํามาสอนหนังสือได (เอกชาติ  จันอุไรรัตน  2553) 
  

 นอกจากนั้นยังทําใหอาจารยสามารถหาแนวทางในการสอนที่เหมาะสมกับการทําให
นักศึกษาเรียนรูและเขาใจไดงาย  เพราะการเรียนทางดานศิลปะไมไดเปนการเรียนผานตัวหนังสือ
หากแตตองมีการคิดและลงมือปฏิบัติ  อีกทั้งอาจารยตองไมทําอยูแตรูปแบบเดิม ๆ เทานั้น  หากแต
ตองมีการทํางานสรางสรรคอยางตอเนื่องอยูเสมอ  และผลงานสรางสรรคของอาจารยที่ไดทําขึ้น
เปนที่ยอมรับในวงการศิลปะดวยกันเปนอยางมาก   
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1.10 การทํางานวิจัย/งานสรางสรรคกับการสรางความมั่นคงในดานการทํางาน 
  จากการศึกษาพบวาส่ิงที่อาจารยไดรับจากการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค   คือ 
ความรู  องคความรูใหม  เทคนิคหรือวิธีการในการทํางาน  ซ่ึงจะทําใหอาจารยมีความมั่นใจในการ
สอนเพิ่มมากขึ้น  หากมองในแงของความกาวหนาทางวิชาการ  อาจารยสามารถนําผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคมาใชในการขอยื่นเรื่องปรับตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น ซ่ึงการปรับตําแหนง
ดังกลาวมีการมอบเงินประจําตําแหนงที่เพิ่มใหนอกเหนือจากเงินเดือน เปนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับอาจารย  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 
  แนนอนก็เสริมสรางความมั่นคงทางดานองคความรูในที่เรามีอยู  แลวก็พัฒนาความรูที่มีอยูตอ

ยอดเขาไปไดเพิ่มขึ้นตอสาธารณะได (เอกชาติ  จันอุไรรัตน  2553) 

  
1.11 สถานที่ในการจัดแสดงผลงานสรางสรรค 

  จากการศึกษาพบวาผลงานสรางสรรคของอาจารยหากตองการนําไปจัดแสดง  เพื่อ
เผยแพรในที่สาธารณะ  สถานที่แรกที่อาจารยนึกถึงและตองการใชมากที่สุด คือ หอศิลปะและการ
ออกแบบคณะมัณฑนศิลป  ซ่ึงตั้งอยูใตอาคารคณะมัณฑนศิลป  วิทยาเขตวังทาพระ  เหตุผลที่
อาจารยเลือกที่แหงนี้  เนื่องจากตองการใชพื้นที่ของคณะฯ  ซ่ึงมีความสะดวกในการดําเนินงาน  อีก
ทั้งคาใชจายที่ใชในการจัดแสดงมีราคาถูกกวาการเชาพื้นที่เอกชนภายนอกมาก  นอกจากนี้มีอาจารย
บางทานนําผลงานไปจัดแสดงในตางประเทศ  เพื่อใหเปนที่รูจักและมีการยอมรับมากขึ้น เชน งาน
สรางสรรคของอาจารยสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  แตปญหาคือเรื่องของงบประมาณในการ
สนับสนุน  เนื่องจากคาใชจายในการดําเนินการคอนขางสูง  ดังนั้นจึงไมไดนําไปจัดแสดงทุกป   

 
 1.12 การขอความรวมมือจากองคกรภายนอกทั้งจากภาครัฐ   ภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมในการรวมกันทําวิจัย 
  จากการศึกษาพบวาหากอาจารยทํางานวิจัยและมีการไปติดตอ  เพื่อขอความ
รวมมือจากองคกรภายนอกทั้งจากภาครัฐ  ภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม  จะไดรับความรวมมือ
เปนอยางดี  เนื่องจากการเขาไปขอความรวมมือจากองคกรเหลานั้น  เปนการกระทําที่มุงกอใหเกิด
ประโยชนทางดานการศึกษาและสังคม  ไมไดมีผลกระทบที่กอใหเกิดความเสียหายตอองคกร  
ดังนั้นองคกรตาง ๆ เหลานี้จึงยินดีที่จะใหความรวมมือหรือใหการสนับสนุน  เพราะนอกจากจะเปน
การกระทําที่มุงกอประโยชนตอสวนรวมแลว  ยังเปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถและ
ศักยภาพที่ตนเองมี  รวมถึงเปนการสรางชื่อเสียงใหกับองคกรเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นดวย 
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2.  ปญหาและอุปสรรคในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค 
 2.1  การจัดสรรเวลา 
  จากการศึกษาพบวา “เวลา”  เปนปญหาดานหนึ่งตอการทํางานวิจัยและงาน
สรางสรรค  เนื่องจากภาระงานสอนซึ่งเปนหนาที่หลัก  ตองใชเวลามากทั้งในสวนของการ
เตรียมการสอน  การตรวจงาน  แตทั้งนี้ระบบการทํางานประจําก็ไมไดเปนปญหาตอการทํางานวิจัย
และงานสรางสรรค  เพียงแตเวลาที่อาจารยสามารถทํางานไดนั้น  ถูกลดทอนดวยภาระหนาที่อ่ืนที่
ตองรับผิดชอบมากขึ้น  เชน การดํารงตําแหนงทางการบริหาร  ภาระครอบครัว  เปนตน  จึงทําใหมี
เวลาในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคนอยลง  แตทั้งนี้ปญหาเรื่องเวลาก็ไมใชปญหาสําคัญ  
เพราะถาหากอาจารยคิดที่จะทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคก็สามารถจัดสรรเวลาแบงเวลาได  
รวมถึงการมีระเบียบวินัยในการทํางาน  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 

 ภาระหนาที่เยอะ  แตถามวามันทําไดมั้ย  ทําได  ถาเราวางแผนดีๆ เชนวา สมมติวาเทอมนี้เราจะ
มีงานวิจัย  ซึ่งจริงๆ งานวิจัยก็นับเปนภาระงานเหมือนกัน  เพราะฉะนั้นตรงนี้มันขึ้นอยูกับเราวาจัดสรร
มันยังไง  (อนุชา  แพงเกษร  2553) 
 
 ก็คอนขางเอื้อนะ  เพราะวาเวลาอาทิตยสัปดาหนึงเราสอน  สมมติสอน 35 ช่ัวโมง  มันก็ยังมี
เวลาเหลือ  แลวยังมีเสาร-อาทิตยอีก  ยังมีปดเทอม  ซึ่งทําใหเราแบบมีเวลาทํางาน (สืบพงศ  เผาไทย  
2553) 
 
 ระบบของการทํางานประจํามันเอื้อตองานวิจัยมั้ยตองแบงเวลาอะครับ  มันจะถามวามันเอื้อมั้ย  
มันก็เอื้อถาเราทํางานวิจัยที่มันเกี่ยวของกับงานที่เราสอนอยู  ศึกษาอยู  แลวก็ตองการองคความรูนั้น  
มันก็เอื้ออะครับ (เอกชาติ  จันอุไรรัตน  2553) 
 

 ถึงแมวาปญหาในเรื่องของการจัดสรรเวลาสามารถแกไขได  โดยขึ้นอยูกับการวาง
แผนการทํางานของอาจารยแตละทาน  แตปญหาในเรื่องของเวลาก็ยังมีอยูโดยเฉพาะในเรื่องของ
เวลาตอเนื่องในการทํางาน  จึงทําใหการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยไมสามารถเสร็จ
ไดทันตามกําหนดที่ไดวางแผนไว  โดยในสวนของการทํางานวิจัยนั้นอาจารยขาดเวลาตอเนื่อง
สําหรับการเขียนรายงานเพื่อสรุปเปนรูปเลม  และในสวนของการทํางานสรางสรรคทําใหช้ินงาน
บางอยางเสียหายไดหากไมทําในชวงเวลานั้น ๆ เชน  การทํางานสรางสรรคเครื่องเคลือบดินเผา   
ซ่ึงถาหากปนชิ้นงานเสร็จแลวก็จําเปนตองเขาเตาเผาใหทันตามชวงกําหนด  ไมเชนนั้นอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอช้ินงานได 
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 นอกจากนี้ยังมีปจจัยอีกประการหนึ่งซึ่งเปนภาระที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากภาระงานสอน  
และคอนขางสรางปญหาใหกับอาจารย  นั่นก็คือ การเขียนเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.)  ซ่ึงอาจารยตองเขียนแบบ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา ในทุก
วิชาที่ทําการสอน  จากเหตุปจจัยที่วาทําใหอาจารยตองใชเวลามากกับการเขียนเอกสารดังกลาว  
เนื่องดวยอาจารยทางดานศิลปะไมมีความถนัดทางดานการเขียนอยูแลว  จึงทําใหอาจารยตองใช
เวลามากพอสมควรในการคิดคําเขียนอธิบายและเรียบเรียง  และทําใหอาจารยเกิดความเบื่อหนาย
กับการตองเขียนเอกสารดังกลาว  เพียงเพื่อใหมีเอกสารเปนไปตามกฎเกณฑ  ทั้ง ๆ ที่อาจารยก็
รับผิดชอบภาระงานสอนกันอยูแลว  แตการออกกฎเกณฑบางครั้งผูที่ออกนโยบายหรือกฎเกณฑ
ตาง ๆ ไมไดดูถึงความเหมาะสม  กลายเปนการเพิ่มภาระและสรางความอึดอัดใจใหกับผูปฏิบัติ  ทํา
ใหเวลาที่สามารถไปเตรียมการสอนใหมีประสิทธิภาพหรือไปทําประโยชนอยางอื่นกลับตองเสียไป  
ซ่ึงปจจัยการเขียนเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒนี้ที่อาจารยในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอ่ืน ๆ ก็
ประสบปญหาดวยเชนเดียวกัน  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 

 เรื่องเวลาสําคัญมาก  เพราะวาอาจารยเนี่ยงานหลักก็คือตองสอนถูกมั้ยครับ  แลวปจจุบันนี้
ไมใชแคสอนอยูอยางเดียว  ตองไปทําภาคเอกสารแลวเนี่ยอยางที่เรารู ๆ กันออกนอกระบบมี  มอค. 
โอโหอะไรวุนวายไปหมด  จนสุดทายแลวเนี่ยเราไมไดดูจริง ๆวา  ผลลัพธที่ไดของการศึกษาคืออะไร  
เราไปหวงเรื่องโพรเซสเรื่องกระบวนการ  แนนอนเคามีหลักเกณฑอยางงั้นนะ  วัตถุประสงคจริง ๆ คือ
อะไร  เดี๋ยวนี้เห็นมั้ยครับเขียนคอรสสเปกซิฟเคชั่นอะไรอะ  โหใชเวลากันมากมายเต็มไปหมดเลย  แลว
เวลาเราจัดการเรียนการสอน  เราก็ดูเฉพาะที่วาเอออันไหนเคาเอา  อันไหนเคานับ  นับในเวลาที่เคา
ประเมินมหาลัยหรือภาควิชาเห็นมั้ย  แลวมันทําใหของบางอยางมันหลุดออกไป  ซึ่งตรงนี้ผมมองวาการ
ที่เคาตั้งกรอบอะไรมามันดีหมดแหละ  เพราะมันผานกระบวนการคิดมาแลว  แตวาการเอามาปฏิบัติเนี่ย
เราจะเอามาใชในมิติไหนอยางไรใหมันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ทวีศักดิ์  มูลสวัสดิ์  2553) 

 

