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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยเรื่อง การผลิตเครื่องปั้นดินเผาประติมากรรมนกฮูกส าหรับการท่องเที่ยว ครั้งนี้             
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาการผลิตรูปแบบเครื่องปั้นดินเผา ท าการผลิตประติมากรรม
เครื่องปั้นดินเผานกฮูกให้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และของฝากส าหรับนักท่องเที่ยวในชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนด่านเกวียนให้มีจ านวนเพิ่มข้ึน และเพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งเรียนวิชาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
เซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ านวน 86 คน ให้มีความรู้
ความเข้าใจและทักษะในขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผานกฮูก ด าเนินการวิจัย
ด้วยการทดลอง โดยใช้วัตถุดิบคือดินปั้นด่านเกวียน ใช้เครื่องมือวาดภาพอออกแบบประติมากรรมนกฮูก 
จ านวน 10 ภาพ แล้วท าการเลือก 1 แบบ เพ่ือน ามาทดลองท าตามขั้นตอน เริ่มจากการเตรียมเนื้อดินปั้น
น าไปขึ้นรูปตกแต่งแล้วน าไปเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 
จากนั้นท าการวาดแบบเป็นลายเส้น 2 มิติ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการน าไปสอนเพ่ือสร้างความรู้และ
ความเข้าใจ  มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติ ณ โรงปฏิบัติการเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา ใช้แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ขึ้น น ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย  
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมเครื่องปั้นดินเผา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2554 ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 84.90 มีอายุมากกว่า 21 ปี คิด
เป็นร้อยละ 60.50 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 69.80 และนักศึกษาส่วน
ใหญ่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาบัญชี คิดเป็นร้อยละ 22.10  ระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัด
นิทรรศการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” ของผู้ตอบ
แบบประเมินซึ่งเป็นนักศึกษา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.51, 
S.D.=0.522) ซึ่งรายการประเมินที่มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดคือ ความทันสมัยและ
ความเหมาะสมของเนื้อหาในการอบรม ( X =4.59, S.D.=0.561)   
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Abstract 
 

This research, The owl sculpture pottery production for tourism. Aims to 
study history of pottery production patterns. The production of owl pottery as a 
souvenir products and souvenirs for tourists in the community of Dan Kwian pottery 
products, Chok Chai district, Nakhon Ratchasima province. Included, the promotion 
and development of personal who have expertise in Dan Kwian pottery to increasing. 
To transfer knowledge to students in the first semester of academic year 2554. The 
eighty-six students are learning in Ceramics Technology Program, Faculty of Industrial 
Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The knowledge and skills in the 
process of making pottery owl sculpture. This research process using by experiment 
with Dan Kwian clay body and sculpture design for 10 owl images. Then, choose one 
model to the experimental procedure, the first by preparing the clay and 
decorations. Formerly, fired at 1200 °C in reduction atmospheric combustion. Then, 
drawing a line two-dimensional and transfer of knowledge with practical training to 
creating a knowledge and understanding. Moreover, the organized workshops and 
training at the operating theaters ceramic technology, Faculty of Industrial 
Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, by using a comments on the 
assessment activities. Additionally, the data were analyzed with statistically, standard 
deviation interpretation average.  

The results showed that the students are trained in pottery on first semester 
of academic year 2554, whose are the response assessment. The most are female 
84.90 percentage over the last 21 years old, 60.50 percentage. The students are 
enrolled in bachelor's degree in three years at 69.80 percentage. And the most 
students are studying in the field of accounting is 22.10 percentage. The opinions on 
the appropriateness of the exhibition to convey knowledge. The inspiration ideas 
with the development of life sciences of those students. The overall opinion that the 
most appropriate level ( ̅ = 4.51, S.D. = 0.522), which evaluates the list with the 
comment that the most appropriate are modernization and the content of training ( ̅ 

= 4.59, S.D. = 0.561). 


