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บทคัดย่อ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) พัฒนาหลกัสตูรเสรมิสรา้งสมรรถนะการเปน็พลเมอืงทีเ่ขม้แขง็

ตามแนวคดิการศกึษาเชิงวพิากษ์สำาหรบันสิติวชิาชีพคร ูและ 2) ศกึษาประสทิธผิลของหลกัสตูรเสรมิสรา้ง 
สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตามแนวคิดการศึกษาเชิงวิพากษ์สำาหรับนิสิตวิชาชีพครู โดยใช้ 
รูปแบบการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร และการประเมินผลการใช้
หลกัสตูร กลุม่เป้าหมายในการวจิยัเปน็นสิติวชิาชีพครชูัน้ปทีี ่3 สาขาวชิาการศกึษา แขนงวชิาสงัคมศกึษา 
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 16 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงคุณภาพโดยมีเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบคำาถามการสนทนากลุ่มนิสิต แบบคำาถาม 
การสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบบันทึกข้อมูลชนิดไม่มีโครงสร้าง 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) หลกัสตูรมอีงคป์ระกอบ ไดแ้ก ่สภาพปญัหาและความจำาเปน็ของหลกัสตูร 
หลกัการของหลกัสตูร จดุมุง่หมายของหลกัสตูร สมรรถนะสำาคญัของหลกัสตูร โครงสรา้งเนือ้หาหลกัสตูร 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผล โดยหลักสูตรกำาหนดสมรรถนะ
ยอ่ยของความเปน็พลเมอืงทีเ่ขม้แขง็ ได้แก ่(1) เคารพสทิธเิสรภีาพและความแตกตา่ง (2) ความรบัผิดชอบ 
ต่อสังคม (3) การมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคเท่าเทียม และ (4) มุ่งสร้างความเป็นธรรมในสังคม และ  
2) ผลการใช้หลักสูตรได้ช่วยเสริมสร้างนิสิตให้มีสมรรถนะความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งด้านเคารพใน
สิทธิเสรีภาพและความแตกต่าง และการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมเพิ่มสูงขึ้น แต่ขณะเดียวกัน
ก็ต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้แก่นิสิต
วิชาชีพครู
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บทนำา
พลเมืองที่ เข้มแข็ง เป็นรูปแบบหนึ่ง

ของการแสดงออกถึ งความเป็นพลเมืองที่  
หลากหลายภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ
เป็นพหุวัฒนธรรมของโลกในศตวรรษที่  21  
ที่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในประเด็นทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองอย่างเป็นประชาธิปไตย การ
ทำางานร่วมกับชุมชน และอื่นใดในการพยายาม
ปรับปรุงชีวิตเพื่อพลเมืองทุกคน รวมถึงการมี
ส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในวิถีการดำารงชีวิตของชุมชน
ที่เข้าใจถึงหน้าที่ และกระทำาการใดๆ ด้วยความ
รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการช่วยพัฒนาชุมชุนหรือ

สังคม ตระหนักถึงปัญหาสังคมที่เกิดข้ึน เป็น 
ผู้ท่ีมีความเช่ือและความเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วม
ในแนวทางประชาธิปไตย เป็นผู้ปฏิรูปสังคมที่
พยายามทำาความเข้าใจปัญหาของสังคม สาเหตุ
ของปัญหา และพร้อมช่วยเหลือแก้ไข รวมถึงมี
ความตระหนักในวัฒนธรรมและเคารพในความ
หลากหลายที่มีอยู่บนโลก ตระหนักว่าการกระทำา
จากคนหลายๆ คนอาจส่งผลกระทบกว้างขึ้น 
ทั่วโลก (National Union of Students (NUS) 
and GuildHE, 2017; Soares & Lopes, 2020) 
พลเมืองที่เข้มแข็งจึงเป็นการขยายขอบเขตและ
ท้าทายต่อความเป็นพลเมืองตามแนวจารีตที่

Abstract
This research aimd to 1) develop curriculum to enhance active citizenship  

competencies based on critical pedagogy for pre-service teacher and 2) study efficiency 
of curriculum to enhance active citizenship competencies based on critical pedagogy for  
pre-service teacher. Research and Development (R&D) was used as methodology which 
was divided into two stages, 1) curriculum development and 2) curriculum evaluation. The 
target population is 16 third-year pre-service teachers majoring in Social Studies, School 
of Education, Phayao University. The researcher conducted and analyzed qualitative data. 
The research instruments are focus group discussion for pre-service teachers, focus group 
discussion for experts, semi-structured interview and unstructured data collection form. 

The research findings are 1) curriculum component consists of introduction and 
background of curriculum, principles of curriculum, objectives of curriculum, competencies 
of curriculum, content of curriculum, earning activities, and measurement and evaluation. 
The curriculum also defines elements of active citizenship competency which are (1) respect 
to rights, freedom, and diversity (2) social responsibility (3) equity and equality participation 
and (4) social justice orientation. 2)The curriculum has encouraged the students to perform 
the competencies in terms of respect to rights, freedom, diversity, equity, and equality. By 
the way, it is highly important to raise the competencies in social responsibility and social 
justice orientation for the pre-service teachers.
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มักอ้างถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกกับชุมชน
ทางการเมืองอย่างรัฐชาติ ผ่านการกำาหนดสิทธิ
และหน้าที่ รวมถึงความจงรักษ์ภักดี เป็นความ
สัมพนัธท์ีอ่ยูบ่นฐานสทิธแิละหน้าทีร่ะหวา่งปจัเจก
กับรัฐ ทว่ากลับละเลยต่อมิติความหลากหลาย 
และซบัซอ้นของผูค้นในสงัคม (Yarwood, 2014) 

ความท้าทายต่อความเป็นพลเมืองใน
ปัจจุบันส่งผลให้รัฐบาลในหลายประเทศพยายาม
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและแนวทางการจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองให้สอดคล้อง
กับพลวัตของผู้คน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และการเมืองท่ีเปลีย่นไป เช่นเดียวกบัประเทศไทย
มีความพยายามของรัฐบาลในการปรับหลักสูตร
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความพลเมืองที่เข้มแข็ง 
ดังปรากฏว่ามีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
โดยมีสมรรถนะความพลเมืองที่เข้มแข็งเป็นหนึ่ง
ในสมรรถนะหลักของหลักสูตร มีเป้าหมายให้ 
ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
ไทยและพลโลก รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเอง
และผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มี
ส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วม
กับผู้อื่นท่ามกลางความหลากหลาย เห็นคุณค่า
ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีบทบาทในการ
ตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
โดยยึดมั่นในความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยม
ประชาธิปไตยและสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2564) เช่นเดียวกันระดับอุดมศึกษาได้กำาหนด
ให้สมรรถนะพลเมืองที่เข้มแข็งเป็นส่วนสำาคัญใน
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและ 
รกัษค์วามเป็นไทย รว่มมอืรวมพลงัเพ่ือสรา้งสรรค์
การพฒันาและเสรมิสรา้งสนัติสขุ อย่างย่ังยืนทัง้ใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561, 2561)

ความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรทั้งใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับ อุดมศึกษา
ข้างต้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันการผลิต
ครูในการเตรียมนิสิตวิชาชีพครู (Pre-service 
Teacher) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงมี
สมรรถนะความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งให้พร้อม
ก่อนที่จะออกไปเป็นครูประจำาการ (In-service 
Teacher) เพื่อทำาหน้าที่เตรียมพลเมืองรุ่นใหม่ให้
มีสมรรถนะพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นิสิตวิชาชีพครู แขนงวิชาสังคมศึกษา ซึ่งถือได้ว่า
มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ใหแ้กเ่ยาวชนรุน่ใหม ่ทวา่จากการทบทวนหลกัสตูร
และการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา 
และหลักสูตรคู่ขนานศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
พัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า มีรายวิชาและเนื้อหา
วิชาที่ เกี่ยวข้องกับเตรียมนิสิตให้มีสมรรถนะ 
ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งค่อนข้างน้อยและ 
ถกูจำากดัขอบเขตเนือ้หาความเปน็พลเมอืงในระดบั
ปัจเจกเน้นกิจกรรมอาสาสมัครหรือเสียสละ ทว่า
กลับละเลยต่อการวิพากษ์หรือปฏิบัติการที่ทำาให้
เหน็ถงึความเหลือ่มล้ำา ความอยตุธิรรม หรอืปญัหา
เชิงโครงสร้างในระบบการศึกษา เศรษฐกิจ ชุมชน
และสังคม ซึ่ง Westheimer & Kahne (2004) 
ชี้ให้เห็นข้อจำากัดของการสร้างความเป็นพลเมือง
ที่เน้นมีความรับผิดชอบส่วนตัว การอาสาสมัคร 
ความเมตตากรณุา และความซือ่สตัย ์ทีล่ะเลยและ
ขาดการวิเคราะห์วิพากษ์ต่อปัญหาสังคม ปัญหา
ทางการเมือง และปัญหาเชิงนโยบาย มักมีแนว
โน้มถูกหยิบใช้จากรัฐบาลเผด็จการหรือรัฐบาล 
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ที่สนับสนุนแนวคิดอนุรักษ์นิยมใช้สร้างความชอบ
ธรรมในการกดขี่ ผลิตซ้ำาความไม่เสมอภาคและ
ความอยุติธรรมในสังคม ซึ่งขัดกับเป้าหมายของ
การสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในสังคม
ประชาธิปไตย

จากที่กล่าวมาข้างต้นช้ีให้เห็นถึงความ
จำาเป็นในการพฒันาหลกัสตูรเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเพื่อเตรียมนิสิตวิชาชีพ
ครู แขนงวิชาสังคมศึกษา ให้มีสมรรถนะความ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งที่กระตือรือร้นต่อการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนในฐานะสมาชิกของชุมชนบน
พื้นฐานสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ เคารพในความแตกต่างหลากหลาย มี
ความคิดเชิงวิพากษ์ในการเปลี่ยนแปลงสังคม 
ท้าทายต่อความไม่เสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรมบนพื้นฐานของค่านิยม
ประชาธิปไตย (Westheimer and Kahne, 2004; 
NUS & Guild HE, 2017; กระทรวงศึกษาธิการ, 
2564; การสนทนากลุ่มนิสิต, 2565) การพัฒนา
หลักสูตรในครั้งน้ีผู้วิจัยเลือกใช้กระบวนทัศน์การ
พัฒนาหลักสูตรหลังสมัยใหม่ที่ให้ความสำาคัญ
กับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมิได้ยึดถือผลลัพธ์
ที่จะเกิดขึ้นเป็นสำาคัญ ให้ความสำาคัญกับผู้เรียน
ในทุกกระบวนการของหลักสูตร ขณะเดียวกัน
ความรู้ในหลักสูตรก็มิใช่ความรู้ที่ตายตัวหรือเป็น
ความจริงแท้ แต่เป็นความรู้ที่เช่ือมโยงสัมพันธ์
กับบริบท สังคม วัฒนธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผู้เรียน (Hunkins & Ornstein, 2016) ผู้วิจัย
ประยกุตใ์ชแ้นวคดิการบรูณาการประเดน็เปน็ฐาน 
ของ John Dirkx & Suzanne Prenge (1997) 
ร่วมกับการพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory Curriculum Development)  
ของ Peter Taylor (2003) เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร ขณะเดียวกันก็ใช้แนวคิดการ

ศึกษาเชิงวิพากษ์ของ Paulo Freire (1970) และ  
Peter McLaren (1998) เป็นฐานคิดในการ
กำาหนดเนือ้หา ออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอน 
รวมถงึการจดัวางความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนและ
ผู้เรียน โดยให้ความสำาคัญกับประสบการณ์และ
ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของผู้เรียนในการกำาหนด
ประเด็นปัญหาในการออกแบบหลักสูตร รวมถึง 
การจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำาคัญต่อ 
ผู้เรียนในฐานะที่เป็นองค์ประธานของการกระทำา 
ผ่านกระบวนการสานเสวนา และปฏิบัติการเพื่อ
สร้างพลังอำานาจแก่เรียนในการปลดปล่อยตนเอง
ออกจากการกดขี่และความกลัวภายในของแต่ละ
บุคคล 

ฉะนัน้ การวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัจงึมุง่พฒันา
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็งตามแนวคิดการศึกษาเชิงวิพากษ์สำาหรับ
นิสิตวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชา
สังคมศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อเตรียมนิสิตวิชาชีพครูให้มีความรู้  
ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ต่อการเป็น
พลเมอืงทีเ่ขม้แขง็บนฐานคดิเชงิวพิากษใ์นฐานะที่
เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นที่ได้รับ
การรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
พะเยา เลขที่ UP-HEC 2.2/115/64

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง

สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตามแนวคิด
การศึกษาเชิงวิพากษ์สำาหรับนิสิตวิชาชีพครู 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ตามแนวคิดการศึกษาเชิงวิพากษ์สำาหรับนิสิต
วิชาชีพครู 
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วิธีดำาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจั ย ในครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ รูป

แบบการวิจัยและพัฒนา (Research and  
Development) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และตรวจสอบความ 
น่ า เชื่ อถื อของข้อมูล โดยใช้การตรวจสอบ
แบบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ทั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งการดำาเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ 
ได้แก่ 

ระยะที ่1 การพัฒนาหลกัสตูร การศกึษา
ในระยะน้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาหลกัสตูรเสรมิ
สร้างสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตาม
แนวคิดการศึกษาเชิงวิพากษ์สำาหรับนิสิตวิชาชีพ
ครู โดยผู้วิจัยพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมตาม
ข้อเสนอของ Taylor (2003) จึงให้ความสำาคัญ
กับการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในทุกกระบวนการ
ของการพฒันาหลกัสตูร (Hunkins and Ornstein, 
2016) แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่