 2.2  สภาพเศรษฐกิจ 
  ปญหาทางดานสภาพเศรษฐกิจถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหอาจารยทํางานวิจัยและ
งานสรางสรรคนอย  เพราะอาจารยก็คือมนุษยที่ตองดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดสําหรับการ
ดํารงชีพกอน  แลวจึงนึกถึงความตองการของตนเองในสิ่งที่อยากทําหรือสรางสรรคงานศิลปะ  
ดังนั้นอาจารยบางทานจึงเลือกทํางานจางสวนตัวกอนคิดทํางานวิจัย  อีกทั้งการทํางานจางซึ่งสวน
ใหญจะเปนงานออกแบบ  ก็ถือวาเปนการทํางานสรางสรรคดวยเชนกัน  เพียงแตผลงานการ
ออกแบบเหลานั้นไมไดมีการนํามาจัดแสดงหรือนํามารวบรวม  และมีอาจารยบางทานที่สามารถ
ทํางานสรางสรรคใหเปนการสรางรายไดไปดวยในตัว  โดยอาจารยที่ทํางานสรางสรรคดังกลาวตอง
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มีฝมือและมีช่ือเสียงเปนที่รูจัก  ในขณะที่อาจารยบางทานที่ไมคอยเปนที่รูจักในแวดวงศิลปะสาขา
ของตนเอง  จึงมักไมอยากทํางานสรางสรรคมากนัก  โดยจะเลือกทํางานสรางสรรคเฉพาะที่ตองจัด
แสดง  หรือนํามาใชในการขอตําแหนงทางวิชาการ  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
  

 สวนหนึ่งคือสภาพเศรษฐกิจนะสําคัญที่สุดเลยนะ  คือสมมติถาเกิดเคาสอนเคาไดเงินเดือน  
แลวเคาไปรับงานจอบเนี่ย  ซึ่งไมตองไมมีการสรางสรรคอะไรก็ตาม  แตเปนงานจอบเคาก็ไดตังค  ทีนี้
เนี่ยแคสองอยางก็กินเวลาเคาไปหมดแลว  ทุกคนนะ  นอกจากบางคนที่แบบวาทํางานสรางสรรคเปน 
จอบอะ  สมมติวาปนงานไปแลวก็เอาไปประดับอาคาร  หรือวาเพนทงาน  เขียนงานงานภาพเขียนอะไร
อยางเงี้ย  แลวมีคนมาซื้ออะไรอยางเงี้ย  มันกลายเปนงานสรางสรรคดวยกลายเปนงานที่ทํารายไดให
เคาดวย (สืบพงศ  เผาไทย  2553) 
 

 และถึงแมวาอาจารยทํางานสรางสรรคในรูปแบบของการจางเปนจํานวนมาก  ซ่ึงมองดู
แลวสามารถนํามารวบรวมเขียนเปนตําราทางวิชาการได  แตการรวบรวมและเขียนอธิบายใหเปน
หนังสือนั้นตองใชเวลา  และที่สําคัญคืออาจารยที่ทํางานทางดานศิลปะไมมีความถนัดในดานการ
เขียน  ดังนั้นการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคหากไมไดคํานึงถึงในดานของการนํามาใชในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารยจึงใชเวลาทํางานสรางสรรคในรูปแบบของการจาง  สําหรับการ
ทํางานสรางสรรคที่เกิดจากความตองการของตนเอง  กระทําตอเมื่อเปนการแสดงงานสวนตัว  หรือ
เพื่อเขารวมแสดงงานของภาควิชาหรือของคณะฯ อยางนอยที่สุดภายในหนึ่งปอาจารยตองมีการ
ทํางานสรางสรรคในรูปแบบดังกลาว 2-3 ครั้ง  
  
 2.3  การเขียนรายละเอียดเพื่อขอทุนสนับสนุนทํางานวิจัย 
  ในการพิจารณาเพื่อใหทุนนั้น  ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูอานและมีหนาที่ในการ
พิจารณาเพื่ออนุมัติการทําโครงการยอมตองการขอมูลรายละเอียดในการดําเนินงานใหไดมากที่สุด  
เพื่อวิเคราะหถึงความเปนไปไดในการจัดทํา  และการคาดคะเนถึงผลสําเร็จที่ไดรับจากโครงการ  
แตสําหรับโครงการวิจัยทางดานศิลปะ  ลักษณะรายละเอียดของการดําเนินงานมีความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว  เนื่องจากเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิด  และสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
ซ่ึงลวนเปนนามธรรม  ไมสามารถกําหนดวิธีการดําเนินงานเหมือนเชนการวิจัยทางวิทยาศาสตรได  
ขอแตกตางที่ชัดเจนที่สุดคือเร่ืองการประเมินผล  ซ่ึงนั่นจึงทําใหหลายครั้งบางโครงการที่อาจารยขอ
ยื่นไปไมผานเกณฑ  เพราะการเขียนรายละเอียดโครงการไมมีความชัดเจน  เปนเรื่องที่ไมสามารถ
ประเมินวัดผลได  เนื่องจากสารที่ส่ือไปนั้นผูรับสารกับผูสงสารไมไดอยูบนพื้นฐานความเขาใจ
เดียวกัน  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
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  มันก็ยากเหมือนกันนะ  อยางสายวิทยเนี่ยก็คือบางครั้งสมมติเราบรรยายภาพออกไปเนี่ยแต

บางครั้งเคาอาจจะยังนึกไมถึง  หรือวาเคาไมสามารถที่จะเขาใจวาเออทําไมมันเปนอยางงั้นได  อยางเรา
เคยเขียนอันนึงที่ไมผานคราวที่แลวเนี่ยวาไดองคความรูดานจิตใจ  เคาก็เขียนกลับมาวามันพิสูจนได
อยางไร  ซึ่งจริง ๆ แลวเนี่ยมันมีวิธีการอธิบายหรือวามีวิธีการแสดงออกในเรื่องของจิตใจอยูมากมาย
เลย  ซึ่งถาจะบอกวา  ออมันตองเปนอุณหภูมิเทานี้  ในความรูสึกเทานี้อะไรอยางเงี้ย  มันคงบอกอยาง
ง้ันไมได  แตสามารถที่จะบอกไดอยางศาสนาอยางเงี้ยมันเปนองคความรูดานจิตใจเลยนะ  แตวาถามวา
มันมีโพรเซสในการนําไปสูจิตใจที่สูงขึ้นนะมีมั้ย  มันมี  ไมวาจะเปนศีล  สมาธิ  หรือปญญาอะไรอยาง
เงี้ย  มันก็มีกระบวนการพิสูจนของมัน  แตวาพอเคามองวามันดูเปนนามธรรมมาก  เคาก็คิดวามันไม
สามารถทําได (สุภาวี  ศิรินคราภรณ  2553) 

 
  ถาสมมติใหศิลปนที่ไมไดจบหรือมีประสบการณในการทําวิจัยแบบดอกเตอร  ดอกเตอรแบบ

ทางดานวิทยาศาสตรอะนะ  การเขียนพรอพโพซอลเพื่อขอทุนวิจัยทางดานศิลปะหรือการออกแบบเนี่ย
คอนขางยาก  โดยเฉพาะถาสงไป วช.  ถูกมั้ย  เพราะเราจะเขียนอีกสไตลนึง  แตของ วช. เคาตองชัดเจน  
นี่วัตถุประสงค  กลุมเปาหมาย  การเดินนูนเดินนี่  ยังงี้  แตจริง ๆ ในเรื่องของศิลปะหรือการออกแบบ
เนี่ยบางทีมันมีเรื่องของความรูสึกเขามา  มุมมองของนักออกแบบกับศิลปนบางทีมันจะตางจากมุมมอง
ของทางดานวิทยาศาสตรหรือทางดานเศรษฐศาสตรดวยซ้ําไป  เพราะมันจะอิงกับวิถีของคนมากกวา  
ซึ่งตรงเนี้ยมันทําใหโอกาสทางดานการทํางานวิจัยของศิลปนยังคอนขางนอย  ยกเวนหนวยงานบาง
หนวยงานที่เคาสนับสนุนทางดานศิลปะก็อาจจะมีทุนให  แตนั่นก็จะเปนทุนในลักษณะของการ
สรางสรรคผลงานขึ้นมา  ซึ่งพอสรางสรรคผลงานขึ้นมาเนี่ย  ในเชิงวิชาการเคาก็ไมคอยจะพิจารณาวา
มันเปนผลงานวิจัยทางดานวิชาการ (ทวีศักดิ์  มูลสวัสดิ์  2553) 

 
 จากความคิดเห็นที่ไดกลาวมาขางตน  สอดคลองกับความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ในการดูแลการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยวา  การเขียนขอรับทุนสนับสนุน
การทําวิจัยโดยเฉพาะงานสรางสรรคใชรูปแบบเดียวกับสาขาอื่นไมได 
 

 โดยธรรมชาติของงานสรางสรรคเนี่ย  บางครั้งเนี่ยมันใชวิธีปฎิบัติเหมือนงานวิจัยไมได  คือใน
ตัวแบบเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนเนี่ย  ถาเปนเรื่องของทุนวิจัยเนี่ยเคาก็จะมีหัวขอ  มีรายละเอียด
หลาย ๆ อยาง  ซึ่งคนที่ทํางานสรางสรรคเนี่ย  เออ  มันอาจจะไมสามารถใหขอมูลตรงนั้นได  
ตัวอยางเชน  คนทําวิจัยตองมีของการรวบรวมวรรณกรรม  ประมวลขอมูลที่เคาเรียกวา รีวิวลิทเทอเร
เจอร  เคาก็ตองไปคนวามีใครเคยทํางานทางดานนี้เรื่องนี้มากอนอยางเงี้ย  แตงานสรางสรรคเนี่ยบางที
มันตองเปนของใหม  มันจะไปโยงใยกับคนในอดีตมันยาก  ยกเวนเสียแตวาอาจจะเปนเรื่องของเทคนิค  
หรือวาเปนแรงบันดาลใจ  หรืออะไรที่เกี่ยวของ  แตมันไมใชรีวิวลิทเทอเรเจอรแบบตรง ๆ มันอาจจะ
เปนเพราะศิลปนคนเนี้ยไดรับแรงบันดาลใจจากผลงานของปกัสโซ  หรืออะไรแบบเนี้ย  แลวก็อาจจะ
ตองไปโยงใยหรือวาใชเทคนิคบางอยางอะไรอยางเงี้ย  มันลักษณะธรรมชาติของงานเนี่ยมันไม
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เหมือนกันทีเดียว  เหมือนกันการที่จะสื่อสารหรือพูดอยางเงี้ยมันใชตรง ๆ ตามหัวขอน้ีหรือเปลา  หรือ
มีอีกเรื่องนึงขอบเขตการวิจัย  มีคําวาขอบเขตการวิจัย  เคาก็จะตองพูดวา  ขอบเขตการวิจัยเคาจะทํา
เรื่องอยางเงี้ยวา  คือเพื่อจะตอบโจทยอยางงี้ หนึ่ง สอง สาม สี่ หา  แตกับศิลปนเวลาเคาทํางาน
สรางสรรค  เคามีขอบเขตไมไดถามีขอบเขตเมื่อไรเคาสรางงานไมได  เพราะสําหรับเคาเคาถือวาการ
ทํางานของเคาคือการผจญภัย   ไปคุยกับอาจารยปรีชา   เถาทองซิแกบอกเปนการผจญภัยอะ  
เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลวาไอระเบียบวิธีที่เราใชจับกับกลุมวิจัยเนี่ยมันมาใชกับกลุมสรางสรรคไมได 
(อริศร  เทียนประเสริฐ  2553) 
 

