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I.
บทน�า

กำรจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำถือว่ำมีบทบำท
และลกัษณะเฉพำะตัวซ่ึงต่ำงไปจำกกำรศกึษำในระดับ
ขั้นพื้นฐำน	แต่ถึงกระนั้น	บทบำทของอุดมศึกษำเอง
กย็งัคงเป็นทีถ่กเถยีงในสงัคมท่ัวไป	ในอดตีมหำวทิยำลยั
ในโลกตะวันตกถูกก่อตั้งขึ้นในบริบท	 อุดมกำรณ์	
และเป้ำประสงค์ที่แตกต่ำงกัน		ซึ่งวัตถุประสงค์ของ
มหำวิทยำลัยในอดีตมีต้ังแต่กำรให้กำรศึกษำแบบ
ศิลปศำสตร์	 (Liberal	 education)	 เพื่อกำรพัฒนำ
คุณลักษณะของคนหนุ่มสำวไปจนถึงกำรมุ่งศึกษำ
ค้นคว้ำและสร้ำงควำมเป็นเลิศในแต่ละสำขำวิชำ
ในขณะเดียวกันมหำวิทยำลัยได้รับกำรพัฒนำขึ้นเพื่อ
เป็นแหล่งของกำรสร้ำงสรรควำมรู	้หรอืมหำวทิยำลยั
บำงแห่งให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำหน้ำที่รับใช้และให้
บริกำรแก่สังคม	(Wynne,	2014)

ส�ำหรับประเทศไทย	 มหำวิทยำลัยแห่งแรกคือ
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	ถกูก่อตัง้ขึน้ในปี	พ.ศ.	2460
โดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่ผลติบคุลำกรเพ่ือรองรบัระบบ
รำชกำรสมยัใหม่ที่ ได้รบักำรพฒันำขึน้ในสมยัรชักำล
ที่	5	(วิชัย,	2550)	ซึ่งในช่วงศตวรรษที่ผ่ำนมำ	กำร
ศกึษำในระดบัอุดมศกึษำของประเทศไทยได้ขยำยตวั
และพัฒนำไปเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจ
โดยเฉพำะในช่วง	50	ปีหลังที่ประเทศไทยได้เปลี่ยน
จำกประเทศที่มีรำยได้ต�่ำมำเป็นประเทศที่มีรำยได้
ปำนกลำง	โดยอตัรำควำมยำกจนลดลงจำกร้อยละ	57
ในปี	 พ.ศ.	 2506	 มำเป็นประมำณร้อยละ	 10	 ในปี
พ.ศ.	25481		แต่ถึงแม้กำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ
จะถูกคำดหวังให้มีบทบำทในกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำของประเทศ	

แต่กเ็ป็นท่ียอมรบักนัว่ำในอดตีมหำวทิยำลยัมบีทบำท
ในกำรเสรมิสร้ำงประชำธปิไตยและควำมยติุธรรมใน
สงัคมเช่นกนั	ตวัอย่ำงเช่นในปี	พ.ศ.	2512	มหำวทิยำลยั
ธรรมศำสตร์เริ่มโครงกำรบัณฑิตอำสำเพื่อให้บัณฑิต
ได้ออกสู่ชนบทไปใช้ชีวิตเรียนรู้และท�ำงำนกับชุมชน
ท้องถิ่น	หรือในกำรเคลื่อนไหวเรียกร้องประชำธิปไตย
ในปี	พ.ศ.	2516	นกัศกึษำมหำวทิยำลยัมีบทบำทส�ำคญั
ในกำรโค่นล้มระบอบเผด็จกำรทหำร	 นอกจำกนั้นใน
ช่วงหลงัเหตุกำรณ์	14	ตลุำคม	พ.ศ.	2516	นกัศึกษำ
จ�ำนวนมำกยงัได้ร่วมกบัขบวนกำรกรรมกรและชำวนำ
ในกำรเรียกร้องควำมเป็นธรรมให้กับคนยำกจนและ
คนด้อยโอกำส	

อย่ำงไรก็ตำม	 เห็นได้ชัดว่ำท่ำมกลำงกำรเติบโตทำง
เศรษฐกจิตลอดหลำยทศวรรษทีผ่่ำนมำ	ประเทศไทยมี
ควำมเหลื่อมล�้ำเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ	นอกจำกนี้	 ควำม
ขดัแย้งรนุแรงในพ้ืนทีส่ำมจังหวดัชำยแดนใต้ของไทย
ได้ปะทุขึ้นและด�ำเนินต่อเน่ืองมำนำนกว่ำสิบปีแล้ว	
ในขณะเดยีวกนั	 ควำมขดัแย้งทำงกำรเมืองที่ ได้เร่ิมข้ึน
มำต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2547	ก็ได้น�ำไปสูก่ำรแบ่งขัว้ระหว่ำง
คนกลุ่มต่ำงๆ	 ในสังคมไทย	 โดยอำจจะกล่ำวได้ว่ำ
พัฒนำกำรประชำธิปไตยของประเทศไทยในปัจจุบัน
ได้มำถงึช่วงหวัเลีย้วหวัต่ออกีครัง้หนึง่	หลำยภำคส่วน
ในสงัคมไทยรวมถงึสถำบันอุดมศึกษำ	ได้แสดงควำม
กังวลเกี่ยวกับวิกฤตและควำมเหล่ือมล�้ำในประเทศ	
โดยในปี	2553	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ
ได้จัดท�ำ	 “แนวทำงกำรส่งเสริมอุดมศึกษำร่วมสร้ำง
ประเทศไทยน่ำอยู่”	 กำรปรับปรุงระบบกำรศึกษำ
โดยสถำบันอุดมศึกษำ	เพื่อสร้ำงควำมเป็นธรรมและ
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ลดควำมเลื่อมล�้ำทำงสังคม	 ที่รวมถึงกำรพัฒนำ
ควำมเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวและมีจิตส�ำนึกทำงสังคม2

อย่ำงไรก็ตำม	 ด้วยพลวัตทำงสังคม	 วัฒนธรรม	
เศรษฐกิจ	 และกำรเมืองที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่	 คนใน
สังคมไทยมีมุมมองและควำมเข้ำใจที่แตกต่ำงกันว่ำ
พลเมืองแบบใดที่เป็นที่น่ำพึงประสงค์	 และมีค�ำถำม
ว่ำสถำบนัอดุมศกึษำควรมบีทบำทอย่ำงไรในกำรพฒันำ
พลเมืองเหล่ำนั้น	 โดยกำรศึกษำชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์
เพือ่ส�ำรวจควำมเข้ำใจ	 และทศันะของผูบ้รหิำรรวมทัง้
ปฏบิตักิำรและมมุมองของนกัศกึษำในสถำบนัอดุมศกึษำ
ในประเทศไทยเกีย่วกบักำรศกึษำเพือ่สร้ำงควำมเป็น
พลเมืองในสงัคมประชำธิปไตยและเพ่ือควำมเป็นธรรม
ในสงัคม	ซึง่ผู้ศกึษำหวังว่ำงำนศึกษำชิน้น้ีจะเผยให้เหน็
ควำมเป็นไปได้และข้อจ�ำกดัต่ำงๆ	 ของบทบำทในกำร
สร้ำงควำมเป็นพลเมอืงในระดบัอดุมศกึษำในกระบวนกำร
พัฒนำประชำธิปไตยและกำรสร้ำงควำมเป็นธรรม
ในสังคมไทย

2  http://www.stat.mua.go.th/OUOP/file/opou_paint.php 
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II.
ภารกิจของอุดมศึกษา

แม้จะเป็นที่ยอมรับกันว่ำกำรศึกษำมีบทบำทส�ำคัญ
ไม่ว่ำในสังคมใดก็ตำม	 แต่วัตถุประสงค์และบทบำท
ของกำรศึกษำจริงๆนั้น	 ก็เป็นที่ถกเถียงกันตลอดมำ
ตั้งแต่ในอดีต	แต่อำจจะกล่ำวได้ว่ำสังคมโดยทั่วไปมี
ควำมคำดหวังให้ระบบกำรศึกษำผลิตพลเมืองที่มี
ควำมรู	้ทกัษะ	และนสัิยใจคอทีส่อดคล้องกบัอดุมกำรณ์
และเงื่อนไขทำงกำรเมือง	เศรษฐกิจ	และวัฒนธรรม
ของสังคมนั้นๆ	

กำรวิเครำะห์ประวัติศำสตร์ของพัฒนำกำรของ
อดุมศกึษำในโลกตะวนัตกบ่งช้ีว่ำภำรกจิในระดบัมหพัภำค
ของมหำวิทยำลัยได้เปลี่ยนแปลงมำตลอดช่วงเวลำ
กว่ำ	 850	ปีที่ผ่ำนมำ	 โดยมหำวิทยำลัยในยุคกลำง
ในยโุรปก่อนมีรัฐชำติเน้นภำรกจิในกำรสอนเชงิวชิำกำร
แต่ภำยหลังกำรก่อเกดิของรฐัต่ำงๆ	ตัง้แต่ครสิศตวรรษ
ที	่16	เป็นต้นมำ	เป้ำหมำยของอุดมศึกษำถูกเปลีย่นไป
เป็นกำรท�ำงำนเพ่ือตอบสนองรฐับำล	 ส่วนในสหรฐัอเมรกิำ
วัตถุประสงค์หลักของกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำนับ
ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่	 19	 -	 20	 คือภำรกิจในกำร
พฒันำประชำธปิไตยหรอืกำรให้บรกิำรแก่สมำชกิของ
รัฐชำติซึ่งเป็นปัจเจกบุคคล	 (Scott,	 2006)	 ซึ่งใน
ประเด็นนี้	 Scott	 (อ้ำงแล้ว)	 มองว่ำภำรกิจของ
มหำวิทยำลัยในกำรให้กำรศึกษำเกี่ยวกับควำมเป็น
พลเมืองและประชำธิปไตยนั้นเชื่อมโยงกับและ/หรือ
ถูกส่งผ่ำนมำทำงกำรศึกษำแบบศิลปะศำสตร์	 หรือ
กำรศึกษำเกีย่วกบัควำมเป็นมนษุย์ทีมุ่่งเน้นระบบคณุค่ำ
รวมทั้งกำรเห็นคุณค่ำของวัฒนธรรมมำกกว่ำกำร
ฝึกฝนทกัษะทำงเทคนคิ	โดย	Scott	สรปุว่ำ	“เชือ่กนั
ว่ำกำรศึกษำแบบศิลปศำสตร์เป็นกำรตระเตรียม

อย่ำงรอบด้ำนส�ำหรับนักศึกษำแต่ละคนในระบอบ
ประชำธิปไตย”	(Scott,	2006:	16).

