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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 

โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กลุมตัวอยาง 3 กลุม ประกอบดวย กลุมที่ 1 ผูตองขังทั้งที่มี

และไมมปีระสบการณทอผาไหม จาํนวน 35 คน กลุมที ่2 ผูบรหิารและเจาหนาทีข่องทัณฑสถานหญงิเชยีงใหม

ที่มีสวนเกี่ยวของกับกลุมฝกวิชาชีพทอผาไหม จํานวน 5 คน และกลุมที่ 3 วิทยากรสอนทอผาไหม เครื่องมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม การสัมภาษณ การจัดสนทนากลุม การสังเกตและบันทึก     

ในแบบบันทึกกิจกรรม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content 
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Analysis) ผลการวิจยัไดหลกัสตูรวชิาชพีทอผาไหมของทัณฑสถานหญงิ คอืหลักสูตรวชิาชพีทอผาไหมยกดอก 

(ลายนารีสานฝน) มีจุดประสงคหลักของหลักสูตรเพื่อใหผูตองขังมีความรูและความเขาใจในกระบวนการ      

ทอผาไหมยกดอกจนเกดิทักษะสามารถปฏิบตัไิด  ระยะเวลาในเรยีน จาํนวน 380 ชัว่โมง โครงสรางของหลกัสูตร

วิชาชีพ ประกอบดวย (1) ภาพรวมของกระบวนการทอผาไหม (2) วัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือที่ใชในการ      

ทอผาไหม (3) การกรอไหม (4) การสาวไหม  (5) การเขาฟนหัวและเขาหัวมวน  (6) การเก็บตะกอเขาเหยียบ/

การเก็บตะกอผืนผา (7) การเขียนลาย (8) การคัดลาย (9) การเก็บตะกอดอก (10) การทอผาและตรวจเช็ค

ความเรียบรอยของผืนผา (11) การตลาดผาไหมไทย (12) การวัดและประเมิน 

คําสําคัญ
 การพัฒนาหลักสูตร   หลักสูตรวิชาชีพทอผาไหม   ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม

Abstract
 The research aimed at developing Thai Silk Weaving Vocational Curriculum for Chiang Mai 

Women Correctional Institution. It was a participatory action research. There were 3 samples       

comprised of Group 1: 35 prisoners with and without experience of silk weaving, Group 2: 5         

management and officials from Chiang Mai Women Correctional Institution who were involved with 

the Thai silk weaving training group, and Group 3: a Thai silk weaving instructor. The tools for        

collecting data were the questionnaires, interview, group discussion, observation and recording in 

the activity log. Statistics used for data analysis included percentage and mean. The content 

analysis was also applied.The research findings resulted in the Thai Silk Weaving Vocational         

Curriculum for Women Correctional Institutionwhich is Brocade Thai Silk Weaving Vocational         

Curriculum (Naree Sanfan Pattern). The main objective of the curriculum is to provide the prisoners 

with knowledge and understanding of the Brocade Thai silk weaving process until they gain a skill 

and can actually perform the work. The learning duration was 380 hours. The structure of the        

vocational curriculum consisted of (1) The overview of the silk weaving process, (2) The materials 

and tools used in silk weaving, (3) Silk spinning, (4) Silk reeling (5) Thread winding and sewing 

frame arrangement, (6) Threads pattern arrangement by heddles (keb-ta-ko-khao-yeab),                        

(7) Drawing flower design, (8) Inserting flower design, (9) Designing thread by heddles (keb-ta-ko-dok), 

(10) Weaving and checking the fabric, (11) Thai Silk marketing and (12) Measurement   and evaluation. 

Keywords
 Curriculum Development, Thai Silk Weaving Vocational Curriculum, Chiang Mai Women 

Correctional Institution
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บทนํา
 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม หรือที่รูจักกันในนาม “คุกหญิงเชียงใหม” เปน 1 ใน 3 ของทัณฑสถาน     

ทัว่ประเทศ ซึง่ทาํหนาทีค่วบคมุ กกัขงัผูตองขงัทีไ่ดรบัการคดัแยกประเภทแลวตองรับโทษจนถงึจําคกุตลอดชีวติ 

ซึ่งมีผูตองขังหญิง จํานวน 2,083 คน สวนใหญเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตยิาเสพติดใหโทษ 

คิดเปนรอยละ 80.25 (เอกสารประกอบการนําเสนอการตรวจประเมินเพ่ือขอรับรางวัลความเปนเลิศดาน       

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประจําป 2560 [อัดสําเนา], 2560) นอกจากหนาที่หลักคือควบคุมดูแล         

ผูตองขังหญิงแลว  ทัณฑสถานหญิงเชียงใหมตองดําเนินการฝกอบรมวิชาชีพตางๆ ใหกับผูตองขัง เพื่อใหมี

ทักษะทางวิชาชีพ เปนทางเลือกในการประกอบอาชีพสุจริตภายหลังจากพนโทษ ปจจุบันมีการฝกวิชาชีพ         

8 กลุมวชิาชีพ ไดแก กลุมวชิาชพีงานเย็บปก กลุมวชิาชพีการประดษิฐ กลุมวชิาชพีซักอบ รดี กลุมวชิาชพีชางไม 

กลุมวิชาชีพขนมไทยและเบเกอร่ี กลุมวิชาชีพพนักงานบริการอาหารเคร่ืองดื่มและการประกอบอาหารไทย 

กลุมวิชาชีพนวดแผนไทยและสปา และกลุมวิชาชีพการทอผาไทยพื้นบาน 

 กลุมวิชาชพีทอผาไทยพืน้ฐานเริม่จากการสอนการทอผาฝาย และผาชาวเขา (โดยใชกีเ่อวในการทอผา) 

ตอมาประมาณเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556  ไดสอนการทอผาไหม เนื่องจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม           

เล็งเหน็ความสาํคัญของการอนรุกัษผาไหมไทย ซึง่นับวันจะมีคนทอผาไหมจาํนวนนอยลงประกอบกบัเลง็เหน็วา

ผาไหมเปนงานหัตถกรรมที่ทรงคุณคา เปนสินคาที่มีมลูคาสูงสามารถสรางรายไดใหผูตองขัง ไดดูแลตนเอง

และสงรายไดเลี้ยงดูแลครอบครัวท่ีอยูภายนอกทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ในขณะเดียวกันเปนการสราง        

นักทอผาไหมกลับคืนสูชุมชนภายหลังจากพนโทษ เน่ืองดวยการทอผาไหมเปนศิลปหัตถกรรมที่ตองอาศัย

ความประณตีและความพถิพีถินัในการทอผาไหมอยางย่ิงยวด การฝกวชิาชีพทอผาไหมตองใชระยะเวลานาน

และฝกฝนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูตองขังเกิดทักษะความชํานาญ ดวยเหตุนี้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม                

