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บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในการพัฒนาและสรางบัณฑิตใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
สรางประโยชนตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะใน
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 4 คน และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 4 ชั้นป จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบ
สัมภาษณผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรี และแบบสอบถามนักศึกษา เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ ความถี่ และการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความเห็นตอบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ที่มีตอภาค
ธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในเกณฑมากที่สุดไดแก มีการฝกใหนักศึกษามีระเบียบตรงตอเวลา มีการสรางจิตสํานึก
สงเสริมใหมีความซ่ือสัตยสุจริตในการในการประกอบอาชีพเปนอันดับ1 เปนทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม (Affective 
Domain) มากที่สุด ในสวนของประเด็นดานความรู (Cognitive Domain) และดานการปฏิบัติ (Psychomotor 
Domain) เปนดานรองลงมา  

ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรีเห็นดวยมากที่สุดวาสาขาวิชา มีบทบาทในการเตรียมนักศึกษา
ใหมีทั้งความรูความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพทางศิลปกรรม เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกงานที่สนใจ
ระหวางเรียน และมีบทบาทในการผลิตนักศึกษาที่มีความรูในเรื่องของศิลปะ  ทําใหเปนที่ตองการของธุรกิจทางศิลปะ 
ความรูในศาสตรทางศิลปะที่ตองมี ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันมากที่สุดคือความรูในเรื่องของทฤษฎีสี 
หลักการออกแบบ การจัดองคประกอบทางศิลปะ ความรูในศาสตรดานอ่ืน คือเรื่องการตลาด การทําโฆษณา
ประชาสัมพันธ การประเมินราคางาน การคิดกําไร ขาดทุน ทักษะและการฝกปฏิบัติที่ตองมีคือการใชโปรแกรม Adobe 
Photoshop, CorelDraw ทักษะและการฝกปฏิบัติทางศาสตรดานธุรกิจคือทักษะในการตอนรับลูกคา การพูดเสนองาน 
การเจรจาตอรองราคา คุณธรรมจริยธรรม คือความรักในอาชีพที่ทํา ความซ่ือสัตยสุจริต และมีวินัยตรงตอเวลา 
ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะตองการเห็นสาขาวิชาผลิตนักศึกษาที่จบออกไปมีความรูทางดานศิลปะ ดานการออกแบบ 
สามารถทํางานในภาคธุรกิจศิลปะได แนวโนมและอนาคตควรจัดใหนักศึกษาไดแสดงผลงานการสรางสรรคระหวางเรียน 
นอกจากงานที่จะแสดงเม่ือจบการศึกษา เพื่อใหผูประกอบการไดชมผลงานและติดตอนักศึกษาเขาทํางานในสถาน
ประกอบการน้ันๆ ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ ควรจัดโครงการพานักศึกษามาดูงานตามสถานประกอบการตางๆ เพื่อเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดรูจักและเลือกทีท่ํางานไดตรงความตองการ ซ่ึงจะทําใหนักศึกษานําความรูไปใชประโยชนไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน  
คําสําคัญ : บทบาทสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป), ภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี                         

 

 
 



Abstract 
 

         This research aimed to find out the role of the Program of Fine and Applied Arts 

(Applied Arts Design), Faculty of Humanities and social sciences Rambhai Barni Rajabhat University, in 

developing and producing graduates efficiency and beneficial creativity in art business sector in 

Chanthaburi. The sample was divided into two groups: 4 entrepreneurs of the arts in Chanthaburi and 

40 undergraduates of the Program of Fine and Applied Arts (Applied Arts Design), Faculty of 

Humanities and social sciences Rambhai Barni Rajabhat University. The research tools consisted of 

interviews with the first group and questionnaires for the second group. The questionnaire used was a 

5-point rating scale. Data was analyzed using statistical means of percentage, frequency distribution, 

and content analysis.  

The research results found that undergraduates showed their opinions in the role of the 
Program of Fine and Applied Arts (Applied Arts Design) toward art business in Chanthaburi at the 
highest level which were teaching them to be punctual, creating awareness, and encouraging honesty 
in arts entrepreneurship. For Ethics skills, Affective Domain ranked at the most, whereas Cognitive 
Domain and Psychomotor Domain ranked respectively. 