ในปัจจุบัน	 ถึงแม้เป้ำหมำยของกำรศึกษำระดับ
อุดมศึกษำจะยังคงมีหลำกหลำย	 แต่อำจจะกล่ำวใน
ภำพรวมได้ว่ำภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยอยู่ที่กำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิชำกำรและกำรวิจัย	 กำรจัด
กำรเรียนสอน	และกำรบรกิำรสงัคม	(Scott,	2006:2;
Wynne,	2014:62)		อย่ำงไรก็ตำม	เป็นที่สังเกตุว่ำ
แม้ว่ำบทบำทในกำรรบัใช้สังคมของอดุมศึกษำจะยงัคง
มีควำมส�ำคัญอยู่ก็ตำม	 แต่ในกำรปฏิบัติจริงมีควำม
ซับซ้อนมำกขึ้นเนื่องจำกมีควำมเข้ำใจที่หลำกหลำย
ว่ำอะไรคือกำรสร้ำงประโยชน์ ให้กับสังคมของกำร
ศึกษำระดับอุดมศึกษำ	 (ดูกำรอภิปรำยประเด็นนี้
เพิ่มเติมใน	 Wynne,	 2014)	 นอกจำกนี้จะเห็นได้ว่ำ
กำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ละกำรฝึกสอนทกัษะด้ำนอำชีพ
ได้กลำยเป็นเป้ำหมำยส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งของ
กำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำมำต้ังแต่คริสศตวรรษท่ี	19
ซึง่ในประเดน็นี	้Aronowitz	(อ้ำงใน	Wynne,	2014:62)
ตั้งข้อสังเกตุว่ำมหำวิทยำลัยก�ำลังกลำยเป็นโรงงำน
ผลติควำมรูม้ำกข้ึนเรือ่ยๆ	เนือ่งจำกสถำบันอุดมศกึษำ
ให้ควำมส�ำคญัมำกขึน้กบักำรสร้ำงองค์ควำมรู	้เทคโนโลยี
และทรัพยำกรมนุษย์	 เพื่อสนองควำมต้องกำรทำง
เศรษฐกจิและกำรพฒันำของภำคเอกชน	ซึง่ในประเดน็นี้
Thorstein	 Veblen	 (อ้ำงใน	 Scott,	 2006:	 24)	
กล่ำวได้อย่ำงชัดเจนว่ำ	 “ภำรกิจในกำรรับใช้สังคม	
[ของมหำวิทยำลัย]	 ในควำมเป็นจริงแล้ว	ก็คือ	กำร
สยบยอมต่ออ�ำนำจธุรกิจหรือระบบอ�ำนำจเดิมใน
อุตสำหกรรม”
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อย่ำงไรก็ตำม	 ในช่วงทศวรรษท่ีผ่ำนมำ	 ประเด็น
เกี่ยวกับบทบำทของอุดมศึกษำกับกำรสร้ำงควำม
เป็นพลเมืองและประชำธิปไตยก็กลับมำได้รับควำม
สนใจอีกครั้ง	 โดยมีกำรศึกษำและงำนวิจัยเกี่ยวกับ
กำรมีส่วนร่วมในภำคพลเมืองของมหำวิทยำลัยและ
ของนักศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำม
เป็นพลเมืองในกำรศึกษำระดบัอดุมศกึษำท่ีเพิม่มำกขึน้
(ดบูทต่ำงๆ	ใน	Laker	et	al,	2014)	แต่ในขณะเดียวกนั
ก็ยังมีควำมเข้ำใจที่หลำกหลำยเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง
กำรมีส่วนร่วมในภำคพลเมือง	(civic	engagement)	
และกำรให้กำรศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมเป็นพลเมือง	
(civic/citizenship	education)	ทีเ่ป็นฐำนของโครงกำร
และหลักสตูรต่ำงๆ	ของมหำวทิยำลัย	ซึง่เนือ้หำในส่วน
ถัดไปของรำยงำนน้ีจะกล่ำวถึงแนวคิดที่แพร่หลำย
บำงส่วน
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3  ในประเทศไทย civic education ซึ่งเดิมหมายถึงการเรียนการสอนในวิชา “หน้าที่พลเมือง” ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค�าที่รู้จักและใช้กัน

โดยทั่วไปมากกว่า citizenship education โดยเนื้อหาในวิชานี้ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันและกลไกต่างๆ ของรัฐรวมทั้งคุณสมบัติและหน้าที่ของ

พลเมืองที่ดี (ดูการอภิปรายเพิ่มเติมในประเด็นนี้ที่ Boontinand, 2014) ส่วนค�าว่า citizenship education มีความเกี่ยวพันกับแนวคิดเรื่อง ‘ความเป็น

พลเมืองโลก’ ที่ ได้รับการส่งเสริมโดยองค์กรระหว่างประเทศอย่าง UNESCO และแนวคิดดังกล่าวได้รับความนิยมมากกว่าในระดับมหาวิทยาลัย

III.
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง3

(Civic/citizenship education)

แนวคดิเร่ืองควำมเป็นพลเมอืงและกำรศึกษำ	เพ่ือสร้ำง
ควำมเป็นพลเมอืงได้รบักำรอธบิำยจำกหลำยมุมมอง
โดยจำกมุมมองเชงิรัฐศำสตร์	Beiner	(1995)	จ�ำแนก
ควำมเป็นพลเมอืงเป็น	3	แบบซึง่แต่ละแบบองิกบัขนบ
ทำงกำรเมืองแต่ละส�ำนัก	คือ	เสรีนิยม	ชุมชนนิยม	
และแบบสำธำรณรฐันยิม	(republican)	โดย	Beiner
อธิบำยว่ำ	ควำมเป็นพลเมืองแบบเสรีนิยมให้ควำม
ส�ำคญักับสทิธแิละอตัลักษณ์ของปัจเจกบคุคล	ในขณะท่ี
ควำมเป็นพลเมืองแบบชุมชนนิยมเน้นอัตลักษณ์ทำง
วัฒนธรรมหรือชำติพันธุ์แบบรวมหมู่	ส่วนควำมเป็น
พลเมอืงแบบสำธำรณรฐันิยมนัน้ให้ควำมสนใจอตัลกัษณ์
ของควำมเป็นพลเมอืงและกำรมีส่วนร่วมของพลเมอืง
ในชุมชนทำงกำรเมือง	ในขณะเดียวกัน	Osler	and	
Starkey	(2005)	อธิบำยควำมเป็นพลเมืองผ่ำนมิติ
ของ		“สถำนะ	(status)	ควำมรู้สึก	(feeling)		และ
กำรปฏิบัติ	(practice)”		โดยในส่วนแรก	“สถำนะ”	
หมำยถึง	พลเมืองในมิติที่เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลต่อรัฐ	เช่นสถำนะทำงกฎหมำยของบุคคลใน
รฐัใดรัฐหนึง่ซ่ึงมผีลต่อกำรได้รบัสิทธแิละกำรคุม้ครอง
โดยรฐั	ซึง่อำจจะเปรยีบได้กบัพลเมอืงในแนวคดิแบบ
เสรีนิยม	ในขณะที่ควำมเป็นพลเมืองแบบชุมชนนิยม
ของ	Beiner	ถูกอธิบำยในมิติของ	“ควำมรู้สึก”	ใน
กำรเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมหรอืชมุชนนัน้	และในส่วน
สดุท้ำย	“กำรปฎบัิต”ิ	เป็นกำรแสดงออกของควำมเป็น
พลเมอืงแบบสำธำรณรฐันิยมทีต้่องมส่ีวนร่วมในชมุชน
กำรเมืองตำมแบบของพลเมืองในระบบสำธำรณะรัฐ

ของยุกกรีกโบรำณ	ซึ่งในปัจจุบัน	กำรมีส่วนร่วมของ
พลเมืองหรือปฏิบัติกำรของควำมเป็นพลเมืองมักถูก
เรียกว่ำกำรเป็น	“พลเมืองแบบแข็งขัน”	(active	
citizenship)	ซ่ึง	Wynne	(2014:	69)	มองว่ำ	พลเมือง
แบบแข็งขันนั้นมีหลำยระดับ	ตั้งแต่ระดับขั้นต�่ำสุด	
(minimalist)	ซึ่งเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบในหน้ำที่
เช่นกำรจ่ำยภำษีไปจนถงึระดบัขยำย	(expansionist)
ซึ่งเป็นพลเมืองที่	“มีส่วนร่วมอย่ำงตื่นตัวในทุกระดับ
ของชีวติทำงกำรเมอืง”	นอกจำกน้ันยงัมแีนวคดิเรือ่ง
ควำมเป็นพลเมอืงโลก	(Global	Citizenship)	ทีก่�ำลงั
ได้รับควำมนิยมในบริบทของกำรศึกษำที่มีควำมเป็น
สำกลมำกขึ้นเรื่อยๆ	อันเนื่องมำจำกส�ำนึกกำรรับรู้ที่
เพิ่มมำกขึ้นเกี่ยวกับประเด็น	และควำมเชื่อมโยงของ
ปัญหำต่ำงๆในโลก	(Pike,	2008)

จำกแนวคิดท่ีหลำกหลำยเกี่ยวกับควำมเป็นพลเมือง
น�ำไปสู่กำรตีควำมและควำมเข้ำใจท่ีหลำกหลำยของ
กำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง	 ซึ่งในเรื่องนี้
นกักำรศกึษำอย่ำง	Westheimer	และ	Kahne	(2004)
มองว่ำกำรถกเถียงเรื่องกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงควำม
เป็นพลเมืองนั้นโดยสำระส�ำคัญแล้วมุ่งไปเพ่ือตอบ
ค�ำถำมว่ำเรำต้องกำรพลเมืองแบบใดเพื่อพัฒนำและ
ส่งเสรมิประชำธปิไตย	โดยทัง้สองท่ำนได้ศกึษำโครงกำร
ต่ำงๆ	 ที่มีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำทักษะของควำมเป็น
พลเมืองท่ีดีในหมู่เยำวชนและคนหนุ่มสำวในอเมริกำ	
และพบว่ำโครงกำรต่ำงๆมุง่สร้ำงพลเมอืงสำมประเภท
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ท่ีต่ำงกนัคอื	1.	พลเมอืงทีร่บัผดิชอบตนเอง	2.	พลเมอืง
ที่มีส่วนร่วม	และ	3.	พลเมืองที่ ใส่ใจควำมเป็นธรรม	
ซึ่ง	Westheimer	 และ	 Kahne	 (2004)	 อธิบำยว่ำ
กำรให้ศกึษำเพือ่พฒันำพลเมอืงทีร่บัผดิชอบต่อตนเอง
จะเน้นคุณค่ำอย่ำงเช่น	 ควำมซื่อสัตย์	 ควำมสุจริต	
ควำมมีวินัย	 และกำรท�ำงำนหนัก	 โดยพลเมืองถูก
คำดหวังให้มีส่วนเสริมสร้ำงสังคมด้วยกำรจ่ำยภำษี	
ปฏบัิตติำมกฎหมำย	มบีคุลกิลกัษณะทีด่แีละมจีติอำสำ
เพื่อชุมชน	ซึ่งต่ำงจำกควำมเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม
ที่ถือว่ำกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันของพลเมืองใน
ประเด็นทำงกำรเมอืง	เช่นกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้
และกำรมีส่วนร่วมในงำนของชุมชน	 มีควำมส�ำคัญ
และจ�ำเป็นส�ำหรับประชำธิปไตยที่มีประสิทธิภำพ	
ดงันัน้	กำรศกึษำเพือ่สร้ำงควำมเป็นพลเมืองประเภทน้ี
จงึมุ่งเน้นกำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะทีจ่�ำเป็นอย่ำงเช่น
กำรศกึษำค้นคว้ำ	กำรวำงแผน	และกำรบรหิำรจัดกำร
เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถมีส่วนร่วมในประชำธิปไตยได้
อย่ำงแขง็ขนั	 ส่วนในกำรจดัศกึษำเพือ่สร้ำงควำมเป็น
พลเมอืงที่ ใส่ใจในควำมเป็นธรรมนัน้	กำรเรียนกำรสอน
และกิจกรรมต่ำงๆจะกระตุ้นให้ผู้เรียนท�ำควำมเข้ำใจ
และวิเครำะห์สำเหตุเชิงโครงสร้ำงของปัญหำสังคม
และพัฒนำผู้เรียนให้เป็นผู้กระท�ำกำรเปลี่ยนแปลง	
(change	agent)	