1.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

การศึกษาในส่วนนี้ผู้วิจัยทำาการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพ่ือสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบ
ของหลักสูตร สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้ม
แข็ง และการจัดการศึกษาตามแนวคิดการศึกษา
เชิงวิพากษ์ และศึกษาความต้องการจำาเป็นของ
นิสิตวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชา
สังคมศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะการเปน็พลเมอืงที ่
เข้มแข็ง โดยใช้การสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัย
เป็น ผู้ดำาเนินการสนทนาตามประเด็นคำาถาม
การสนทนาให้ผู้ เข้าร่วมตอบ ทั้งนี้ความเห็น
ของผู้ ให้ ข้ อมู ล ในกลุ่ มอาจไม่ เห็ น ด้ วยกับ
สมาชิกอื่น ไม่จำาเป็นต้องมีความเห็นหรือคำา
ตอบท่ีเป็นเอกฉันท์ แต่เป็นคำาตอบในมุมมอง 
ของสมาชิกแต่ละคนในบริบทสังคมที่แท้จริง  

(ชาย โพธิสิตา, 2559)

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มเป็น
นิสิตวิชาชีพครู แขนงวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จำานวน 5 คน  
ที่ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากนิสิต
หลักสูตรคู่ขนานการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนาสังคม รหัส 62 ชั้นปีที่ 3 จำานวน 
รวมทั้งสิ้น 16 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบคำาถามการสนทนากลุ่มสำาหรับศึกษา
ความต้องการจำาเป็นของนิสิตวิชาชีพครู มีผลการ
ประเมินความถูกต้องเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จำานวน 3 ท่าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =4.24, 
S.D.=0.56)

1.2 ยกร่างหลักสูตรและตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตร

การศึกษาในส่วนนี้ผู้วิจัยดำาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการเป็น
พลเมืองที่ เข้มแข็งตามแนวคิดการศึกษาเชิง
วิพากษ์สำาหรับนิสิตวิชาชีพครู โดยใช้ข้อมูลจาก
การสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการ
ศึกษาความต้องการของนิสิตวิชาชีพครู สาขา
วิชาการศกึษา แขนงวิชาสงัคมศกึษา โดยใชแ้นวคดิ
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรหลังสมัยใหม่ 
(Dirkx and Prenge, 1997; Taylor, 2003) 
ผสานกนัแนวคดิการศกึษาเชงิวพิากษ ์(McLaren, 
1998; เปาโล เฟรรี, 2560) เป็นพื้นฐานในการ
ยกรา่งหลกัสตูร จากนัน้จงึตรวจสอบความถกูตอ้ง 
เหมาะสมของหลักสูตรโดยใช้การสนทนากลุ่ม 
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน และปรับปรุงตามข้อ
เสนอ จากนั้นจึงนำาหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุง
มาทดลองจัดการเรียนการสอนกับนิสิตกลุ่มเดิม 
จำานวน 5 คน ในกิจกรรมที่ 1 เรียนรู้เพื่อปลด
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ปล่อย จำานวน 2 ชั่วโมง ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วย
ตนเองในรปูแบบออนไลน์ผา่นโปรแกรม Microsoft  
Teams และสนทนากลุ่มนิสิตเพื่อรับฟังข้อเสนอ
แนะของนิสิตที่ได้ทดลองเรียนตามหลักสูตรและ
นำาข้อเสนอที่ได้มาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม คือ 
1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญสำาหรับการตรวจสอบความถูก
ต้องเหมาะสมของหลักสูตร จำานวน 5 ท่าน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน จำานวน 2 ท่าน  
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง จำานวน 1 
ท่าน 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเชิงวิพากษ์ 1 
ทา่น และ 4) ผู้เชีย่วชาญดา้นการวดัและประเมนิผล  
1 ท่าน และ 2. นิสิตวิชาชีพครู แขนงวิชา
สังคมศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา จำานวน 5 คน ซึ่งเป็นนิสิตกลุ่มเดิมที่ได้ 
เข้าร่วมทดลองเรียนตามหลักสูตรในขั้นตอน  
1.1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ 1. แบบคำาถามการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
สำาหรับตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
หลกัสตูร มผีลการประเมนิความถกูตอ้งเหมาะสม 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 ท่าน อยู่ในระดับ
มาก ( =4.23, S.D.=0.31) และ 2. แบบ
คำาถามการสนทนากลุ่มนิสิตสำาหรับรับฟังข้อ
เสนอแนะของนิสิตที่ได้ทดลองเรียนตามหลักสูตร 
มีผลการประเมินความถูกต้องเหมาะสมโดย 
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 ท่าน อยู่ในระดับมาก  
( =4.07, S.D.=0.13) 

ระยะท่ี 2 การประเมนิผลการใช้หลกัสตูร 
การศึกษาในระยะน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประสทิธผิลของหลกัสตูรเสรมิสรา้งสมรรถนะการ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตามแนวคิดการศึกษาเชิง

วิพากษ์สำาหรับนิสิตวิชาชีพครู โดยแบ่งเป็น 2 ขั้น
ตอนย่อย ได้แก่

2.1 การนำาหลักสูตรไปใช้

การศึกษาในส่วนนี้เป็นการนำาหลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ตามแนวคิดการศึกษาเชิงวิพากษ์สำาหรับนิสิต
วิชาชพีคร ูทีพ่ฒันาและผ่านการตรวจสอบคณุภาพ
ของหลกัสตูรแลว้ ไปใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูส้ว่น
หนึ่งในรายวิชา 191445 พลเมืองกับการพัฒนา 
จำานวนหน่วยกิต 3(2-2-5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2564 ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนร่วม จำานวน 
16 ชั่วโมง ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในพืน้ที่
จงัหวัดพะเยา ผูวิ้จยัจงึใชก้ารจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ตามหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Microsoft Teams

กลุ่มเป้าหมายของการนำาหลักสูตรไป
ใช้ คือ นิสิตวิชาชีพครู สาขาการศึกษา แขนงวิชา
สังคมศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 191445 พลเมือง
กับการพัฒนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ที่ จำานวน 16 คน ซึ่งนิสิตในจำานวนนี้มีนิสิตกลุ่ม
ตวัอยา่งจำานวน 5 คน ทีม่สีว่นรว่มในการใหข้อ้มลู
และทดลองเรียนตามหลักสูตรในระยะที่ 1 การ
พัฒนาหลักสูตร 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบบันทึกข้อมูลชนิดไม่มีโครงสร้าง โดยผู้
วิจัยทำาการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและจดบันทึก
ข้อมูลในภาคสนามให้ใกล้เคียงกับความเป็นไป
ของปรากฏการณ์ในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร รวมถึงบริบทที่เก่ียวข้องให้
มากทีส่ดุ จากนัน้จงึนำาขอ้มลูดงักลา่วมาอา่นอยา่ง
ละเอียดอีกครั้งเพื่อพิจารณาเนื้อหาและบันทึก
ลงในแบบบันทึกข้อมูลชนิดไม่มีโครงสร้าง (ชาย  
โพธิสิตา, 2559) 
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2.2 ประเมินผลการใช้หลักสูตร