While entrepreneurs in Chanthaburi rated at the most agreed that this program plays an 
important role in preparing undergraduates to have knowledge and skills of fine arts career. Allowing 
them to explore their interests in internship while studying and producing efficient graduates in fine 
art that was required for the art business. Entrepreneurs agreed at most that undergraduates must 
know about color theory, design principles, artistic composition, marketing, advertisement, knowing 
how to evaluate price of art, profit and loss, and computer skills in Adobe Photoshop and CorelDraw. 
Furthermore, developing the knowledge of basic business principles such as introduction, 
presentation, negotiation, and ethics. However, entrepreneurs need the program to produce 
graduates to be able to apply knowledge for the art business. Based on the finding the suggestions 
were that the program should provide an exhibition for undergraduates during their semester to 
present their arts and introduce themselves to entrepreneurs. The other suggestion was to organize a 
visit in art business in order to find undergraduates’ needs which can apply their knowledge to     
actual utilization in everyday life.                                                                                                                 
Keywords : Role of the School of Fine Arts (Design Applied Arts), The arts business sector in 
Chanthaburi                                                                                                                               
 

บทนํา                                                                                                                                                                    

 

  การศึกษาดานศิลปะมีความจําเปนที่จะตองฝกใหนักศึกษามีทักษะในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545-2559 ไดระบุวาการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะหและแกปญหาดวย
ตนเอง(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2545) ซ่ึงการแกปญหาดวยตนเองน้ีมีความสําคัญในการประกอบอาชีพ
ตางๆ ดังที่หลักสูตรศิลปกรรม(ออกแบบประยุกตศิลป) กลาววาจากสถาณการณในปจจุบันที่มีการแขงขันในภาคธุรกิจ จึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะใชผูมีความรู ความชํานาญทางดานศิลปะ เพื่อใชในการออกแบบรูปแบบสินคา และบรรจุภัณฑตางๆ
(หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต,2555) เชนน้ีการจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคลองดังกลาวจึงมีความสําคัญ
เรงดวน สกนธ ภูงามด(ี2547) กลาววาธุรกิจน้ันหมายถึงงานที่เก่ียวของกับการผลิต(Production) การซ้ือ(Purchasing)และการ
ขาย(Selling) และในการเริ่มตนประกอบธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดยอม ตองมีขั้นตอนเปนลําดับ 



 จังหวัดจันทบุรีมีสถานที่ทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งนํ้าตก ทะเล ดํานํ้า รวมทั้งเที่ยว
ชมแหลงประวัติศาสตรตาง ๆ นอกจากน้ียังเปนแหลงเจียระไนพลอยที่มีชื่อเสียงที่สุด และกวา 80 % ของพลอยที่
จําหนายทั่วโลก (แผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดจันทบุรี,2554) เชนน้ีธุรกิจทางศิลปะจึงมีสวนสําคัญในการผลักดัน
การเจริญเติบโตของจังหวัด ไมวาจะเปนในเรื่องของการทําส่ือโฆษณา ปายรานคา ปายประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 
การออกแบบผลิตภัณฑสินคา เครื่องประดับ ธุรกิจทางศิลปะเหลาน้ีจึงเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก และการแขงขันก็มีเพิ่มขึ้น 
ตามความตองการของตลาด ในสวนของมหาลัยจึงควรมีสวนสงเสริมผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมออกสูภาคธุรกิจ ซ่ึงใน
สวนของนักศึกษาบางครั้งอาจจะยังไมเห็นถึงความสําคัญ หรือการเรียนการสอนน้ันอาจจะยังไมสอดคลองกับธุรกิจศิลปะ
ที่มีอยูมากพอ การที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาออกไปแลวสามารถประกอบธุกิจของตนเอง หรือในสถานประกอบการ
ตางๆน้ันจึงเปนเรื่องที่ตองมีการพูดคุยแลกเปล่ียนกันระหวางจังหวัด ชุมชน สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยที่ผลิต
บัณฑิตดานศิลปกรรม   

ผูวิจัยจึงเห็นวาการศึกษาถึงบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนความตองการของภาคธ
รุกิจศิลปะ สามารถทําใหการดําเนินธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีขับเคล่ือนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 