Westheimer	และ	Kahne	(2004)	พบว่ำโครงกำร
และกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนส่วนใหญ่มุ่งเป้ำไปที่
กำรสร้ำงพลเมอืงทีม่คีวำมรับผดิชอบต่อตนเองโดยมี
โครงกำรและกิจกรรมเพียงจ�ำนวนน้อยทีม่วัีตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำพลเมืองที่ ใส่ใจเรื่องควำมเป็นธรรม	 ซึ่ง
นักกำรศึกษำทั้งสองท่ำนมองว่ำ	 กำรจัดกำรศึกษำ
หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมเป็นพลเมืองแบบใด
แบบหนึ่งจะไม่สำมำรถท�ำให้ผู้เรียนได้รับทักษะและ
แรงจงูใจท่ีส่งเสรมิลักษณะควำมเป็นพลเมอืงประเภทอืน่
ได้โดยอัตโนมัติ	 อย่ำงไรก็ตำม	 Westheimer	 และ	
Kahne	(2004)	มองว่ำ	แม้ว่ำกำรตดัสนิใจของสถำบนั

กำรศึกษำหรือโครงกำรต่ำงๆว่ำจะสอนเกี่ยวกับ
ควำมเป็นพลเมืองแบบใดน้ันขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย	
แต่ก็เป็นไปได้ท่ีจะพัฒนำโครงกำรหรือหลักสูตร
เพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองที่สนับสนุนเป้ำหมำย
ประชำธิปไตยในหลำกหลำยมิติ

3.1 มหาวิทยาลัยกับการศึกษาเพื่อสร้างความ
เป็นพลเมืองในประเทศไทย

ส�ำหรับประเทศไทย	 มหำวิทยำลัยแห่งแรกคือ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้รับกำรก่อตั้งขึ้น	 ในปี
พ.ศ.	 2460	 เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรในกำร
สร้ำงบุคลำกรเพ่ือไปท�ำงำนในระบบรำชกำร	กำรก่อตัง้
มหำวิทยำลัยหลักอื่นๆ	 ในช่วงทศวรรษต่อๆ	มำ	คือ	
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์และมหำวทิยำลยัศลิปำกร
(พ.ศ.	 2477)	 มหำวิทยำลัยมหิดล	 (พ.ศ.	 2485)	
และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	(พ.ศ.	2486)	กเ็ป็น
กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรข้ำรำชกำรท่ีมีทักษะ
เฉพำะด้ำนเพื่อเข้ำบรรจุในกระทรวงทบวงกรมต่ำงๆ4

(Lao,	2015)	อย่ำงไรก็ตำม	พึงหมำยเหตุว่ำ	ถึงแม้
ว่ำกำรก่อต้ังมหำวทิยำลัยเหล่ำน้ีจะมจุีดมุง่หมำยเพือ่
ผลติบคุลำกรให้กบัระบบรำชกำร	ผูก่้อตัง้มหำวทิยำลัย
ธรรมศำสตร์ก็เห็นควำมจ�ำเป็นของกำรศึกษำระดับ
อดุมศึกษำทีจ่ะ	“ฝึกสอนข้ำรำชกำรแบบใหม่ส�ำหรบัยคุ
หลงัสมบรูณำญำสิทธริำชย์”	(Baker	and	Phongpaichit,
2009:122-3)	 หลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองปี
พ.ศ.	2475	ภำยหลังกำรก่อต้ังมหำวิทยำลยัระลอกแรก
กำรศึกษำระดบัอดุมศึกษำกข็ยำยไปสูภู่มภิำคในทศวรรษ
ที	่2500	โดยแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ
ฉบับแรก	(พ.ศ.	2504-2509)	ระบุถึงกำรขยำยกำร
ศกึษำระดบัอดุมศีกษำไปสูภู่มภิำคด้วยควำมช่วยเหลอื
จำกสหรฐัอเมรกิำ	โดยมีกำรตัง้มหำวทิยำลยัในภำคเหนอื
คอืมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่	(พ.ศ.	2507)	ในภำคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอืคือมหำวทิยำลัยขอนแก่น	(พ.ศ.	2508)
และภำคใต้	 คือมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

2  มหาวิทยาลัยศิลปากรเชื่อมโยงกับกรมศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดลเชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชื่อมโยงกับ

กระทรวงเกษตรฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีรากฐานมาจากโรงเรียนกฎหมายที่เปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2440 เชื่อมโยงกับกระทรวงยุติธรรมและกรม

การปกครอง (Lao, 2015)
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(พ.ศ.	2511)	ซึง่มหำวทิยำลัยในภมูภิำคเหล่ำน้ีต่ำงจำก
มหำวิทยำลัยรุ่นแรก	 คือ	 เป็นมหำวิทยำลัยที่สอน
หลำยสำขำวิชำเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พฒันำประเทศ	ในขณะเดยีวกัน	กำรขยำยกำรศกึษำ
ระดับอุดมศึกษำสู่ภูมิภำคก็สำมำรถมองได้ว่ำเป็น
ยทุธศำสตร์ทำงกำรเมอืงในกำรต่อสู้กับภยัคอมมวินสิต์
ในทศวรรษ	2500	ดังที่	Kangsanand	(อ้ำงใน	Lao,
2015:	32)	กล่ำว	“กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำไม่ได้
เกดิข้ึนมำจำกควำมต้องกำรของสงัคมท้องถิน่	หำกแต่
เป็นเครือ่งมอืทำงกำรเมอืงและอดุมกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์
ร่วมกันของรัฐและจักรวรรดินิยมตะวันตก”

ในส่วนของกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง	
แม้ว่ำวิชำ	“หน้ำที่พลเมือง”	จะมีอยู่ในหลักสูตรกำร
ศึกษำขั้นพื้นฐำนมำตั้งแต่ปีพ.ศ.	2480	แต่ในระดับ
อดุมศึกษำก็ไม่เคยมหีลักสูตรเกีย่วกบัควำมเป็นพลเมอืง
อย่ำงเป็นทำงกำรมำก่อนจนกระทั่งเมื่อไม่นำนมำนี้	
ซึ่งแนวคิดเรื่องกำรให้กำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็น
พลเมืองในระดับอุดมศึกษำส่วนหนึ่งมีที่มำจำกวิกฤต
และปัญหำควำมขัดแย้งในสังคมไทยในช่วงทศวรรษ
ที่ผ่ำนมำซึ่งถูกมองว่ำเป็นผลมำจำกกำรขำดควำม
เข้ำใจเกีย่วกับระบอบประชำธปิไตยของคนไทย	ดงันัน้
ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำจึงได้เสนอ
ยทุธศำสตร์พฒันำกำรศกึษำเพือ่สร้ำงควำมเป็นพลเมือง
พ.ศ.	2553	–	2561	โดยก�ำหนดให้มหำวิทยำลยัต่ำงๆ	

“ส่งเสรมิหรอืก�าหนดให้ม ี“วชิาพลเมอืง” ในหลกัสตูร
“วชิาศกึษาทัว่ไป” (General Education)… เพ่ือสร้าง
นิสิต นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่เคารพผู้อื่น เคารพ
กตกิา มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและเข้าใจเรือ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการลงมือปฎิบัติ 
เพือ่การเป็นพลเมอืงในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ด้วยการ
เลือกตั้งและการปกครองตนเองของนิสิตนักศึกษา
ท้ังในรปูสภานกัเรยีน/องค์กรนสิิตนกัศกึษา อนัจะส่งผล
ให้เป็นพลเมืองของชุมชนและของประเทศต่อไป...”

และให้สถาบันอุดมศึกษา “เปลี่ยนการเรียนการสอน
ให้เป็น Service Learning  หรือการเรียนเพื่อน�าไป
บริการสงัคมและการบริการสงัคมเพ่ือน�ามาเรยีน…”
(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2554: 21)

ในทำงปฎิบัติ	มหำวิทยำลัยต่ำงๆ	มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและกิจกรรมเพื่อสร้ำงพลเมืองแตกต่ำงกันไป
ดังที่จะกล่ำวถึงในรำยงำนฉบับนี้
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IV.
ค�าถามวิจัยและวิธีการศึกษา

กำรศึกษำเบื้องต้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจทัศนะ
เกี่ยวกับกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองในหมู่
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยและเพื่อศึกษำปฎิบัติกำรของ
ควำมเป็นพลเมอืงในส่วนของนักศกึษำผ่ำนหลกัสตูรที่
เป็นทำงกำรและกจิกรรมนอกหลกัสตูร	โดยหลักสตูร
ทีเ่ป็นทำงกำรน้ันจะเน้นไปทีว่ชิำศึกษำทัว่ไป	ในขณะที่
กจิกรรมนอกหลักสตูรจะเป็นในส่วนของกำรมส่ีวนร่วม
ของนักศึกษำในชมรมด้ำนอำสำพัฒนำ

ค�ำถำมวิจัยหลักคือ

1.	เป้ำหมำยของกำรศกึษำเพ่ือสร้ำงควำมเป็นพลเมือง
ในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของไทยคืออะไร?
2.	ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเข้ำใจและส่งเสริมภำรกิจ
ของอุดมศกึษำในด้ำนควำมเป็นธรรมทำงสงัคมอย่ำงไร?
3.	กิจกรรมนอกหลักสูตรมีบทบำทในกำรเพิ่มพูน
ควำมรู้	ทักษะ	และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเป็น
พลเมืองอย่ำงไร?