 2.4  การใชเวลาในขั้นตอนการอนุมัติทํางานวิจัย 
  จากการศึกษาพบวาปญหาดังกลาวนี้เกิดขึ้นกับการขอทุนจากหนวยงานภายใน
สถาบัน  ที่ใชเวลานานในการตัดสินใจเพื่ออนุมัติใหทํางานวิจัย  ซ่ึงกวาจะประกาศผลวาโครงการ
ใดไดรับการสนับสนุนใหทําวิจัยจนถึงขั้นตอนการสงมอบเงินเพื่อทํางานวิจัย  ตองใชเวลา
เกี่ยวเนื่องมาอีกปหนึ่งจึงทําใหอาจารยมีระยะเวลาในการทํางานวิจัยนอยลง  เพราะงานวิจัยสวน
ใหญของอาจารยที่ไดรับอนุมัติใหทําอยูในชวงระยะเวลา 1 ป  ดังนั้นอาจารยจึงมีเวลาสําหรับการ
ทํางานวิจัยไมกี่เดือน  จึงทําใหการทํางานวิจัยสวนใหญเสร็จไมทันตามกําหนด  จากการที่ใชระยะ
เวลานานในการพิจารณานี้  จึงมีผลตอการประมาณการคาใชจายโครงการของอาจารยที่ตองมีการ
ประมาณการเผื่อคาใชจายที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในปตอไป  เนื่องจากยื่นเรื่องขอในปหนึ่งแตถาหากไดรับ
ใหทํางานกลับตองไปรับเงินในปถัดไป  ซ่ึงก็มีความเสี่ยงสูงที่คาใชจายตาง ๆ อาจเพิ่มสูงขึ้น  
บางครั้งอาจารยจึงมีการตั้งงบประมาณที่สูงเกินกวาที่คณะกรรมการที่พิจารณาอาจมองวาไม
เหมาะสม  จึงทําใหโครงการวิจัยที่ขอยื่นเรื่องมานั้นไมไดรับการอนุมัติหรือตองปรับแกไขเพื่อลด
จํานวนเงิน  ซ่ึงทําใหตองใชเวลาสําหรับการพิจารณาเพิ่มขึ้น  ปญหาดังกลาวนี้อาจารยใน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอื่น ๆ ก็ประสบดวยเชนเดียวกัน  โดยสังเกตไดวาปญหานี้เกิดกับ
หนวยงานราชการจากรูปแบบการทํางานและการเบิกจายเงินงบประมาณ  เปนปญหาที่เกิดขึ้นมา
นานดวยเหตุดังกลาวจึงสรางความเบื่อหนายในการทํางานวิจัยใหกับอาจารย  แมวาอาจารยอยาก
ทํางานวิจัยแตดวยระบบการทํางานราชการที่ไมเอ้ือ  จึงทําใหอาจารยไมอยากทํางานวิจัยรวมกับ
หนวยงานภายในของตนเอง  แตสนใจทํางานวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอกแทน  ดังที่อาจารยและ
เจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของกับการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
  

 ก็นานอยางเงี้ย  อยางเชนปเนี้ย  อยางรูวาไดต้ังแตประมาณประกาศประมาณปงบประมาณ  
ประมาณสิงหากันยารูแลววาได  จนปจจุบันผานมา 3 เดือนเนี่ย  เดือนที่ 4 แลวอะ  อาจารยยังไมลงนาม
ทําสัญญาเลยอะ (มุกดา  จิตพรมมา  2553) 
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 การใหทุนมันนาจะเปลี่ยนรูปแบบ  ก็คือคุณใชอะไรจริงแคไหนวาไปตามนั้นนะ  แลวก็การขอ
ทุนบางทีบางที่มันมีเงื่อนไขตองขอขามป  พอขามปเสร็จไอแวทเวิ๊ด 7 เปอรเซ็นอะไรเงี้ย  มันจะมีผล
ตอการคํานวณเคา ๆ ก็ไมมั่นใจเคาก็อาจจะเขียนไวเยอะ  อะไรเงี้ย  เกินเหตุ  คือก็ตองระวังตัวเองไมให
เขาเนื้ออะทํางาน (รัฐไท  พรเจริญ  2553) 

 
 บางอยางไมสมเหตุสมผลยกตัวอยางเชน  เราไดรับอนุมัติโครงการก็ตามแตเงินไมมาสมมติ  
มันไมออกมาจากสํานักงบประมาณแลวเราทํางานกอนก็ไมได  เพราะถาเราทํางานกอนใบเสร็จมัน
ไมไดลงวันที่เบิกจายมันไมชนกัน  แลวอยู ๆ พอเงินมามันผานไปแลวสองเดือน  สมมติสองเดือนหรือ
สามเดือน  แลวไมเลื่อนระยะการทํางานใหผู วิจัย  ถามจริง ๆ คือมันสมเหตุสมผลมั้ย  มันไม
สมเหตุสมผลเลย  แลวบางครั้งอะการใชเงินกับลักษณะของการทํางานกับกรอบเวลาที่เราตั้งไว   เพราะ
พอเราตั้งไวตอนแรกเราคาดการณไง  แตมันไมไดทําจริง  พอทําจริงบางทีมันอาจจะมีการลาชาใน
ขั้นตอนอะไรบางอยาง  แตสุดทายแลวเราก็ตองปดงบ  เพื่อใหงบใหมออกมา  ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ โพรเซส
มันยังไมไปถึงในชวงของการปดงบ  เกิดอะไรขึ้นอะก็เกิดกระบวนการที่วาก็ตองเคลียบัญชี  แลวตรงนี้
แหละมันจะเปนชองทางที่ทําใหคนมองเห็นชองทางวาเออก็เคลียบัญชีไปกอน  สุดทายแลวการเงินมัน
ก็จะมั่วไปหมดเลย (ทวีศักดิ์  มูลสวัสดิ์  2553) 
 
 มันมีขั้นตอน  มีเปเปอร  มีอะไรเยอะแยะวุนวายไปหมด  ขั้นตอนในการจายเงินอะไรอยางเงี้ย  
ขางนอกมันสะดวกกวาเยอะ  รวดเร็วกวาเยอะ (ภัทรพล  จันทรคํา  2553) 
 

 จากความคิดเห็นที่ไดกลาวขางตน  สอดคลองกับ  ศิโรจน  ผลพันธิน (2547 : 78, 81, 
89-91)  ที่ไดกลาวถึงปญหาการวิจัยวา  การบริหารงานวิจัยในปจจุบันของสถาบันอุดมศึกษา
ประสบปญหาขาดความคลองตัวของการบริหารงบประมาณ  และขาดกลไกหรือระบบการจัดการ
ใหแตละภาคีของระบบวิจัยเชื่อมโยงกัน  ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาพยายามแกปญหาดังกลาวโดยการ
สรางนักวิจัยรุนใหมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่มีอยูเดิม  การสรางระบบการบริหารงบประมาณ
ใหมีความสะดวกและรวดเร็ว  สงเสริมใหนักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกใหมากขึ้น  
และพยายามสรางระบบวิจัยใหเชื่อมโยงกันมากขึ้น 

 

 2.5  การประเมินผลงานสรางสรรค 
  ปญหาดังกลาวนี้เปนปญหาที่บั่นทอนตอการทํางานสรางสรรคของอาจารยเปน
อยางมาก  เนื่องจากผลงานสรางสรรคดังกลาวเมื่ออาจารยไดนําเสนอ  เพื่อขอยื่นเรื่องกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ  กลับถูกคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิช้ีแจงวาผลงานดังกลาวไมผานเกณฑของ
การเปนผลงานวิจัย  ทั้ง ๆ ที่ผลงานสรางสรรคช้ินตาง ๆ เหลานั้นตองผานขั้นตอนกระบวนการทุก
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อยางเชนเดียวกับงานวิจัย  ทําใหอาจารยหลายทานเกิดความรูสึกเสียกําลังใจอยางมาก  เพราะงานแต
ละชิ้นกวาจะสําเร็จเปนผลงานออกมา  ยอมตองผานทั้งการคิด  ทดลองทํา  และลงมือทําใหดีที่สุด
จนออกมาเปนผลงานที่นาพอใจ  เนื่องจากผลงานที่ออกมาแตละชิ้นจะแสดงใหเห็นเองวาผูที่ทํามี
ฝมือแคไหน  ตั้งใจทําหรือไม  ดังนั้นการทํางานสรางสรรคของอาจารยแตละชิ้นจึงเกิดขึ้นจากความ
มุงมั่นและตั้งใจทําเปนอยางมาก  หากแตวาผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูประเมินผลงานสรางสรรคนั้นไมใช
ผูเชี่ยวชาญในสาขาที่อาจารยทํางาน  จึงทําใหไมเขาใจถึงลักษณะการทํางาน  และมักมองวาการ
ทํางานสรางสรรคของอาจารยไมมีความนาเชื่อถือ  ผลงานหลายชิ้นของอาจารยถูกตีกลับและแจงวา
ไมเขาขายเปนผลงานวิจัย  โดยเฉพาะในประเด็นของการไมเขียนอธิบายตามแบบอยางงานวิจัย  ซ่ึง
ผลงานสรางสรรคสวนใหญนั้นเปนเรื่องของนามธรรม  ยากที่จะตีความหรือใหความหมายไดอยาง
ชัดเจน  เพราะขึ้นอยูกับผูชมแตละคนที่รับรูแตกตางกันไป  เชน  เร่ืองของความงาม  หรือแมแตงาน
ออกแบบก็เปนเรื่องของความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในเชนกัน  ดังที่อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็น
ไว ดังนี้ 
  

 คือจริง ๆ สายศิลปะมันเปนความซาบซึ้งทางความงาม  ความสุนทรีทางดานอารมณอะ    ซึ่งมัน
เปนตัวจับที่ยาก  เพราะฉะนั้นถาตัวจับตรงนี้  วิธีการประเมินของเคามีอยูทางเดียวก็คือใชผูเช่ียวชาญ  
ซึ่งไดรับการยอมรับจากสังคม  ตรงนั้นเปนตัวประเมินซึ่งตางกับวิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรนี่ใชการ
วิจัยเชิงปริมาณได  มีการเรคคอรด  การทดสอบอะไรอยางเงี้ย  แตทางศิลปะตองใชผูเช่ียวชาญเปนตัว
วัด (รัฐไท  พรเจริญ  2553) 
 
 อยางสมมติวาเราจะทําวิจัยเพื่อขอตําแหนงวิชาการเปนรองศาสตราจารยเปนอะไรก็แลวแตเนี่ย  
แตวิชาชีพเราเปนเรื่องการสื่อสารนะ  แลวเราคิดวาวิธีสื่ออันเนี้ยดีกวาการเขียนหนังสืออะ  แตพอเราทํา
ไปเนี่ย  เคาไมสามารถอาน  เคาบอกวามันไมเขาขายวามันอานไมได  ทีนี้เราถามวาไอหนังสือมันมีไว
ทําหนาที่อะไร  ไวสื่อสารใชมั้ย  ไวใหเราอานแลวบันทึกไอนั่นไดใชมั้ย  แตวิธีสื่อสารมันมีต้ังหลายวิธี
ใชมั้ย  แตกระบวนการบางอยางเนี่ย  สมมติบอกวาตองมีคนอานเปนความลับ  มันจะความลับไดไงใน
เมื่อไอสิ่งที่จะสื่อสารอันนี้เนี่ยมันตองทําแลวก็อธิบาย  เพราะวากระบวนการอันนี้เนี่ยมันสื่อแบบ  
สมมติวาสื่อในหองหรือในที่ประชุม  เปดแลวเราอธิบาย  อธิบายผานภาพเปนจังหวะ   เปนทามมิ่งของ
มัน  คนเขาใจหมด  กับอานหนังสือแลวเขาใจไดนอยมากถาเทียบกับอันนี้  อันไหนมันไอนั่นกวากัน  
มันดีกวากัน  แตในขณะที่มันไมนาผิดระเบียบผิดกฎเพราะวาตองเปนหนังสือ  แตถามวาทําหนังสือทํา
ไดมั้ย  ทําไดแตวามันก็ตองทําวิธีใหม  คือวิธีการสื่อสารทุกแบบเนี่ยมันมีธรรมชาติไมเหมือนกัน  ถา
เราจะเขียนใหรูเรื่องเราตองเขียนอีกแบบนึง  แลวสําคัญวาเราเขียนใหใครดวย  เวลานี้เนี่ยจะทํางาน
พวกประเภทที่เปนเคาเรียกขอตําแหนงเนี่ยเราตองดูวาใครเปนคนอาน  เราตองทําใหคนอานนะรูเรื่อง  
แตไมไดแปลวาทําใหคนกลุมเปาหมายที่เราจะนําเสนอความรูเนี่ยรูเรื่อง  ถูกปะ  มันคนละอยางกัน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 
 

