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บทคัดยอ 
 
 การวิจยัคร้ังนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อพฒนาผลิตภัณฑผาทอของกลุมบานเนินขาม จังหวดัชัยนาท เปน
เสื้อผาสุภาพ สึภาพสตรี เคหะสิ่งทอ และของที่ระลึก และแผยแพรความรูสูชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ
จากผาทอพื้นบานสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ประชากรเปาหมายและกลมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 
กลุมทอผากิ่งอําเภอเนนิขาม จังหวดัชัยนาท ประกอบดวย ตําบลเนินขาม ตําบลสุขเดือนหา ตําบลกบกเตี้ย 
โดยกําหนดใหมีจํานวนผูเขารับการอบรมตามเปาหมาย จํานวน 60 คน โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจยัประกอบดวยแบบประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑจากสิ่งทอ (ตนแบบ) จํานวน 4 ประเภท ตามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ  และแบบประเมินผล
การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม 
 ผลการวิจัย พบวา 
 การประเมินคณุภาพผลิตภัณฑส่ิงทอ ไดแก เสื้อผาสุภาพบุรุษ เสื้อผาสุภาพสตรี เคหะสิ่งทอ และ
ของที่ระลึก โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ผลิตภัณฑจากสิ่งทอของบานเนินขามที่คณะผูวจิัยดําเนินการ
พัฒนารูปแบบโดยใชวัตถุดิบเปนสิ่งทอพื้นฐาน มาจัดทําเปนผลิตภัณฑตนแบบ 4 ประเภท ๆ ละ 5 รูปแบบ 
ตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในขอบขายของงานวิจยัฉบับนีผ้ลการประเมินพบวา ผลิตภัณฑทั้ง 4 ประเภท และ
ทุกรูปแบบของผลิตภัณฑมีผลการประเมินวามีคุณภาพอยูในระดับเหมาะสมมาก ถึง เหมาะสมมากที่สุด ใน
รายการประเมนิทั้ง 6 ดาน ไดแกความเหมาะสมดานรูปแบบดานขนาด ดานสี ดานลวดลาย ดานประโยชน
ใชสอย และความเหมาะสมโดยภาพรวม 
 การประเมินผลการจัดฝกอบรมการทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอ ทั้ง 4 ประเภท โดยผูเขารับการอบรม
เปนผูประเมิน ผลโดยสรุปพบวา ดานขอมูลทั่วไปของผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 31-40 ป สวนใหญเปนแมบาน และมีรายไดตอเดือนอยูในเกณฑนอยกวา 5,000 บาท สวนผลการ
ประเมินดานการจัดอบรมเชิงปฏิบัตการ โดยสรุปพบวา ผูเขารับการอบรมมีความรูเกีย่วกับผลิตภัณฑ
ประเภทตาง ๆ กอนเขารับการอบรมอยูในระดับนอย ปานกลาง เปนสวนใหญ และแสดงความคิดเห็นวา
ไดรับความรูเพิ่มขึ้นภายหลังเขารับการฝกอบรมแลวอยูในระดับปานกลาง ถึงระดับมาก ผูเขารับการอบรม
แสดงความคิดเห็นวาเทคนิค และวิธีการถายทอดความรูของวิทยากรมคีวามเหมาะสมอยูในระดับมาก สวน
ดานเนื้อหา และรายละเอยีดของเอกสารประกอบการอบรมสวนใหญคิดเห็นวาความเหมาะสมอยูในระดบั
มากที่สุดและผูเขารับการอบรมในกลุมนี ้ มีความตองการใหมีการจัดอบรมเรื่องการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑส่ิงทอในโอกาสตอไป อยูในระดับมากที่สุด 
 
 



ABSTRACT 
 
 The  purposes  of  this  research  were  to  develop  woven  fabric  products  from  Baan Noen 
Kham Group, Chinat,  into  men’ clothes, women’ clothes, household  textiles as well as souvenirs, and to  
disseminate  knowledge  on the development of new products using local woven fabrics to attain to the 
Community Product Standard. The 60 samples were drawn through the purposive sampling method from 
the population in King Amphur Noen Kham Weaving Group ,comprising Tambon Noen Kham , Tambon 
Sook Deuan Ha and Tambon Kabok Tia . The research was conducted with the training program , the 
quality evaluation form for accessing 4 types of products developed from woven fabrics according to 
specialists’ opinions, and the  training process       evaluation  form accessed by the trainees.  
 The result of the study were  : 
Four types of woven products--men’s clothes, women’s clothes, household textiles and souvenirs–each 
comprising 5 types, developed by the research committee within the research framework and accessed by 
5 specialists, were all found to have very suitable to most suitable quality in 6 aspects of quality  
suitability, namely : sizes, colors, designs, practicability, and  all  round suitability. 
The training program  consisted of  4 workshops according to the types of woven products. Most of the 
trainees were women, aged 31-40, whose occupations were housewives with the income less than 5,000 
baht per month. Before the workshop, they had little to moderate knowledge whereas after the workshop, 
they had moderate to a lot of knowledge. The resource persons’ training techniques and processes and the 
contents and the details in the training materials were rated very suitable and most suitable respectively. 
All trainees want to join the future training programs on the development of woven fabrics products in the 
‘most’  level. 
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