ในกำรศกึษำเบือ้งต้นครัง้น้ีทมีผู้วจัิยได้เลอืกมหำวทิยำลยั
6	 แห่งโดยพิจำรณำจำกควำมหลำกหลำยตลอดจน
ควำมสะดวกในกำรประสำนงำนเพื่อเก็บข้อมูล	 โดย
มหำวิทยำลยั	4	แห่งอยู่ในเขตกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล
ได้แก่	มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวิโรฒ	(ประสำนมติร)
มหำวทิยำลยัมหดิล	มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์	และ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร	 ส่วนอีก	 2	 สถำบันตั้งอยู่ใน
ภมิูภำค	ได้แก่	มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่และมหำวิทยำลยั
ทักษิณ	 อย่ำงไรก็ตำม	 ถึงแม้จะได้มีกำรค�ำนึงถึง
ควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนแล้วก็ตำม	
แต่ทีมวิจัยก็พบอุปสรรคในกำรนัดสัมภำษณ์ผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยสองแห่งรวมถึงกำรจัดสนทนำกลุ่มกับ
นักศึกษำ	 (Focused	 group	 discussion)	 ใน
มหำวิทยำลัยหนึ่งแห่ง	 ท�ำให้กำรเก็บข้อมูลไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้

กำรศึกษำนี้ ใช้วิธีกำรศึกษำเชิงคุณภำพเป็นหลักโดย
อำศยักำรสมัภำษณ์เชงิลกึและแบบกึง่มีโครงสร้ำงกับ
ผูบ้รหิำรมหำวทิยำลยั	อำจำรย์	และเจ้ำหน้ำที	่และใช้
กำรสนทนำกลุม่กับนกัศกึษำ	โดยมกีำรใช้แบบสอบถำม
ท่ี ให้กลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักศึกษำตอบค�ำถำมด้วย
ตนเองก่อนจะน�ำประเด็นจำกแบบสอบถำมมำเป็น
หัวข้อในกำรสนทนำกลุ่ม	 ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยที่
สัมภำษณ์ประกอบด้วยรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร	
รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ	 และ/หรือ
ผู้อ�ำนวยกำรของฝ่ำยต่ำงๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 นอกจำก
ผู้บริหำรแล้ว	ทีมวิจัยได้สัมภำษณ์อำจำรย์และ/หรือ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและกิจกรรม
นกัศกึษำในมหำวิทยำลยั	3	แห่งด้วย	ในกำรสมัภำษณ์
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย	 อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแล
หลกัสตูรกำรศกึษำทัว่ไปและกจิกรรมนอกหลกัสตูรนัน้
มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ทีมวิจัยได้รับข้อมูลและทัศนะ
เกีย่วกบันโยบำยและกำรปฏบิตัขิองแต่ละมหำวทิยำลยั
เพื่อตอบค�ำถำมวิจัยทั้งสำมข้อ	ส่วนกำรสนทนำกลุ่ม
กับนักศึกษำนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทรำบถึงควำม
สนใจและมุมมองเกี่ยวกับประเด็นทำงสังคมและกำร
มส่ีวนร่วมในกำรแก้ปัญหำของนกัศกึษำ	โดยนกัศึกษำ
ทีเ่ข้ำร่วมกำรสนทนำกลุม่ประกอบด้วยตวัแทนนกัศกึษำ
ของชมรมนักศึกษำที่ท�ำกิจกรรมเพ่ือสังคมของแต่ละ
มหำวิทยำลัยและตัวแทนสโมสรหรือสภำนักศึกษำ	
ซึง่ในภำพรวม	มกีำรสมัภำษณ์ผู้บริหำรมหำวทิยำลยั
อำจำรย์	และเจ้ำหน้ำท่ีของมหำวิทยำลยั	5	แห่งทัง้สิน้
18	คน	มีนักศึกษำที่เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่ม	71	คน
จำกมหำวิทยำลัย	 5	 แห่ง	 นอกจำกนี้ทีมวิจัยยัง
ได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำ	92	ชุด	แต่ข้อมูลจำก
แบบสอบถำมยังไม่ ได้น�ำมำใช้ประกอบกำรจัดท�ำ
รำยงำนฉบับนี้
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V.
ข้อค้นพบ

5.1 วิชาศกึษาทัว่ไปกบัการพฒันาคนดแีละพลเมอืง
ที่รับผิดชอบ

ดงัท่ีกล่ำวมำแล้ว	ในอดตีกำรศึกษำเพือ่สร้ำงควำมเป็น
พลเมอืงไม่ได้ถกูจัดให้เป็นส่วนหนึง่ในหลกัสตูรกำรเรยีน
กำรสอนในระดับอุดมศึกษำในประเทศไทย	 และถึง
แม้ว่ำตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2517	มหำวทิยำลยัถกูก�ำหนดให้
ต้องมวิีชำศึกษำทัว่ไปขัน้พ้ืนฐำนเป็นหลกัสตูรภำคบงัคบั
ในระดับปริญญำตรีนอกเหนือไปจำกกำรศึกษำตำม
สำขำวิชำชีพ	 อย่ำงไรก็ตำม	 พบว่ำมีควำมชัดเจน
เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำศึกษำทั่วไป
ขัน้พืน้ฐำน	 ทีต่่อมำในภำยหลงัถกูเปลีย่นเป็นวชิำศกึษำ
ทัว่ไป5	โดยในปีพ.ศ.	2548	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ	 (สกอ.)	 ได้ก�ำหนดเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับปริญญำตรีและได้ ให้นิยำมของวิชำ
กำรศึกษำทั่วไปว่ำ

หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป หมายถงึ วิชาทีมุ่ง่พัฒนาผูเ้รียน
ให้มคีวามรอบรู้ อย่างกว้างขวาง มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล
มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมเีหตผุล สามารถใช้ภาษา
ในการตดิต่อสือ่สารความหมายได้ด ีเป็นคนทีส่มบูรณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของ ประชาคม
นานาชาติสามารถน�าความรู้ ไปใช้ ในการด�าเนินชีวิต
และด�ารง ตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างด ี(เพิง่อ้าง: 8)
อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเอ่ยถึงการศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมืองในเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้

อย่ำงไรกต็ำม	ในทำงปฎบิติั	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ได้เปิดสอนวชิำว่ำด้วยควำมเป็นพลเมอืงในปีพ.ศ.	2554
โดยใช้ชื่อวิชำว่ำ	 วิชำพลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อ

สังคม	 หรือ	 TU	 100	 โดยวิชำนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
หมวดวชิำศกึษำทัว่ไปตำมทีก่�ำหนดโดยสกอ.และเป็น
วชิำบังคบัส�ำหรบันกัศกึษำปีหนึง่ทุกคน	ซึง่	ดร.ปริญญำ
เทวำนฤมิตรกุล	 อำจำรย์ประจ�ำคณะนิติศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยธรรมศำตร์	 (ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและควำมยั่งยืน)	 ซึ่งเป็น
ผู้พฒันำรำยวชิำน้ีข้ึนมำได้อธบิำยว่ำอำจำรย์ได้ทดลอง
ปรบัวิชำกำรศกึษำทัว่ไปท่ีสอนอยูเ่ดิมให้เป็น	 “service
education”	 เมื่อปีพ.ศ.	 2552	 ซึ่ง“ท�ำแล้วดีมำก”	
จึงพัฒนำข้ึนเป็นวิชำ	TU	100	โดยเมือ่มกีำรเปิดสอน
วชิำน้ี	ในปี	พ.ศ.	2554	วตัถปุระสงค์กคื็อให้นกัศึกษำ
เรียนรู้กำรเป็น	 “พลเมืองในระบอบประชำธิปไตย”	
และ	“มคีวำมรบัผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน”6	ซึง่กำรจดั
กำรเรียนกำรสอนวิชำ	TU	100	นี้ ได้รับกำรยอมรับ
จำกสกอ.	 โดยในปีพ.ศ.	 2558	 สกอ.ได้ประกำศใช้
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรีฉบับใหม่	
ซึง่ได้ปรบัปรงุ	ค�ำนยิำม	โครงสร้ำงและองค์ประกอบ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 และเพ่ิมเติมผลกำรเรยีนรู้
ของหมวดวิชำศึกษำทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
มำตรฐำนคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษำแห่งชำต	ิพ.ศ.	2552
(TQF:	 HEd)	 โดยเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี	 พ.ศ.	 2558	 ได้ ให้ค�ำจ�ำกัดควำมของ
หมวดวิชำศึกษำทั่วไปดังนี้

หมวดวชิำศกึษำทัว่ไป	หมำยถงึ	หมวดวชิำทีเ่สรมิสร้ำง
ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ให้มีควำมรอบรู้อย่ำง
กว้ำงขวำง	เข้ำใจ	และเห็นคุณค่ำของตนเอง		ผู้อื่น	
สังคม	ศิลปวัฒนธรรม	และธรรมชำติ	ใส่ใจต่อควำม
เปลีย่นแปลงของสรรพสิง่	 พฒันำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง
ด�ำเนินชีวติอย่ำงมคีณุธรรม	พร้อมให้ควำมช่วยเหลือ
เพือ่นมนษุย์	 และเป็นพลเมืองทีม่คีณุค่ำของสงัคมไทย
และสังคมโลก7	

5  http://regis.skru.ac.th/RegisWeb/webpage/GE-Network/genbook3.pdf
6  http://oknation.nationtv.tv/mblog/entry.php?id=941574 (เข้าถึงเมื่อ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
7  ข้อ 9.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/criterion58/criterion_b58.PDF
(เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559)



8  ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม  ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (บทสรุปผู้บริหาร)
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จะเห็นได้ว่ำในเกณฑ์มำตรฐำนฯ	ฉบับปี	พ.ศ.	2558	
ควำมคิดเรื่องพลเมืองและกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำม
เป็นพลเมืองถูกท�ำให้เป็นทำงกำรและน�ำเข้ำสู่ระบบ
กำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำของไทยผ่ำนทำงวชิำศกึษำ
ทัว่ไป	ดงัจะเหน็ได้ว่ำนอกจำกมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์
ที่ ได้เริม่สอนวิชำพลเมอืงกบัควำมรับผดิชอบต่อสงัคม
เป็นรำยวชิำบงัคบัแล้ว	งำนวจิยัชิน้นีพ้บว่ำมหำวิทยำลยั
อื่นๆ	 เช่น	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่และมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒก�ำลังพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือให้มีวิชำกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมเป็นพลเมือง
เป็นอีกวชิำหนึง่แยกต่ำงหำกในหมวดวชิำศกึษำทัว่ไป
ส�ำหรบัมหำวิทยำลยัเชยีงใหม่นัน้คณะรฐัศำสตร์ได้รบั
มอบหมำยให้พัฒนำและเปิดสอนวิชำกำรศึกษำเพ่ือ
สร้ำงควำมเป็นพลเมอืงเป็นกำรน�ำร่องโดยเป็นส่วนหนึง่
ในหมวดวชิำศึกษำทัว่ไปตัง้แต่ปีพ.ศ.	 2559	 จำกกำร
สมัภำษณ์ผูบ้รหิำรและอำจำรย์ทีด่แูลหมวดวชิำศกึษำ
ทั่วไปพบว่ำ	 แรงผลักดันในกำรพัฒนำวิชำกำรศึกษำ
เพือ่สร้ำงควำมเป็นพลเมอืงของมหำวิทยำลยัเชยีงใหม่
มำจำกนำยกสภำมหำวิทยำลัยที่เห็นควำมจ�ำเป็นที่
สถำบันต่ำงๆของสังคมว่ำจะต้องมีจริยธรรมมำกขึ้น	
ดงันัน้	มหำวิทยำลยัจึงก�ำหนด	“คณุสมบตัแิละลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่”	
(อตัลักษณ์มช.)	คอื	ซือ่สตัย์	รบัผดิชอบ	และมจิีตอำสำ
ในขณะเดยีวกนักำรจดักำรเรียนกำรสอนในวิชำศกึษำ
ทัว่ไปจะเน้นทีก่ำรให้นักศกึษำได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์
จริงและกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น	 (สัมภำษณ์	
22-23	สิงหำคม	พ.ศ.	2559)

ซึ่งแนวทำงกำรเรียนรู ้นี้คล ้ำยกับแนวทำงของ
มหำวิทยำลัยศรนีครนิทรวิโรฒในหลกัสตูรวชิำศกึษำ
ทั่วไปที่มีเป้ำหมำยท่ีจะส่งเสริมกำรสร้ำงพลเมืองดี
และมคีวำมรบัผดิชอบ	โดยหลกัสตูรจะเน้นกำรสร้ำง
ทักษะกำรคิด	กำรเรียนรู้	และกำรพัฒนำทักษะชีวิต
เพือ่ควำมเป็นพลเมอืงด	ีซึง่ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์วชิำศกึษำ
ทัว่ไปอธิบำยว่ำในกำรปรบัปรงุหลกัสตูรวชิำศึกษำทัว่ไป
จะมีกำรเปิดสอนวิชำ	 “พลเมืองวิวัฒน์”	 ที่จะมุ่งเน้น
เรือ่งกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกีย่วกบัสงัคมประชำธปิไตย

