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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสำานึกสากล องค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาสำานึก

สากล ให้เกิดกับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และนำาไปใช้เป็นแนวทางสร้างสำานึกสากล
สำาหรบัการเตรยีมความพรอ้มในการเผชิญปญัหาในยคุโลกาภวัิตน ์สำานกึสากลจะชว่ยใหค้นในโลกยอมรบั
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ใส่ใจประเด็นปัญหาโลก พึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันโดยสันติ และเป็น
สมาชิกของพลโลก

คำ�สำ�คัญ: สำานึกสากล นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

Abstract
This article aims to investigate global-mindedness as well as its components and 

the guidelines for developing global-mindedness for student teachers in English Major. The 
findings as guidelines to enhance global mindedness for the student teachers in case of 
facing any problems in the era of globalization. Global-mindedness helps people accept  
different cultures, care in the world’ problems, interconnect and live together with peace, 
and be world citizenship.
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บทนำา
โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของ
ผู้คนโดยทั่วไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงไม่อาจ
ปฏิเสธได้ว่าการจะดำารงชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบัน
จำาเปน็ตอ้งมกีารปรบัตัวใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลง
ท่ีเกิดขึน้เพราะโลกปจัจบุนัเปน็โลกทีไ่รพ้รมแดนมี
การเชือ่มต่อกนัทัว่ทัง้โลกด้วยความเจรญิกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่นับวันจะเพิ่ม
ความผกผัน (disruption) มากยิ่งขึ้น จนส่งผลก
ระทบให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ดังการรายงาน
ความเสี่ยงของโลกในเวทีเศรษฐกิจโลกปี 2561 
พบว่าโลกมีความเสี่ยง 5 ด้านได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และ 
สิ่งแวดล้อม โดยเกิดภาวะวิกฤตการขาดแคลน
อาหารและน้ำา ผลผลิตไม่พอเพียงกับความ
ต้องการในการบริโภค ปัญหาการแบ่งขั้วแบ่งฝ่าย
ทางด้านการเมือง ปัญหาสังคมการอพยพการ
โยกย้าย เกิดช่องว่างที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาความ
ซับซ้อนด้านเทคโนโลยีและการควบคุมปัญญา
ประดิษฐ์ หรือ AI เป็นต้น (World Economic 
Forum, 2018: 1-25) และปัญหาต่างๆ ได้ขยาย
เปน็วงกวา้งขึน้ดว้ย ไมไ่ดเ้กดิขึน้เฉพาะประเทศใด
ประเทศหน่ึงเท่านั้น กลายเป็นปัญหาของโลกไป
แล้ว ซึ่งปัญหาเหล่านี้ United Nations (1992: 
8) ได้ให้ความสำาคัญไว้โดยมีการนำาเสนอในการ
ประชุมสุดยอดสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศ
บราซลิ ครัง้ที1่ ในป ีค.ศ. 1992 วา่ทกุประเทศควร
ตระหนกัถงึความจำาเปน็ในการทีจ่ะต้องรว่มมอืกนั
ปกป้องโลก เพื่อหามาตรการแก้ไขสถานการณ์สิ่ง
แวดล้อมโลก และวางรากฐานสำาหรับการดำาเนิน
ชวิีตท่ียัง่ยนื โดยมีตวัแทนจาก 160 ประเทศทีเ่ปน็
สมาชกิไดร้ว่มกนัลงนามในอนสุญัญาและขอ้ตกลง
ที่สำาคัญ ได้แก่ แผนปฏิบัติการ 21 (agenda 21) 

และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบรรยากาศโลก 
อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพและการถา่ยโอนเทคโนโลย ีทรพัยากร
ทางการเงิน และองค์กรรับผิดชอบ หลักการ
พทิกัษป์า่ไม ้และการจดัตัง้องคก์รตดิตามประเมนิ
ผล จากความสำาคัญดังกล่าว ทุกประเทศจึงต้อง
ร่วมมือกันปลูกฝังและสร้างสำานึกสากล (global 
mindedness) ให้เกิดแก่ประชาชนของตนเอง 
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในฐานะสมาชิกของ
สังคมโลก 

สำาหรบัประเทศไทย ไดต้ระหนกัและเหน็
ความสำาคญัเกีย่วกบัสำานกึสากล โดยไดก้ำาหนดไว ้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ดังจะเห็นได้จาก
หลักการสำาคัญข้อหนึ่งของแผนพัฒนาฯ ที่ยึด  
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยการมุ่งสร้าง
คนใหรู้จ้กัใชป้ระโยชนแ์ละอยูก่บัสิง่แวดลอ้มอยา่ง
เกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและ
คนไทยเป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์ เป็นพลเมืองท่ีมี
วินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  
มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี  
มสีขุภาพรา่งกายและจติใจทีส่มบรูณ ์มคีวามเจรญิ
เติบโต ทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทำา
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็น พลเมืองไทย 
พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก (สำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ, 2559: 3-5)ทางด้านการศึกษาก็มี 
นโยบายที่จะปลูกฝังสำานึกสากลและความเป็น
พลเมืองโลกให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มมีการบรรจุไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่วน
ระดับอุดมศึกษาได้ให้สถาบันทางการศึกษาผลิต
บณัฑติใหไ้ดต้รงตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบั 
อดุมศกึษาแหง่ชาต ิโดยบณัฑติระดบัอดุมศกึษาจะ
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ต้องเป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีความ 
สามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกต์ ใช้ความรู้เพื่อการดำารงชีวิตในสังคมได้
อย่าง มีความสุข ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มี
ความสำานึกและรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและ
พลโลก (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2557: 58) 

สำาหรับความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา
สำานึกสากล McGaha and Linder (2014: 
316) ได้ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาวิชาชีพ
ครูท่ีมีต่อสำานึกสากล โดยใช้แบบสอบถามกับ
นักเรียนตัวอย่าง ในมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยใน
สหรัฐอเมริกาตะวันออกเฉียงใต้จำานวน 337 คน 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาวิชาชีพครู มีสำานึก
สากลอยู่ในระดับปานกลาง และถึงแม้ว่าผลการ
วิจัยจะชี้ว่าสำานึกสากลของนักศึกษาวิชาชีพครู
อยู่ในระดับปานกลาง แต่เขาก็ให้ความสำาคัญกับ
นักศึกษาวิชาชีพครู จำานวน 36 เปอร์เซ็นต์ที่บอก
ว่าไม่แน่ใจ นั่นแสดงให้เห็นว่าเป็นการลังเลหรือ
ไม่แน่ใจเกี่ยวกับสำานึกสากล ซึ่งอาจบ่งชี้ได้ว่า
นักศึกษายังขาดความเข้าใจหรือขาดการพัฒนา
ในเรื่องนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการประกอบ
อาชีพครูของพวกเขาในอนาคต และ Cui (2013)  
ได้ศึกษาระดับสำานึกสากลและความเข้าใจใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี วิชาเอกและวิชาโททางการ
ศึกษา จำานวน 184 คน จากมหาวิทยาลัย
รัฐมิดเวสต์ โดยใช้ เครื่องมือวัดสำานึกสากล  
(Global-mindedness scale: GMS) และเครือ่งมอื 
วัดความเฉลียวฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural  
intelligence scale: CQS) และศึกษาความ
สัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสอง พบว่า ตัวแปรด้าน
เพศ การรับรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่
ของตนเอง และประสบการณ์การสอน สามารถ
ทำานายระดับสำานึกสากลของนักศึกษาวิชาชีพครู

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรการรับรู้
ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ของตนเอง การ
เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ ภูมิหลังที่แตกต่างกัน 
และประสบการณ์การสอน สามารถทำานายระดับ
ความเฉลียวฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษา
วชิาชพีคร ูและพบวา่สำานกึสากลและความเฉลยีว
ฉลาดทางวฒันธรรม มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกใน
ระดับปานกลาง 

สำาหรับในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษา
เรื่องการพัฒนาสำานึกสากลในนักศึกษาวิชาชีพครู 
ทั้งๆ ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำาคัญเพราะสำานึกและ
การแสดงออกของนกัศกึษาวิชาชพีครจูะมผีลอยา่ง
มากต่อการประกอบวิชาชีพและการสอนนักเรียน
ในอนาคต เพราะหากครูมีสำานึกสากลท่ีดีก็จะ
ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดและมีสำานึกสากลที่ดี
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรท่ีจะเริ่มมีการพัฒนา
สำานกึสากลกบันกัศกึษาวชิาชพีครสูาขาวชิาภาษา
อังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า 
และการสืบค้นข้อมูลเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อทางธุรกิจ สื่อดิจิทัล รวมถึงการที่นักศึกษา
วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีโอกาสที่จะ
พบปะและใช้ภาษา อังกฤษกับชาวต่างชาติในการ
ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ตลอดจนความหลาก
หลายทางวฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มของโลก และ
ทีส่ำาคญั Haladjian (2016: 1-6) ไดช้ีใ้หเ้หน็ความ 
เชื่อมโยงของจิตสำานึกกับภาษา (consciousness 
and language) ว่า การรับรู้ภาษาเป็นพื้นฐานที่
ทำาใหค้นเราเกดิจติสำานกึหรอืการมจีติสำานกึทำาให้
ได้ภาษา ภาษาช่วยทำาให้ความคิดของคน มีความ
ชัดเจน และเป็นรากฐานสำาหรับการได้รับความรู้ 
รวมถงึกลายเปน็คนกลุม่ใหญเ่พราะการมภีาษาใน
การสื่อสาร และอีกบทบาทหนึ่งของภาษาคือเป็น
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พืน้ฐานของการคดิ การอนุมานคาดการณ ์เกดิการ
เข้าใจและเข้าถึงในสภาวะของจิต และถ้าเราเข้า
ถึงความคิดของเราก็เท่ากับว่าเราเข้าถึงจิตสำานึก
นั่นเอง จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าภาษาเป็นเง่ือนไข
หนึ่ง ในการเข้าถึงจิตสำานึก และจากความสำาคัญ
ดังกล่าวข้างต้นจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มกีารสง่เสรมิใหม้กีารศกึษาและพัฒนาอย่างจรงิจงั
กับเก่ียวสำานึกสากลของนักศึกษาเพื่อรองรับการ
พัฒนาคนและพัฒนาประเทศต่อไป