        เพื่อทราบถึงบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในการพัฒนาและสรางบัณฑิตใหมีประสิทธิภาพ สามารถสรางประโยชน ตอภาคธุรกิจ
ศิลปะในจังหวัดจันทบุร ี
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
        1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
                  การศึกษางานวิจัยเรื่องน้ี ผลผลิตหลัก (Outcome)  คือ บทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัด
จันทบุรี ตลอดจนความตองการของภาคธรุกิจศิลปะ สามารถทําใหการดําเนินธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีขับเคล่ือน
ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        2. จํานวนประชากร/ กลุมเปาหมาย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยน้ีไดแก ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุร ีและนักศึกษาสาขาวิชา 
ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) 
       3. ขอบเขตดานสถานที ่
                 ภาคธุรกิจศิลปะ จังหวัดจันทบุรี  
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
         เพื่อใหงานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงคจึงไดกําหนดวิธีการดําเนินวิจัยดังตอไปน้ี 

1.  การศึกษาคนควาขอมูล 
2.  การกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4.  การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
6.  การวิเคราะหขอมูล 
7.  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 



เครื่องมือการวิจัย  
 

         การวิจัยครั้งน้ีใชแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เก่ียวกับ
บทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ีโดยมีรายละเอียดของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังน้ี 

1. แบบสอบถามเรื่องบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ีมีรายละเอียดดังน้ี 
    ตอนที่1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check-List) และคําถามปลายเปด (Open end) ซ่ึงประกอบไปดวยขอคําถามเก่ียวกับ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ประเภทธุรกิจและประสบการณดานประกอบธุรกิจศิลปะ  
    ตอนที่2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปจจุบัน ความตองการ และบทบาทของสาขาวิชา
ศิลปกรรม    ) ออกแบบประยุกตศิลป  (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาค
ธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ  

2.แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุร ีมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

  ตอนที่1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณปลายเปด  
               (Open-end)  

  ตอนที่2 ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป)     
                                  คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอ  
                                  ภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัด จันทบุรมีีลักษณะเปนแบบสัมภาษณปลายเปด    
                                  (Open-end) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  
ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามนักศึก ษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 40 คน 
  สามารถวิเคราะหขอมูล จากแบบสอบถามนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมในเรื่องบทบาทของสาขาวิชา 
ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะใน 
จังหวัดจันทบุร ีพบวานักศึกษามีความเห็นวาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) มีการปฏิบัติอยูในเกณฑ 
มากที่สุดไดแก การฝกใหนักศึกษามีระเบียบและตรงตอเวลา และมีการสรางจิตสํานึกสงเสริมใหนักศึกษามีความซ่ือ 
สัตยสุจริตในการในการประกอบอาชีพธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรเีทากัน (4.63) รองลงมาคือสาขาวิชาศิลปกรรม  
(ออกแบบประยุกตศิลป) พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นชุมชน และมีสวนผลักดันในการ 
สรางใหนักศึกษาสามารถสรางอาชีพและรายไดเก่ียวกับธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรเีทากัน (4.50)  
  สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) มีการปฏิบัติอยูในเกณฑมาก ไดแก สรางโอกาสในการเรียนรูของ
นักศึกษา และสนับสนุนใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพเก่ียวกับธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี (4.45) มีวิชาเรียนที่
หลาก หลายตรงตามความตองการของภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ี(4.45) มีกระบวนการเรียนการสอนที่ให
นักศึกษาไดปฏิบัติทดลอง การทํางานที่เก่ียว ของกับธุรกิจทางศิลปะ (4.28) ใหบริการวิชาการและสนองตอบความ
ตองการของภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ี(4.20) และมีส่ือที่ใชประกอบการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดปฏิบัติ
ทดลองการทํางานที่เก่ียวของกับธุรกิจทางศิลปะ (4.05) ตามลําดับ 
  สามารถวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในเรื่องบทบาทของ
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอ
ภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ีดังน้ี 



  2.1ความเขาใจของผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในเรื่องบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม 

(ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะใน
จังหวัดจันทบุร ีมีประเด็น 3 ประเด็น คือเปนสาขาวิชาที่สําคัญมาก เพราะผูเรียนไดรับความรู ในเรื่องของศิลปะที่จะทํา