หน้ำท่ีของพลเมอืง	และกฎหมำย	โดยกำรใช้กรณศึีกษำ
และกำรพูดคุยแลกเปลี่ยน	 และจะมีหัวข้อเรื่องภำษี	
ซึง่ผู้อ�ำนวยกำรศนูย์วิชำศกึษำทัว่ไปมองว่ำ	 “เน่ืองจำก
ในฐำนะพลเมืองที่จ่ำยภำษี	 ทุกคนจ�ำเป็นต้องรู้ว่ำ
เงินภำษถีกูใช้จ่ำยไปอย่ำงไร	 ถ้ำหำกนักศกึษำไม่ดแูล
ทรัพย์สินส่วนรวม	 เงินภำษีของพวกเขำก็จะถูกน�ำไป
ใช้ซ่อมแซมทรัพย์สนิเหล่ำน้ัน	แต่หำกพวกเขำมสี�ำนกึ
ของควำมเป็นเจ้ำของและจิตอำสำ	 ก็จะมีควำมเป็น
ประชำธปิไตยและระบบตรวจสอบถ่วงดลุ	นกัศกึษำจะ
ได้เห็นว่ำพวกเขำจ�ำเป็นต้องมส่ีวนร่วม...”	 (สมัภำษณ์
26	กันยำยน	พ.ศ.	2559)

ส�ำหรับมหำวิทยำลัยมหิดล	 มหำวิทยำลัยศิลปำกร	
และมหำวทิยำลยัทกัษณินัน้	ปัจจบุนัยงัไม่มวีชิำเฉพำะ
ทีเ่กีย่วกบักำรสร้ำงควำมเป็นพลเมือง	 อย่ำงไรก็ตำม
ผูบ้รหิำรของมหำวิทยำลยัทัง้	3	แห่งมองว่ำหลกัสตูร
วิชำศึกษำทั่วไปมีเนื้อหำกำรเรียนกำรสอนบำงส่วนท่ี
เป็นกำรศกึษำเพ่ือสร้ำงควำมเป็นพลเมอืงโดยเฉพำะ
ในส่วนของกำรบ่มเพำะนกัศึกษำให้เป็นคนด	ี ตวัอย่ำง
เช่น	มหำวิทยำลัยมหิดลได้ ใช้วิชำศึกษำทั่วไปในกำร
ให้กำรศกึษำเพือ่สร้ำงควำมเป็นพลเมอืงของประเทศ
และของโลกมำตัง้แต่ปีพ.ศ.	2550	โดยรองอธกิำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำรระบวุ่ำ	“มหิดลให้ควำมส�ำคญักบัเรือ่งกำร
สร้ำงควำมเป็นพลเมอืงค่อนข้ำงสงู…โดยวัตถุประสงค์
ของ	[วชิำศกึษำทัว่ไป]	คอืกำรพฒันำมนษุย์	ตำมค่ำนยิม
ของมหิดลที่เน้นควำมซื่อสัตย์	 กำรสนใจสิ่งแวดล้อม
และกำรท�ำประโยชน์ ให้กับสังคม”	 (สัมภำษณ์	 25	
กรกฎำคม	พ.ศ.	2559)	ในท�ำนองเดยีวกนั	ผู้บรหิำร
ของมหำวิทยำลัยศิลปำกรมองว่ำเป้ำหมำยของวิชำ
ศกึษำทัว่ไปคอื	 “สร้ำงคนดทีีมี่ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม
สำมำรถเข้ำใจและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและไม่สร้ำงควำม
เดอืดร้อนให้กบัตนเองและผูอ้ืน่”	(สมัภำษณ์	7	ตลุำคม
พ.ศ.	2559)	อย่ำงไรกต็ำม	นอกเหนือจำกมำตรฐำน
ผลกำรเรยีนรูท้ีค่ำดหวังในระดบัปรญิญำตรห้ีำด้ำนที่
ก�ำหนดโดยสกอ.แล้ว8	มหำวิทยำลยัศิลปำกรยงัได้เพิม่
มำตรฐำนกำรเรยีนรูด้้ำนศลิปะและควำมคดิสร้ำงสรรค์
ด้วยเนือ่งจำกเป็นอตัลักษณ์ของมหำวทิยำลยั	(สมัภำษณ์



7	 ตุลำคม	 พ.ศ.	 2559)	 ส่วนกำรสร้ำงควำมเป็น
พลเมอืงของมหำวทิยำลยัทักษณินัน้เน้นทีก่ำรส่งเสรมิ
“กำรพัฒนำตนเอง”	 และ	 “กำรรับใช้สังคม”	 ของ
นักศึกษำผ่ำนกำรบูรณำกำรในวิชำศึกษำท่ัวไปและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร	(สัมภำษณ์	13-14	กรกฎำคม	
พ.ศ.	2559)

จำกกำรสมัภำษณ์ผูบ้รหิำรมหำวทิยำลัยต่ำงๆ	 ท�ำให้
เหน็ได้ชดัว่ำมหำวทิยำลยัมองว่ำควำมเป็นพลเมอืงนัน้
หมำยถงึ	การเป็นพลเมอืงดทีีม่คีวามรบัผดิชอบต่อ
ตนเองและสงัคม	โดยผูบ้รหิำรมหำวิทยำลัยได้สะท้อน
ว่ำ	“ผู้ ใช้บัณฑิต”	หรือนำยจ้ำงก็ให้คุณค่ำต่อลูกจ้ำง
ที่เต็มใจให้ควำมช่วยเหลือและมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม	 ซึ่งในประเด็นนี้ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยทั้ง	
5	 แห่งต่ำงระบุว่ำนักศึกษำของแต่ละสถำบันที่จบ
กำรศกึษำไปส่วนใหญ่ได้รบัค�ำชมและกำรประเมนิทีด่ี
จำก	“ผู้ ใช้บัณฑติ”	ในเร่ืองของกำรท�ำงำนเป็นหมูค่ณะ
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม

จำกค�ำอธิบำยดังกล่ำว	จะเห็นได้ว่ำแนวคิดกำรสร้ำง
พลเมืองในสถำบันอุดมศึกษำของไทยยังคงเน้นกำร
สร้ำงพลเมืองดีและมีควำมรับผิดชอบซึ่งไม่ต่ำงไป
จำกแนวคิดกำรสร้ำงพลเมืองในระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนซึ่งได้ปลูกฝังแนวคิดเช่นน้ีมำอย่ำงต่อเนื่อง

5.2 ภารกิจการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยและ
ความเป็นธรรมทางสังคม

นอกจำกบทบำทกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองดีและ
รบัผดิชอบต่อสงัคมแล้ว	มคี�ำถำมว่ำอดุมศกึษำไทยให้
ควำมส�ำคญักบักำรสร้ำงพลเมอืงในระบอบประชำธปิไตย
และพลเมืองที่ ใส่ ใจเรื่องควำมเป็นธรรมต่อสังคม
มำกน้อยแค่ไหน	ซึ่งจำกกำรศึกษำพบว่ำผู้บริหำร
ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับแนวคิดเรื่อง	 “พลเมืองดี”	
มำกกว่ำแนวคิดเรื่อง	 “พลเมืองประชำธิปไตย”	 โดย
เมื่อผู้วิจัยถำมถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง	 พลเมืองทั้ง
สองแบบนี้	ผู้ ให้สัมภำษณ์ทุกคนไม่มีค�ำตอบที่ชัดเจน	

แต่เป็นที่น่ำสนใจว่ำ	 ผู้ ให้สัมภำษณ์ท่ำนหนึ่งซึ่งเป็น
อำจำรย์ผูร้บัผดิชอบและเกีย่วข้องกบัวชิำศกึษำทัว่ไป
ของมหำวิทยำลัยมหิดลมำหลำยปีได้ตั้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับ	 ค�ำว่ำ	 “พลเมือง”	 ว่ำหมำยถึง	 “พลเมือง
ของรฐั”	ดงันัน้	กำรศกึษำเพือ่สร้ำงควำมเป็นพลเมือง
ตำมที่ ได้รับกำรส่งเสริมจำกสกอ.จึงเกี่ยวข้องกับ
พลเมืองของรัฐ	 ซึ่งในควำมเห็นของอำจำรย์ท่ำนนี้	
กำรศึกษำเพ่ืองสร้ำงควำมเป็นพลเมือง(ของรัฐ)	
ควรถูกสอนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเนื่องจำก	
“ในระดบัมหำวิทยำลยั	 โดยเฉพำะในมหดิลเรำก�ำหนด
ที่พลเมืองโลก...เรำเริ่มต้นจำกควำมเป็นมนุษย์ก่อน	
ควำมเป็นมนษุย์ทีข้่ำมพ้นพรมแดน…ดงันัน้เรำจงึคดิว่ำ
เรำเป็นสมำชกิของชมุชนโลก	มำกกว่ำเป็นพลเมอืงของรฐั”
(สัมภำษณ์	6	กรกฎำคม	พ.ศ.	2559)	ในกรณีนี้จะ
เห็นได้ว่ำ	 แนวคิดเรื่องควำมเป็นพลเมืองโลกเป็นอีก
แนวคดิหนึง่ที่ ได้รบัควำมสนใจและได้รบักำรส่งเสรมิ
ในระดบัอุดม	ศกึษำ	อย่ำงไรกต็ำมเมือ่ย้อนกลบัมำที่
ประเด็นของกำรสร้ำงพลเมืองประชำธิปไตย	 ผู้วิจัย
พบว่ำกำรเรียนกำรสอนในเร่ืองนี้ยังไม่ ได้รับควำม
สนใจมำกนัก	

ผูบ้รหิำรมหำวทิยำลยัมคีวำมเหน็ว่ำ	 “ประชำธปิไตย”
โดยเฉพำะในควำมหมำยทีเ่ป็นแนวคดิและกำรปฎิบติั
ทำงกำรเมืองไม่ใช่จุดเน้นหลักในวิชำศึกษำทั่วไป	แต่
กระน้ัน	แต่ละมหำวิทยำลัยกม็กีำรให้ควำมส�ำคญักบั
เรื่องนี้ต่ำงกันอยู่บ้ำง	 เช่นผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
ศิลปำกรอธิบำยว่ำ	“เรำไม่เน้นประชำธิปไตยและเรำ
ก็ไม่ได้พดูคุยแลกเปลีย่นเร่ืองกำรศกึษำเพือ่ควำมเป็น
พลเมอืงในแบบนัน้”	(สมัภำษณ์	7	ตลุำคม	พ.ศ.	2559)
ในขณะที่	 ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยมหิดลระบุว่ำ	
“เรำไม่ได้เน้นชดัเจนเรือ่งประชำธปิไตย	แต่กระบวนกำร
เรียนกำรสอนของเรำก็เป็นประชำธิปไตยแน่นอน
เนือ่งจำกไม่มคีวำมแตกต่ำงระหว่ำงนกัศึกษำทีม่ำจำก
ต่ำงสำขำวชิำกนั…	และเรำยงัสอนให้นกัศกึษำคดิและ
แลกเปลี่ยนควำมเห็นในประเด็นต่ำงๆ”		(สัมภำษณ์	
25	 กรกฎำคม	 พ.ศ.	 2559)	 ในท�ำนองเดียวกัน
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยทักษิณมองว่ำทักษะต่ำงๆ	 ที่
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เกีย่วข้องกบัประชำธิปไตยถกูบรูณำกำรอยู่ในวิชำต่ำงๆ
ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ในขณะเดียวกันผู้บริหำร
ท่ำนนี้อธิบำยว่ำถึงแม้ควำมเป็นพลเมืองที่ เป ็น
ประชำธิปไตยจะมีควำมส�ำคัญ	แต่มหำวิทยำลัยเน้น
กำรพฒันำตนเองของนกัศึกษำโดยพยำยำมเชือ่มโยง
กำรพฒันำตนเองเข้ำกบัควำมเป็นพลเมอืงโลกมำกกว่ำ
(สัมภำษณ์	14	กรกฎำคม	พ.ศ.	2559)	