จากการศึกษาค้นคว้าความหมายของ
สำานึกสากล พบว่ามีนักจิตวิทยาและนักการ
ศึกษา ได้ให้ความหมายสำานึกสากลครอบคลุม
องค์ประกอบเกี่ยวกับความคิด ความเข้าใจ ความ
รู้สึก และความรับผิดชอบ โดยสรุปได้ว่า สำานึก
สากล หมายถึง การที่บุคคลมีสภาวะการตื่นตัว
จากความคิดความเข้าใจในตนเอง คนอื่นและโลก
ท่ีอาศัยอยู่ รวมถึงมีความเข้าใจในความแตกต่าง
ทางภาษาและวัฒนธรรมจนนำาไปสู่ความต้องการ
หรือการแสดงออกที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
ประเด็นปัญหาของชุมชนและของโลก รวมทั้งการ
เป็นสมาชิกและการเป็นพลเมืองของโลก (Hett 
1993: 92 ; Bhavnani 2013: 4 ; Hacking  
et al., 2016: Abstract ; Park et al., 2016: 1)

ความเป็นมาและความสำาคัญของ
สำานึกสากล 

สำานึกสากลเกิดขึ้นหลังสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 ช่วง ค.ศ. 1945-1950 นักวิชาการได้
หันมาสนใจลัทธิสากลนิยม หรือลัทธินานาชาติ
นิยม โดยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน 
จึงพึงได้รับสิทธิต่างๆ โดยไม่คำานึงถึงเพศ ชนชั้น 
และเชื้อชาติ อีกท้ังยังพยายามท่ีจะทำาให้เกิด
ความเข้าใจระหว่างชาติ รวมทั้งการติดต่อข้าม
วัฒนธรรม และการที่ประเทศต่างๆ ล้วนอยู่ใน

สังคมโลกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงควรเห็น
ความสำาคัญของการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่จะนำาไปสู่การกำาหนดกฎหมายระหว่าง
ประเทศและการตั้งองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อ
ใช้จัดระเบียบโลกและสร้างระบบถ่วงดุลอำานาจมิ
ให้ชาติใดชาติหนึ่ง มีอำานาจเหนือชาติอื่น (Hett, 
1993: 143) การจัดการศึกษาเพื่อสำานึกสากล 
(education for global-mindedness) หรืออาจ
เรียกว่าโลกศึกษา (global education) จึงมีความ
มุ่งหมายเช่นเดียวกันกับการศึกษาเพื่อความเป็น
พลโลก (education for world citizenship) ซึ่ง
เป็นการเตรียมประชาชนให้สามารถดำารงชีวิตอยู่
ในโลกที่ประเทศต่างๆ ต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่าง
แท้จริง โดยการปลูกฝังให้ประชาชนมีทรรศนะใน
การมองโลกทีก่ว้างกว่าเดมิ มคีวามเขา้ใจว่าตนเอง
เป็นพลเมืองของโลกเท่าๆ กับที่ตนเป็นพลเมือง
ของประเทศที่อาศัยอยู่ โดยมีความเข้าใจถึงสิทธิ 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนเองมี
ต่อโลก ตลอดจนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ และ
ร่วมเผชิญชะตากรรมที่เกิดขึ้น (Saxton,1995: 
4170) สำาหรับทางด้านการศึกษา เริ่มที่โรงเรียน
นานาชาตมิจีดุมุง่หมายในการพฒันาคนใหม้สีำานกึ
สากล มีความตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ และ
ร่วมกันพิทักษ์โลก ช่วยสร้างสิ่งที่ดีกว่าเพื่อความ
สงบสุขของโลก ผู้เรียนในหลักสูตรนานาชาติจะ
ต้องมีความสามารถในการตั้งคำาถาม มีความรู้  
เป็นนักคิด นักสื่อสาร มีศีลธรรม ใจกว้าง 
ใส่ใจ กล้าตัดสินใจ และกล้าสะท้อนความคิด  
(International Baccalaureate, 2013 a: 35) 
และมีการศึกษาจากการสัมภาษณ์ครูชาวจีนใน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง เห็นตรง
กันว่า สำานึกสากลเก่ียวข้องกับองค์ประกอบด้าน
ความรู ้ความเขา้ใจ ไดแ้ก ่การคดิเชงิวิพากษ ์การรู ้
วัฒนธรรม และการทำางานร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะ
จำาเปน็ทีจ่ะทำาใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจในปญัหาของ
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โลก ความรู้และทักษะจะช่วยในการพัฒนาความ
รู้สึกสำานึกสากล เห็นคุณค่าด้านมนุษยธรรม มี
ความมุ่งมั่นในสันติภาพและความยุติธรรมทาง
สังคม ส่วนองค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก 
จะนำาไปสูก่ารกระทำาทีเ่อือ้ต่อการพัฒนาความสงบ
และยั่งยืนของโลก (Lai, 2014: 35)