ใหผูเรียนไดเปดมุมมองใหมๆในเรื่องราวของศิลปะ และสามารถนําไปใชปรับปรุงผลงานตนเองใหมีความเหมาะสมกับพื้น
ถิ่นจันทบุรีได (2คน) สาขาวิชาที่สําคัญมาก เพราะเปนการสรางความเขาใจในแนวความคิด ของศิลปนที่สรางงานศิลปะ 
ทําใหผูเรียนมีความเปนศิลปนเม่ือเวลาจบมาประกอบอาชีพ ผลงานออกแบบจะไดมีมีสุนทรียภาพทางศิลปะ (1คน) และ
เปนสาขาวิชาสําคัญมาก เพราะเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น (1คน) 
  2.2 ความคิดเห็นตอบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็น
ดวยมากที่สุดวาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป ) มีบทบาทในการเตรียมนักศึกษาใหมีทั้งความรู
ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาซีพทางศิลปกรรม เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทดลองฝกงานที่ชอบและสนใจ
ระหวางเรียน (2คน) 
การใหความรูกับนักศึกษาในเรื่องของศิลปะ ภูมิปญญาพื้นบานในจังหวัดจันทบุรีใหมาก เพื่อนักศึกษาจะไดมีความรูใน
รากเหงาของตนเอง กอนที่จะเรียนรูเรื่องศิลปะสากล (1คน) และมีบทบาทในการผลิตนักศึกษาที่มีความรูในเรื่องของ
ศิลปะ ทําใหเปนที่ตองการของธุรกิจทางศิลปะ (1คน)                          
  2.3 ความรูในศาสตรทางศิลปะที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอ
ภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันมากที่สุดคือความรูในเรื่องของทฤษฎีสี 
หลักการออกแบบ การจัดองคประกอบทางศิลปะ (4คน) 
  2.4 ความรูในศาสตรดานอ่ืนๆที่นอกเหนือจากศาสตรทางศิลปะที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ

ประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ี
ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือ ความรูในเรื่องการตลาด การทําโฆษณาประชาสัมพันธ การประเมินราคางาน 
การคิดกําไร ขาดทุน (3คน) และการทําบัญชีรายรับรายจาย (1คน) 
  2.5 ทักษะและการฝกปฏิบัติที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอ
ภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือ 
ความรูในเรื่องการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบงาน เชนโปรแกรม Adobe Photoshop, CorelDraw (3คน) 
และ โปรแกรม Adobe Illustrator (1คน) 
  2.6 ทักษะและการฝกปฏิบัติทางศาสตรดานธุรกิจที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตอง
มีเพื่อประโยชนตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือทักษะในการตอนรับ
ลูกคา การพูดเสนองานลูกคา การเจรจาตอรองราคา (4คน)  

2.7 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อ
ประโยชนตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือความรักในอาชีพที่ทํา ความ
ซ่ือสัตยสุจริต และความมีวินัยตรงตอเวลา (4คน) 
  2.8 ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะความตองการเห็นบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในทิศทาง
ดังน้ี คือสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองผลิตนักศึกษาที่จบออกไปแลวมีความรูทางดานศิลปะ การ
ออกแบบสามารถทํางานในภาคธุรกิจศิลปะไดทันที (2คน) เม่ือนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) จบ
ออกไปทํางานจริงในภาคธุรกิจนาจะมีการตั้งกลุม หรือสมาคมผูประกอบการธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี เพื่อใหมีการ
รวมมือและการกําหนดราคาตลาดได (1คน) และสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) นาจะมีการจัดอบรมให
ความรูกับผูประกอบการธุรกิจในสวนของงานศิลปะใหมๆ (1คน) 
   2.9 ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเสนอวาแนวโนม/อนาคตของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) 
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีเทากันคือ
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป)  