ในส่วนของภำรกิจของอุดมศึกษำในกำรสร้ำงควำม
เป็นธรรมทำงสังคมนั้น	 แนวคิดที่ว่ำมหำวิทยำลัย
ควรมีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำม
เลือ่มล�ำ้ทำงสงัคมได้ถูกเสนอโดยสกอ.ในปีพ.ศ.	25539

ซึ่งในเอกสำร	 “แนวทำงกำรส่งเสริมอุดมศึกษำร่วม
สร้ำงประเทศไทยน่ำอยู่”	 ระบุให้สถำบันอุดมศึกษำ
ทัง้ของรฐัและเอกชน	168	แห่งทัว่ประเทศร่วมมีควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมและ	 “ร่วมเป็นแกนหลกัของแต่ละ
พืน้ที่ ในกระบวนกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำม
เหลื่อมล�้ำทำงสังคม	 โดยกำรพัฒนำให้มีสำยงำน
วิชำกำรรับใช้สังคม	 (social	 impact)	 พัฒนำระบบ
กำรผลิตก�ำลังคนของประเทศที่มีอุดมกำรณ์เพ่ือ
ส่วนรวมและมีควำมเป็นพลเมือง...”	 อย่ำงไรก็ตำม	
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยทั้ง	 5	 แห่ง
พบว่ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเป็นธรรมทำงสังคม
ในฐำนะท่ีเป็นแนวคดิและภำรกิจส�ำหรบัมหำวิทยำลยันัน้
จะมุ่งเน้นไปที่กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและโอกำสที่
เท่ำเทยีมในกำรศกึษำ	ตวัอย่ำงเช่น	ผูบ้รหิำรมหำวทิยำลยั
มหิดลและมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้อธิบำยถึงควำม
ส�ำคัญของหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย	 และมองว่ำกำรให้โอกำสที่เท่ำเทียม
ส�ำหรับนักศึกษำพิกำรได้มำเรียนในระดับอุดมศึกษำ
คือกำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมทำงสังคม	
จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำมหำวิทยำลัยต่ำงๆ	 มีระบบ
กำรให้ควำมช่วยเหลอืนกัศกึษำท่ีมีพืน้ฐำนทำงเศรษฐกจิ
และสงัคมทีอ่ยู่ในระดบัล่ำงให้สำมำรถเข้ำถงึกำรศกึษำ
ในระดับอุดมศึกษำได้	 ซึ่งควำมไม่เท่ำเทียมทำง
เศรษฐกิจต่อโอกำสทำงกำรศกึษำดจูะไม่เป็นประเดน็
หรือข้อห่วงใยส�ำคญัในทัศนะของผูบ้รหิำรมหำวทิยำลัย
โดยผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัย

ศิลปำกรกล่ำวว่ำ	“เรำให้โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำง
เท่ำเทียมกันส�ำหรับนักศึกษำทุกคนเนื่องจำกเรำไม่
ได้รับแต่นักศึกษำที่มีผลกำรเรียนดีหรือว่ำมำจำก
ครอบครัวที่ร�่ำรวย	 เรำมีโครงกำรต่ำงๆ	 และระบบ
โควต้ำในกำรรับนักศึกษำท่ีมีควำมสำมำรถทำงด้ำน
กฬีำและดนตร	ีหรอืมำจำกจงัหวดัภำคใต้	หรอืมำจำก
ครอบครวัยำกจน	หรอืพิกำร	คดิว่ำมหำวทิยำลยัอืน่ๆ
ก็มีโครงกำรคล้ำยกันนี้...”	 (สัมภำษณ์	 7	 ตุลำคม	
พ.ศ.	2559)	เช่นเดยีวกบัผู้บรหิำรมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่
ซึ่งมองว่ำไม่มีประเด็นท่ีน่ำห่วงกังวลเกี่ยวกับควำม
ไม่เท่ำเทียมในกลุ่มนักศึกษำในสถำบัน	 โดยผู้บริหำร
ท่ำนน้ีมคีวำมเหน็ว่ำ	 “ลกัษณะเดก็ทำงภำคเหนือไม่ได้
มีควำมแตกต่ำงมำกเหมือนเด็กกรุงเทพฯ	 ดังนั้นเด็ก
ก็ไม่ได้รู้สึกว่ำเหลื่อมล�้ำกัน	ส่วนเรื่องควำมเป็นธรรม
ส�ำหรับคนพกิำร	เรำดแูลมำกอยู่	และไม่เหน็กำรเลือก
ปฎบิติั	และเรำมพีืน้ที่ ให้เขำ”	(สมัภำษณ์	22	สงิหำคม
พ.ศ.	2559)

อย่ำงไรก็ตำมผูวิ้จยัพบว่ำ	มิตเิรือ่งควำมเป็นธรรมทำง
สังคมนั้นไม่ได้ถูกให้ควำมส�ำคัญในกำรเรียนกำรสอน
หรือในหลักสูตรกำรศึกษำทั่วไปหรือในวิชำอื่นๆ	ของ
มหำวิทยำลัยมำกนัก	โดยผู้บริหำรบำงท่ำนอธิบำยว่ำ
ไม่ได้ใช้ค�ำว่ำ	“ควำมเป็นธรรมทำงสงัคม”	ในหลกัสตูร
กำรศกึษำทัว่ไป	ในขณะเดยีวกนั	ผูว้จิยัพบว่ำผูบ้รหิำร
ยังมคีวำมเข้ำใจเรือ่งควำมเท่ำเทยีมและควำมเป็นธรรม
ทำงสังคมในมิติของกำรเรียกร้องให้มีกำรจัดสรร
ทรัพยำกรและกำรปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนกันหมด	
ซึ่งแนวคิดเช่นนี้ถูกมองว่ำขัดกับสภำพควำมเป็นจริง
ว่ำมนุษย์ไม่เท่ำเทียมกัน	ดังนั้นในทัศนะของผู้บริหำร
ท่ำนนี้	 ควำมเท่ำเทียมไม่ควรหมำยถึงกำรให้คนได้รับ
สิ่งต่ำงๆ	 เท่ำกัน	 และในขณะเดียวกันท่ำนมองว่ำ
กำรแก้ ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมในสังคมอยู่ที่กำร
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 และนั่นคือควำมเป็นธรรม	
ซึ่งภำยใต้ค�ำอธิบำยเช่นนี้	 อำจจะกล่ำวได้ว่ำปัญหำ
เรื่องควำมไม่เป็นธรรมในสังคมไทย	 ไม่ได้ถูกมองว่ำ
เป็นเรื่องเชิงระบบหรือเป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำง	 แต่
เป็นปัญหำในระดบับคุคลและสำมำรถแก้ไขได้ในระดบั
ปัจเจก	ซ่ึงผู้วจิยัมองว่ำทศันะเช่นน้ีอำจจะมีส่วนท�ำให้

9  http://www.stat.mua.go.th/OUOP/file/opou_paint.php 

12



กำรเรยีนกำรสอนเกีย่วกบัควำมไม่เป็นธรรมทำงสงัคม
ในมิติที่เป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำงทำงระบบเศรษฐกิจ	
สงัคมและกำรเมอืง	ไม่ได้เป็นเร่ืองที่ ได้รับควำมส�ำคัญ
ส�ำหรบักำรศกึษำระดบัอดุมศกึษำของไทยในหลกัสตูร
ที่เป็นทำงกำร	

ในส่วนต่อไปจะน�ำเสนอข้อค้นพบเบื้องต้นเกี่ยวกับ
บทบำทของกิจกรรมนอกหลักสูตรกับกำรสร้ำง
ควำมเป็นพลเมือง	ประชำธิปไตยและควำมเป็นธรรม
ทำงสังคม
 
5.3 กิจกรรมนักศึกษากับความเป็นพลเมือง

นอกจำกหลกัสตูรทำงกำรแล้ว	 กจิกรรมนอกหลกัสตูร
กเ็ป็นช่องทำงส�ำคัญส�ำหรับกำรเรียนรู้เกีย่วกบัควำม
เป็นพลเมือง	และควำมเป็นธรรมทำงสังคม	โดยกจิกรรม
ทีผู่บ้รหิำรและคณำจำรย์ผูร้บัผดิชอบกจิกรรมพฒันำ
นิสิต/นักศึกษำของแต่ละมหำวิทยำลัยมองว่ำกำร
ส่งเสรมิให้นักศกึษำท�ำกจิกรรมอำสำสมคัรและกจิกรรม
รับใช้สังคมเป็นกระบวนกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมือง
ที่ส�ำคัญ	 โดยงำนศึกษำชิ้นนี้พบว่ำมหำวิทยำลัยทั้ง	
6	 แห่งมีโครงกำรที่ก�ำหนดหรือส่งเสริมให้นักศึกษำ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมอำสำสมัครในรูปแบบต่ำงๆ	
โดยผู้วิจัยแบ่งโครงกำรต่ำงๆเป็น	3	ประเภท	ดังนี้

1.	 โครงกำรอำสำสมัคร/กำรท�ำกิจกรรมรับใช้สังคม
ทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมภำคบงัคบัของมหำวทิยำลยั
เช่น	 เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ	
(มหำวิทยำลัยทักษิณ)
2.	 โครงกำรศูนย์อำสำสมัครของมหำวิทยำลัย	
(มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์และมหิดล)
3.	 โครงกำรอำสำสมัครท่ีจัดโดยชมรมนักศึกษำ
ทัง้ในระดบัคณะและมหำวิทยำลยั	(ทกุมหำวทิยำลยั)

ในส่วนของโครงกำรประเภทที่	 1	 นั้นมีตัวอย่ำงของ
มหำวิทยำลัยทักษิณ	 ซึ่งได้เริ่มโครงกำร	 “หลักสูตร
พัฒนำนิสิต	(นอกชั้นเรียน)”	ในปี	พ.ศ.	2553		โดย

ก�ำหนดให้นสิติระดบัปรญิญำตรต้ีองเข้ำร่วมกจิกรรม
พัฒนำนิสิตใน	 5	หน่วยกำรเรียนรู้10	 	 ให้ครบ	 100	
ชัว่โมงภำยในก�ำหนดระยะเวลำของหลกัสตูร	(4	หรอื
5	 ปี)โดยหลักสูตรพัฒนำนิสิตนี้ก�ำหนดให้นิสิตต้อง
ท�ำกิจกรรมทีแ่สดงถึงควำมรบัผดิชอบและกำรบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสงัคมจ�ำนวน	16	ชัว่โมงจึงจะจบกำรศกึษำ
ซึง่ในส่วนของมหำวิทยำลัยอ่ืนในงำนศกึษำชิน้นีพ้บว่ำ
ยงัไม่มเีงือ่นไขก�ำหนดเช่นนัน้	อย่ำงไรกต็ำม	พงึหมำยเหตุ
ว่ำในทุกมหำวิทยำลัย	 นักศึกษำที่กู้เงินจำกกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ	 (กยศ.)	 ถูกก�ำหนดให้ต้อง
ท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์เป็นจ�ำนวน	 18	 ชั่วโมง
กิจกรรมในหนึ่งภำคกำรเรียน11  