ดังนั้น ทุกประเทศจึงต้องปรับตัวให้ทัน
กับยุคโลกาภิวัตน์ เกี่ยวกับด้านสำานึกสากลนี้  
ควรเริ่มจาก นักศึกษาวิชาชีพครู โดยเฉพาะ
นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ที่
จะไปถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมสำานึกสากล
ให้กับผู้เรียนในอนาคต และยังเป็นผู้ที่มีโอกาส
ใช้ภาษาอังกฤษสื่อในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติมากกว่ากลุ่มอื่นๆ 
มหาวิทยาลัยทั่วโลกให้ความสำาคัญในการส่ง
เสริมสำานึกสากลให้กับนักศึกษา โดยกำาหนดไว้ใน
หลกัสตูร หรอืจดักจิกรรมในรายวชิาภาษาองักฤษ 
ดังจะเห็นได้จาก James and Davis (2010: 
39-47) ได้สำารวจความคิดเห็นของคณาจารย์เคน
ต์สเตท ถึงความสำาคัญของสำานึกนานาชาติและ
สมรรถนะทางวัฒนธรรม เพื่อบรรจุไว้ในหลักสูตร
สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา
พบว่า คณาจารย์มีความเห็นตรงกันว่าสำานึก
นานาชาติ และสมรรถนะทางวัฒนธรรมมีความ
สำาคัญควรบรรจุไว้ในหลักสูตรและยังมีงานวิจัย
ของ Black and Bernardes (2014: 1-15) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาชีพครูชาวแคนนาดา  
จำานวน 46 คนที่ไปฝึกสอนที่ประเทศเคนยา
เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยผู้วิจัยได้สังเกต
พฤติกรรมส่วนตัวและพฤติกรรมการสอนของ
นักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่ไปฝึกสอนที่ประเทศ
เคนยามสีำานกึสากลเพิม่สงูขึน้ และจากการศกึษา
ของ Hansen (2010: 7) พบว่า คนที่มีสำานึก
สากลสูง จะตระหนักว่าคนเรามีความแตกต่าง
กันไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมหรือด้านความคิด

เห็นที่ขัดแย้งกัน เป็นคนที่มีความสามารถที่จะ
ยอมรับและชื่นชมในความหลากหลายและความ
แตกต่าง ใส่ใจคนอื่นมากขึ้น ไม่ว่าจะมาจากส่วน
ใดของโลกก็ตาม และมีคุณธรรมความรับผิดชอบ 
นอกจากนี้ DeMello (2011: 45-46) พบว่าใน
การท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมท่ีแตก
ตา่งกนั และเรยีนรูค้วามแตกตา่งของคนหรอืสำานกึ
สากล ผู้เรียนจะต้องมีทักษะความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (creative and innovative skills) 
ทักษะการตั้งคำาถาม (inquiry skills) ทักษะการ
แก้ปัญหา (problem solving skills) ทักษะการ
คิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking skills) ทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology 
skills) ทักษะการสื่อสารและการทำางานร่วมกัน 
(communicative and cooperative skills) มี
ความสามารถในการกำากับตนเอง (self-directed 
skills) และมีความยืดหยุ่นในปรากฏการณ์ทาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ส่วนการจัดการศึกษาเพื่อสำานึกสากล
ในประเทศไทย เริ่มมีความชัดเจนเมื่อ สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการจัด
ตั้งโรงเรียนมาตรฐานสากลขึ้นตามเป้าหมายใน
ปี พ.ศ. 2553-2555 จำานวน 500 โรงเรียนใน
ประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีศักยภาพเป็น
พลโลก (world citizen) คือ เป็นเลิศวิชาการ 
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำาหน้าทางความ
คิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก และมีการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
เช่น หลักสูตร English Program (EP) หลักสูตร  
Mini English Program (MEP) International 
English Program (IEP) หรือ International 
Baccalaureate (IB) (สำานักบริหาร งานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย: 5-15) 
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สรุปได้ว่า ผลจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ทำาให้มนุษย์หันมาเห็นใจกัน ร่วมมือกันโดยการ
ศึกษา ทำาความเข้าใจเพื่อให้เกิดความเสมอภาค 
ความยุติธรรม การอยู่ร่วมกัน ไม่แบ่งแยก และ
สำานึกในความเป็นพลเมืองโลกหรือสำานึกสากล 
โดยมีองค์กรกลางระหว่างประเทศเป็นผู้จัด
ระเบียบและสร้างสมดุลอำานาจให้เกิดขึ้น ในด้าน
การศึกษาสถานศึกษา ทั้งในระดับการศึกษาขั้น 
พื้นฐานและในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่ละประเทศก็ได้ให้ความสำาคัญใน
การศกึษาและวจิยัเพ่ือพัฒนาการสรา้งสำานึกสากล
ใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน เพ่ือเปน็การเตรยีมความพรอ้มให้
ผู้เรียนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโลก

องค์ประกอบของสำานึกสากล
องค์ประกอบของสำานึกสากล สามารถ

ท่ีจะเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและ ภายนอก
ของตัวบุคคล ที่ผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์ 
โดยมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษา ได้เสนอ 
องค์ประกอบของสำานึกสากล ดังนี้

 Hett (1993: 143) ได้วิเคราะห์และ
สรุปองค์ประกอบสำานึกสากลได้ 5 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 1) ความรู้สึกรับผิดชอบ (responsibility) 
หมายถึง การที่บุคคลได้ตระหนักอย่างลึกซึ้งต่อ
คนอื่นๆ ในทุกส่วนของโลก ด้วยความรู้สึกรับผิด
ชอบอย่างมีศีลธรรมเป็นเบื้องต้นต่อการพยายาม
และพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ ในที่ ใดที่หนึ่ง  
2) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (cultural  
pluralism) หมายถึง ความช่ืนชมยินดีในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในโลก และเชื่อว่า
วฒันธรรมทัง้หมดนัน้มคีณุค่าทีจ่ะแสดงใหป้รากฏ
ไดด้ว้ยการทำาใหเ้กดิความพอใจและความพยายาม
เข้าใจกรอบวฒันธรรมอืน่ๆ 3) ผลจากการกระทำา 
(efficacy) หมายถึง ความเชื่อว่าการกระทำาของ
บุคคลสามารถทำาให้เกิดผลที่แตกต่าง และความ

เช่ือว่าประเด็นความผูกพันในชาติและระหว่าง
ชาติเป็นสิ่งสำาคัญ 4) การมองโลกเป็นศูนย์กลาง 
(global centrism) หมายถึง การคิดในลักษณะ
ที่ว่า อะไรเป็นสิ่งที่ดีสำาหรับสังคมโลก ไม่ใช่คิด
เพียงแต่ว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ของตน ความตั้งใจที่จะพิจารณาตัดสินบนพื้น
ฐานมาตรฐานโลก ไม่ใช่การยึดถือเผ่าพันธุ์เป็น 
ศูนย์กลาง 5) การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกัน  
(interconnectedness) หมายถึง ความตระหนัก
และความชื่นชมของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนและ
ชาตทิัง้มวล ซึง่เปน็ผลใหเ้กดิความรูส้กึเปน็เจา้ของ
ในโลก หรือความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นใน
ครอบครัวของมนุษยชาติเดียวกัน ซึ่ง ณัฏฐภรณ์ 
หลาวทอง (2546: 312) ได้สร้างมาตรวัดสำานึก
สากลตามบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย จำานวน 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การยอมรับความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม เปน็ความรูส้กึชืน่ชมและเหน็
คุณค่าของวัฒนธรรมอื่นๆ ไม่มองว่าวัฒนธรรม
ตนเองเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียว 
สนใจเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ทางวัฒนธรรมหรือ
ภาษาต่างประเทศมีความต้องการที่จะติดต่อ
สมัพนัธก์บัคนตา่งชาตหิรอืตา่งวฒันธรรม 2) การ
ใส่ใจต่อประเด็นปัญหาโลก เป็นความรู้สึกใส่ใจ
และตระหนกัถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ในโลก ทัง้ประเดน็
ปัญหาที่ประสบอยู่ ในปัจจุบันและปัญหาที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ทรัพยากร
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3) การพึ่งพาอาศัย
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นความรู้สึกเห็นถึง
คุณค่าของการอยู่ร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ที่
ต้องการพึ่งพาอาศัย ร่วมมือ และเข้าไปช่วยเหลือ
ซึง่กนัและกนัระหวา่งนานาประเทศ และเหน็ความ
สำาคัญของการอยู่ร่วมกันโดยสันติ 4) การเป็น
สมาชิกพลโลก เป็นความรู้สึกที่เห็นว่าตนเองมี
ฐานะเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคมโลก นอกเหนือจาก
การเปน็สมาชกิของสงัคมในประเทศของตน ปฏบิตัิ
ตนตามหนา้ทีพ่ลเมอืงทีด่ ีมคีวามเหน็วา่มนษุยท์กุ
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ชาติทุกภาษามีความเสมอภาคกัน มีศักดิ์ศรีความ
เป็นคนเทา่เทยีมกนั รูส้กึเหน็ถงึคณุค่าเพ่ือนมนุษย์ 
และเคารพในสทิธแิละเสรภีาพของมนษุยค์นอืน่ๆ 
Hill (2012: 246) กล่าวว่า บุคคลที่มีสำานึกสากล 
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ ในการทำางาน
ร่วมกบัผูอ้ืน่และสรา้งสรรคโ์ลกให้ดีขึน้ มคีวามรูส้กึ
เหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ มคีวามรักความเมตตา และเปดิ
ใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ 