จัดใหนักศึกษาไดแสดงผลงานการสรางสรรคระหวางเรียน นอกเหนือจากงานที่นักศึกษาจะแสดงเม่ือจบการศึกษา เพื่อให
ผูประกอบการไดเห็นและชมผลงานการออกแบบของนักศึกษา เพื่อการติดตอทาบทามนักศึกษาเขาทํางานในสถาน
ประปรอบการน้ันๆ (2คน) และสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) จัดอบรมใหความรูผูประกอบ หรือการจัด
ใหผูประกอบไดเขามาพูดคุยกับนักศึกษา ในดานของประการณการประกอบอาชีพ (2คน) 
  2.10 ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ ตอบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัด
จันทบุรีคืออยากใหสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) จัดโครงการพานักศึกษามาศึกษาดูงานเที่ยวชม ตาม
สถานประกอบการตางๆเพื่อการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรูจักและสามารถเลือกที่ทํางานไดตรงความตองการ (2คน) และ
อยากใหสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ฝกใหนักศึกษาสามารถใชอุปกรณ เครื่องมือในการทํางานปายอิงค
เจ็ท เพื่อนักศึกษาจะไดนําไปใชประกอบอาชีพเม่ือจบออกไป (2คน) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
        นักศึกษามีความเห็นวาบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัด
จันทบุรีสวนใหญอยูในเกณฑมาก และในสวนของเกณฑมากที่สุดไดแก มีการฝกใหนักศึกษามี ระเบียบตรงตอเวลา 
สาขาวิชาศิลปกรรมมีการสรางจิตสํานึกสงเสริมใหนักศึกษามีความซ่ือสัตยสุจริตในการในการประกอบอาชีพธุรกิจศิลปะ
ในจังหวัดจันทบุรีเทากันเปนลําดับที่ 1 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาทางสาขาวิชาศิลปกรรมไดมีการเนนใหนักศึกษาเกิดทักษะดาน
คุณธรรมจริยธรรม (Affective Domain) มากที่สุด เปนอันดับ 1 สอดคลองกับวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) ได
กลาวถึงการสอนในระดับอุดมศึกษาวาจําเปนที่จะตองตองเนนการอบรมฝกฝนคนใหมีความดี อาจารยและผูเรียนจะตอง
พัฒนาทักษะการคนควาวิจัย ดังน้ันในการเรียนการสอนจึงตองสงเสริมใหผูสอนและผูเรียนตองพัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู การวิเคราะห การรวบรวมขอมูล และการนําเสนอขอคนพบใหม  ในสวนของประเด็นดานความรู (Cognitive 
Domain) และดานการปฏิบัติ (Psychomotor Domain)  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมเห็นดวยอยูในสวนรองลงมาคือ
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นชุมชน และมีสวน
ผลักดันในการสรางใหนักศึกษาสามารถสรางอาชีพและรายไดเก่ียวกับธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีเทากันเปนลําดับที่ 2 
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) สรางโอกาสในการเรียนรูของนักศึกษา และสนับสนุนใหนักศึกษาไดฝก
ประสบการณวิชาชีพเก่ียวกับธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี เปนลําดับที่ 3 มีวิชาเรียนที่หลาก หลายตรงตามความตองการ
ของภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี เปนลําดับที่ 4 มีกระบวนการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดปฏิบัติทดลอง การ
ทํางานที่เก่ียว ของกับธุรกิจทางศิลปะ เปนลําดับที่ 5 ใหบริการวิชาการและสนองตอบความตองการของภาคธุรกิจศิลปะ
ในจังหวัดจันทบุรี เปนลําดับที่ 6 และมีส่ือที่ใชประกอบการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดปฏิบัติทดลองการทํางานที่
เก่ียวของกับธุรกิจทางศิลปะเปนลําดับที ่7 

ความเขาใจของผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในเรื่องบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม 
(ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะใน
จังหวัดจันทบุร ีคือเปนสาขาวิชาที่สําคัญมาก เพราะผูเรียนไดรับความรู ในเรื่องของศิลปะที่จะทําใหผูเรียนไดเปดมุมมอง
ใหมๆในเรื่องราวของศิลปะ และสามารถนําไปใชปรับปรุงผลงานตนเองใหมีความเหมาะสมกับพื้นถิ่นจันทบุรีได ทําให
ผูเรียนมีความเปนศิลปนเม่ือเวลาจบมาประกอบอาชีพ ผลงานออกแบบจะไดมีมีสุนทรียภาพทางศิลปะ  และเปนการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น สอดคลองกับสราวุฒิ ใจแจง (2550) ที่กลาววาการรับรูคุณคาของศิลปะ จะสงเสริม
ผูเรียนใหมีจิตใจที่งดงาม มีสุนทรียภาพ เห็นคุณคาความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกทางภูมิ
ปญญาของคนในชาติ เปนจุดกําเนิดของการสรางสรรคผลงานทางศิลปะอันมีคุณคา รวมถึงสรางจิตสํานึกในการพิทักษ
รักษาศิลปกรรมในทองถิ่นของตน ซ่ึงเปนภูมิปญญาของคนในชาติ                                                

ความคิดเห็นตอบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นดวยมากที่สุด
วาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) มีบทบาทในการเตรียมนักศึกษาใหมีทั้งความรูความสามารถ และทักษะ
ในการประกอบอาชีพ ทางศิลปกรรม เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทดลองฝกงานที่ชอบและสนใจระหวางเรียน และมี
บทบาทในการผลิตนักศึกษาที่มีความรูในเรื่องของศิลปะ ทําใหเปนที่ตองการของธุรกิจทางศิลปะ สอดคลองกับจรัส 
สุวรรณเวลา (2540) ที่ไดกลาววาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการจัดการศึกษาที่มีเปามายในการสรางผูที่มีความรู