การศึกษาในส่ วน น้ี เป็นการศึกษา
ประสทิธผิลของหลกัสตูรเสรมิสรา้งสมรรถนะการ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตามแนวคิดการศึกษาเชิง
วิพากษ์สำาหรับนิสิตวิชาชีพครู โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษา
ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสมรรถนะการเป็น
พลเมอืงทีเ่ขม้แขง็ของนิสติ รวมถงึมมุมองของนิสติ
ที่มีต่อหลักสูตรภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรยีนรูต้ามหลกัสตูร ผา่นการสนทนากลุม่ย่อยนิสติ 
จำานวน 4 กลุ่ม เพื่อทำาความเข้าใจมุมมองในภาพ
กว้างจากนั้นจึงเก็บข้อมูลเชิงลึกในประเด็นที่เป็น
ข้อมูลสำาคัญและมีข้อจำากัดในการในข้อมูลในการ
สนทนากลุ่มผ่านการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
อีกครั้ง

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม
ยอ่ย คอื นิสติวชิาชีพคร ูสาขาวชิาการศกึษา แขนง
วิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา ที่ เข้าร่วมทำากิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรครบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ จำานวน 16 
คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบ
ก่ึงโครงสร้าง คือ นิสิตวิชาชีพครู สาขาวิชาการ
ศึกษา แขนงวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
ย่อยเพื่อประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรข้างต้น 
จำานวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ 1. แบบคำาถามการสนทนากลุ่มนิสิต
สำาหรับประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร มี
ผลการประเมินความถูกต้องเหมาะสมโดย 
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 ท่าน อยู่ในระดับมาก  
( =4.14, S.D.=0.65) และ 2. แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างสำาหรับนิสิต มีผลการประเมิน
ความถูกต้องเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 
ท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.36, S.D.=0.14)

ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตามแนวคิด
การศึกษาเชิงวิพากษ์สำาหรับนิสิตวิชาชีพครู 

หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการเป็น
พลเมอืงทีเ่ขม้แขง็ตามแนวคดิการศกึษาเชงิวพิากษ์
สำาหรับนิสิตวิชาชีพครู พัฒนาข้ึนตามกระบวน
ทศันก์ารพฒันาหลกัสตูรหลงัสมยัใหมโ่ดยใหค้วาม
สำาคญักับผู้เรยีนเปน็ศนูยก์ลาง และเปน็สว่นสำาคญั
ในทุกกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร ขณะ
เดียวกันก็ตระหนักต่อความรู้ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์
กับบรบิทสงัคม วัฒนธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจของ 
ผู้เรียนและชุมชน (Hunkins and Ornstein, 
2016) โดยสงัเคราะหข์ัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร
แนวคิดการบูรณาการประเด็นเป็นฐานของ Dirkx 
and Prenge (1997) รว่มกบัการพฒันาหลกัสตูร
แบบมีส่วนร่วมของ Taylor (2003) การพัฒนา
หลักสูตรในครั้งนี้จึงให้ความสำาคัญกับผู้เรียนใน
การกำาหนดองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรผ่าน
กระบวนการสนทนากลุม่นิสิตรว่มกบัการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การทดลองใช้หลักสูตร
และวิพากษ์หลักสูตรของนิสิต รวมถึงการวิพากษ์
หลักสูตรโดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จึงได้
หลักสูตรที่มีประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตามแนวคิดการศึกษา
เชิงวิพากษ์ มีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) สภาพ
ปัญหาและความจำาเป็นของหลักสูตร 2) หลัก
การของหลักสูตร 3) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
4) สมรรถนะสำาคัญของหลักสูตร 5) โครงสร้าง
เนื้อหาหลักสูตร 6) แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และ 7) แนวทางการวัดและประเมินผล 
ทัง้นีใ้นสว่นของสมรรถนะความเปน็พลเมอืงทีเ่ขม้
แขง็ตามหลกัสตูรไดก้ำาหนดสมรรถนะยอ่ยทีส่ำาคญั 
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ได้แก่ (1) เคารพสิทธิเสรีภาพและความแตกต่าง 
นิสิตรู้ เคารพ และตระหนักในสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและของผู้อื่น ช่วยเหลือ ให้เกียรติ และ 
เข้าอกเข้าใจผู้อื่นบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัย
กนั โดยปราศจากอคต ิไมเ่ลอืกปฏบิัต ิเพือ่การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ (2) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
นิสิตรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ เคารพต่อกฎ
กติกาของส่วนรวม ชุมชน และสังคม ตระหนักต่อ
การมสีว่นรว่มในสงัคม อาสาทีจ่ะทำางานช่วยเหลอื
กิจกรรมสาธารณะ (3) การมีส่วนร่วมอย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียม นิสิตมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของ
กลุ่มที่กระตือรือร้น มุ่งมั่นตั้งใจ เข้าใจและใส่ใจ
บนพื้นฐานของความเสมอภาค ยุติธรรม และเท่า
เทียม และ (4) มุ่งสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
นสิติมคีวามคดิเชงิวิพากษ์ต่อโครงสรา้งอำานาจทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สืบค้น วิเคราะห์
และนำาเสนอประเด็นที่ไม่เป็นธรรมในสังคม 
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม รวมถึงการวาง
กลยทุธใ์นการทา้ทายและสรา้งความเปลีย่นแปลง
ต่อความอยุติธรรมในสังคม

สว่นที ่2 กจิกรรมการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 
5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) เรียนรู้เพื่อปลดปล่อย  
สาระสำาคัญคือ ทบทวนและท้าทายนิยามของ
ความเป็นพลเมืองบนพ้ืนฐานประสบการณ์และ
การรับรู้ต่อความเป็นพลเมือง/ความเป็นไทย 
ในมิติเชิงพื้นที่ ประวัติศาสตร์ การเมือง และ 
ภูมิหลังทางวัฒนธรรม สะท้อนและทบทวน
บทบาทหน้าที่ของครูในการสร้างความเป็น
พลเมืองในสังคมไทย จำานวน 2 ชั่วโมง 2) การ
เสริมสร้างพลังอำานาจ สาระสำาคัญคือ สร้าง
นยิามและประสบการณใ์หมต่อ่การเปน็พลเมอืงที ่
เข้มแข็งบนพื้นฐานของการเป็นสมาชิกร่วมของ
ชุมชนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพใน
ความแตกต่างหลากหลาย ความยุติธรรม ท้าทาย