จึงคัดเลือกผูตองขังที่ตองโทษหนัก คือตั้งแต 25 ป ถึงตลอดชีวิต ซึ่งมีความสนใจในการทอผาไหมเขามาอยู

ในกลุมวิชาชพีน้ี โดยหวังวาการทอผาไหมจะชวยขดัเกลาจิตใจและฝกสมาธิใหมจีติใจจดจอในการทอเสนไหม

แตละเสนใหเปนผืนผาท่ีสวยงาม จากการเก็บขอมูลเบื้องตนของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (อยางไมเปน

ทางการ) โดยการสัมภาษณผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหมและเจาหนาท่ีฝายฝกวิชาชีพ และ              

การสนทนากลุมยอยกับผูตองขังกลุมวิชาชีพทอผาไหม (จํานวน 10 คน) ทุกคนพูดคลายกันคือ  “ผูตองขัง   

กลุมวิชาชีพทอผาไหมขาดวิทยากรหรือครูสอนทอผาไหมไมได”  เม่ือเกิดปญหาในกระบวนการทอผาไหม       

ผูตองขังไมสามารถแกไขปญหาไดเอง ตองคอยความชวยเหลือและคําแนะนําจากวิทยากร เมื่อสอบถามถึง

ความตองการตอกลุมวิชาชีพทอผาไหม ทางผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหมและเจาหนาท่ีฝาย             

ฝกวิชาชีพใหความคิดเห็นวา “ตองการใหผูตองขังไดเรียนรูและสามารถทําไดในทุกขั้นตอนการทอผาไหม     

ยกดอกลําพูน ซึ่งลวดลายการทอผาไหมนี้เปนเอกลักษณเฉพาะของภาคเหนือ สวยงามและทรงคุณคา         

คูควรแกการอนุรักษไว อยากใหผูตองขังสามารถทําไดเองตั้งแตการกรอไหม การสาวไหม การเขาฟนหวีและ

การเขาหัวมวน การเก็บตะกอเขาเหยียบ/การเก็บตะกอลาย การเขียนลาย การคัดลาย การเก็บตะกอดอก     

จนกระท่ังการทอผาไหมบนกีท่อ” จากการสนทนากลุมผูตองขงัไดสรุปความคิดเหน็ตอความตองการของกลุม
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ได 3 ประเด็นใหญ ประเด็นแรกคือตองการอุปกรณและเครื่องมือการทอผาไหมที่ไดมาตรฐาน  เชน ตองการ

กี่ทอผาไหมที่ไดมาตรฐาน เปนตน ประเด็นที่สองคือตองการดานความรู ไดแก 1) ความรูในบางข้ันตอน         

ของการทอผาไหมซ่ึงผูตองขังยังทําไมได  เชน การเขียนลายและการคัดลาย การขึ้นหัวมวน เปนตน                      

2) ความรูดานการตลาด ความตองการของตลาดผาไหมวาตองการสีอะไร ลวดลายอยางไร 3) ตองการทราบ

วิธีการคิดตนทุนผาไหมประเด็นท่ีสาม คือ ตองการมีรายไดจากการจําหนายผาไหมท่ีทอดวยขอจํากัด              

ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม คือ สถานท่ีแหงนี้เปนสถานท่ีปด การท่ีบุคคลภายนอกจะเขาไปภายใน

ทณัฑสถานอยูเปนประจาํจะทําไดไมสะดวกนกัประกอบกบัขอมลูปญหาและความตองการทีก่ลาวมาขางตน

ทีค่ณะวจิยั ผูอาํนวยการทณัฑสถานหญงิเชียงใหม และเจาหนาท่ีฝายฝกวิชาชีพไดประชมุรวมกันเพ่ือวิเคราะห

ปญหาและความตองการของกลุมวิชาชีพทอผาไหม จึงไดกาํหนดปญหาวิจัยไววา “ทําอยางไรใหมีหลักสูตร

วิชาชีพทอผาไหม ภายใตบริบทของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม โดยลดการพ่ึงพาวิทยากรสอนทอผาไหม        

จากภายนอก ในขณะเดียวกันผูตองขังของกลุมวชิาชีพทอผาไหมมคีวามรูและทักษะการทอผาไหมไดทกุขัน้ตอน” 

คณะวิจยัจึงเล็งเห็นวาควรพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหมของทณัฑสถานหญงิข้ึน โดยทําใหผูตองขังมีความรู   

และทักษะการทอผาไหมท่ีเพิ่มข้ึนจากการบรรยาย สาธิตและลงฝกปฏิบัติจริงในทุกข้ันตอน จากนั้นรวมกัน

กาํหนดหลกัสตูรวชิาชีพทอผาไหมของทัณฑสถานหญิงเชยีงใหมเพือ่ใชสอนทอผาไหมใหกบัผูตองขังใหมตอไป

วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
 1. การพัฒนาหลักสูตร

  แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตร มผีูกลาวถึงหลายแนวคดิ ดงัเชน Taba (1962, 10) ไดกาํหนด

แบบจําลองการพัฒนาหลักสูตร มีทั้งหมด 7 ขั้นดังนี้1) การวินิจฉัยความตองการ (Diagnosis of Needs)       

2)  การกําหนดวัตถุประสงค (Formulation of Objectives) 3) การเลือกเน้ือหา (Selection of Content)            

4) การจดัองคประกอบของเนือ้หา (Organization of Content) 5) การเลอืกประสบการณการเรยีนรู (Selection 

of Learning Experiences) 6) การจัดองคประกอบของประสบการณการเรียนรู (Organization of Learning 

Experiences) 7) การวินิจฉัยวาสิ่งที่จะประเมินคืออะไรและจะใชวิธีการและเครื่องมือใดในการประเมิน 

(Determination of What to Evaluate and of The Ways and Means of Doing It) 

  แนวคดิการพัฒนาหลักสตูรของ Saylor, Alexander& Lewis (1981, 24) ไดนาํเสนอแบบจาํลอง    

ในการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) จุดหมาย วัตถุประสงคและขอบขายที่ตองการพัฒนา

2) การออกแบบหลักสูตร 3) การนําหลักสูตรไปใช 4) การประเมินหลักสูตร นอกจากนี้มีแนวคิดการพัฒนา

หลักสูตรของ Oliva (1992) ไดเสนอแบบจําลองการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ ขั้นที่ 1 กําหนดปรัชญา จุดหมาย     

การศึกษา และความเช่ือเกี่ยวกับการเรียนรู ขั้นท่ี 2 วิเคราะหความตองการจําเปนของผูเรียนและสังคม            
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ขั้นที่ 3 กับ 4 กําหนดวัตถุประสงคที่ไดจากขั้นที่ 1 และ 2 ขั้นที่ 5 การบริหารและนําหลักสูตรไปใชขั้นที่ 6          

กบั 7  การเพ่ิมระดบัจดุหมายของการเรียนการสอนข้ันที ่8 การเลอืกกลวธิกีารสอนขัน้ที ่9 การเลอืกวธิกีารประเมนิผล