ความสามารถ และทักษะเฉพาะในรายวิชาหรือวิชาชีพสาขาน้ันๆ ในหลักสูตรจะมีสาขาวิชาพื้นฐานเพื่อสรางความรูความ
เขาใจในศาสตรตางๆที่เก่ียวของกับวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ และมีวิชาชีพเฉพาะที่มุงสรางความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพน้ันๆ  

ความรูในศาสตรทางศิลปะที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอภาค
ธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันมากที่สุดคือความรูในเรื่องของทฤษฎีสี หลักการ
ออกแบบ การจัดองคประกอบทางศิลปะ เน้ือหาที่มีความเหมาะสมจึงตองเปนเน้ือหาที่ครอบคลุมความรูที่หลากหลาย
เปนทักษะที่สามารถบูรณาการความรูตางๆเขาดวยกันได ซ่ึงสอดคลองกับฤทัยรัตน ธรเสนา (2544) ที่กลาววา ทักษะการ
คิดเปนพื้นฐานสําคัญในการคิด บุคคลจะคิดไดดี จําเปนตองมีทักษะ การคิดที่จําเปนมาบางแลว และทักษะที ่ มี
กระบวนการขั้นตอนมากและซับซอนซ่ึงสวนใหญจะตองใชทักษะพื้นฐานหลายทักษะผสมกัน ซ่ึงจะเรียกวา ทักษะการคิด
ขั้นสูง                                                                      

ความรูในศาสตรดานอ่ืนๆที่นอกเหนือจากศาสตรทางศิลปะที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต
ศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือ ความรูในเรื่อง
การตลาด การทําโฆษณาประชาสัมพันธ การประเมินราคางาน การคิดกําไร ขาดทุน และถาสามารถทําบัญชีรายรับ
รายจายยิ่งจะเปนประโยชนในการทําธุรกิจเน้ือหาที่มีความเหมาะสมจึงตองเปนเน้ือหาที่ครอบคลุมความรูในหลากหลาย
สาขา ทักษะที่สามารถบูรณาการความรูตางๆเขาดวยกันได ซ่ึงสอดคลองกับฤทัยรัตน ธรเสนา (2544) ที่กลาววา ทักษะ
การคิดเปนพื้นฐานสําคัญในการคิด บุคคลจะคิดไดดีจําเปนตองมีทักษะ การคิดที่จําเปนมาบางแลว และทักษะที่มี
กระบวนการขั้นตอนมากและซับซอนซ่ึงสวนใหญจะตองใชทักษะพื้นฐานหลายทักษะผสมกัน ซ่ึงจะเรียกวา ทักษะการคิด
ขั้นสูง 

ทักษะและการฝกปฏิบัติที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอภาค
ธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือความรูในเรื่องการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การออกแบบงาน เชนโปรแกรม Adobe Photoshop, CorelDraw สอดคลองกับจําเนียร ศิลปวานิช (2538) ที่กลาววา
การศึกษาในระดับปริญญาตรี  หรือปริญญาบัณฑิต  มีเปาหมายในการสรางผูที่มีความรูความสามารถ  และทักษะเฉพาะ
ในวิชาการหรือวิชาชีพสาขาน้ันๆ ในระดับตน  หลังจากน้ันอาจฝกฝนเพิ่มเติมเปนการเฉพาะหรือศึกษาเพิ่มเติมใน
ระดับสูงขึ้น  เพื่อประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง  ในหลักสูตรจะมีสาขาวิชาพื้นฐานเพื่อสรางความรูความเขาใจในศาสตร
ตางๆ  ที่เก่ียวของกับวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ  โดยมุงใหมีหลักที่สามารถนําไปใชปรับวิชาการตามสถานการณที่
เปล่ียนแปลงได   

ทักษะและการฝกปฏิบัติทางศาสตรดานธุรกิจที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมี
เพื่อประโยชนตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือทักษะในการตอนรับลูกคา 
การพูดเสนองานลูกคา การเจรจาตอรองราคา สอดคลองกับอุทุมพร  จามรมาน (2530) ที่กลาววาการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาเปนการเรียนการสอนที่มีความแตกตางจากระดับอ่ืนในแงที่เปนการการเนนการเสาะแสวงหาความรู  
ความจริง  การเรียนการสอนจึงเปนการพัฒนาใหเกิดทักษะ  เกิดความรู  เกิดความรัก  และมีทัศนคติที่ดีตลอดจนมี
คุณธรรมในอาชีพที่จะทําในอนาคต   