สรุปได้ว่า บุคคลที่มีสำานึกสากล ควรจะ
ต้องมีคุณลักษณะมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง
และสงัคม มคีวามรกัความเมตตา ยอมรบัสิง่ใหม่ๆ  
ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มองโลก
เป็นศูนย์กลาง มีความรู้สึกว่าตนเองไม่เพียงแต่
เป็นสมาชิกในประเทศของตนเท่าน้ัน แต่ยังเป็น
พลเมืองโลกหรือพลโลกอีกด้วย นอกจากนั้นยังมี
ความรูส้กึสนใจและใสใ่จในประเด็นปญัหาของโลก 
อกีทัง้ยงัมคีวามเชือ่วา่มนุษย์ต้องพ่ึงพาอาศยัซึง่กนั
และกันและควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

แนวทางการสร้างสำานึกสากล
ผู้เขียนขอนำาเสนอแนวทางท่ีได้ศึกษา

และวิเคราะห์จากนักการศึกษาในการสร้างสำานึก
สากลภายใตบ้รบิทสงัคมวฒันธรรมไทย ตามกรอบ
ของ ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง (2546: 132) 4 ด้าน  
ดังต่อไปนี้

1. ดา้นการยอมรบัความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม
นั้น ต้องเน้นการยอมรับความแตกต่างทางภาษา 
ขนบประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และวิถีชีวิต บน
พื้นฐานของการยอมรับสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่
ของแต่ละบุคคล โดยให้โอกาสชนกลุ่มน้อยซึ่งมี
ชวีติความเปน็อยูท่ีแ่ตกต่างกนั ได้รบัการพัฒนาทกุ
ด้าน เพื่อนำาไปสู่ความเท่าเทียมกันของทุกคนใน
สังคม ซึ่งในท้ายที่สุดจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วย
นำาไปสู่ความเป็นสังคมที่มีความสมบูรณ์ มีคุณค่า

และความสวยงามบนความแตกต่าง หลากหลาย 
เจรญิกา้วหนา้ไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื (วิภาพรรณ 
พินลา, 2559) และ Bank (1994: 60) ได้เสนอ
แนวคิดแบบพหุวัฒนธรรม 2 รูปแบบคือ รูปแบบ
ทีเ่นน้ใหก้ลุม่คนในวฒันธรรมหลกัยอมรบัในความ
แตกต่างของบุคคลอื่น (enlightening power 
group model) และรูปแบบที่เน้นให้กลุ่มคนใน
วัฒนธรรมย่อยเข้าใจตนเองในบริบททางสังคม
ของตนเอง และวัฒนธรรมหลัก (share power 
model) ซึ่งได้มีการดำาเนินการคือ 1) การบูรณา
การเนื้อหา ครูใช้ตัวอย่างและเนื้อหาจากหลายๆ 
วัฒนธรรมและกลุม่คนหลายๆ กลุม่ เพือ่แสดงมโน
ทัศน์ หลักการ ทฤษฎี ความเห็นในวิชาเรียนและ
แบบฝึกหัด 2) กระบวนการสร้างความรู้ ครูช่วย
ให้นักเรียนเข้าใจ รับรู้ จำา เปรียบเทียบ ประเมิน
ค่า เพื่อค้นหา แสวงหา พิจารณา และตัดสินใจ
ท่ีจะสรุปความหมายทางวัฒนธรรม 3) การสอน
ที่ให้โอกาสอย่างเสมอภาค คือการที่ครูปรับปรุง
การสอนของครูให้ง่ายขึ้นและเป็นการสอนที่มี
หลากหลายรูปแบบ 4) การลดอคติเป็นมิติที่จะ
ช่วยอธิบายลักษณะของทัศนคติมีต่อเช้ือชาติและ
กลวิธีของผู้เรียนที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เจตคติและค่านิยมแบบประชาธิปไตยเพิ่มสูงขึ้น  
5) อำานาจของวัฒนธรรมและโครงสร้างของสังคม
เปน็มติทิีก่ลา่วถงึการเปน็กลุม่ และการบอกความ
เป็นเชื้อชาติจะช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วม จึง
จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งสรา้งขึน้ ในวฒันธรรมของโรงเรยีน
เพือ่ใหพ้ลงัของผู้เรยีนจากหลากหลายเชือ้ชาตชินก
ลุ่มน้อยและวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ เกิดขึ้น Baruth 
and Manning (1992: 51) กล่าวถึงแนวทาง 6 
ประการ คือ 1) การจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทางวัฒนธรรมต่างๆ 
ในองค์รวมมากกว่า ที่จะกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่
แยกออกเป็นส่วนๆ 2) การจัดการเรียนรู้โดยเน้น
วัฒนธรรมร่วมสมัยให้มากเท่ากับวัฒนธรรมทาง
ประวัติศาสตร์ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เป็นผลรวม
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ของความพยายามของการนำาวัฒนธรรมต่างๆ 
ให้แพร่กระจายในทุกกิจกรรมและทุกวันท่ีนำารูป
แบบการสอนไปใช้ 4) การจัดการเรียนรู้ที่ทำาให้
มั่นใจว่าไม่มีการถือเพศหนึ่งเพศใดเป็นสำาคัญ 5) 
การจัดการเรียนรู้โดยยอมรับลักษณะการศึกษา
ในสังคมสองภาษา และทัศนะทางการศึกษาที่
ถูกต้องต่อสังคมที่มีภาษาหลากหลาย 6) การ
จัดการเรียนรู้และแนวคิดต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนภูมิ
หลังและประสบการณ์ในชีวิตประจำาวันของเด็ก
หรอืผูเ้รยีน Peggy (2006: 73) กลา่วถงึแนวทาง 
5 ประการ (five general approaches) คือ 1) 
การจัดการเรียนรู้ในสภาพที่แตกต่างของความ
สามารถพิเศษและวัฒนธรรมของผู้เรียน 2) การ
สรา้งสมัพนัธไมตรใีนมนษุย ์3) การสรา้งหลกัสตูร
หรอืกิจกรรมทีเ่จาะจงหรอืเปน็อนัหนึง่อนัเดียวกบั
กลุ่มของผู้เรียน 4) การสร้างให้เกิดการศึกษาใน
ลกัษณะพหุวฒันธรรม 5) การสง่เสรมิแนวทางพหุ
วัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ 
(2557: 10) กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้ต้องอยู่
บนพื้นฐานของหลักการ 6 ประการ (instruction: 
based on 6 principles) คือ 1) ความอยากรูแ้ละ
ความสามารถในการเรียน และคิด 2) สอดคล้อง
กับแนวทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 3) สร้าง
ให้เกิดองค์ความรู้ในตัวผู้เรียน 4) สร้างให้ผู้เรียน
ประสบความสำาเร็จตามระดับที่เป็นจริงของแต่ละ
คน 5) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและแบ่งปัน
ความรู้ 6) จัดให้ทุกคนหรือทุกกลุ่มมีส่วนร่วม