กอนเรียน ขั้นที่ 10 การดําเนินการจัดการเรียนการสอน ขั้นที่ 11 เก็บรวบรวมขอมูล

  การประเมินผลการเรียนการสอนขั้นที่ 12 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ซึ่งสรุปกระบวน             

การพัฒนาหลักสูตรออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 1) การวางแผนหลักสูตร (Curriculum Planning) 2) การออกแบบ

หลักสูตร (Curriculum Design) 3) การจัดหลักสูตร (Curriculum Organization) 4) การประเมินหลักสูตร 

(Curriculum Evaluation)

  จากการศึกษาเอกสารท่ีเกีย่วของกบัการพฒันาหลกัสูตรดงักลาวขางตน คณะวจิยัจึงไดสรปุไววา 

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหมประกอบดวย 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2  

การออกแบบหลักสูตร ขั้นที่ 3 การทดลองและนําหลักสูตรไปใช ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

 2. องคประกอบของหลักสูตร

  องคประกอบของหลักสูตร หมายถึง สวนประกอบสําคัญของหลักสูตร ซึ่งกําหนดถึงเปาหมาย

และวัตถปุระสงคของการเรยีนรู เนือ้หาสาระ กจิกรรมหรือการจดัประสบการณการเรยีนรู และการประเมนิผล

การเรียนรู มีผูกลาวไวเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรไวหลายแบบ ดังเชน ธํารง บัวศรี (2542, 8 - 9)          

ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรพอสรุปไดดังนี้ 1) เปาหมายและนโยบายการศึกษา (Education Good 

and Policies) 2) จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) 3) รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร (Type and 

Structure) 4) จุดประสงคของวิชา (Subject Objectives) 5) เน้ือหา (Content)

  นอกจากน้ี สมุติร คณุานุกร (2532, 9) ไดใหความเห็นวาองคประกอบของหลักสูตรมีอยู 4 องคประกอบ 

ดงันี ้1) ความมุงหมาย (Objectives) 2) เนือ้หา (Content)3) การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) 

4) การประเมินผล(Evaluation) และ Taba (1962, 10) กลาววา หลักสูตรควรมีองคประกอบอยู 4 อยาง คือ 

1) วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะวิชา 2) เนื้อหาวิชา และจํานวนช่ัวโมงสอนแตละวิชา                         

3) กระบวนการสอนและการเรียนหรือการนําหลักสูตรไปใช  4) โครงการประเมินผลการสอนตามหลักสูตร

  จากการศึกษาเอกสารท่ีเกีย่วของกับองคประกอบของหลักสตูรดังกลาวขางตน คณะวิจยัสรุปได

วา องคประกอบของหลกัสตูรประกอบดวย 1) เปาหมายในการจดัการเรยีนการสอน 2) จดุประสงคในการสอน 

3) เนื้อหาสาระและประสบการณ 4) ระยะเวลาในการสอน 5) กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือการนํา

หลักสูตรไปใช และ 6) การประเมินผลการสอน

 3. กระบวนการทอผาไหมยกดอกลําพูน

  รจนา ชื่นศิริกุลชัย (2542, 24 - 44) กรรมวิธีการผลิตผาไหมยกดอกลําพูน ประกอบดวย 3 

กระบวนการใหญๆ คือ 

  3.1 การฟอกเสนไหม คือ การนําเสนไหมดิบที่สั่งซื้อจากโรงงานมาตมเพื่อใหกาวไหมที่ติดอยู 

และไฟเบอรซิน ตัวเสนใยที่หุมเสนไหมอยูใหหลุดออก 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560216

  3.2  การยอม คือ การนําเอาเสนไหมที่ผานการฟอกและตากใหแหงเรียบรอยแลวมาทําการ

ยอมสีตามความตองการ

  3.3 การทอ มีวิธีการที่สําคัญ 10 ขั้นตอน ไดแก  1) การนําเสนไหมยืนมาลงแปง 2) การกรอ

เสนไหม  3) การสาวไหม 4) การนําเสนไหมยืนเขาหัวมวน 5) การนําหัวมวนมาขึ้นกี่ทอผา 6) การรอยตะกอ 

7) การดั้นดอก 8) การเก็บเขาดอก 9) การทอผายกดอก 10) การทอหนานาง

 จากแนวคิดที่เกี่ยวของขางตน คณะวิจัยไดพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยไดวา การพัฒนาหลักสูตร

วิชาชีพทอผาไหมของทัณฑสถานหญิง มี  4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การออกแบบ

หลักสูตร โดยเริ่มตั้งแตขั้นการกรอเสนไหมจนกระทั่งการทอผาเปนผืน ขั้นที่ 3 การทดลองและนําหลักสูตร     

ไปใช ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เปนขั้นตอนการประเมินอยางตอเนื่องในขั้นการทดลองและ

นําไปใช โดยจะนําผลการประเมินนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research)  โดยผูที่มี

สวนรวมในการดําเนินงานวิจัย มีรายละเอียดดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  สามารถแบงประชากรและกลุมตัวอยางได 3 กลุม ดังนี้

  กลุมที่ 1 ผูตองขังในโรงงานทอผา มีจํานวนทั้งหมด 73 คน ใชวิธีการเลือกใชกลุมตัวอยางแบบ

มีจุดมุงหมาย หรือการเลือกแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยาง                  

โดยพิจารณาจากการตัดสินใจรวมกันของผูปกครองโรงงาน และวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญดานการทอผาไหม         

ใชการทดสอบปากเปลา พรอมใหแสดงการสาธิตวิธีทํา ซึ่งการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงนี้ตองอาศัย

ความรอบรู ความชํานาญและประสบการณจากวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งการพิจารณาจากความชํานาญ

และผลงานที่ผานมาโดยผูปกครอง จํานวน 20 คน และใชวิธีการเลือกใชกลุมตัวอยางโดยใชความสมัครใจ 

หรืออาสาสมัคร (Volunteer Sampling) เปนกลุมตัวอยางท่ีไดจากการใชอาสาสมัครท่ีเปนบุคคลที่มี              

ความสนใจเร่ืองทีว่จิยั โดยช้ีแจงรายละเอียดของโครงการวจิยั และประกาศรับสมคัรใจผูสนใจเขารวมทาํงานวิจยั 

ผูตองขังที่สมัครใจเขารวมโครงการวิจัย ตองลงชื่อในเอกสารยินยอมใหขอมูลและรวมงานวิจัยครั้งนี้ 

(ซึง่เปนไปตามกฎระเบียบของทณัฑสถานหญิงเชยีงใหม) จาํนวน  15 คน รวมเปนกลุมตวัอยาง จาํนวน 35 คน

  กลุมที่ 2 ผูบริหารและเจาหนาที่ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม มีจํานวนทั้งหมด 113 คน ใชวิธี

การเลือกใชกลุมตัวอยางแบบมีจุดมุงหมาย หรือการเลือกแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เปน        