ต่อความไม่เสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองบนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย และ
ร่วมกันจัดวางบทบาทหน้าที่ของครูใหม่ในฐานะ 
ผูร้ว่มสรา้งพลเมอืงทีเ่ขม้แขง็ในสงัคมไทยรว่มสมยั 
จำานวน 2 ชั่วโมง 3) ออกแบบการเรียนรู้สู่การ
เปลีย่นแปลง สาระสำาคญัคอื วเิคราะหบ์รบิท สภาพ 
และปัญหาของชุมชม สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และการเมืองในปัจจุบัน วิเคราะห์บริบทของ 
ผูเ้รยีน และวเิคราะหห์ลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้อง และใช้ผลการวิเคราะห์
เป็นพื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ที่ช่วยเสริมสร้างสมถรรถนะความเป็นพลเมืองที่ 
เขม้แขง็ จำานวน 4 ชัว่โมง 4) สรา้งการเปลีย่นแปลง 
สาระสำาคัญคือ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ
จุลภาคที่ช่วยเสริมสร้างสมถรรถนะความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง ร่วมกันสะท้อนคิด วิพากษ์ 
และให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และเป็น
กัลยาณมิตรในฐานะผู้ออกแบบ ผู้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และผู้ร่วมเรียนรู้ จำานวน 6 ชั่วโมง 
และ 5) สะท้อนย้อนคิด สาระสำาคัญคือ สะท้อน
คิดและวิพากษ์ต่อสมถรรถนะการเป็นพลเมืองที่ 
เข้มแข็ง บทบาทหน้าที่ของครูในการสร้างความ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมสมถรรถนะการเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง จำานวน 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังเป็นหลักสูตร
ที่ มี ค ว ามยื ดหยุ่ น ในการกำ าหนดประ เด็ น
สำาหรับการสานเสวนา ปฏิบัติการ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานความสนใจและ
ประสบการณ์ของผู้เรียน และมีความยืดหยุ่น
ในการวัดและประเมินผลโดยใช้รูปแบบการ
ประเมินผลตามสภาพจริงเน้นการมีส่วนร่วม
ของนิสิตในการประเมินผล รวมถึงใช้วิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายในการประเมินผล ได้แก่  
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1) การสังเกตการณ์ 2) การสัมภาษณ์ 3) การ
สนทนากลุ่ม และ 4) ผลการปฏิบัติงานของนิสิต 
เพ่ือทำาความเข้าใจต่อสมรรถนะของผู้เรียนที่
แสดงออกผ่านการปฏิบัติในสภาพจริงในฐานะท่ี
ผู้เรียนเป็นองค์ประธาน (Subjectification) ของ
การเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลายและ
มีส่วนในการประเมินความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
สมรรถนะของตนเองในระหวา่งการเรยีนรูใ้นฐานะ
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (การสนทนากลุ่มนิสิต, 
2565; การสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ, 2565) 

2. ผลการศกึษาประสทิธผิลของหลกัสตูร
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ตามแนวคิดการศึกษาเชิงวิพากษ์สำาหรับนิสิต
วิชาชีพครู 

หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการเป็น
พลเมอืงทีเ่ขม้แขง็ตามแนวคิดการศกึษาเชิงวพิากษ์ 
จำานวน 16 ชั่วโมง นำาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
กับนิสิตวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชา
สังคมศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา จำานวน 16 คน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม
หลัก ได้แก่ 1) เรียนรู้เพ่ือปลดปล่อย 2) การ
เสริมสร้างพลังอำานาจ 3) ออกแบบการเรียนรู้ 
สู่การเปลี่ยนแปลง 4) สร้างการเปลี่ยนแปลง และ  
5) สะท้อนย้อนคิด โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้
ดำาเนินการไปภายใต้แนวคิดการศึกษาเชิงวิพากษ์
ของ Freire (1970) และ McLaren (1998) ทว่า
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด 19 ทำาให้ผู้วิจัยจำาเป็นที่จะต้องจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Teams 

การศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรจาก
การเก็บขอ้มลูเชงิคณุภาพระหวา่งการนำาหลกัสตูร
ไปใช้และภายหลังการใช้หลักสูตร และนำาข้อมูล
มาสังเคราะห์ พบว่า นิสิตมีสมรรถนะย่อยที่ 1 

เคารพสทิธเิสรภีาพและความแตกตา่งเพิม่ขึน้คอ่น
ข้างมาก ดังที่นิสิตส่วนใหญ่กล่าวว่าไปในทิศทาง
เดียวกันความว่า “…หลักสูตรได้ช่วยให้มีมุมมอง
ใหม่ที่กว้างมากขึ้น เปิดกว้างทางความคิดในการ
ตัง้คำาถามหรอืการวิพากษต์อ่ประเดน็ใหม่ๆ  ทำาให้
มีโอกาสในวิเคราะห์และการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นระหว่างกัน ทุกคนมีจุดยืน มีประสบการณ์ที่
ต่างกัน การมีส่วนร่วมทำาให้กล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็นที่แตกต่างและยอมรับฟังความเห็นของ
เพือ่นทีแ่ตกตา่งกนั...” (การสนทนากลุม่นสิติยอ่ย, 
2565) สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกนิสิต  
พบวา่ “...การรบัฟงัความคดิเหน็หรอืประสบการณ์
ของผู้อื่นอย่างตั้งใจและเคารพต่อความเห็นแม้ว่า
ความเห็นนั้นอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิด
ข้ึนได้ แต่การรับฟังและการแสดงความคิดเห็นก็
ชว่ยใหม้มีมุมองใหมท่ีก่วา้งขวางขึน้ และชว่ยใหเ้รา
สามารถทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้...” (การสัมภาษณ์
นิสิต, 2565) นอกจากนี้สมรรถนะที่เกิดขึ้นใน
ขณะเดียวกับการเคารพสิทธิเสรีภาพและความ
แตกต่างคือ สมรรถนะย่อยที่ 3 การมีส่วนร่วม
อย่างเสมอภาคเท่าเทียม ซึ่งเป็นสรรถนะที่เกิดขึ้น
ภายใต้การจัดกิจกรรมกลุ่มที่ให้ความสำาคัญกับ
การพูดคุยแลกเปลี่ยนทำาให้นิสิตทุกคนมีโอกาส
ในการมีส่วนร่วมกับเพื่อนสมาชิกในการทำางาน
ร่วมกันแม้ว่าจะการเรียนแบบออนไลน์ ดังที่นิสิต 
กล่าวว่า “...กระบวนการของหลักสูตรทำาให้เราได้
มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ ได้รู้จัก และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันมากขึ้น เพราะเพื่อนบางคนก็
แทบจะไม่ได้คุยหรือแลกเปลี่ยนกันเลย เป็นพื้นที่
ให้เราได้ถกเถียงและแลกเปลี่ยนกันถึงปัญหาและ
สถานการณ์ที่เราเคยประสบมา...” (การสนทนา
กลุ่มย่อย, 2565) เช่นเดียวกับนิสิตอีกกลุ่ม 
กล่าวว่า “...หลักสูตรเน้นให้พวกเรามีส่วนร่วม
หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีส่วนร่วมตั้งแต่
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ
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เรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ทุกคนทั้งนิสิต
และอาจารยม์คีวามเทา่เทยีมกนัในการแสดงความ
เห็นและรับฟังซึ่งกันและกัน...” (การสนทนากลุ่ม
ย่อย, 2565) สะทอ้นใหเ้หน็วา่สมรรถนะทีเ่กดิขึน้
กับนิสิตมิได้มีลักษณะแยกส่วนแต่มีลักษณะเป็น
องค์รวมหนุนเสริมระหว่างกัน