ส�ำหรับโครงกำรประเภทที่	 2	 เป็นโครงกำรศูนย์
อำสำสมัครในระดับมหำวิทยำลัยเช่นที่มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์และมหำวิทยำลัยมหิดล	(อยู่ในระหว่ำง
กำรด�ำเนินกำร)	ที่ท�ำงำนเชื่อมโยงกับหน่วยงำนด้ำน
อำสำสมัครภำยนอกคือธนำคำรจิตอำสำ	 โดยศูนย์
อำสำสมัครนี้มีบทบำทในกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำร
ท�ำกิจกรรมอำสำสมัครและกำรประสำนงำนกับ
เครือข่ำยต่ำงๆ	อย่ำงไรก็ตำม	งำนวิจัยชิ้นนี้ยังไม่ได้
ศึกษำรำยละเอียดของกิจกรรมรับใช้สังคมท่ีด�ำเนิน
กำรโดยศูนย์อำสำสมัครของมหำวิทยำลัย	 แต่จะ
เน้นไปที่บทบำทของกิจกรรมของชมรมต่ำงๆ	 ของ
นักศึกษำในฐำนะที่เป็นกิจกรรมที่มีกำรด�ำเนินกำรมำ
หลำยยุคหลำยสมัยและมีปรำกฎอยู่ทุกในสถำบัน
อุดมศึกษำ

5.3.1 ชมรมกิจกรรมของนักศึกษา

พ้ืนท่ี ในกำรท�ำกิจกรรมของนิสิตนักศึกษำในสถำบัน
อดุมศกึษำมทีัง้แบบทีเ่ป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
หนึ่งในพ้ืนท่ีนั้นคือชมรมกิจกรรมของนักศึกษำใน
มหำวิทยำลยั	ซึง่ได้ถกูพฒันำขึน้มำในช่วงเวลำต่ำงๆ	กนั
เพ่ือตอบสนองควำมสนใจของนกัศึกษำในแต่ละยคุสมยั
ในปัจจุบันพบว่ำชมรมกิจกรรมของนักศึกษำในแต่ละ
มหำวิทยำลัยถูกแบ่งเป็น	4-5	กลุ่ม	คือ

10  หน่วยการเรยีนรูท้ัง้ 5 หน่วยประกอบด้วย หน่วยพัฒนาทกัษะชวิีต หน่วยจติส�านกึทางปัญญา หน่วยศึกษาอาเซียน หน่วยพฒันาคุณธรรมและวินยั และ 

หน่วยใฝ่เรยีนรูต้ลอดชีวติ
11  การนบั ‘ชัว่โมงกจิกรรม’ มคีวามแตกต่างจากการนับช่ัวโมงปกต ิมีการพจิารณาประเภทของกจิกรรมและเวลาประกอบการค�านวณ ‘ชัว่โมงกจิกรรม’ ใน

โครงการทนุกยศ.นี้
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	 1.	กลุ่มศิลปะวัฒนธรรม
	 2.	กลุ่มค่ำยอำสำ/พัฒนำสังคม
	 3.	กลุ่มกีฬำ
	 4.	กลุ่มศำสนำและจริยธรรม
	 5.	กลุ่มวิชำกำร

ภำยใต้แต่ละกลุม่กจิกรรม	มชีมรมต่ำงๆ	ทีด่�ำเนนิกำร
โดยนกัศกึษำเอง	โดยมสีภำและ/หรอืองค์กำรนกัศกึษำ
ท�ำหน้ำที่ประสำนและสนับสนุนชมรมเหล่ำนี้	 แต่ละ
มหำวิทยำลยัยงัมกีองกจิกำรนกัศึกษำทีด่แูลกจิกรรม
นักศึกษำทั้งหมด	 โดยปกติมหำวิทยำลัยจัดสรร
งบประมำณสนบัสนนุกจิกรรมของชมรมผ่ำนองค์กำร/
สภำนกัศกึษำ	ในส่วนของจ�ำนวนของชมรมและจ�ำนวน
สมำชิกของชมรมในแต่ละมหำวิทยำลัยนั้น	 ผู้วิจัยยัง
ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนแต่จำกกำรพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง
พบว่ำในมหำวทิยำลยัทัง้	6	แห่ง	กลุม่ศลิปะวฒันธรรม
และกลุ่มกีฬำมีจ�ำนวนชมรมมำกที่สุด	 และมีสมำชิก
มำกที่สุดด้วย

อย่ำงไรก็ตำม	 ในงำนวิจัยนี้	 ผู้วิจัยสนใจศึกษำชมรม
ท่ีอยู่ภำยใต้กลุ่มค่ำยอำสำ/พัฒนำสังคมโดยผู้วิจัย
คำดว่ำสมำชิกชมรมน่ำจะมีมุมมองและควำมสนใจ
ประเด็นทำงสังคมและควำมเป็นธรรมมำกกว่ำนิสิต/
นักศึกษำในกลุ่มอื่นๆ	

5.3.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและ
การรับใช้สังคม

ในกำรสนทนำกลุ่มกับตัวแทนจำกชมรมต่ำงๆ	 ที่อยู่
ในกลุม่ค่ำยอำสำพฒันำสงัคมและกับผูแ้ทนจำกสภำ/
องค์กำรนักศึกษำของแต่ละมหำวิทยำลัย12	 พบว่ำ
กิจกรรมทำงสังคมที่นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ท�ำในช่วง
หนึง่ปีทีผ่่ำนมำ	3	–อันดบัแรกอำจจะจดัว่ำเป็นกจิกรรม
ทีเ่ป็นรปูแบบดัง้เดมิ	คอื	1.กำรบริจำคสิง่ของและเงิน
เพือ่กำรกศุล	2.กำรไปออกเสยีงเลอืกตัง้	และ	3.กำร
เข้ำร่วมค่ำยอำสำของมหำวทิยำลยั	ส่วนกจิกรรมอืน่ๆ
ทีเ่ป็นทีน่ยิมคือ	“กำรเป็นอำสำสมคัรช่วยเหลอืสงัคม”
และ	 “ร่วมกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม”	 (ดูตำรำง	 1)	
โดยจำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำนกิจกรรมที่นักศึกษำได้มี
ส่วนร่วมน้อยที่สุดคือกิจกรรมที่มีนัยยะทำงกำรเมือง

เช่น	 “ติดตำมกำรท�ำงำนของภำครัฐ”	 “ร่วมรณรงค์
เพื่อสนับสนุน/คุ้มครองสิทธิมนุษยชน”	 “แสดงควำม
คิดเห็นต่อสำธำรณะผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ”	และ	“ริเริ่ม
โครงกำรเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงสังคม”	อย่ำงไรก็ตำม	
เมื่อพิจำรณำข้อมูลในระดับของมหำวิทยำลัย	พบว่ำ
นักศึกษำที่เขำ้ร่วมกำรสนทนำกลุ่มจำกมหำวิทยำลัย
เชียงใหม่มีกำรท�ำกิจกรรมในลักษณะท่ีต่ำงจำก
มหำวิทยำลัยอื่นๆ	 คือกิจกรรมที่นักศึกษำส่วนใหญ่
ระบวุ่ำได้ท�ำในรอบ	1	ปีคอื	“กำรใช้สทิธทิำงกำรเมอืง”
“กำรลงชื่อแสดงควำมเห็น”	 “กำรร่วมรณรงค์ด้ำน
สทิธมินษุยชน”	และ	“กำรตดิตำมตรวจสอบกำรท�ำงำน
ของภำครัฐ”	 ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะนักศึกษำที่เข้ำร่วม
กำรสนทนำกลุม่ท่ีมหำวิทยำลยัเชียงใหม่เป็นนกัศึกษำ
ที่ค่อนข้ำงมีประสบกำรณ์ ในกำรท�ำกิจกรรมทั้งใน
และนอกมหำวิทยำลัย	 เป็นที่น่ำสังเกตุว่ำนักศึกษำ
จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทัง้ประเภททีเ่ป็นแบบแผนดัง้เดมิและกจิกรรมทีม่นียัยะ
ทำงกำรเมอืงในจ�ำนวนที่ ไม่ต่ำงกนัมำกนัก	ส่วนนักศกึษำ
จำกมหำวทิยำลยัอืน่ทีเ่ข้ำร่วมกำรสนทนำกลุม่ถงึแม้ว่ำ
จะเป็นตัวแทนของสโมสร/สภำนักศึกษำและผู้แทน
ชมรมด้ำนกำรพฒันำสงัคม	แต่พบว่ำส่วนใหญ่บอกว่ำ
รู้สึกสะดวกใจท่ีจะท�ำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่เป็น
ลักษณะดั้งเดิมมำกกว่ำ	อย่ำงเช่น	กำรรวบรวมและ
บริจำคสิ่งของให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกำสและเข้ำร่วม
ค่ำยอำสำเพือ่สร้ำงโรงเรียนในพืน้ทีช่นบท	ในส่วนของ
กิจกรรมอื่นที่ ไม่ใช่รูปแบบเดิมๆ	 เช่นกำรติดตำม
ตรวจสอบกำรท�ำงำนของภำครัฐหรือกำรรณรงค์
เพื่อสิทธิมนุษยชนนั้น	 นักศึกษำรู้สึกว่ำต้องใช้ควำมรู้
และทกัษะทีต่นไม่ม	ี นอกจำกนัน้กำรแสดงควำมคิดเหน็
ทำงกำรเมืองถูกมองว่ำเป็นเร่ืองเสี่ยงท�ำให้นักศึกษำ
ส่วนใหญ่พยำยำมหลีกเลี่ยง

12  ทีมวจิยัไม่สามารถจัดการสนทนากลุม่กบันกัศกึษามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒได้
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กิจกรรม/จ�านวนน.ศแต่ละสถาบัน
มหิดล
(12)

ธรรมศาสตร์
(9)

ศิลปากร
(21)

เชียงใหม่
(13)

ทักษิณ
(16)

รวม
(71)

เป็นอำสำสมัครช่วยเหลือสังคม 10 7 15 5 13 50
ลงชื่อ	แสดงออกเชิงลักษณ์ 2 5 11 7 7 27
ใช้สิทธิทำงกำรเมือง 7 9 14 9 12 51
ท�ำกิจกรรมสิ่งแวดล้อม 9 7 16 3 13 48
ริเริ่มโครงกำรเพื่อสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง
สังคม

6 6 - 5 4 21

รณรงค์ด้ำนสิทธิมนุษยชน 5 5 1 7 2 20
บริจำคเงิน/สิ่งของเพื่อกำรกุศล 12 8 20 5 14 59*
ติดตำม/ตรวจสอบกำรท�ำงำนภำครัฐ 4 4 2 7 3 20
แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 1 6 2 7 5 21
ร่วมกิจกรรมค่ำยอำสำของมหำวิทยำลัย 11 9 15 4 13 52
ตั้งกลุ่มพูดคุยเพื่อถกเถียงประเด็น
สำธำรณะ

8 7 7 8 6 36

อื่นๆ - 1
(เผยแพร่
ควำมรู้
วิชำกำร)