การเลือกกลุมตัวอยางโดยดุลพินิจของผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม เลือกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ  

กลุมฝกวชิาชีพทอผาไหม จาํนวน 5 คน ไดแก 1) ผูอาํนวยการทณัฑสถานหญงิเชียงใหม: นางอารีรตัน เทยีมทอง 

2) ผูอํานวยการสวนพัฒนาผูตองขัง: นางอัจนา  ทุยทรัพย 3) หัวหนาฝายฝกวิชาชีพ สวนพัฒนาผูตองขัง: 

นางสาวนิภาพร สอนสุด 4)  นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ: นางสาวยุคล  นามศรีอุ น                         

5) ผูปกครองโรงงาน: นางสาวรมิตรา  แกวมหานิล

  กลุมที ่3 วทิยากรสอนทอผาไหม ใชวธีิเลือกแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให

สอดคลองกบัความตองการของทัณฑสถานหญิงเชยีงใหมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรวชิาชพีทอผาไหมยกดอกลาํพูน 

จึงกําหนดกลุมตัวอยาง คอื อาจารยปรีชาเกียรติ  บณุยเกียรติ ซึ่งเปนบุคคลมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม 

สาขาศิลปะ (การชางศิลปะและการชางฝมอื) และเปนครูศลิปของแผนดนิ พ.ศ.2559 ชางเคร่ืองทอ จงัหวัดลาํพนู 

(ผลิตภัณฑผาไหมยกดอก)

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล

  เครือ่งมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และการวเิคราะหขอมูลในงานวจิยัน้ีกาํหนดความเหมาะสม

ตามขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้

  2.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ในข้ันตอนนี้มีประเด็นท่ีศึกษา คือ การศึกษาเกี่ยวกับ

ขอมูลพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร แบงเปน 2 สวน คือ  สวนที่ 1 การศึกษาขอมูลสวนบุคคลของ         
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ผูตองขงั ประสบการณในการทอผา และสวนท่ี 2 สภาพปญหาและกระบวนการผลติทีผ่านมา รปูแบบการเรียน

การสอนท่ีผานมา รวมทัง้ศกึษาและกําหนดความจําเปนและความตองการของกลุมทอผาตอหลกัสตูรวชิาชพี 

   2.1.1    สวนที่ 1 การศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูตองขังและประสบการณในการทอผา

เก็บขอมูลจากผูตองขังในกลุมที่ 1 ซึ่งสมัครใจและยิมยอมใหขอมลู จํานวน 25 คน ในขั้นตอนและการสราง

เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั คอื แบบสอบถาม เริม่จากศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ รวมทัง้การสมัภาษณ

วทิยากรสอนทอผาไหม ตอมาวเิคราะหประเดน็ทีส่าํคญัทีม่ผีลตอการพฒันาหลักสตูรวชิาชพีของทณัฑสถาน

หญิงเชียงใหม และสรางแบบสอบถาม หลังจากนั้นจัดทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลจากผูตองขังพรอม  

แนบแบบสอบถาม  เม่ือไดรบัอนุญาตจงึจะสามารถดําเนินการเกบ็ขอมลูจากผูตองขังได  ซึง่ในการเก็บขอมลู

ใชวิธีการสอบถามจากผูตองขัง 1 คน ตอนักวิจัย 1 คน โดยใชคารอยละ และคาเฉลี่ย

   2.1.2    สวนที่ 2 สภาพปญหาและกระบวนการผลิตที่ผานมา รูปแบบการเรียนการสอน

ทีผ่านมา รวมท้ังศกึษาและกําหนดความจาํเปนและความตองการของกลุมทอผาตอหลักสตูรวิชาชีพประชากร

ที่ศึกษา คือ ผูตองขังในโรงงานทอผา จํานวน 73 คน  และเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด วิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลใชการจัดสนทนากลุม (Focus Group  Discussion) โดยแบงกลุมผูตองขังเปนกลุมยอย จํานวน 5 กลุม 

ระดมสมองโดยใชคําถามแบบมีโครงสราง ไดแก สภาพปญหาและกระบวนการผลิตท่ีผานมา รูปแบบ            

การเรียนการสอนท่ีผานมา รวมทัง้ศึกษาและกําหนดความจาํเปนและความตองการของกลุมทอผาตอหลกัสูตร

วชิาชพี หลังจากน้ันใหผูตองขงัมานาํเสนอ พรอมรบัฟงความคดิเหน็เพิม่เตมิ วเิคราะหขอมูล ใชวธิกีารวเิคราะห

เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

  2.2 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตร ในขั้นตอนนี้ประเด็นที่ตองการศึกษา คือ จากผลที่ได

ในข้ันตอนท่ี 1 มาออกแบบหลกัสตูรวิชาชีพทอผาไหมแบบเปนโครงรางหลกัสตูร มปีระชากรและกลุมตวัอยาง

ที่ใชศึกษา 3 กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 คือ ผูตองขัง จํานวน 35 คนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการจัดสนทนากลุม 

(Focus Group  Discussion) กลุมที่ 2 คือ ผูบริหารและเจาหนาที่ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหมที่เกี่ยวของ

กับการฝกวิชาชีพทอผาไหม  จํานวน 5 คน และกลุมที่ 3 คือ วิทยากรสอนทอผาไหม จํานวน 1 คน ซึ่งใน      

กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลลักษณะเดียวกัน คือ การสัมภาษณ โดยขอมูลที่ไดทั้งหมด

จะนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

  2.3 ขัน้ตอนที ่3 การทดลองและนําหลกัสตูรไปใช ขัน้ตอนนีป้ระเด็นทีศ่กึษาคือ ผลการใชโครงราง

หลักสูตรท่ีไดจากการออกแบบหลักสูตร มาทดลองใชผูตองขังจํานวน 35 คน โดยการเก็บรวบรวมขอมูล          

ใชวิธีการสังเกตและจดบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมที่ประกอบดวยชื่อกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรม ลักษณะ

กิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม ผลการดําเนินงาน บทเรียน ปญหาและอุปสรรค สวนการวิเคราะหขอมูล

ใชวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

  2.4  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ขั้นตอนนี้ประเด็นที่ศึกษาคือ ประเมินและ

ปรับปรงุหลักสูตรหลกัสูตรภายหลงัจากไดทดลองและนําหลักสูตรไปใช ซึง่เก็บขอมูลจากผูตองขงั จาํนวน 35 คน 

โดยการเกบ็รวบรวมขอมลูใชวธิกีารจดัสนทนากลุม (Focus Group  Discussion) เกบ็ขอมลูจากวทิยากรสอน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560 219

ทอผาไหม โดยวธิกีารสมัภาษณ จาํนวน 1 คน และเกบ็ขอมลูจากผูบรหิารและเจาหนาทีข่องทณัฑสถานหญิง