แต่ในขณะเดียวกันกระบวนการจัดการ
เรียนรู้บนฐานแนวคิดการศึกษาเชิงวิพากษ์
ที่ ให้ความสำาคัญต่อการถกเถียงแลกเปลี่ยน
และตั้งคำาถามต่อปรากฏการณ์ทางสังคมและ
ปรากฏการณใ์นระบบการศกึษาซึง่เปน็สว่นสำาคญั
ในการวิเคราะห์และสร้างปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับ
ความไม่เป็นธรรมในสังคม อาทิ เพศสภาพ อคติ
ทางชาติพันธุ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(การสังเกตการณ์, 2565) ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญใน
การเสริมสร้างสมรรถนะย่อยที่ 4 มุ่งสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม ดังปรากฏให้เห็นการออกแบบ
แผนการจัดกิจกรรมของนิสิตเพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้และเคารพต่อความหลากหลายของ 
เพศสภาพของนักเรียนในห้องเรียน (การ
สังเกตการณ์, 2565) สอดคล้องกับการสนทนา
กลุ่มย่อยนิสิต พบว่า “...มีความตระหนักรู้และ
สนใจปัญหาทางสังคมมากขึ้น มองเห็นความไม่
เท่าเทียมความไม่ยุติธรรมในสังคม และมองเห็น
ปัญหาในเชิงโครงสร้างมากขึ้น เราต้องมองรอบ
ด้านวิเคราะห์ไปไกลกว่าที่มองเห็น ซึ่งสิ่งที่เห็น
อาจจะมเีบือ้งหลงัมากกวา่นัน้...” (การสนทนากลุม่
ย่อย, 2565) แต่กระนัน้สมรรถนะดงักลา่วกย็งัคง
เป็นสมรรถนะทีค่วรเรง่พัฒนาใหแ้กน่สิติ เนือ่งจาก
การสังเกตการณ์การปฏิบัติกิจกรรมของนิสิต  
พบวา่ นิสติบางสว่นยงัไมส่ามารถวเิคราะหป์ญัหา
เชิงโครงสร้าง นโยบาย และความไม่เท่าเทียมใน
สงัคม ดงัปรากฏใหเ้หน็จากการออกแบบกจิกรรม
ยังมุ่งเน้นนำาเสนอวัฒนธรรมในรูปแบบอาหาร 

เครื่องแต่งกาย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของ
แต่ละภูมิภาคและชาติพันธุ์ ยังไม่มีการวิพากษ์ 
ถึ งปัญหาในเ ชิง โครงสร้ างที่ เ กิด ข้ึนภายใต้
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังกล่าว (การ
สังเกตการณ์, 2565) เช่นเดียวกับสมรรถนะย่อย
ที่ 2 ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมรรถนะ
ที่หลักสูตรต้องเร่งเสริมสร้างให้เกิดกับนิสิต  
ดังที่นิสิตกล่าวว่า “...อยากให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
เรื่องความซื่อสัตย์ คุณธรรมจริยธรรม ในการทำา
กิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการแสดงบทบาทหน้าที่ 
ที่เหมาะสมในการทำากิจกรรมร่วมกันชุมชน...” 
(การสัมภาษณ์, 2565) 

นอกจากสมรรถนะความเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็งของนิสิตที่มีเพิ่มมากข้ึนแล้ว ทักษะ
สำาคัญประการหนึ่งที่เป็นทักษะพื้นฐานที่สำาคัญ
ของการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งคือการคิดเชิง
วิพากษ์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญในการท้าทายและ
เปลีย่นแปลงสงัคม มองเหน็ความไมเ่สมอภาคทาง
สงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และวัฒนธรรมเพิม่มาก 
ยิ่งข้ึน ดังปรากฏจากการสนทนากลุ่มนิสิตช้ีไปใน
ทิศทางเดียวกัน ความว่า “...กิจกรรมในหลักสูตร
ช่วยพัฒนาให้รู้จักการวิพากษ์และตั้งคำาถาม โดย
เฉพาะการสอนวิชาพลเมืองต้องทำาให้นักเรียน
ของเรารู้จักการวิเคราะห์ความเป็นพลเมืองในมิติ
ที่หลากหลาย และที่สำาคัญตัวครูผู้สอนเองก็ต้อง
มีความคิดเชิงวิพากษ์ไม่จำาเป็นต้องสอนพลเมือง
ตามหนังสือที่อาจล้าสมัยไปแล้ว...” (การสนทนา
กลุ่มย่อย, 2565) เช่นเดียวกันการมีความคิดเชิง
วิพากษ์ช่วยพัฒนาให้นิสิตมีมุมมองและทัศนคติ 
ต่อการสอนสังคมศึกษาที่ เปลี่ยนไปจากเดิม  
ดังความเห็นของนิสิตความว่า “...การไปสังเกต
การสอนทำาให้เรารู้ว่าการสอนวิชาสังคมศึกษา
ยังไม่เปิดให้มีการวิพากษ์ มองไม่เห็นปัญหาเชิง
โครงสร้าง ส่วนใหญ่มักสอนตามหนังสือ ยึดติด
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กับความคิดเดิมๆ ที่ถูกสอนมาว่าเป็นสิ่งที่ถูก
ต้อง ไม่ยอมรับความรู้ใหม่ๆ หรือรับฟังความ
เห็นที่แตกต่างออกไป...” (การสนทนากลุ่มย่อย, 
2565) ทั้งนี้ทัศนคติดังกล่าวย่อมจะส่งผลต่อการ
ก่อรูปเป็นความเป็นครูสังคมศึกษาในอนาคตที่
มองเห็นนักเรียนเป็นองค์ประธานของความรู้มาก
ยิง่ข้ึน ดงัท่ีนิสติท่านหนึง่กลา่ววา่ “...ในอนาคตเมือ่
เป็นครูเราต้องสร้างความเข้าใจแก่เด็กโดยไม่ชี้นำา
แต่เป็นเพียงที่ปรึกษา เพราะสีไม่จำาเป็นต้องเป็น 
สขีาวกับดำา เราอาจลองผสมสแีดงผสมเหลอืงอาจ
จะได้สีส้มที่มีความเข้มแตกต่างกัน ทุกอย่างไม่ได้
มถีกูกบัผดิ เราตอ้งชวนใหเ้ดก็มองหลากหลายมมุ
มองเราอาจจะได้คำาตอบที่คาดไม่ถึงก็ได้...” (การ
สัมภาษณ์, 2565)

อภิปรายผล
1. หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการ

เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตามแนวคิดการศึกษาเชิง
วิพากษ์สำาหรับนิสิตวิชาชีพครู วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา พัฒนาขึ้นตามกระบวนทัศน์ 
การพัฒนาหลักสูตรหลังสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิด
ที่ เชื่อว่าหลักสูตรเกิดจากกระบวนการสร้าง
ความหมายร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
โดยมีหัวใจสำาคัญคือการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์
ควบคู่กับการปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่ให้ความ
สำาคัญกับผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเป็นส่วน
สำาคัญในทุกกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร 
ขณะเดียวกันก็ตระหนักต่อความรู้ที่ เ ช่ือมโยง
สัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ฐานะทาง
เศรษฐกิจของผู้เรียนและชุมชน (Hunkins and 
Ornstein, 2016) ทว่าการพัฒนาหลักสูตร
ตามกระบวนทัศน์น้ีก็มีข้อจำากัดเน่ืองจากมิได้
มีการแบ่งแยกขั้นตอนการออกแบบหลักสูตร
และการจัดการศึกษาไปปฏิบัติออกจากกัน