สรุปได้ว่า แนวทางในการสร้างสำานึก
สากลด้านการยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมนั้นสามารถทำาได้โดยการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นพหุวัฒนธรรมในองค์รวม บูรณาการเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับลักษณะของวิชา รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการสร้างปฏสัิมพันธก์นัระหวา่งผูเ้รยีนในขณะ
เรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืออาจสร้าง
หลกัสตูรทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง สรา้งองคค์วามรู้

ใหเ้กดิในตวัผูเ้รยีนเพือ่การเกดิสำานกึสากลทีย่ัง่ยนื

2. ด้านการใส่ใจต่อประเด็นปัญหาโลก 
โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งในประเด็นนี้หมายรวมถึง 
จิตสำานึกสาธารณะด้วย ดังเช่น ศศินา ภารา 
(2550: 284-285) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
จิตสำานึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พบว่า ควรมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้มนุษย์เกิด
ความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มโดยยดึแนวทางและวธิกีารอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ การ
ถนอมรกัษา การฟืน้ฟ ูการลดปรมิาณของเสยี การ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน การสงวน และนำาสิ่ง
อื่นมาใช้ทดแทน การสำารวจทรัพยากร และการ
ประดษิฐข์องเทยีมขึน้ใช ้ภานมุาศ มหาทรพัยส์กลุ 
(2555: 173-178) พบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติที่มีผลต่อการเกิดจิตสำานึก
สาธารณะของนักศึกษา แบ่งออกเป็น 6 แนวทาง 
ได้แก่ 1) นำาปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นโจทย์ของการ
เรียนรู้ 2) วางแผนแก้ปัญหา 3) ลงมือเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ 4) เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายเชิง
วิพากษ์ 5) สรุปสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่และนำา
ไปประยกุตใ์ชแ้กป้ญัหา 6) ประเมนิผล นอกจากนี ้ 
วรรณภิา สนัปา่แกว้ (2556: 462) พบวา่ แนวทาง
การเสริมสร้างจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ของเยาวชน ได้แก่ การกำาหนดนโยบายจากระดับ
ประเทศลงสู่ระดับชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนของสังคม เสริมแรงจูงใจเพื่อกระตุ้น
การเข้าร่วมจัดการเรียนรู้โดยเน้นเยาวชนเป็น
ศูนย์กลางให้ได้สัมผัสลงมือปฏิบัติจริง บูรณาการ
เรื่องการอนุรักษ์พลังงานกับเนื้อหาวิชาเรียนใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรในการให้
ความรู้ และจัดกิจกรรม ปรับปรุงสื่อและกิจกรรม 
ตลอดจนสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานเพื่อ
ให้เกิดการเสริมสร้างจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์
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พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน Mayer (1982: 
Abstract) พบว่า การใช้สิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจ
และถูกต้อง มีจติสำานกึ ซึง่ตอ้งอาศยัประสบการณ์
มากกว่าการเรียนวิชาสังคมในชั้นเรียน