เชียงใหมที่เกี่ยวของกับกลุมวิชาชีพทอผาไหม จํานวน 5 คน  โดยขอมูลที่ไดทั้งหมดจะนํามาวิเคราะหขอมูล

เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
 1. ขอมูลพื้นฐาน 

  ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ประสบการณการทอผา และประสบการณ

การทอผาไหมของผูตองขงัในกลุมวชิาทอผาไหม พบวา กลุมผูตองขังสวนใหญ มอีายชุวง 31-35 ป สญัชาตไิทย 

เชื้อชาติไทย ภูมิลําเนาในจังหวัดเชียงใหม สถานภาพครอบครัวมีคูสมรสแตไมจดทะเบียน ระดับการศึกษา

สูงสุดระดับประถมศึกษา ระดับความสามารถทางภาษาไทยการพูดอยูในระดับดี การอานอยูในระดับดี และ

การเขียนอยูในระดับดี สวนใหญไมมีโรคประจําตัว สําหรับผูตองขังท่ีมีโรคประจําตัว พบปญหาทางสายตา   

ทัง้สัน้และยาวมากทีส่ดุ  

  ขอมลูเก่ียวกบัประสบการณในการทอผากอนทีจ่ะเขามาในทณัฑสถาน พบวา ผูตองขังสวนใหญ

ไมเคยทอผา บางสวนเคยทอผาฝายมากอน ซึ่งเรียนรูการทอผาจากญาติพี่นอง สําหรับประสบการณ                   

ในการทอผาฝายในทณัฑสถาน พบวา ผูตองขงัสวนใหญเคยทอผาฝาย มีประสบการณทอผาฝาย 1 – 3 เดอืน         

โดยมีประสบการณในการทอมากทีส่ดุ ประสบการณในการทอผาไหมในทณัฑสถาน พบวา ผูตองขงัสวนใหญ

มีระยะเวลาที่เขามาทอผาไหมอยูระหวา 1 – 3 เดือนมากที่สุด 

  ขอมูลระดับความชํานาญของผูตองขังในแตละข้ันตอนของการทอผาไหม พบวา ผูตองขังมี

ประสบการณในขั้นตอน/กระบวนการผลิตผาไหม คือ การกรอไหม มากทีส่ดุ รองลงมาคอื การขึน้หวัมวน และ

การทอ ตามลาํดบั สวนระดับคาเฉลีย่ของความชาํนาญในภาพรวมของขัน้ตอน/กระบวนการผลติผาไหม อยูใน

ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.08) เม่ือพิจารณาในแตละข้ันตอนโดยเรียงลําดับจากข้ันตอนท่ีมีความชํานาญ

มากไปหานอย สามารถเรียงลําดับไดดังนี้ การออกแบบ (คาเฉลี่ย = 2.00) การคัดลาย (คาเฉลี่ย = 2.08)    

การขึน้หวัมวน (คาเฉลีย่ = 2.17) การสาวไหม (คาเฉลีย่ = 2.36) การเกบ็ตะกอ (คาเฉลีย่ = 2.36) การเขาฟนหวี 

(คาเฉลี่ย = 2.93) การกรอไหม (คาเฉลี่ย = 3.42) และการทอผา (คาเฉลี่ย = 3.64)

  สภาพปญหาและกระบวนการผลิตในปจจุบันของกลุมวิชาชีพทอผาไหม ทัณฑสถานหญิง

เชียงใหม สามารถแบงได 3 ประเด็นใหญ คอื  (1) ปญหาวสัดแุละอปุกรณมไีมเพยีงพอ/ไมไดมาตรฐาน เชน           

กี ่เสนไหม ฟน กระสวย ที่นั่งทอ ฯลฯ ทําใหการทอผาไหมไมราบรื่นและตอเนื่อง (2) ปญหาเรื่องความรู ไดแก 

การเรียนรูไมครบทุกขั้นตอน เชน คนท่ีทอผาเปนอยางเดียว แตกรอไหมไมเปน หรือทําอะไรเปนก็เปนเพียง

อยางเดียวเทานั้น ไมมีความรูเทคนิคในการแกปญหาที่ถูกตอง ขาดความรูวิธีการผสมสีใหมใหเปนลายผา 

ขาดความรูในบางขั้นตอน เชน การคัดลาย การขึ้นหัวมวน  ขาดความรูแหลงซื้อวัสดุและอุปกรณที่เกี่ยวกับ

การทอผาไหม (3) ปญหาอื่นๆ ไดแก สถานที่คับแคบ มีวิทยากรมาสอนหลายทาน ซึ่งแตละทานถายทอด

ความรูแตกตางกันทําใหผูเรียนเกิดความสับสน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560220

  รปูแบบ กระบวนและปจจัยท่ีมผีลกระทบตอการเรียนการสอนกลุมวิชาชีพทอผาไหมทณัฑสถานหญิง

เชียงใหมที่ผานมา พบวา รูปแบบการเรียนการสอนทอผาไหมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการลงมือ

ปฏิบัติจะทําใหเขาใจไดดีกวา แตสอนการไมเรียงลําดับตามกระบวนการทอผาต้ังแตกระบวนการแรกจนถึง

กระบวนการสุดทาย (สอนแบบโดดขามขัน้ตอน) /สอนเฉพาะปญหาท่ีเจอ เปนการสอนเฉพาะกลุมคนท่ีสนใจ

ในแตละหัวขอ และปจจัยท่ีมผีลกระทบตอการเรียนการสอนกลุมวิชาชีพทอผาไหมทัณฑสถานหญงิท่ีผานมา 

คอื ขาดความตอเนือ่งของอาจารยผูสอนทอผาไหม ไมมเีอกสารประกอบการสอน ชวงเวลาทีส่อนมนีอยเกินไป 

วิทยากรมีหลายทานซึ่งถายทอดความรูแตกตางกันทาํใหผูเรียนเกิดความสับสน

  ความจําเปนและความตองการของผูตองขังตอการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหม สรุปได

ดงัน้ี   (1)  ดานวสัดุและอุปกรณ อยากใหมปีริมาณเพียงพอและไดมาตรฐาน (2) ดานวทิยากร ไมอยากเปล่ียน

วิทยากรบอยๆ เพื่อไมใหเกิดความสับสน (3) ดานความรู อยากเรียนรูการออกแบบลาย/คัดลาย/แกะลาย                    

การข้ึนหัวมวน การเลือกสีไหมในการทอ/การผสมสี อยากรูแนวโนมความตองการของตลาด/ลูกคาเพ่ือ           

การผลิตผาไหมที่ตรงความตองการ (4) ดานวิธีการสอน อยากใหมีการสอนตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอน

สดุทายอยางละเอยีด อยากใหเพ่ิมชวงเวลาเรยีนใหเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีเรียน อยากใหสอนวิธกีารแกไขปญหา

ดวยตนเองได อยากใหสอนวธิกีารเกบ็อปุกรณทีถ่กูตอง (5) ดานสือ่ อยากใหมคีูมอืเกีย่วกบัขัน้ตอนการทําผาไหม 