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชน
ตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือความรักในอาชีพที่ทํา ความซื่อสัตย
สุจริต และความมีวินัยตรงตอเวลา สอดคลองกับวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) ไดกลาวถึงการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาวาจําเปนที่จะตองตองเนนการอบรมฝกฝนคนใหมีความดี อาจารยและผูเรียนจะตองพัฒนาทักษะการ
คนควาวิจัย ดังน้ันในการเรียนการสอนจึงตองสงเสริมใหผูสอนและผูเรียนตองพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู  การ
วิเคราะห การรวบรวมขอมูล และการนําเสนอขอคนพบใหม   

ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะความตองการเห็นบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในทิศทางดังน้ี 
คือสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองผลิตนักศึกษาที่จบออกไปแลวมีความรูทางดานศิลปะ การออกแบบ
สามารถทํางานในภาคธุรกิจศิลปะไดทันที เม่ือนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) จบออกไปทํางาน
จริงในภาคธุรกิจนาจะมีการตั้งกลุม หรือสมาคมผูประกอบการธุรกิจศลิปะในจังหวัดจันทบุรี เพื่อใหมีการรวมมือและการ
กําหนดราคาตลาดได และสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) นาจะมีการจัดอบรมใหความรูกับผูประกอบการ



ธุรกิจในสวนของงานศิลปะใหมๆ สอดคลองกับวิชัย วงษใหญ ( 2537 ) ที่กลาววาการเรียนการสอนไมวาจะเปนระดับใด 
จะมีองคประกอบที่เก่ียวของสัมพันธกันอยู 3 ประการดวยกันคือ ผูเรียน ผูสอน และปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน 
การสอนแตละครั้งยอมแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการสอน เน้ือหาสาระ การเสาะแสวงหาความรูหรือกลวิธีการ
สอนที่ผูสอนเลือกนํามาใชใหเหมาะสมกับผูเรียน 

ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเสนอวาแนวโนม/อนาคตของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะ
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี คือสาขาวิชา
ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) จัดใหนักศึกษาไดแสดงผลงานการสรางสรรคระหวางเรียน นอกเหนือจากงานที่
นักศึกษาจะแสดงเม่ือจบการศึกษา เพื่อใหผูประกอบการไดเห็นและชมผลงานการออกแบบของนักศึกษา เพื่อการติดตอ
ทาบทามนักศึกษาเขาทํางานในสถานประปรอบการน้ันๆ และสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) นาจะมีการ
จัดอบรมใหความรูผูประกอบ หรือการจัดใหผูประกอบไดเขามาพูดคุยกับนักศึกษา ในดานของประการณการประกอบ
อาชีพ สอดคลองกับวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530) ที่กลาวถึงการสอนระดับอุดมศึกษาวา การสอนที่ดีน้ันผูสอน
ตองรูจักวิธีการถายทอดความรู ความคิด ใหผูเรียนโดยใชวิธีการแตกตางกันออกไปอยางเหมาะสมและนาสนใจ 

ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ ตอบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัด
จันทบุรีคืออยากใหสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) จัดโครงการพานักศึกษามาศึกษาดูงานเที่ยวชม ตาม
สถานประกอบการตางๆเพื่อการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรูจักและสามารถเลือกที่ทํางานไดตรงความตองการ และอยาก
ใหสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ฝกใหนักศึกษาสามารถใชอุปกรณ เครื่องมือในการทํางานปายอิงคเจ็ท 
เพื่อนักศึกษาจะไดนําไปใชประกอบอาชีพเม่ือจบออกไป สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) 
ที่กลาวถึงแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 ไววานอกจากการจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหนักเรียนมีโอกาสไดเลือก
เรียนในส่ิงที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดแลว ยังตองสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักการคิดวิเคราะหและแกปญหา
ดวยตนเอง เกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง และสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน  
 

ขอเสนอแนะ                                                                                                       
 

  ควรมีการศึกษาวิจัยบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอชุมชนทองถิ่นในฐานะสาขาวิชาที่มีความสอดคลองสัมพันธ กับ
วัฒนธรรมและสังคมไทย                                                                                                                                          
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