เพราะฉะนั้นถาจะทําใหคนที่มาอานแลวยอมรับรูเรื่อง  เราตองเขียนแบบนึง  ตองทําแบบนึง  เพราะวา
ศักยภาพพื้นฐานนะ  ในการรับสื่อเนี่ยมันไมเหมือนกัน  แลวอีกอยางนึงรูปแบบของระบบอะ  บางที
มันปดกั้นวิธีการที่เหมาะสมอะ  คลาย ๆ มันใชวิธีคิดแบบเดิมอะ  มันถึงไมขยับไปตรงไหน (โชติวัฒน  
ปุณโณปถัมภ  2553) 

 
 ดังนั้นการใหเขียนอธิบายวาเพราะเหตุใดจึงเลือกทํางานออกมาในรูปแบบนี้  จึงไม
สามารถอธิบายไดโดยละเอียดตามรูปแบบงานวิจัย  การที่อาจารยสามารถสรางชิ้นงานหรือเขียน
ออกแบบไดนั้น  ตองผานกระบวนการคิด  ทดลองปฏิบัติหลายคร้ัง  เพื่อใหไดงานที่สมบูรณที่สุด
และมีคุณคา  ดังนั้นเมื่อผลงานถูกสงกลับโดยขอใหเพิ่มในสวนของการเขียนอธิบาย  อาจารยหลาย
ทานจึงเลือกนําเสนอผลงานชิ้นอื่นเพิ่มขึ้นไปแทน  เพราะอาจารยมีการทํางานสรางสรรคเปน
จํานวนมากอยูแลว  หากนําผลงานสรางสรรคช้ินนั้นมาแกไขดวยการเขียนอธิบายชี้แจง  ทําใหตอง
ใชเวลามากเพราะอาจารยไมถนัดในการเขียน  เพราะฉะนั้นการมองงานสรางสรรคไดอยางเขาใจ   
จึงตองใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณในสาขานั้น ๆ เปนผูประเมินจึงจะเขาใจ ซ่ึง
ปญหาในเรื่องของผูทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงานสรางสรรคนี้  ไมไดเกิดแคเฉพาะมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเทานั้น  หากแตมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอ่ืน ๆ ก็ประสบปญหานี้ดวยเชนเดียวกัน  ดังที่
อาจารยบางทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 
  สิ่งหนึ่งที่ทําใหอาจารยที่สอนทางดานศิลปะหรือวาดีไซนเนี่ยไมคอยมีกําลังใจในการทําวิจัย

มากก็เพราะวา  การประเมินผลเนี่ย  มันไมคอยแฟร  คือการประเมินผลหมายถึงวาเวลาจะขอตําแหนง  
ขอ ผศ.  ขออะไรอยางเงี้ย  ตองมีการประเมินใชมั้ยครับ  แลวทีนี้เนี่ยหลักการประเมินสวนใหญแลวมัน
จะเปนคณะผูทรงคุณวุฒิเคาจะเปนทางดานวิทยาศาสตรและวิศวะแบ็คกราวน  เพราะฉะนั้นเวลาเคาจะ
ตัดสินเคาจะตัดสินที่การพลับบิค  เปเปอร  การไปคอนเฟอเรนส  ลงเจอรนอลอะไรพวกเนี้ย  ซึ่งพวก
เนี่ยมันไมใชแนวถนัดของอาจารยที่เรียนมาทางดานสายศิลปะอยูแลว  อยางผมเนี่ยผมทํางานออกแบบ
ไดรางวัลมากมาย  ไดออกเอ็กซิบิช่ัน  ไดไปแสดงงานพวกเนี้ย  คะแนนพวกเนี้ยนอยกวาการเปน 

 เปเปอรธรรมดาอีกครับ ซึ่งตรงเนี้ย  บางทีเราก็นอยใจ   
  คือถาเคาเปลี่ยนหลักการใหคะแนนนะ  โหมันจะทําใหอาจารยคณะเหลาเนี้ยตองการทํางาน

วิจัยมากขึ้น  ที่มันเกี่ยวของกับงานออกแบบมากขึ้น (ภัทรพล  จันทรคํา  2553) 
 

 อยางไรก็ตามผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ไดมีความ
คิดเห็นวาทางมหาวิทยาลัยไดใชหลักเกณฑการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานสรางสรรคสาขา
ตาง ๆ ที่เหมาะสม  ดังที่ทานไดใหความคิดเห็นไว ดังนี้ 
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 ในแงของผูทรงคุณวุฒิเนี่ยนะ  โดยหลักการเนี่ยตองคิดถึงขอความจริงขอหนึ่งวา  คนสายไหนก็
ตองประเมินสายนั้น  แมกระทั่งคนวิทยาศาสตรเอง  วิทยาศาสตรเองยังมีต้ังหลายสาขา  ถูกมั้ย  เราเอา
คนนอกสายเราประเมินตัวเราไดมั้ย  ไมได  ไมมีใครยอมอยูแลว  คนสายไหนก็ตองคนสายนั้น  เพราะ
ง้ันฉันใดก็ฉันนั้นทางศิลปะหรือทางงานสรางสรรคก็ตองเชนเดียวกัน  คนเสนอผลงานเปนผลงานปน
จะไปเอาคนเพนทมาตัดสินไดหรอ  มันไมได  เขาใจความหมายมั้ย  มันก็ตองเปนคนสายไหนสายนั้น
อยูแลว  เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันไมใชประเด็นเลย  เพราะฉะนั้นตรงนี้เปนสิ่งที่  อยาลืมวาในความเปน
จริงมันไมใชใหคนขามสายมาตัดสินงานกัน  ทีนี้เราก็คือตองทําทําเนียบผูทรงคุณวุฒิขึ้นมาสิ (อริศร  
เทียนประเสริฐ  2553) 

 
 นอกจากนี้มีขอเสนอแนะสําหรับการทําผลงานสรางสรรคใหมีคุณลักษณะที่เหมาะสม  
สามารถผานเกณฑการประเมินผลงานสรางสรรค  โดยการจัดทําเอกสารประกอบการอธิบายที่ตอง
มีบทวิเคราะห  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความรูที่เกิดขึ้นจากการสรางสรรคผลงาน  นอกจากนี้ยังทําให
ผูอ่ืนสามารถศึกษาตอหรือดูแลวเขาใจได  โดยมีผูบริหารไดแสดงความคิดเห็นไว ดังนี้ 
 
  สิ่งที่ขาดของคนทางดานศิลปะไมไดทําคือ  งานสรางสรรคเหลานั้นตองมีบทวิเคราะหที่แสดง

ใหเห็นความกาวหนาทางวิชาการ  เมื่อคุณทําผลิตงานชิ้นหนึ่งไมวาศิลปะอะไรก็ตาม เชน ออกแบบ
เสื้อผา  คุณตองคิดวาทําไมคุณถึงมีแนวคิดใชวัสดุง้ี  ทําไมถึงออกแบบงี้  มันตองมีแหลงที่มาความคิดที่
ทําใหเกิดประโยชนตอวิชาการ  (มานี  เหลืองธนะอนันต  2553) 

 
  ขณะนี้ที่มันเปนประเด็นที่ถกเถียงกันมากเรื่องงานสรางสรรคก็คือวา  แมแตในกลุมคนซึ่งมี

ความเขาใจงานสรางสรรคดีนะ  เปนนักวิชาการอยู  อาจารย ศาสตราจารย ดร.เจตนา  หรือใครตอใคร
หลายคนพวกเนี้ย  คนกลุมเนี้ยเคาเขาใจงานสรางสรรคดี  แตเคายังมีความคิดเห็นวาการเสนอผลงาน
วิชาการเนี่ยไมใชเสนอเปนตัวช้ินงาน  แตมันควรจะมีเอกสารประกอบ  เอกสารนี่เองมันบงบอกถึงตัว
วิชาการที่ไดรับการบันทึกไว  ถายทอดได  สะสมเก็บใหคนอื่นดูได  วางานชิ้นนี้เนี่ยมันสรางจาก
พ้ืนฐานแนวคิดอะไร  วาทําไมมันมีอะไร  เหมือนที่เราทําเคาเรียกอะไรนะ  โบรชัวร  แตนั่นมันสั้น
ใชมั้ย  ที่นี่มันตองมีคอนเซปตของเรื่องใชมั้ย  มันมีวิธีคิดบางอยาง  เรื่องของสี  เรื่องของคอมโพซิช่ัน  
เรื่องของไมรูแหละ  นักศิลปนทั้งหลายเคามีแนวคิดแตก็ตองเขียนบันทึกออกมา  ซึ่งมีกลุมนักวิชาการ
ซึ่งเขาใจงานศิลปะ  ก็ยังคิดวางานสวนนี้มีความสําคัญจําเปนตองทําสอดคลองกับช้ินงาน  เพื่ออะไร  
เพื่อวาองคความรูเหลานี้ไดถูกบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร  คนรุนหลังจะไดเรียนรูงาน  มีการสง
ทอดภูมิปญญามาเรื่อย ๆ แตถาสงช้ินงานเนี่ย  ไมถึงรุนหรอก  อาจารยเฟอตายไปแลว  ดูทุกอยางสวย
แตไมรูมันเกิดขึ้นไดยังไง  เคาคนกลุมนี้ก็คิดวาถาอยางงี้ไมถือวาเปนการสั่งสมองคความรู  สวน
งานวิจัยเนี่ยเห็นมั้ยเคาทําเปนเลมเก็บไวกี่ปฉะนั้นก็เปนความรูที่ทุกคนไปรีวิวได  ตามไปดูได งานแต
ละช้ินนึกออกมั้ย  งานวิทยาศาสตร  งานสังคมศาสตร (อุทัย  ดุลยเกษม  2553) 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง “สภาพปญหาและอุปสรรคการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารย
คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมี
วัตถุประสงค 2 ประการ  ไดแก 1) เพื่อศึกษาสภาพการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ของอาจารย
คณะมัณฑนศิลป  2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ของอาจารย
คณะมัณฑนศิลป 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  ขาราชการตําแหนงอาจารย   พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ เปนบุคลากรสายวิชาการ  (สาย  ก)  และนักศึกษา   คณะมัณฑนศิลป  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข, สาย ค) ซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานวิจัยและงานสรางสรรคในสวนของคณะมัณฑนศิลป  ผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
อาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐสถาบันอื่น 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แนวทางสัมภาษณ  ซ่ึงสรางขึ้นจากแนวคิด  ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทําวิจัย  ตลอดจนงานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงมีประเด็นการสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพปญหาและอุปสรรคใน
การทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ของอาจารยคณะมัณฑนศิลป  โดยลักษณะของแบบสัมภาษณ
เปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบงออกเปน 3 ตอน  ไดแก  ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูล
ของผูใหสัมภาษณ  ไดแก  ช่ือ-นามสกุล  สังกัดภาควิชา  อายุ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  อายุราชการ  
ตําแหนงทางการบริหารและตําแหนงทางวิชาการ  ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพการทํางานวิจัย
และงานสรางสรรค  ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพปญหาอุปสรรคในการทํางานวิจัยและงาน
สรางสรรค   
 เมื่อไดขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่ภาคสนามแลว  ผูวิจัยจึงไดดําเนินการถอดความจาก
การอัดเสียง  แลวนํามาเรียบเรียงและจําแนกขอมูล  จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดเขียนเปนรายงานการ
วิจัย  สําหรับการวิเคราะหขอมูลในสวนของขอมูลเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยใชวิธีการสรางขอสรุปจาก
ขอมูล  วิเคราะห  และเชื่อมโยงของขอมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive analysis) 
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1. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  จากการวิจัยเร่ือง “สภาพปญหาและอุปสรรคการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคของ
อาจารยคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร” สามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล  ไดดังนี้ 
 