(6) ดานสินคา อยากขายสินคาผาไหมได/มีตลาดรองรับสินคาที่ผลิต อยากใหสินคาผาไหมออกสูตลาดโลก

 2. การออกแบบหลักสูตร

  เน่ืองจากกลุมผูตองขังไมมคีวามรูในทุกข้ันตอนของการทอผาไหม ดงัน้ันการออกแบบหลักสูตร

จึงไดกําหนดโครงรางของหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหมยกดอกแบบคราวๆ ขึ้นกอน หลังจากนั้นจึงใหวิทยากร/  

ผูเช่ียวชาญในการทอผาไหมบรรยายและสาธิตแกผูตองขัง จนทําใหผูตองขังมีความรูและความสามารถใน

การทอผาไหมมากขึ้น พรอมทั้งสามารถเสนอความคิดเห็นในการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตรที่ตรงกับ

ความตองการของกลุมวิชาชีพทอผาไหมได

  การออกแบบหลกัสูตรจงึไดกาํหนดโครงรางของหลักสูตรวชิาชีพทอผาไหมยกดอกมเีนือ้หาสาระ 

ประกอบดวย  (1) การวางแผนผลิต ไดแก การจัดหาวัสดุ เครือ่งมอืและอปุกรณทีใ่ชสาํหรบัการทอผาไหม การ

คาํนวณตนทุนการผลติ การเก็บรักษาวสัดุ เครือ่งมอืและอุปกรณทีใ่ชสาํหรบัการทอผาไหม (2) การทอผาไหม/

การผลติ (ซึง่มรีายละเอียดวัสด ุเคร่ืองมอื และอุปกรณทีใ่ช ขัน้ตอนการทาํอยางละเอยีด เทคนิคการทาํ ปญหา

ทีม่กัเกิดขึน้พรอมแนวทางการแกปญหา ขอควรระวังของแตละข้ันตอน) ไดแก การกรอไหม การเดินดาย หรอื

การสาวไหม การเขาฟนหวี (การเขาหลกัรอยไหมและตวักอปป) และการเขาหวัมวน การเกบ็ตะกอเขาเหยียบ/

การเก็บตะกอผืนผา การเขียนลายการคัดลาย การเก็บตะกอดอก/การเก็บตะกอลาย การทอผาบนกี่และการ

ตกแตงผืนผาท่ีสําเร็จ เพ่ือใหไดผาท่ีสมบูรณแบบ (3) การตลาด ไดแก การศึกษาความตองการของตลาด     

การสรางและบรหิารชองทางการจดัจาํหนายวธิกีารสอนโดยการบรรยาย สาธติ และฝกปฏิบตั ิและประเมนิผล

การเรยีนรูของผูตองขงัจากการสงัเกตของเจาหนาท่ีของทัณฑสถานหญงิเชยีงใหม และผูตองขังประเมนิตนเอง
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 3. การทดลองและนําหลักสูตรไปใช

  การทดลองใชหลักสูตรเริ่มจากการใหวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญในการทอผาไหมบรรยายและสาธิต

แกผูตองขงั ตามหวัขอทีก่าํหนดในโครงรางหลกัสตูร (ผลจากขัน้ตอนออกแบบหลกัสตูร) เปนการทดลองปฏบิตัิ

การทอผาสไบ หนาผาขนาด 21 นิ้ว ทอยาว 2 เมตร 50 เซนติเมตร ลงมือฝกปฏิบัติตั้งแตเร่ิมตนจนจบ               

การกรอไหม-การสาวไหม-การเขาฟนหวีและการเขาหัวมวน-การเก็บตะกอเขาเหยียบ-การเขียนลายบน

กระดาษกราฟ-การคัดลาย-การเก็บตะกอดอก-การทอผาบนกี่-การตกแตงผืนผาที่สําเร็จ จากการสังเกตของ

คณะวจิยัพบวา ปจจยัทีม่ผีลกระทบตอการทดลองใชโครงรางหลกัสตูรนีซ้ึง่จะสงผลตอการเรียนรูของผูตองขงั 

ควรพิจารณาสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในขั้นตอนตอไป แบงได 3 ปจจัย คือ (1) ปจจัยสวนบุคคลของ          

ผูตองขังประกอบดวย ความสนใจของผูตองขัง ความพรอมดานสภาพจิตใจหรือไมมีความเครียด (เชน เรื่อง

คดีความ เรื่องครอบครัว) ความพรอมดานสุขภาพกาย  ไมมีโรคประจําตัว (เชน สายตาสั้น – ยาว ปวดหลัง) 

(2) ปจจัยกลุมวิชาชีพทอผาไหม ผูตองขังท่ีมาเรียนทอผาไหมควรจะเปดใจ และเปดโอกาสที่เรียนรูรวมกัน 

พรอมสรางสัมพันธที่ดีระหวางกันจะชวยสงเสริมการบรรยายการเรียนรูของผูเรียน (3) ปจจัยจากการเรียน 

ประกอบดวย วทิยากรสอนทอผาไหมควรการลาํดบัการเรียนการสอนกอนหลังเรยีงตามกระบวนการใหเขาใจ

ภาพรวมของการเรียนรูอยางเปนระบบ ความดังของเสียงวิทยากรสอน จํานวนผูตองขังเรียนมากมีผลตอ       

การเรียนรู ไมควรเกิน 5 คน สถานที่จัดฝกอบรมควรขจัดสิ่งรบกวนท่ีจะสงผลตอสมาธิของผูตองขัง (เชน       

เสียงรบกวน การเดินผานไปมาในสถานท่ีเรียน) ความพรอมของอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน  (เชน 

เครื่องกระจายเสียง กระดานไวทบอรด)

 4. การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

  การประเมินโครงรางของหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหม รวมกับผูตองขัง วิทยากรสอนทอผาไหม             

ผูบริหารและเจาหนาที่ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหมที่เกี่ยวของกับกลุมวิชาชีพทอผาไหม สรุปไดวาควรมี

ปรบัปรุงหลักสตูรใหมคีวามชัดเจนมากข้ึนสอดคลองกับบริบทของทณัฑสถานหญิงเชียงใหม ซึง่ผลการปรับปรุง

หลักสูตรมีรายละเอียดดังน้ี ชื่อหลักสูตร “หลักสูตรวิชาชีพทอผาไหมยกดอกลําพูน  (ลายนารีสานฝน) สําหรับ

ผูตองขังในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม” มีรายละเอียดดังนี้ 

  4.1 เปาหมายในการจัดการเรียนการสอน คือ หลักสูตรนี้เปนการสอนทอผาไหมยกดอก              

(ลายนารีสานฝน เปนลายลิขสิทธ์ิของทัณฑสถานหญงิเชยีงใหม) ใหกบัผูตองขังใหม โดยครูพีเ่ล้ียง-ครูผูชวย        