ที่ชัดเจน แต่ให้ความสำาคัญต่อกระบวนการ 
ที่มีลักษณะเป็นองค์รวม มีปฏิสัมพันธ์และการ 
บูรณาการระหว่างการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ 
ควบคู่กับการปฏิบัติ (Apple, 2004) 

อยา่งไรกต็ามการวจิยัครัง้นีไ้ดใ้ชแ้นวทาง
การพัฒนาหลักสูตรของนักวิชาการในกลุ่ม
กระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่ ได้แก่ แนวคิดการบู
รณาการประเด็นเป็นฐานของ Dirkx and Prenge 
(1997) มีขั้นตอน คือ 1) คัดเลือกประเด็นหัวข้อ 
2) กำาหนดวัตถุประสงค์ 3) วางแผนกลยุทธ์และ
จัดการเรียนการสอน 4) ตรวจสอบและปรับรูป
แบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลาก
หลาย และ 5) การประมินผล และการพัฒนา
หลักสูตรแบบมีส่วนร่วมของ Taylor (2003) มี
ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาหลักสูตร 2) การวิเคราะห์สถานะการณ์
และความต้องการ 3) การพัฒนากรอบหรือ
โครงสร้างของหลักสูตร 4) การวางแผนและ
พัฒนารายละเอียดของหลักสูตร 5) การนำา
หลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ  
6) การพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมิน
ผลแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ในทุกๆ ขั้นตอนของ
การพัฒนาหลักสูตรเน้นการมีส่วนร่วมของ
นิสิตในการกำาหนดประเด็นบนพื้นฐานความ
สนใจและประสบการณ์ของนิสิต อาทิ อคติทาง 
เชื้อชาติและ ชาติพันธุ์ ความไม่เสมอภาคทางเพศ 
และเพศสภาพ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของนักเรียน ภูมิปัญญาชุมชน เป็นต้น เช่นเดียว
กับการกำาหนดสมรรถนะความเป็นพลเมือง
ที่ เข้มแข็งของหลักสูตรนิสิตร่วมกันวิเคราะห์
และกำาหนดสมรรถนะย่อยของหลักสูตร และมี
บทบาทในการกำาหนดโครงสร้างของหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก
บนฐานคิดเชิงวิพากษ์ รวมถึงการประเมินผลที่
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ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติและการมีส่วนร่วม
ในการประเมินร่วมกันระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และ
เพื่อนสมาชิก (การสนทนากลุ่มนิสิต, 2565) 
กระบวนการดังกล่าวทำาให้หลักสูตรตอบสนอง
ความต้องการ ประสบการณ์ และภูมิหลังทาง
วฒันธรรมโดยตรงของนสิติซึง่สง่ผลตอ่การจดัการ
เรียนรู้และหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับงานวจิยัของวสนัต ์สรรพสขุ และคณะ (2564) 
ชี้ให้เห็นว่า หลักสูตรที่ตั้งอยู่บนฐานประสบการณ์ 
ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของนักเรียนหรือเรื่องราวที่
เก่ียวขอ้งกบัวถิชีวีติในชุมชนของพวกเขา จะช่วยให้
เดก็สามารถเรยีนรู ้แลกเปลีย่นประสบการณ ์และ
สรา้งสรรคป์ระสบการณใ์หมไ่ด้อย่างมคีวามหมาย
และมีประสิทธิภาพ

มากไปกวา่น้ัน หลกัสตูรยังมกีระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรโดยการสัมมนา
กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่สว่นใหญช้ี่ไปในทศิทางเดียวกนั
ถึงความน่าสนใจของประเด็นหรือหัวข้อในการ
จัดกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับมิติทางสังคม
วฒันธรรมของนิสติ รวมถงึกระบวนการมสีว่นรว่ม
ของนิสิตในทุกๆ ขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร 
นอกจากน้ีการออกแบบกจิกรรมยงัมุง่สรา้งปฏบิตัิ
การ การสนทนาถกเถียง และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นบนพื้นฐานประสบการณ์ของนิสิตอันจะ
ช่วยเสริมสร้างให้นิสิตมีความคิดเชิงวิพากษ์ แต่
กระนั้นผู้เชี่ยวชาญยังมีความกังวลเกี่ยวกับการ
ประเมินผลสรรถนะความเป็นพลเมืองเข้มแข็งท่ี
เกิดขึ้นจากกิจกรรมตามหลักสูตร (การสนทนา
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ, 2565) เช่นเดียวกับการทดลอง
ใช้และการสนทนากลุ่มนิสิตที่ชี้ให้เห็นถึงความ 
น่าสนใจของหลักสูตรท่ีจะเป็นส่วนสำาคัญในการ
สรา้งการเรยีนรูร้ว่มกนัผา่นการถกเถยีง การปฏิบติั
ร่วมกัน รวมถึงเปิดมุมมองและประสบการณ์ใหม่
ในการนิยามความเป็นพลเมือง แต่กระน้ันนิสิต