	- 1
(work-
shop	
ศิลปะ	)

- 2

ตาราง 1: ประเภทของกจิกรรมทางสงัคมทีน่กัศกึษามส่ีวนร่วมในช่วงหนึง่ปีทีผ่่านมา (มหาวทิยาลยั 5 แห่ง)*
นักศึกษาแต่ละคนสามารถระบุกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งกิจกรรม* 

5.3.3 ความสนใจในการแก้ปัญหาสังคม

ในเรื่องควำมสนใจของนักศึกษำต่อปัญหำสังคมนั้น	
นกัศกึษำในแต่ละสถำบนัแสดงควำมเห็นทีห่ลำกหลำย
เกีย่วกบัประเดน็ปัญหำทีต่นคดิว่ำส�ำคญัและต้องกำร
จะมส่ีวนร่วมในกำรแก้ไข	อย่ำงไรกต็ำมงำนวจิยัพบว่ำ
นกัศกึษำส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคัญกบัปัญหำ	 “กำรขำด
วินยัและควำมรบัผดิชอบของพลเมือง”	 และ	 ปัญหำ“
กำรศึกษำคุณภำพต�่ำ”	 	 แต่ส�ำหรับนักศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 ปัญหำเรื่อง	 “ควำมไม่
เท่ำเทียมและควำมไม่เป็นธรรมในสังคม”	 เป็นหนึ่ง
ในประเด็นที่ถูกให้ควำมส�ำคัญมำกที่สุด	นอกจำกนั้น
ยังเป็นที่น่ำสนใจว่ำนักศึกษำในมหำวิทยำลัย	4	จำก	

5	สถำบนัไม่ได้มองว่ำ	“กำรรบัน้อง”	เป็นประเด็นปัญหำ
ทีต้่องแก้ไข	แต่มองว่ำ	กจิกรรมนีเ้ป็นประสบกำรณ์ท่ีดี
เนือ่งจำกเป็นกำรช่วยสร้ำงควำมผกูพนัในหมู่นกัศึกษำ
ในขณะทีน่กัศกึษำจำกมหำวิทยำลยัเชียงใหม่	ได้มกีำร
แลกเปลี่ยนในประเด็นนี้อย่ำงเข้มข้นในระหว่ำงกำร
สนทนำกลุ่มโดยที่นักศึกษำมองว่ำธรรมเนียมปฏิบัตินี้
เป็นกำรส่งเสรมิและตอกย�ำ้ระบบอุปถัมภ์ในสงัคมไทย
และมส่ีวนท�ำให้นกัศกึษำยอมรบักำรปฎิบตัแิละกฎเกณฑ์
ต่ำงๆทีอ่ำจจะเป็นกำรกดทับทำงสงัคม	ซึง่ในประเดน็นี้
นักศึกษำในมหำวทิยำลยัอ่ืนบำงส่วนมองว่ำระบบอปุถมัภ์
ในสังคมไทยเป็นเรื่องปกติเนื่องจำกเป็นข้อเท็จจริงที่
ต้องเผชิญและไม่คิดว่ำมีควำมจ�ำเป็นหรือควำมเป็น
ไปได้ที่จะไปท้ำทำย	
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5.3.4 มุมมองเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

นกัศกึษำทีเ่ข้ำร่วมกำรสนทนำกลุม่ในแต่มหำวทิยำลยั
มีควำมเห็นที่หลำกหลำยเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ของพลเมืองในสังคมประชำธิปไตย	 โดย
นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยทักษิณที่เข ้ำร่วมกำร
สนทนำกลุ่มกว่ำครึ่งเลือก	 “กำรปฏิบัติตำมค่ำนิยม	
12	ประกำร”	เป็นคุณสมบตัท่ีิส�ำคญัทีส่ดุ	ซึง่ตรงข้ำม
กับนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ที่จัดให้
คุณสมบัติดังกล่ำวเป็นที่พึงประสงค์น้อยที่สุด	เป็นที่
น่ำสนใจว่ำมีนักศึกษำจ�ำนวนมำกจำกมหำวิทยำลัย
ทั้ง	5	แห่งที่เห็นว่ำ	 “กำรท�ำหน้ำที่ตำมบทบำทและ
สถำนะของตนเอง”	 เป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญที่สุดของ
พลเมอืง	ในขณะทีน่กัศกึษำหลำยคนจำกมหำวิทยำลยั
เชยีงใหม่เลือก	“กำรต่ืนตวัทำงกำรเมอืง”	และ	“กำรมี
ควำมรูเ้กีย่วกบักำรปกครองในระบอบประชำธปิไตย”
ว่ำเป็นคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของพลเมอืงในสงัคม
ประชำธิปไตย	ซึ่งค�ำตอบที่หลำกหลำยของนักศึกษำ
ในประเด็นนี้สะท้อนถึงภูมิหลัง	ประสบกำรณ์	ควำม
สนใจ	 ที่ต่ำงกันของนักศึกษำ	 ตลอดจนอิทธิพลของ
กำรกล่อมเกลำจำกกครอบครัว	สถำบันกำรศึกษำใน
ระดับขั้นพื้นฐำน	 สื่อ	 และบริบทของมหำวิทยำลัย
แต่ละแห่งที่นักศึกษำสังกัดอยู่ ในปัจจุบันซ่ึงจ�ำเป็น
ต้องได้รับกำรวิเครำะห์เพิ่มเติมต่อไป
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VI.
บทสรุปเบื้องต้น

มหำวทิยำลยัในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่มวีชิำเฉพำะ
ส�ำหรับกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง	 โดย
ในปัจจุบันวิชำศึกษำทั่วไปท�ำหน้ำที่เป็นช่องทำงหนึ่ง
ในกำรพัฒนำพลเมืองดีที่มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม	 ซึ่งควำมรับผิดชอบต่อสังคมกลำยเป็น
คุณสมบัติส�ำคัญของบัณฑิตเนื่องจำกนำยจ้ำงให้
คุณค่ำแก่พนักงำนหรือคนท�ำงำนที่กระตือรือล้นท่ีจะ
มีส่วนสร้ำงประโยชน์ ให้กับองค์กรในหลำยๆ	 มิติ	
อย่ำงไรก็ตำม	 ในขณะที่กำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ
ต่อตนเอง	 (และต่อสังคม)	 ของนักศึกษำ	 ดูจะเป็น
วำระหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ	 แต่จำกกำรศึกษำ
เบือ้งต้นนีพ้บว่ำมหำวทิยำลยัยงัไม่ได้ ให้ควำมส�ำคญั
กับภำรกิจในกำรสร้ำงพลเมืองท่ี ใส่ใจเร่ืองควำมเป็น
ธรรมทำงสังคมมำกนัก	 โดยในหลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนเองยงัไม่มเีนือ้หำทีก่ล่ำวถึงเรือ่งนีอ้ย่ำงชดัเจน
ในขณะเดียวกัน	 ถึงแม้ว่ำมหำวิทยำลัยหลำยแห่งมี
โครงกำรท่ีให้กำรสนบัสนนุแก่นกัศกึษำพกิำรให้เข้ำถึง
กำรศกึษำในระดบัอดุมศกึษำและยงัมีกองทุนในระดบั
ประเทศที่ ให้กู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ	 แต่ยังมีค�ำถำม
เกี่ยวกับประสิทธิภำพของโครงกำรต่ำงๆ	 ในกำร
ตอบสนองต่อสภำพและควำมต้องกำรต่ำงรวมท้ังสทิธิ
ในกำรศกึษำของนักศกึษำ	 โดยมิตเิหล่ำนีจ้�ำเป็นต้องมี
กำรศึกษำเพื่อท�ำควำมเข้ำใจต่อไป

อย่ำงไรก็ตำมสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดจำกกำรศึกษำช้ินนี้
คือ	 กำรเลือกกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษำ	
ตลอดจนทัศนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหำทำงสังคมท่ี
นักศึกษำคิดว่ำมีควำมส�ำคัญ	 รวมทั้งมุมมองของ
นกัศึกษำเกีย่วกับคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของพลเมอืง
ทีม่คีวำมแตกต่ำงกันท้ังในกลุ่มนกัศกึษำสถำบันเดยีวกนั
และเมือ่เปรยีบเทยีบระหว่ำงสถำบนั	 ซึง่ควำมแตกต่ำงนี้
น่ำจะสะท้อน	ภมูหิลงั	ประสบกำรณ์	และควำมสนใจ
ของนักศึกษำรวมท้ังบริบทกำรเรียนกำรสอน	 และ
กำรท�ำกิจกรรมของแต่ละมหำวิทยำลัยที่มีควำม
แตกต่ำงกันในระดับหนึ่ง	 อย่ำงไรก็ตำม	 งำนวิจัยนี้
พบว่ำนักศึกษำส่วนใหญ่	 มองว่ำกำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนอกหลักสูตรเป็นกำรพัฒนำตนเองในแง่
ของกำรพัฒนำทักษะที่จ�ำเป็นในกำรสื่อสำร	 กำร

ประสำนงำน	 และแก้ปัญหำ	 และค่อนข้ำงพอใจกับ
กิจกรรมที่ตนเองได้ท�ำในรั้วมหำวิทยำลัย	 ในขณะที่
นกัศกึษำอกีส่วนหนึง่ทีม่จี�ำนวนน้อยกว่ำรูส้กึไม่พอใจกบั
ควำมสนใจและกำรสนบัสนนุจำกผูบ้รหิำรมหำวทิยำลยั
ที่นักศึกษำมองว่ำมีอย่ำงจ�ำกัด	 ในกำรส่งเสริมให้
นักศกึษำมีควำมตืน่ตวัและมส่ีวนร่วมมำกข้ึนโดยเฉพำะ
ในประเด็นสำธำรณะซึ่งมีมิติเกี่ยวกับกำรติดตำม
ตรวจสอบและตั้งค�ำถำมต่อผู้มีอ�ำนำจ	โดยนักศึกษำ
กลุ่มนี้ ได้พยำยำมแสวงหำกำรสนับสนุนและสร้ำง
เครือข่ำยกับองค์กรภำยนอกมหำวิทยำลัย		และดู
จะสำมำรถเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับควำม
เป็นพลเมอืงได้มำกกว่ำกำรท�ำกจิกรรมตำมแบบแผน
ดั้งเดิมในรั้วมหำวิทยำลัย

โดยสรุปแล้ว	 รำยงำนวิจัยเบื้องต้นชิ้นนี้ ได้น�ำเสนอ
แนวคิดเรื่องกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นพลเมือง	 ทัศนะ
และมมุมองของผู้บริหำรเกีย่วกบับทบำทของอดุมศึกษำ
กับกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองและควำมเป็นธรรม
ในสังคม	 รวมทั้งปฏิบัติกำรควำมเป็นพลเมืองและ
ควำมสนใจในประเด็นทำงสังคมของนักศึกษำซึ่งมี
ควำมแตกต่ำงหลำกหลำย	 ปัจจัยและพลวัตต่ำงๆ
ที่ส่งผลต่อมุมมองและควำมเข้ำใจเรื่องควำมเป็น
พลเมืองของนักศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้องจ�ำเป็นต้องได้
รับกำรศึกษำเพิ่มเติมเพื่อจะได้มีข้อเสนอแนะส�ำหรับ
กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมเป็นพลเมืองใน
มหำวิทยำลัยในประเทศไทยต่อไปข้ำงหน้ำ
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