(ผูตองขงั)  ของกลุมวิชาชีพทอผาไหม เพื่อใหผูตองขังใหมมีความรูและความเขาใจในกระบวนการทอผาไหม

ทุกข้ันตอน ซึ่งจะชวยใหผูตองขังเขาใจและเห็นความสําคัญของการทํางานอยางใสใจในขั้นตอนที่ตนเองรับ

ผิดชอบมากขึ้น หลังจากนั้นจึงเลือกทํางานตามความสนใจและความถนัดของตนเอง  

  4.2 จุดประสงคของหลักสูตร  คือ (1) เพื่อใหผูตองขังมีความรูและความเขาใจในเรื่องวัสดุ 

อปุกรณ และเคร่ืองมอืท่ีใชในแตละข้ันตอนการทอผาไหม (2) เพือ่ใหผูตองขังมีความรูและความเขาใจข้ันตอน

การทอผาไหมยกดอกลําพูน (ลายนารีสานฝน) ตั้งแตขั้นตอนการกรอไหม การสาวไหม การเก็บตะกอเขา

เหยียบ/การเก็บตะกอผืนผา การเขียนลาย การคัดลาย การเก็บตะกอดอก การทอผาและตรวจเช็ค                   
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ความเรียบรอยของผืนผา (3) เพื่อใหผู ตองขังไดฝกปฏิบัติในทุกข้ันตอนการทอผาไหมยกดอกลําพูน                

(ลายนารีสานฝน) (4) เพ่ือใหสามารถปฏิบตักิารทอผาไหมได และสามารถคนหาความถนัดของตนเองนาํไปสู

ตาํแหนงงานตามความถนดัในโรงงานทอผา ทณัฑสถานหญงิเชียงใหมและการประกอบอาชพีตอไปในอนาคตได 

(5) เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และเปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม  

  4.3  เนือ้หา/ประสบการณเรยีนรูจากหลกัสตูรฯ คอื ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการทอผาไหมและ

ความเปนมาของโครงการทอผาไหมในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม รูจักวิธีการใชงานและการเก็บรักษาวัสดุ 

เครื่องมือ และอุปกรณในการทอผาไหม ขั้นตอนการทําอยางละเอียด เทคนิคการทํา ปญหาท่ีมักเกิดข้ึน       

พรอมแนวทางการแกปญหา และขอควรระวังของแตละขั้นตอนในกระบวนการทอผาไหมเร่ิมตั้งแตการ         

กรอไหม การสาวไหม การเขาฟนหีวและการเขาหัวมวน การเก็บตะกอเขาเหยียบ การเขียนลาย การคัดลาย 

การเก็บตะกอดอก และการทอผาบนกี่ 

  4.4  ระยะเวลาที่ใชในการฝกวิชาชีพ ผูเรียนจะไดรับการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

รวมระยะเวลาในการฝกอบรมวิชาชีพ จํานวน 380 ชั่วโมง 

  4.5  โครงสรางของหลักสตูรวชิาชพี (เนือ้หา/หนวยการเรยีน) ประกอบดวย (1) รูจกักลุมวชิาชพี

ทอผาไหม ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม และภาพรวมของกระบวนการทอผาไหม จํานวน 4 ชั่วโมง (2) รูจักวัสดุ 

อปุกรณ และเคร่ืองมอืทีใ่ชในการทอผาไหม จาํนวน 8 ชัว่โมง (3) การกรอไหม จาํนวน 40 ชัว่โมง (4) การสาวไหม 

จํานวน 12 ชั่วโมง (4) การเขาฟนหัวและเขาหัวมวน จํานวน 32 ชั่วโมง (6) การเก็บตะกอเขาเหยียบ/                 

การเก็บตะกอผืนผา จํานวน 12 ชั่วโมง (7) การเขียนลาย จํานวน 4 ชั่วโมง (8) การคัดลาย จํานวน 60 ชั่วโมง       

(9) การเก็บตะกอดอก จํานวน 80 ชั่วโมง (10) การทอผาและตรวจเช็คความเรียบรอยของผืนผาจํานวน          

120 ชั่วโมง (11) การตลาดผาไหมไทย จํานวน 2 ชั่วโมง (12) การวัดและประเมิน จํานวน 15 ชั่วโมง 

  4.6  วธิกีารสอน/วธิกีารจดัประสบการณ การบรรยาย การสาธติ การสอนโดยการลงมือปฏบิตัิ 

การสอนแบบตัวตอตัว 

  4.7  สื่อการสอน อุปกรณสาธิต/ของจริง วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่ตองใชในแตละขั้นตอน          

ใบเนือ้หา/เนือ้หาสาระ อปุกรณจดบนัทกึของผูเรยีน โปรแกรมชวยสอน/สือ่กระบวนการสอนโดยคอมพิวเตอร 

  4.8  การวัดและประเมินผล การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น การสุมถาม การสังเกตพฤติกรรม       

ของผูเรียน การตรวจผลงานจากการปฏิบัติงานจริง

อภิปรายผลการวิจัย
 1. จากผลการวจิยั พบวา กระบวนการพฒันาหลกัสตูรวิชาชีพทอผาไหมกาํหนดใหม ี4 ขัน้ตอน คอื 

ขั้นที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การออกแบบหลักสูตร ขั้นที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร และขั้นที่ 4     

การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เปนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ทําใหไดหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหม          

ที่สอดคลองกับความตองการของกลุมวิชาชีพทอผาไหมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ซึ่งมีขั้นตอนหลักๆ     

ของการพัฒนาหลักสูตรคลายๆ กัน อาจจะแตกตางกันเพียงการกําหนดเปนหัวขอหลัก หรือหัวขอรองเทานั้น 
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สอดคลองกับงานวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนไทยของ

อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ และณัชยา  หุมนา (2552) ซึ่งผลการวิจัยสรุปประเด็นไดวา                  

การพัฒนาหลักสูตรแบบมีสวนรวมประกอบดวยขั้นตอน 1) การวางแผนหลักสูตร 2) การออกแบบหลักสูตร 

3)  การจัดหลักสูตร 4) การนําหลักสูตรไปใช และ 5) การประเมินหลักสูตร  งานวิจัยของสมยศ  สีขาว และ 

พรกมล  ระหาญนอก (2557) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจากภูมิปญญาชาวบานจังหวัดเลย โดยใช

กระบวนการการมสีวนรวม มขีัน้ตอนในการดําเนนิงานพฒันาหลกัสตูรดงันี ้1) วเิคราะหขอมูลพืน้ฐานของชมุชน 

2) กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร 3) ออกแบบเนื้อหาหลักสูตร 4) สรางหลักสูตรและทดลองใชหลกัสูตร  

5) ประเมินผลการใชหลักสูตร พบวาหลังจากที่ทดลองใชหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจ 

สามารถปฏิบัติไดจริง และนําไปใชประโยชนตอชีวิตประจําวันได งานวิจัยของกิตติธัช คงชะวัน (2553)              

ไดศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง พบวา รปูแบบการพฒันาหลักสตูร ทีส่อดคลองกบักระบวนการเรยีนรูของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกจิ

พอเพยีงทีพ่ฒันาขึน้เรียกวา LADIE Model ประกอบดวยการทาํความเขาใจรวมกนั (Learning) วเิคราะหขอมูล

พืน้ฐาน (Analysis) รวมกนัจดัทาํหลกัสตูรและตรวจสอบ (Design) การนําหลกัสตูรไปใช (Implementation)    

และการประเมินหลักสูตร (Evaluation) หลังจากนําหลักสูตรไปใชกลุมเปาหมาย งานวิจัยของทัศนีพร              

ประภสัสร,  อิน่แกว  คนัทะวงศ, และสมบูรณ  รอบรู (2550) ไดศกึษา การพฒันาหลกัสูตรทองถ่ินแบบมีสวนรวม

ของชุมชนบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมพบวา ชุมชนมีสวนรวมไดทุกขั้นตอนในรูปแบบที่              

แตกตางกันออกไปตามสถานการณ สภาพและความพรอมของผูเขาไปมีสวนรวม ไดแกขั้นตอนการศึกษา

ชุมชน จัดทํารางหลักสูตร ทดลองใชหลักสูตร วิพากษหลักสูตรและคืนความรูสูชุมชนและผลที่ไดรับจาก         

การทําหลักสูตรทองถิ่นคือกระบวนการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น

 2. องคประกอบสาํคัญของการพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจยัน้ีประกอบดวย สวนที ่1 คอื ชือ่หลกัสูตร 

หลักการ จุดประสงค ระยะเวลาที่ใชในการฝกวิชาชีพ คุณสมบัติของผูเรียน โครงสรางของหลักสูตรวิชาชีพ    

คาํอธบิายเน้ือหา การวดัและประเมินผล รายละเอยีดของหลกัสูตรวชิาชพี (หวัขอหลกั หวัขอรอง วตัถุประสงค 

วธิสีอน/วธิกีาร จดัประสบการณ สือ่สารเรยีน/สือ่การฝกอบรม การวดัและประเมนิผล)  สวนท่ี 2 แผนการเรยีน

การสอน/แผนการจัดการความรู  สวนที่ 3 เอกสารประกอบการเรียนการสอน/ใบเนื้อหาสาระ สอดคลองกับ

การศกึษาของอญัชนา ศรเีรอืงฤทธ์ิ, ปรชีา  ศรเีรอืงฤทธ์ิ และณชัยา  หมุนา (2552)ไดศกึษาการพฒันาหลกัสตูร

และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนไทย ผลการวิจัยสรุปประเด็นไดวาหลักสูตรคือแบบแผน

หรือ แนวทางในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนเพื่อใหเกิดความรูและประสบการณ ในการสรางหลักสูตร            

มอีงคประกอบของหลกัสูตรคอื วตัถุประสงคเปาหมายของหลักสูตร เน้ือหาท่ีจะใชสอน ระยะเวลาในการสอน 

เทคนิควิธีในการสอน และการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
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สรุป
 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ประสบการณการทอผาของผูตองขังในกลุมวิชา

ทอผาไหม พบวา กลุมผูตองขังสวนใหญ มีอายุชวง 31-35 ป สัญชาติไทย เช้ือชาติไทย ภูมิลําเนาใน               

จังหวัดเชียงใหม ระดับการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ผูตองขังสวนใหญไมเคยทอผากอนเขาใน

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหมเมื่อมีการออกแบบหลักสูตร ทดลองและนําหลักสูตรไปใช และการประเมินและ

ปรับปรุงหลักสูตร จึงไดหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ดังนี้ ชื่อหลักสูตร “หลักสูตร

วชิาชพีทอผาไหมยกดอกลาํพูน (ลายนารสีานฝน เปนลายลิขสิทธิข์องทณัฑสถานหญงิเชยีงใหม) จดุประสงค

หลักของหลักสูตร  คือ ผูตองขังมีความรูและความเขาใจในเรื่องวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในแตละ

กระบวนการทอผาไหมจนเกิดทักษะ  ระยะเวลาที่ใชในการฝกวิชาชีพ ผูเรียนจะไดรับการเรียนรูทั้ง                

ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิรวมระยะเวลาในการฝกอบรมวชิาชีพ จาํนวน 380 ชัว่โมง โครงสรางของหลกัสูตร

วชิาชพี (เน้ือหา/หนวยการเรียน) ประกอบดวย (1) รูจกักลุมวิชาชีพทอผาไหม ทณัฑสถานหญิงเชียงใหม และ

ภาพรวมของกระบวนการทอผาไหม (2) รูจักวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในการทอผาไหม (3) การกรอ

ไหม (4) การสาวไหม  (4) การเขาฟนหัวและเขาหัวมวน (6) การเก็บตะกอเขาเหยียบ/การเก็บตะกอผืนผา      

(7) การเขยีนลาย (8) การคัดลาย (9) การเก็บตะกอดอก (10) การทอผาและตรวจเชค็ความเรยีบรอยของผืนผา 

(11) การตลาดผาไหมไทย จาํน (12) การวัดและประเมิน วธิกีารสอน/วธิกีารจดัประสบการณ การบรรยาย 

การสาธิต การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ การสอนแบบตัวตอตัว สื่อการสอน อุปกรณสาธิต/ของจริง                 

วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือท่ีตองใชในแตละข้ันตอน ใบเน้ือหา/เน้ือหาสาระ อุปกรณจดบันทึกของผูเรียน 

โปรแกรมชวยสอน/สือ่กระบวนการสอนโดยคอมพิวเตอร การวัดและประเมินผล การแลกเปล่ียนขอคิดเหน็ 

การสุมถาม การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน การตรวจผลงานจากการปฏิบัติงานจริง

 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช คือ ประเด็นเร่ืองของการวัดและประเมินผูเรียน              

เสนอแนะใหมีวิธีการประเมินผูเรียนใหม โดย (1) การซักถาม-สุมถามผูเรียน (2) ผูสอนสังเกตพฤติกรรมของ

ผูเรียนในเร่ืองความสนใจและความถนัด วิธีการปฏิบัติงานและการแกปญหา (3) ผูสอนประเมินผลงาน/     

ตรวจผลงาน (4) ผูเรยีนใหมประเมนิตนเอง ในดานความรูและทกัษะกอน-หลังการอบรม และความสนใจและ

ความถนดัของตนเอง สาํหรับขอเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอไป คอื ควรมกีารนาํหลกัสูตรนีม้าทดลองใชอกีคร้ัง 

และปรับปรุงใหสมบูรณมากข้ึน รวมทั้งตอยอดสูการสรางผูตองขังใหเปนครูสอนทอผาไหม ใหเปนบุคคล        

(ผูตองขัง) ตนแบบที่เปนครูสอนทอผาไหมในทัณฑสถานหญิงตอไป
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