 การทํางานวิจัยถือเปนหนาที่หลักที่สําคัญอีกหนาที่หนึ่งของอาจารยนอกเหนือจากภาระ
งานสอน  เนื่องจากการทํางานวิจัยมีสวนชวยพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพ  เพราะอาจารยตอง
มีการคนควาหาขอมูล  เรียนรู  และทดลองทําสิ่งใหม ๆ เพื่อสรางองคความรู  หรืออาจนําความรู  
ประสบการณและองคความรูที่มีอยูเดิมมาประยุกตใชใหเปนประโยชนตอสวนรวมในดานการ
พัฒนาประเทศ  เชน การวิจัยเพื่อชวยเหลือสังคม  ดังนั้นการที่อาจารยไมสามารถทําหนาที่หลัก
สําคัญของตนไดอยางสมบูรณจะสงผลกระทบตอไปเปนลูกโซ   ซ่ึงแสดงให เห็นไดจาก
ความกาวหนาในการพัฒนาของประเทศนั้น ๆ 
 จากเหตุผลในการเลือกทํางานวิจัยของอาจารยดวยเหตุเพราะหนาที่  แมดูเหมือนเปนสิ่ง
ที่ตองกระทํา  แตนั่นกลับเปนผลดีที่เกี่ยวโยงถึงการสอนของอาจารยโดยตรง  ซ่ึงทําใหอาจารยมี
ความมั่นใจในการสอน  เพราะอาจารยที่มีความรูจะสามารถถายทอดและสอนใหนักศึกษาเขาใจ  
สามารถตอบขอซักถามในประเด็นที่สงสัยได  จึงทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  โดย
รูปแบบของการทํางานวิจัยของอาจารยสามารถสรุปไดเปน 2 ประเภท คือ  
 1. การวิจัยพื้นฐาน  คือ  เปนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม  หรือขยายฐานขององค
ความรูใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น  โดยมีการคนควาหาขอมูลหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชประกอบใน
งานวิจัย  ซ่ึงการทํางานวิจัยนี้ตองมีเอกสารประกอบ  เพื่อใชในการอางอิงและทําใหงานวิจัยมีความ
นาเชื่อถือ 
 2. การวิจัยประยุกต  มีหลายรูปแบบทั้งการทําวิจัยโดยนําเอาองคความรูหรือผลงานการ
ออกแบบที่มีอยู  มาประยุกตหรือปรับใชใหเกิดประโยชนตอสังคม  หรือการทําวิจัยที่นําผลงาน
สรางสรรคหรืองานออกแบบซึ่งทําไวแลว  มาดําเนินการรวบรวมแลววิเคราะหโดยใชรูปแบบ
ขั้นตอนของการทําวิจัยในการศึกษา  เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาใชในการปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ทํางานตอไป  หรืออาจเปนการจัดเก็บขอมูลแลวนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหและประมวลผล  
แลวนําผลที่ไดไปสูแนวทางการออกแบบ   
 การทํางานดานศิลปะมักถูกมองอยูในมุมแคบจํากัดเพียงแคเร่ืองของความสวย  ความ
งาม  ความพึงพอใจ ฯลฯ  ซ่ึงลวนเปนนามธรรมเปนสิ่งที่จับตองไมได  จึงทําใหดูเหมือนไมมี
หลักการหรือขาดเหตุผลในการอธิบายช้ินงานศิลปะนั้น  ซ่ึงที่จริงแลวการทํางานศิลปะนั้นมี
ขั้นตอน  กระบวนการคิด  และการทํางานไมตางกับการทํางานวิจัยทางดานสายอื่น ๆ ไมวาจะเปน
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ทางดานวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตร  ดังนั้นเพื่อใหการออกแบบทางดานศิลปะสามารถนํามาใช
ใหเกิดประโยชนและมีคุณคามากกวาจะมองเพียงแคเร่ืองของความงาม  การทํางานวิจัยทางดาน
ศิลปะจึงมีรูปแบบและระเบียบวิธีวิจัยเชนเดียวกัน  ทั้งการคนควาและรวบรวมขอมูล  การนําทฤษฎี
ที่เกี่ยวของมาประกอบการทํางาน  ซ่ึงนั่นจะทําใหการทํางานวิจัยทางดานศิลปะมีความนาเชื่อ  
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง  เพราะไดผานขั้นตอนกระบวนการคิดและทดลองปฏิบัติ
แลว 
 สําหรับเหตุผลในการเลือกทํางานวิจัยอยางเดียว  โดยไมทํางานสรางสรรคของอาจารย
ทางดานศิลปะเปนกรณีที่เกิดขึ้นนอยมาก  เนื่องจากอาจารยที่สอนทางดานศิลปะเปนผูที่ทํางาน
ทางดานศิลปะดวยอยูแลว  คือมีการลงมือปฏิบัติเพื่อผลิตช้ินงานศิลปะอยางสม่ําเสมอ  ดังนั้นโดย
ธรรมชาติของผูที่ทํางานทางดานศิลปะ  จึงเปนผูที่มีความถนัดในการลงมือปฏิบัติงานมากกวาการ
เขียน  แตในขณะเดียวกันก็มีอาจารยที่สอนในคณะทางดานศิลปะสวนหนึ่ง  ที่เลือกทํางานวิจัยเพียง
อยางเดียว  เนื่องจากอาจารยเหลานั้นไมไดจบในสาขาวิชาทางดานศิลปะ  แตทําการสอนในรายวิชา
ที่สาขาวิชานั้น ๆ ตองมีความเกี่ยวของ  ดังนั้นจึงทําใหอาจารยกลุมนี้ไมสามารถสรางผลงานศิลปะ
ไดอยางอาจารยที่มีพื้นฐานทางดานศิลปะและจบจากสาขาวิชาศิลปะโดยตรง เชน สาขาวิชาเครื่อง
เคลือบดินเผาและสาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ  จําเปนตองมีอาจารยที่มีความรูเกี่ยวกับทางดาน
วัสดุศาสตร  เนื่องจากสาขาวิชาทั้ง 2 เปนสาขาวิชาทางดานศิลปะท่ีจําเปนตองมีความรูในเรื่องของ
วัสดุที่จะนํามาใชในการผลิตชิ้นงาน  ซ่ึงการที่สาขาวิชามีอาจารยที่มีความรูเฉพาะทางเชนนี้
โดยเฉพาะ  จะทําใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูที่ดีและเปนประโยชนในการนําไปปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น  แตอาจารยที่สอนในรายวิชาเหลานี้จะจบจากสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร  ซ่ึงอาจารยจะมี
พื้นฐานความรูทางดานศิลปะอยูนอยมาก  แตในทางตรงกันขามอาจารยจะมีความชํานาญและถนัด
ในดานการทํางานวิจัยมากกวา  เนื่องจากเปนลักษณะโดยธรรมชาติของผูที่เรียนมาทางดานสาย
วิทยาศาสตร  ซ่ึงนั่นจึงทําใหอาจารยกลุมดังที่กลาวมานี้เลือกทํางานวิจัยเพียงอยางเดียว  แตถาหาก
จะใหอาจารยกลุมนี้ตองมีการทําผลงานสรางสรรครวมดวย  คงเปนเรื่องที่ไมสามารถกระทําได  
เนื่องจากศิลปะเปนเรื่องของนามธรรมขึ้นอยูกับความชอบของแตละบุคคล  ดังนั้นจึงไมสามารถไป
บังคับหรือออกกฎเกณฑเพื่อใหอาจารยทําในสิ่งที่ไมมีความถนัดได 
 และเหตุผลในการเลือกทํางานสรางสรรคอยางเดียวโดยไมทํางานวิจัย  เปนกรณีที่
อาจารยสวนมากกระทําอยู  เนื่องจากการทํางานสรางสรรคเปนส่ิงที่อาจารยทางดานศิลปะมีความ
ถนัดและปฏิบัติกันอยูแลว  แตการที่จะทําใหอาจารยหันมาสนใจและเพิ่มจํานวนการทํางานวิจัยให
มากขึ้นนั้น  จําเปนตองไดรับการสนับสนุนที่เปนรูปธรรมอยางจริงจังจากคณะฯ เพราะในปจจุบัน
ดวยกฎเกณฑตาง ๆ ที่ทําใหอาจารยตองมีการพัฒนาตนเองในเรื่องของการทํางานวิจัย  ซ่ึงเกี่ยวโยง
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ไปถึงการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  จึงทําใหอาจารยตองกระตือรือรนเรงดําเนินการในสวน
ของการทํางานวิจัยกันมากขึ้น  ถึงแมวาอาจารยสวนใหญจะไมมีความถนัดในการทํางานวิจัย  แต
อาจารยก็มีความพยายามในการดําเนินงานดังกลาว  ซ่ึงในสวนของทางคณะฯ ที่เกี่ยวของและ
สามารถกระทําได คือ การที่ผูบริหารมีการประกาศอยางชัดเจนถึงความสําคัญทั้งของการทํางานวิจัย
และงานสรางสรรค  รวมถึงการสรางความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องของรายละเอียด  ขั้นตอนการ
ทํางาน  รูปแบบวิธีที่ถูกตอง  และสิทธิตาง ๆ ที่อาจารยควรกระทํา  เพื่อใหอาจารยภายในคณะฯ 
ตระหนักและเห็นพองตองกันวาการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  เปนภาระหนาที่สําคัญที่พึง
ปฏิบัติในฐานะอาจารย  นอกจากนี้ควรมีการประกาศนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการทํางาน
วิจัยและงานสรางสรรคในดานตาง ๆ เชน การลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนามเพื่อใชในการทํางานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในวันทํางานราชการ  หากไมกระทบตอการเรียนการสอน  ใหถือเปนการ
ปฏิบัติงานราชการอยางหนึ่งโดยไมตองใชสิทธิวันลา  เปนตน  ซ่ึงถาหากผูบริหารของคณะฯ มีการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนในการสนับสนุนการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  อาจารยภายในคณะฯ ก็จะ
ถูกกระตุนไปโดยปริยาย  และมีแนวทางสําหรับการดําเนินงานของตนเองที่ชัดเจนดวยเชนกัน 
  ดานปญหาและอุปสรรคในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  ในเรื่องของการจัดสรร
เวลาไมใชประเด็นปญหา  เพราะขึ้นอยูกับการบริหารและจัดสรรเวลาในการทํางานของอาจารยแต
ละทานวา  มีความมุงมั่นและจริงจังในการทํางานแคไหน  เพราะถาหากอาจารยไดรับอนุมัติให
ทํางานวิจัย  อาจารยตองมีการวางแผนสําหรับการทํางาน  หรือแมแตการทํางานสรางสรรคเองก็ตอง