ก็มีความกังวลเก่ียวกับเวลาในการทำากิจกรรม
ที่จำากัด การเรียนผ่านระบบออนไลน์ และการ
วัดและประเมินผลเช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญ (การ
สนทนากลุ่มนิสิต, 2565) จากข้อกังวลต่างๆ  
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ดำาเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอโดยเฉพาะการปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินผลตามสภาพจริงให้มีความชัดเจนเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มบทบาทของนิสิตในการ
ประเมินตนเองและประเมินเพื่อนสมาชิก เพื่อให้
ได้หลักสูตรที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
ดังข้อเสนอของ William Doll (2002 cite in 
Hunkins and Ornstein, 2016) กลา่วถงึลกัษณะ
สำาคัญของการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวน
ทัศน์หลังสมัยใหม่ 4 ประการ หรือ 4R ได้แก่  
1) Richness เป็นระดับความลึกของหลักสูตร
ในแง่ที่เปิดกว้างให้สามารถตีความได้หลายระดับ  
การกำาหนดเป้าหมายของหลักสูตรต้องเกิดขึ้น
จากการต่อรองระหว่างผู้สอนและผู้เรียนใน
กระบวนการเรียนการสอน รวมถึงมีความยืดหยุ่น 
ป รั บ ไ ด้ ต า ม สภ าพแ ว ดล้ อ มที่ เ ป ลี่ ย น ไ ป  
2) Recursion เน้นการคิดทบทวนหรือสะท้อน
ความคิดกับตนเองการสะท้อนคิดและการเสวนา 
ตระหนักต่อปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม ทำาให้เห็นมุมมองที่หลากหลาย
จากการตคีวามและสะทอ้นคดิ 3) Relations เนน้
ปฏิสัมพันธ์ภายใต้ความเชื่อในศักยภาพตนเอง 
ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอื่นที่แอบแฝง
อยู่ การพัฒนาหลักสูตรจึงไม่ใช่เป็นระบบที่เป็น 
เส้นตรงและกำาหนดผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจน และ 4) Rigor ผู้เรียนต้องเรียนรู้อย่าง
รอบด้านในการตีความจากหลายมุมมองและรู้จัก
เชื่อมโยงการตีความอย่างถี่ถ้วน และก่อให้เกิด
ประชาคมการเรียนรู้ที่สมาชิกมีการท้าทายและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน
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2. ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตามแนวคิด
การศึกษาเชิงวิพากษ์สำาหรับนิสิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย
หลักสูตรมีความมุ่งหมายที่จะให้ความรู้ ทักษะ 
เจตคต ิและประสบการณ ์เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง กระตือรือร้นต่อการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนบนพ้ืนฐานสิทธิเสรีภาพ และ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในความแตก
ต่างหลากหลาย มีความคิดเชิงวิพากษ์ในการ
เปลี่ยนแปลงสังคม ท้าทายต่อความไม่เสมอภาค
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
บนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตย (NUS & 
GuildHE, 2017; Soares and Lopes, 2020) 
ทัง้น้ีเม่ือพจิารณาสมรรถนะย่อยตามหลกัสตูรแลว้  
พบวา่ สมรรถนะยอ่ยท่ีนิสติพัฒนาเพ่ิมขึน้คอ่ยมาก 
ได้แก่ การเคารพสิทธิเสรีภาพและความแตกต่าง  
และการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคเท่าเทียม อาจ
เนื่องมาจากหลักสูตรพัฒนากิจกรรมขึ้นจาก
แนวคิดการศึกษาเชิงวิพากษ์ของ Freire (2011) 
ซึ่งให้คุณค่ากับการศึกษาในฐานะเป็นเครื่องมือ
ปลดปล่อยผู้คนออกจากความชายขอบ หลุดพ้น
จากวงจรของการกดขีแ่ละปรบัปรงุชีวติของตนเอง
ให้ดีขึ้นผ่านกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ที่ชี้ชวนให้
สังเกต ครุ่นคิด และลงมือทำา และเมื่อมนุษย์มี
อิสระตอ่ตนเองแลว้จงึจะสามารถสรา้งพลงัอำานาจ
ใหก้บัตวัเองและปลดปลอ่ยตนเองจากการครอบงำา
ได ้(Freire, 1970; เปาโล เฟรร,ี 2560) ดังปรากฏ
ตามกิจกรรมในหลักสูตรที่ให้ความสำาคัญการเปิด
พื้นที่ให้ผู้เรียนได้ทบทวนและท้าทายนิยามของ
ความเปน็พลเมอืงบนพ้ืนฐานประสบการณร์ว่มกนั
ของนิสติเพือ่ปลดปลอ่ย (Emancipatory) ใหน้สิติ
ออกจากความเชื่อและอุดมการณ์เดิมที่ครอบงำา
ความคิด ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างพลังอำานาจ 
(Empowerment) ให้แก่นิสิตสามารถแสดงออก

ถึงพลังของตนเองในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
สภาพสังคมเพื่อให้ได้มาซึ่งรากเหง้าแห่งปัญหา
และพัฒนากลวิธีที่จะนำาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่
ดขีึน้ของบคุคลและสงัคมโดยรวมผา่นกระบวนการ
สอนและสร้างการเรียนรู้ (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 
2554; เปาโล เฟรรี, 2560) กระบวนในหลักสูตร
ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำาคัญในการพัฒนาความคิด
เชิงวิพากษ์ให้นิสิตและมีอิทธิพลโดยตรงต่อเสริม
สร้างสมรรถนะความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของ
นิสิตสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า “...หลักสูตรมีจุดเด่น 
ในการเสริมสร้างทักษะการวิพากษ์ให้แก่นิสิตที่
ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการเป็นครูสังคมศึกษาที่มี
สมรรถนะความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง...” (การ
สนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ, 2565)

ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงความ
เปลี่ยนแปลงของสมรรถนะย่อยของหลักสูตรด้าน
การมุ่งสร้างความเป็นธรรมในสังคมแล้วจะพบว่า
เปน็สมรรถนะทีค่วรพฒันา ดงัผลของการวเิคราะห์
ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าในระหว่างการสานเสวนาและ
ปฏิบัติการสร้างความเปลี่ยนแปลง นิสิตยังมอง
เห็นความเหลื่อมล้ำาหรือความอยุติธรรมได้ค่อน
ข้างน้อยและจำากัดในระดับผิวเผิน มากกว่ามอง
ปัญหาในเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม นิสิตส่วนใหญ่
ยังมองไม่เห็นปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่าง
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่มีมุมมองแนวเสรีนิยมที่เน้น
คุณค่าด้านการท่องเที่ยวและการแสดงออกใน 
รูปแบบ 3F Model ได้แก่ อาหาร เครื่องแต่งกาย 
และการแสดงทางวฒันธรรม ฉะนัน้จงึจำาเปน็อยา่ง
ยิ่งในการเร่งพัฒนาให้นิสิตมีความตระหนักต่อ
การมีส่วนร่วมและบทบาททางการเมืองของคน 
ชายขอบ คนที่มาจากหลากหลายชนชั้น ชาติพันธุ์ 
และเพศ รวมถึงการวิพากษ์ต่อประเด็นความ 
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ไม่เสมอภาคเท่าเทียมในสังคม เป็นการสร้างการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มวัฒนธรรมรองได้ต้ังคำาถาม
กับสถานะทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ 
และความสัมพนัธ์ทางการเมอืงในช้ันเรยีน ทา้ทาย
ต่อสถานะ อำานาจ และอุดมการณ์ในการผลิต
ซ้ำาความคิดความเช่ือในสังคม (McLaren and  
Farahmandpur, 1999) 

เช่นเดียวกับสมรรถนะย่อยด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีความมุ่งหมายให้นิสิต 
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ เคารพต่อกฎกติกา
ของส่วนรวม ชุมชน และสังคม ตระหนักต่อการ
มีส่วนร่วมในสังคม และอาสาที่จะทำางานช่วย
เหลือกิจกรรมสาธารณะ แต่กระนั้นด้วยข้อจำากัด
ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
ทำาให้นิสิตไม่สามารถทำากิจกรรมในภาคสนาม 
เก็บข้อมูล หรือการสำารวจประเด็นในบริบท
จริงได้ส่งผลให้สมรรถนะย่อยดังกล่าวต้องเร่ง
พัฒนาให้แก่นิสิตสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์ (2564) ชี้ให้เห็นว่า การ

สร้างพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจำาเป็น
ตอ้งจดัประสบการณใ์หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มกบัชมุชน 
การเรยีนรูร้ว่มกนัระหว่างผูส้อน ผูเ้รยีน และคนใน
ชุมชนในสถานการณ์จริงที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�หลกัสตูรไปใช ้

การนำาหลักสูตรไปใช้กับนิสิตกลุ่มอื่นๆ 
ต้องคำานึงถึงความต้องการ ประสบการณ์ ภูมิหลัง
ทางวฒันธรรม บรบิททางสงัคมและเศรษฐกจิของ
นิสิตนักศึกษากลุ่มนั้นๆ ด้วย รวมถึงในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ควรอยู่ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ที่
เสมอภาคเท่าเทียมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

ควรพฒันาหลกัสตูรเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งให้แก่นิสิตวิชาชีพครู
ทกุสาขาวชิา ครใูนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ
อาจารย์ในสถาบันการผลิตครู
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