มีการวางแผนการปฏิบัติงานดวยเชนกัน  แตปญหาคือเมื่อไดทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคแลว  
มักจะขาดเวลาตอเนื่องในการทํางาน  เนื่องจากมีงานหรือภาระหนาที่อ่ืนเขามาแทรก  ทําใหตอง
หยุดทํางานไปชั่วขณะ  สําหรับการทํางานวิจัยอาจารยมักไมคอยทําอยางตอเนื่อง  ดังนั้นเมื่อเวลา
ผานไปจึงทําใหเกิดความรูสึกเบื่อไมอยากทําตอ  ซ่ึงเมื่อกลับมาเริ่มทํางานใหมอีกครั้ง  ทําใหตองใช
เวลานานในการรื้อฟนงานที่ไดทําคางไว  เพื่อท่ีจะสามารถทํางานตอไปใหมได  สําหรับการทํางาน
สรางสรรคมักจะกอใหเกิดความเสียหายตอช้ินงาน 
 ปญหาในเรื่องสภาพเศรษฐกิจถือเปนปญหาที่สําคัญตอการขัดขวางการทํางานวิจัยและ
งานสรางสรรค  เนื่องจากอาจารยตองคํานึงถึงการหารายไดเสริมใหกับตนเองและครอบครัว
นอกเหนือไปจากการไดรับเงินเดือน  จึงทําใหอาจารยใชเวลาที่สามารถทํางานวิจัยและงาน
สรางสรรคไปทํางานจางสวนตัวแทน  แตหากมองในแงที่เปนประโยชนถือไดวาอาจารยไดมีการ
พัฒนาทางดานการทํางานอยูตลอดเวลา  เพราะงานจางที่อาจารยรับทําก็คืองานสรางสรรคหรืองาน
ออกแบบนั่นเอง  นอกจากนั้นการทํางานในรูปแบบดังกลาวยังทําใหอาจารยมีความมั่นใจในการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น  เพราะทําใหอาจารยมีประสบการณ  สามารถชี้แนะแนวทางการทํางานให
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นักศึกษาไปปฏิบัติไดอยางชัดเจน  และอาจารยสามารถนําผลงานการออกแบบหรือประสบการณ
ดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชน  ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดเชนกัน  โดยการรวบรวม
ประสบการณการทํางานเขียนเรียบเรียงจัดทําเปนรูปเลมหนังสือ  เพื่อใชประกอบการสอนหรือเปน
หนังสือที่ใหความรูในแงของศิลปะ  นอกจากนั้นการทํางานจางของอาจารยยังทําใหคณะฯ เปนที่
รูจักมากยิ่งขึ้นดวย 
 ปญหาในเรื่องการเขียนรายละเอียดเพื่อขอทุนสนับสนุนทํางานวิจัย  ถึงแมวาขั้นตอนใน
การยื่นเรื่องเพื่อเสนอขอรับทุนในปจจุบันสามารถทําไดสะดวก  งายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  แต
สําหรับการเขียนรายละเอียดเพื่อช้ีแจงถึงโครงการยังคงเปนปญหาสําหรับอาจารยทางดานศิลปะ  
ดวยลักษณะเฉพาะของผูที่ทํางานดานศิลปะซึ่งไมถนัดในการเขียน  บวกกับการเขียนอธิบายในสิ่งที่
อาจารยตองการทําในโครงการ  ซ่ึงเกี่ยวของในเรื่องของนามธรรม  เพราะฉะนั้นวิธีการวัดผลจึงไม
สามารถประเมินผลไดในเชิงปริมาณ  เหมือนกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร  อีกทั้งผูทรงคุณวุฒิที่เปน
ผูอานและพิจารณาการใหทุนสวนใหญ  ลวนแตอยูในสาขาวิชาการทางสายวิทยาศาสตร  ซ่ึงทําให
คอนขางยากที่จะเขาใจการทํางานของอาจารยทางดานศิลปะ  เนื่องจากมีพื้นฐานทางการเรียนรูที่
ตางกัน  ดังนั้นการเขียนรายละเอียดโครงการทํางานวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน  เกิดปญหาอยางมากกับ
อาจารยทางดานศิลปะ  หลายครั้งที่ทําใหอาจารยไมไดรับทุนสนับสนุน 
 ปญหาในเรื่องขั้นตอนในการอนุมัติทํางานวิจัยใชเวลานาน ถึงแมวาจะมีแหลงทุน
สนับสนุนในการขอทํางานวิจัยโดยเฉพาะภายในสถาบันอยูเปนจํานวนมาก  แตดวยระยะเวลาใน
การยื่นเรื่องเพื่อขอรับทุนสนับสนุนคอนขางใชเวลานานกวาจะไดรับการอนุมัติใหจัดทําโครงการ  
จนถึงขั้นตอนรับงบประมาณไปดําเนินการ  ทําใหอาจารยสวนใหญรูสึกหมดกําลังใจตอการทํางาน
สวนหนึ่ง  เพราะในการทํางานวิจัยบางครั้งการเกิดขึ้นจากแรงผลักภายในจากตัวของอาจารยหรือที่
เรียกวา  ไฟในการทํางาน  ซ่ึงเปนชวงเวลาที่อาจารยกําลังมีพลังในการคิด  แสวงหา  คนควาและ
อยากทดลอง  แตเมื่อไดยื่นเรื่องขอทุนสนับสนุนทํางานวิจัยกวาจะไดผลตอบกลับมา  ทําใหพลังใน
การทํางานบางครั้งแผวลงหรือหมดไฟที่อยากทําวิจัยในเรื่องนั้น ๆ แลว  ที่สําคัญคือ  ทําใหแผนการ
ในการทํางานที่อาจารยไดวางไวคลาดเคลื่อนไมเปนไปตามแผนที่ไดวางไว  ไมวาจะเปนในเรื่อง
ของคาใชจาย  ระยะเวลาในการดําเนินการ  โดยเฉพาะในเรื่องของเวลานั้นเปนปญหาที่สําคัญมาก
ที่สุด  เนื่องจากเวลาในการทํางานของอาจารยสวนใหญตองทําภาระงานสอน  ดังนั้นอาจารยจะมี
เวลาในการทํางานวิจัยไดอยางเต็มที่เฉพาะในชวงปดภาคการศึกษาเทานั้น  ซ่ึงเปนระยะเวลาเพียง 
2-3 เดือน  และโดยสวนมากอาจารยเลือกทํางานวิจัยเพียงคนเดียวตอโครงการ  จึงทําใหระยะเวลาที่
กําหนดในการทําโครงการมีเวลาแค 1 ป  ซ่ึงกวาที่อาจารยไดรับการอนุมัติเพื่อใหดําเนินโครงการ  
และไดรับเงินงบประมาณก็ใชเวลาเกือบ 5 เดือน  นั่นเทากับชี้ใหเห็นวาระยะเวลาในการทํางานวิจัย
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จริงของอาจารยไดถูกเบียดบังไปโดยปริยาย   จึงทําใหอาจารยสวนใหญไมสามารถทํางานวิจัยเสร็จ
ไดทันตามกําหนดภายในระยะเวลา 1 ป  และตองมีการยื่นเรื่องเพื่อขอยืดระยะเวลาในการทํางาน
ตอไปอีก  และนี่จึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหการทํางานวิจัยถูกมองในแงลบวาเปนการทํางานที่ตอง
ใชเวลานาน  ขั้นตอนกระบวนการทํางานที่คอนขางยุงยาก  เพราะกวาจะไดมาซึ่งทุนสนับสนุนตอง
ใชเวลานานมาก  ซ่ึงถาหากมองถึงจุดสาเหตุเริ่มที่แทจริงแลว  จะพบวาปญหาเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต
กระบวนการแรกของการขอทุนสนับสนุน  นั่นก็คือการพิจารณาถึงหัวขอและความเหมาะสมของ
งบประมาณที่ไดขอ  ซ่ึงแทที่จริงแลวข้ันตอนการขอยื่นเรื่องไมไดมีความซับซอน  หากแตวาแตละ
ขั้นตอนใชระยะเวลามากจนเกินไป  จึงทําใหการทํางานวิจัยถูกมองวาดูนาเบื่อและเปนภาระ  และ
ปญหาดังกลาวนี้จะเกิดขึ้นแตเฉพาะหนวยงานภายในสถาบันเทานั้น 
 และจากปญหาในเรื่องของระยะเวลาในการอนุมัติจัดทําโครงการวิจัยที่คอนขางใชเวลา
มาก  จึงทําใหมีผลกระทบตอการประมาณคาใชจายในการทํางานของอาจารย  เพราะจากที่ได
ประมาณการคาใชจายในการทําวิจัยไวใหพอดี  แตกวาอาจารยจะไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจริง
กลายมาเปนอีกปหนึ่ง  ซ่ึงยอมตองมีความเสี่ยงของภาระคาใชจายที่ตองมีเพิ่มขึ้น  เพื่อเปนการลด
ความเสี่ยงดังกลาวที่อาจจะเกิดขึ้น  อาจารยผูทําวิจัยจึงไดประมาณการคาใชจายสูงเกินกวาที่
คณะกรรมการคิดวาเหมาะสม  ดังนั้นการขอยื่นเรื่องทํางานวิจัยบางโครงการจึงไมไดรับการอนุมัติ 
 และปญหาในเรื่องการประเมินผลงานสรางสรรค  โดยเฉพาะในเรื่องของการกําหนด
ผูทรงคุณวุฒิที่ไมไดอยูในสาขาเดียวกันมาเปนผูประเมินผลงานสรางสรรค  จึงทําใหเกิดปญหากับ
อาจารยที่นําเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  เนื่องจากผูทรงคุณวุฒิไมมีความรูและ
ความเขาใจในลักษณะงานทางศิลปะ  จึงทําใหผลงานสรางสรรคที่ยื่นขอไปถูกประเมินวาไมผาน
เกณฑ  ซ่ึงงานสรางสรรคสวนใหญที่ถูกตีกลับมา  มักใหแกไขดวยการเขียนคําอธิบายบรรยาย
ผลงานนั้น ๆ ซ่ึงผลงานทางดานศิลปะนั้นเปนการนําเสนอทางดานนามธรรมที่ไมอาจมีการตีความ
หรือกําหนดความหมายไดอยางชัดเจน  เพราะขึ้นอยูกับความคิดและความรูสึกของแตละบุคคล  
ดังนั้นหากมีการเขียนอธิบายโดยละเอียดเหมือนเชนการอธิบายทางวิทยาศาสตร  เทากับเปนการ
ช้ีนําเพื่อใหผูชมมีความคิดเชนเดียวกับผูสรางสรรค  ซ่ึงนั่นไมใชแนวทางของการทํางานทางดาน
ศิลปะ  ดังนั้นผลงานสรางสรรคทางดานศิลปะจึงตองใหผูเชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันเทานั้นเปนผู
ประเมิน  จึงจะเขาใจถึงขั้นตอน  เทคนิคการทํางานและทราบถึงคุณคาของงานสรางสรรคช้ินนั้น ๆ 
เหมือนเชนเดียวกับการประเมินผลงานสรางสรรคประเภทดนตรี  แมวาจะเปนงานศิลปะประเภท
หนึ่ง  แตจะใหผูทรงคุณวุฒิจากสาขาทัศนศิลปไปประเมินก็คงไมได  เพราะผูทรงคุณวุฒิทาง
ทัศนศิลปก็ไมมีความรูในลักษณะเฉพาะของการประพันธดนตรี  ทั้งในเรื่องของตัวโนต  เครื่อง
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ดนตรี  หรือการกําหนดทวงทํานอง  ที่จะทําใหสามารถวิเคราะหไดวาบทเพลงบรรเลงนี้มีความ
ไพเราะอยางไร  มีเทคนิคหรือเครื่องดนตรีอะไรบางที่อยูในบทเพลงนี้  เปนตน 
 
2. ขอจํากัดของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีขอจํากัด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลัง
ดําเนินการแกไขระเบียบ  หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินผลงานสรางสรรค  รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยของสาขาวิชาทางดาน
ศิลปะใหมีความเหมาะสม  จึงทําใหขอมูลในเรื่องของหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน
สรางสรรค  รวมถึงรูปแบบการเขียนโครงการในสวนที่ตองมีการอางอิงและวิเคราะหขาดหายไป 
 
3. ขอเสนอแนะ 
  ผลการวิจัยคร้ังนี้จะเห็นไดวาอาจารยคณะมัณฑนศิลปไดมีการทํางานวิจัยและงาน
สรางสรรคมาโดยตลอด  ถึงแมจะมีปญหาที่สงผลทําใหมีการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคมี
จํานวนไมมาก  แตปญหาเหลานั้นเกิดขึ้นจากปจจัยสวนบุคคลซึ่งสามารถแกไขจัดการได   ในขณะ
ที่ปญหาซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอกบางประการเปนส่ิงที่อาจารยไมสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลง
ได  หากแตตองไดรับความชวยเหลือและการสนับสนุน  ซ่ึงรวมถึงการดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของกับอาจารยโดยตรงดวยเชนกัน  โดยสามารถแยกเปนขอเสนอแนะตาง ๆไดดังนี้ 
 3.1  ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร 
  การที่คณะวิชาจะสามารถดําเนินการสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยและงาน
สรางสรรคใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นไดนั้น  ผูบริหารตองมีการกําหนดทิศทางนโยบายที่ชัดเจนวา   
จะใหมหาวิทยาลัยเนนทํางานวิจัยรวมกับการทํางานในพันธกิจอื่นใหเหมาะสมไดอยางไร  เพราะถา
ผูบริหารยังไมมีความชัดเจนแลว  คณะวิชาและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการทํางานวิจัยก็ไม
สามารถกําหนดแนวทางของตนเองไดเชนกัน  เพราะเมื่อตองทําตามที่ไดรับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย  แตละคณะวิชาหรือหนวยงานก็รับทําโดยที่ไมไดใหความสําคัญ  โดยถือเพียงเปน
หนาที่ที่ตองรับผิดชอบเทานั้น  ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจึงสะทอนใหเห็นถึงการขาดทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน  ไมวาจะเปนการเลือกทํางานวิจัยของอาจารยเพียงเพื่อเปนสวนประกอบ
หนึ่งของการนําไปเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  มีเพียงสวนนอยที่เกิดจากความตองการ
แสวงหาความรูอยางแทจริง  ดานหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการทํางานวิจัยของอาจารย  มีการ
ดําเนินงานที่ไมเอื้อตอการทํางานวิจัยมากนัก  ทั้งในเรื่องของระยะเวลาที่ใชดําเนินการแตละ
ขั้นตอนที่คอนขางใชเวลานาน  จนทําใหอาจารยหรือแมแตผูมีสวนเกี่ยวของเกิดความรูสึกเบื่อ
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หนาย   เพราะแมแตเร่ืองของการใชระเบียบราชการที่ใชดําเนินการ  หนวยงานที่มีลักษณะภาระงาน
ความรับผิดชอบเหมือนกัน  ก็ไมไดมีระเบียบการปฏิบัติงานในรูปแบบเดียวกัน  จึงสงผลทําใหการ
ทํางานวิจัยแตละโครงการเปนไปคอนขางลําบาก   
 3.2 ขอเสนอแนะสําหรับคณะมัณฑนศิลป   
  การประกาศนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  
และนโยบายนั้นตองแสดงใหเห็นอยางเปนรูปธรรม  เชน  การทํางานวิจัยในวันปฏิบัติงานราชการ  
คือใหอาจารยสามารถไปปฏิบัติงานเก็บขอมูลภาคสนามในวันและเวลาราชการไดโดยไมตองลา  
เนื่องจากปจจุบันอาจารยตองใชสิทธิวันลาของตนเอง  ทั้ง ๆ ที่สุดทายแลวเมื่ออาจารยทํางานวิจัย
เสร็จ  ผลที่ไดกลับมาก็คืนกลับสูคณะฯ ในการนับจํานวนผลงานวิจัยสําหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ซ่ึงนโยบายดังกลาวนี้หากไดดําเนินการจะเปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานวิจัยใหกับอาจารยเพิ่มมากขึ้น 
  นอกจากนั้นคณะฯ ตองมีการประกาศอยางชัดเจน  เพื่อแจงใหอาจารยทราบถึง
หนวยงานหรือบุคคลที่ชวยดูแลประสานงาน  และใหความชวยเหลืออาจารยในการทํางานวิจัย  
เพื่อใหอาจารยสามารถทํางานวิจัยไดอยางคลองตัวและมีเวลาสําหรับทํางานวิจัยมากขึ้น สงผลทําให
งานวิจัยมีคุณภาพ  และอาจารยมีแรงกระตุนที่อยากจะทํางานวิจัยเพิ่มขึ้นดวย  ซ่ึงรวมถึงอาจารยที่
ยังไมกลาทํางานวิจัยอันเนื่องมาจากความไมถนัดในการเขียน  นอกจากนั้นควรจัดใหมีการจัดอบรม
หรือสัมมนาอยางตอเนื่อง  ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  เพื่อสรางความ
เขาใจและปรับทัศนคติที่ดี  อีกทั้งอาจมีการจัดตั้งกลุมอาจารยที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  เพื่อ
คอยเปนกลุมพี่เล้ียงที่คอยดูแลและใหคําปรึกษากับอาจารยที่ตองการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค  
ซ่ึงชวยใหอาจารยที่ยังไมเคยทํางานวิจัยหรือไมสามารถเขียนอธิบายงานสรางสรรคใหมีแนวทางใน
การทํางานที่ถูกตองได 
  สําหรับส่ิงที่คณะฯ ควรเรงดําเนินการประการหนึ่ง คือ การรวบรวมรายนาม
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ พรอมกับยื่นเรื่องแจงใหทางสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทราบ  เพื่อใหทางสถาบันไดนํามาใชเปนขอมูลสําหรับการดําเนินการพิจารณาทุนงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค  รวมถึงการนํามาใชเปนขอมูลในการดําเนินการประเมินผลงานสรางสรรค  ซ่ึง
จะชวยลดปญหาในเรื่องของความเขาใจที่ไมตรงกัน  โดยเฉพาะในเรื่องของการใชผูทรงคุณวุฒิที่
ไมตรงกับสาขาวิชาเปนผูพิจารณาทุนและการประเมินผลงานสรางสรรค 
  สําหรับทุนสนับสนุนโดยเฉพาะงานสรางสรรค  ซ่ึงคณะฯ ไดกําหนดใหอาจารย
ตองมีการแสดงผลงานสรางสรรคเปนประจําทุกปในชวงเดือนตุลาคม  แตคณะฯ สามารถ
สนับสนุนทุนดังกลาวใหอาจารยแตละทานเปนจํานวนนอยมาก  และการสรางสรรคผลงานดังกลาว
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ของอาจารยเหมือนเปนการถูกบังคับใหทํามากกวาความรูสึกที่อยากทํา  ดังนั้นคณะฯ ควรมีการจัด
ประชุมภายในอาจารยอาจเปนชวงสัมมนาอาจารยประจําป  เพื่อหาแนวทางในการทํางานวาจะทํา
เชนไรใหอาจารยทํางานสรางสรรคอยางมีความสุขมิใชเปนงานที่ถูกบังคับใหตองทํา  รวมถึงการ
ขอความรวมมือของอาจารยในคณะฯ  เพื่อระดมทุนสนับสนุนในการจัดทําการแสดงผลงาน
ดังกลาวจากหนวยงานภายนอก  ดวยการใชเครือขายของอาจารยแตละทานในการหาผูสนับสนุน
งบประมาณ  เพื่อนํามาใชเปนคาใชจายสําหรับทํางานสรางสรรคหรือสูจิบัตร  เพราะถาหากคณะฯ 
สามารถมีทุนในการสนับสนุนการทํางานสรางสรรคเพิ่มมากขึ้น  ผลงานสรางสรรคของอาจารย
ยอมตองดีขึ้นดวยเชนกัน  เพราะเปนการชวยอาจารยประหยัดคาใชจาย  เนื่องจากในปจจุบันการ
ทํางานสรางสรรคของอาจารยแตละชิ้น  ตองใชทุนสวนตัวเปนจํานวนมากอยูแลว  นอกจากนี้การ
ทํากิจกรรมดังกลาวยังเปนการชวยสรางความสามัคคี  และการทํางานรวมกันเปนทีมใหกับอาจารย
อีกดวย  นอกจากนี้ควรมีการกําชับเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของใหทํางานอยางรอบคอบ  เชน  การ
จัดเก็บประวัติขอมูลและประวัติการทํางานของอาจารยใหเปนระบบ  เพื่องายตอการนําขอมูลมาใช
ในการทําสูจิบัตร  โดยที่ไมตองขอประวัติของอาจารยใหมเปนประจําทุกป 
  นอกจากนั้นคณะฯ ควรมีการประชาสัมพันธการแสดงผลงานสรางสรรคของ
อาจารยซ่ึงจัดขึ้นประจําปใหเปนที่รูจักกวางขวางมากขึ้น  เพื่อเปนการเผยแพรและแสดงศักยภาพ
ของอาจารยในคณะฯ ใหเปนที่รูจัก  เนื่องจากในปจจุบันการแสดงผลงานของอาจารยผูชมสวนใหญ
เปนนักเรียนและนักศึกษา  ซ่ึงถาหากไมใชผูที่มีความสนใจทางดานศิลปะแลวจะไมทราบ  ดังนั้น
คณะฯ จึงควรมีการประชาสัมพันธงานในสื่อที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  โดยใชเครือขายตาง ๆ ของ
คณะฯ ที่มีอยูทั้งสื่อโทรทัศน  วิทยุ  อินเตอรเน็ตและสื่อส่ิงพิมพ  นอกจากนี้คณะฯ อาจมีการ
นําเสนอในที่สาธารณะอื่น ๆ มิใชเพียงจํากัดอยูแคในหอศิลปของคณะฯ  เพื่อเปนการเผยแพรใหกับ
คนทั่วไปไดรูจักมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากอาจมีบุคคลภายนอกที่ไมกลาเขาชมงานในหอศิลปของคณะฯ 
เพราะพื้นที่ในมหาวิทยาลัยดูเปนพื้นที่เฉพาะ  ที่สําคัญคือลักษณะนิสัยของคนไทยที่ไมคุนชินกับ
การเดินเขาไปชื่นชมความงามผลงานทางดานศิลปะมากนัก  เพราะหากไมใชคนที่อยูในแวดวง
ดังกลาวก็จะรูสึกเคอะเขินกับการเดินชมงาน  เพื่อใหงานศิลปะเปนงานที่มุงนําเสนอตอมวลชน
อยางแทจริง  คณะฯ จึงควรมีการพัฒนาในดานการประชาสัมพันธเร่ืองการนําเสนอขาวสารตาง ๆ 
ใหมากขึ้น  ไมใชจํากัดเฉพาะแคเร่ืองการนําเสนอผลงานทางดานศิลปะเทานั้น  แตรวมถึงขาวสารที่
เปนประโยชนในดานตาง ๆ ของคณะฯ ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนกับภาพลักษณของคณะฯ เองดวย  
  ในสวนของหอศิลปของคณะฯ ที่ใชแสดงงานผลงาน คณะฯ ควรมีการสนับสนุน
ใหอาจารยไดใชพื้นที่ดังกลาวโดยไมคิดคาใชจาย  หรืออาจมีการเรียกเก็บในราคาถูกใหกับอาจารย
ที่ทํางานสรางสรรคที่ใชทุนสวนตัวของตนเอง  เนื่องจากการทํางานสรางสรรคดังกลาวมีคาใชจาย
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สูงอยูแลว  เพื่อเปนการชวยเหลือและสนับสนุนอาจารยจึงควรปรับเปลี่ยนนโยบายการใชหอศิลป
และการเรียกเก็บคาใชจาย  รวมถึงคณะกรรมการหอศิลปฯ อาจมีการจัดทําอุปกรณติดตั้งสําเร็จรูปที่
ใชในการแสดงผลงานหรือจัดนิทรรศการภายนอกสําหรับใหเชา  เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับ 
หอศิลปอีกทาง  เพราะคณะฯ ก็มีศักยภาพโดยอาจารยสามารถออกแบบอุปกรณดังกลาวใหมี
รูปแบบที่สวยงามและทันสมัยได  อีกทั้งยังมีโรงปฏิบัติงานที่เจาหนาที่สามารถสรางชิ้นงานตาม
รูปแบบที่อาจารยออกแบบได 
  คณะฯ ควรดําเนินนโยบายรวมมือกับหนวยงานภายนอก  หรือเครือขายที่อาจารย
แตละทานมีอยูนํามาใชใหเกิดประโยชนแกคณะฯ ใหมากยิ่งขึ้น  อาจเริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล
เครือขายตาง ๆ จากอาจารย  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอคณะฯ  เชน  
มีสํานักพิมพที่พรอมจะพิมพบทความหรือตําราใหกับอาจารย  ซ่ึงคณะฯ อาจใชความรวมมือกับ
สํานักพิมพดังกลาวในการพิมพหนังสือของคณะฯ  หรือการพิมพสูจิบัตรที่คณะฯ ตองพิมพอยูเสมอ  
โดยมีการตกลงในเรื่องของรายไดที่เปนธรรมกับทั้งสองฝาย  ซ่ึงก็จะทําใหคณะฯ ทุนคาใชจายใน
สวนของการพิมพหนังสือ  ตํารา  หรือไมก็สูจิบัตร  เปนตน 
 3.3  ขอเสนอแนะสําหรับอาจารย 
  อาจารยตองมีการฝกเขียนและจดบันทึก  เพราะงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตองมี
การเขียน  เพื่ออธิบายใหผูอ่ืนสามารถทําความเขาใจไดในเบื้องตน  ดังนั้นอาจารยตองมีการปรับตัว  
โดยเริ่มจากการจดบันทึกทีละเล็กละนอย  ลองฝกเขียนบรรยาย  หลังจากนั้นจึงนําขอมูลการเขียน
ดังกลาวมาใหอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานการทํางานวิจัยชวยปรับแก  เพราะถึงแมวางาน
สรางสรรคบางชิ้นตองใหผูเชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันนั้นเปนผูประเมิน แตการใหขอมูลเบื้องตน
สําหรับผูที่ไดมาเห็นผลงานควรมีการเขียนอธิบายเบื้องตนในรูปแบบการอธิบายอยางงานวิจัย  
เพราะงานสรางสรรคบางชิ้นมีการนําเสนอในที่สาธารณะ  ผูที่ไดชมสวนใหญไมมีพื้นฐานความรู  
ความเขาใจทางดานศิลปะ  จึงควรตองมีขอมูลเบื้องตนเพื่อประกอบในการแสดงงาน 
  แนวทางที่จะทําใหผลงานสรางสรรคมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  จําเปนตองทําความ
เขาใจกอนวาแทที่จริงแลวงานสรางสรรคก็คืองานวิจัยช้ินหนึ่ง  ดังนั้นการเขาใจวางานสรางสรรค
ช้ินดังกลาวมีที่มาของความคิด  ขั้นตอนและเทคนิคในการสรางสรรคอยางไร  จําเปนตองให
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูในสาขาเดียวกันเทานั้นเปนผูประเมินผล  ซ่ึงนั่นหมายถึงการเปลี่ยน
กฎเกณฑในการกําหนดผูทรงคุณวุฒิสําหรับการอานงานวิจัยและประเมินผลงานสรางสรรค  โดย
ยึดหลักของความเปนจริงวาสาขาวิชาทางศิลปะมีการทํางานที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวไมเหมือนกับ
การทํางานวิจัยในสาขาอื่น  ซ่ึงใชผูทรงคุณวุฒิทางสาขาอื่นมาเปนผูประเมินไมได   เพราะแมแตงาน
ดานศิลปะเองก็ยังมีความแตกตางกัน  เชน  จะใหผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลปประเมินผลงานของ
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อาจารยที่ทํางานศิลปะดานการออกแบบบางครั้งก็ไมสามารถเขาใจงานนั้นได  การทํางานในแตละ
สาขาวิชาจึงมีลักษณะเฉพาะตัวของตนเอง  ผูที่ทํางานและอยูในแวดวงสาขาวิชาเดียวกันเทานั้นจึง
จะเขาใจ   ดังนั้นผูที่ออกกฎเกณฑจึงควรตองนึกถึงแงของความเปนจริงนี้   ซ่ึงถาหากมีการปรับ
ระเบียบแกไขกฎเกณฑดังกลาวได  จะมีผลตอการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารย และเปนแรง
กระตุนสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยและงานสรางสรรคมากขึ้น   อีกทั้งยังเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน  เพราะการทํางานวิจัยไมใชอาจารยเพียงฝายเดียวเทานั้นที่ไดรับประโยชน  
หากแตผลที่สะทอนกลับมาก็คือ คณะ  มหาวิทยาลัย  รวมถึงประเทศที่ไดรับประโยชนดวยเชนกัน 
  การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑการกําหนดผูทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงาน
สรางสรรคคงไมสามารถดําเนินการไดอยางฉับพลัน  แตใชวาจะเปนทางออกสุดทายที่ตองเฝารอ
คําตอบ  เพราะอาจารยผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการสรางสรรคผลงานเหลานั้น  ควรตองมีการ
ปรับเปลี่ยนธรรมชาติของความเปนศิลปนรวมดวยครึ่งทาง  คือ  ตองมีการยอมรับในการเขียน
อธิบายรายละเอียดผลงานสรางสรรคช้ินนั้น ๆ ดวย  โดยอาจมีการกําหนดกรอบหรือหัวขอ สําหรับ
การเขียนอธิบายผลงานเทานั้น   เชน   ที่มาของความคิดในการรังสรรคผลงาน   ขั้นตอน  
กระบวนการ  วิธีการและเทคนิคของการทํางาน  เปนตน  แตคงไมถึงกับตองชี้แจงรายละเอียด
ทั้งหมดเหมือนเชนการวิจัยทดลองทางวิทยาศาสตร  เพราะการทํางานสรางสรรคเปนการทํางานที่
เกิดขึ้นจากแรงกระตุนภายในจิตใจและมุงหวังเพื่อใหเกิดผลทางจิตใจของผูที่ไดสัมผัสเชนกัน  
ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในทั้งอารมณ  ความรูสึก  และความคิดของผูที่ไดสัมผัสผลงานสรางสรรค  
ลวนเปนนามธรรมและไมมีสามารถกําหนดไดวาจะตองเปนไปตามที่ผูสรางสรรคคิดเอาไว   เพราะ
การรับชมผลงานสรางสรรคทางศิลปะนั้นใหอิสระทางความคิดและจินตนาการของผูรับชมแตละ
คน  ซ่ึงนั่นคือเอกลักษณของงานศิลปะ  ที่ไมมีคําตอบหรือกฎเกณฑใดตายตัว  หากแตขึ้นอยูกับตัว
ผูรับชมผลงานนั้นเอง  และนี่คือส่ิงที่ผูทํางานสรางสรรคงานทางดานศิลปะไมสามารถอธิบายใหกับ
ผูรับชมได  เพราะเทากับเปนการชี้นําเพื่อใหผูรับชมตองคิดเห็นหรือรูสึกเชนเดียวกับตน  ซ่ึงนั่น
ไมใชวิถีของการทํางานทางดานศิลปะ   
 3.4 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ในอนาคตหากมีความเปนไปไดในการจัดประเภทและลักษณะการทํางาน
ผลงานวิจัยใหม  อาจกําหนดวาผลงานสรางสรรคไมตองมีการเขียนเอกสารประกอบในการอธิบาย  
ตามรูปแบบของการทํางานวิจัยทางสายวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตร  เพราะการทํางานสรางสรรค
เปนงานที่เกิดขึ้นจากประสบการณ  ความคิดและความรูสึกของผูสราง  ซ่ึงลวนเกิดขึ้นจากมูลเหตุ
ปจจัยภายในจึงไมสามารถนํามาอธิบายหรือตีความ  เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจตามความรูสึกของสรางได  
ดังนั้นส่ิงที่เกิดขึ้นกับผูชมจึงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นภายในของแตละบุคคลเอง  ซ่ึงในตางประเทศ  เชน  
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สหราชอาณาจักร  หรือสหรัฐอเมริกา  ถือวางานสรางสรรคเปนงานวิจัยรูปแบบหนึ่ง  ที่ไมตองมี
การเขียนบรรยายประกอบผลงานหรือเอกสารประกอบผลงาน  เนื่องจากการประเมินผลงาน
สรางสรรคนั้นจะใหผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ เปนผูประเมิน  รวมถึงการประเมินผลจากระดับ
มาตรฐานของหอศิลปที่ไปแสดงผลงานสรางสรรค  ซ่ึงมีการกําหนดเกณฑดวยเชนกัน  เชน  หาก
แสดงในหอศิลประดับทองถ่ินจะไมผานเกณฑการประเมิน  เปนตน 
 3.5 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 
  3.5.1  ควรมีการศึกษาถึงรายละเอียดที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ที่ใช
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะองคประกอบที่ 4 ที่วาดวยเรื่องของการวิจัย  เพื่อเปน
แนวทางในการกําหนดเกณฑที่เหมาะสม  ซ่ึงแยกตามลักษณะธรรมชาติการทํางานของแตละสาขา 
  3.5.2 ผลการวิจัยที่ไดโดยเฉพาะในเรื่องของงานสรางสรรค  ในสวนที่เกี่ยวของ
กับรูปแบบการเขียนเพื่อใชในการเขียนขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  และหลักเกณฑที่ใชในการ
ประเมินผลงานสรางสรรคยังไมมีความสมบูรณ  เนื่องจากกําลังอยูในชวงดําเนินการปรับเปลี่ยนให
เหมาะสม  ดังนั้นจึงควรทําการศึกษาวิจัยถึงผลของการปรับเปลี่ยนดังกลาว  เพื่อจะไดทราบถึง
ปญหาหรือส่ิงที่ควรปรับปรุง 
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