สรุป แนวทางในการสร้างสำานึกสากล
ด้านการใส่ใจต่อประเด็นปัญหาโลก สามารถ
ทำาได้โดยกำาหนดเป็นนโยบายระดับประเทศลง
สู่การปฏิบัติในระดับชุมชน เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนของสังคม ในการจัดการเรียนรู้ 
ผู้เรียนควรได้เรียนรู้จากปัญหา มีการวางแผนใน
การแก้ไขปัญหา มีการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรง เปิดโอกาสให้สมาชิกได้
อภิปรายและรายงานการปฏิบัติงานตามแผน  
ผู้เรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้ใหม่ อันจะทำาให้
เกิดสำานึกที่ยั่งยืน

3. ด้านการพ่ึงพาอาศัยและอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ วิภาพรรณ พินลา (2559: 1449) 
สรุปไว้ว่า ค่านิยมที่สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการ
อยู่ร่วมกัน อันประกอบด้วยค่านิยมหลัก และค่า
นิยมสนับสนุน ที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สันติสุข ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านประชาธิปไตย 
และด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน สามารถนำามาเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
คือเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้
ความคิดรวบยอดหลัก ตลอดจนการบูรณาการให้
เห็นความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัย
เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน โดยกระตุ้นให้เกิดความ
อยากรู้ การใช้วิจารณญาณในการคิดของตนเอง 
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ใน
ชีวิตจริงด้วยตนเองบนฐานของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน การปลูกฝังคุณลักษณะการเคารพ
ผู้อื่น เข้าใจในความหลากหลายของวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ค่า
นิยมประชาธิปไตย และสำานึกความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดลอ้มจงึจะประสบผลสำาเรจ็ในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้ และการใช้หลัก
ธรรมสังคหวัตถุ 4 (กัลยา โชติธาดา, 2554: 14) 
คอื 1) ทาน หมายถงึการใหว้ตัถ ุสิง่ของ และใหค้ำา
แนะนำาความรู้ 2) ปิยวาจา หมายถึง การใช้วาจา
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 3) อัตถจริยา หมายถึง 
การเอาตวัเขา้ชว่ยเหลอืเพือ่ประโยชนข์องผูอ้ืน่และ  
4) สมานัดตตา หมายถึง การร่วมทุกข์ร่วมสุข  
ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบัติ และการวางตน 
เหมาะสม

สรุปแนวทางในการพัฒนาสำานึกสากล
ด้านการพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
คือการปลูกฝังให้ผู้ เรียนเคารพสิทธิของผู้อื่น  
ส่งเสริมการทำางานร่วมกันและมีค่านิยมตาม
แนวทางประชาธิปไตย เคารพและรับฟังความคิด
เหน็ของคนอืน่ และสอนใหน้ำาหลกัธรรมสงัคหวตัถ ุ
4 คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัดตตา 
ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

4. ดา้นการเปน็สมาชกิพลโลก เบญจมาศ 
บุดศรี และจตุภูมิ เขตจัตุรัส (2560: 84) เสนอ
แนวทางในการพฒันาการเปน็สมาชกิพลโลก ตาม
องค์ประกอบโมเดลการวัด 2 ด้าน คือ 1) ด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่ การวิเคราะห์ข่าวสาร 
ข้อมูล เหตุการณ์โลก การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การเคารพสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค  
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ความสามารถในการทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ การมสีว่น
รว่มในกจิกรรมการเมอืงระดบัตา่งๆ และการมจีติ
สาธารณะ 2) ด้านคุณลักษณะภายในของบุคคล 
ได้แก่ การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ความ
ซื่อสัตย์ การยอมรับคุณค่าในความหลากหลาย 
การมองเห็นและเข้าถึงปัญหาในฐานะของสมาชิก
โลก UNESCO (2018: 34) ให้แนวทางในการ
สง่เสรมิความเปน็พลโลกสำาหรบัการสอนนกัศกึษา
ระดับอุดมศึกษา คือ 1) ด้านการส่งเสริมสำานึก
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ในท้องถิ่น ประเทศ และโลก คือการพัฒนาให้
นกัศกึษามกีารศกึษาวเิคราะหด้์านระบบการเมอืง 
การปกครอง โครงสร้าง และกระบวนการ รวมถึง 
การนำาไปประยุกต์ใช้สำาหรับการเป็นพลเมืองของ
โลก 2) ด้านการสัมพันธ์ และเชื่อมโยงในระดับ
ท้องถิน่ ระดบัชาต ิและระดับโลก คือ ใหศ้กึษาและ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาในระดับท้องถิ่น ระดับ
ชาติ และระดับโลก เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
รวมท้ังความรับผิดชอบและการตัดสินใจในการ
เลอืกปฏบัิติอยา่งเหมาะสม 3) ด้านการคาดการณ์
สถานการณ์การเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
พลวัต คือ พัฒนาความสามารถในการประเมิน
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตที่เป็นแรงกดดันและ
มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงทรัพยากร การตัดสินใจ
และการเมืองการปกครอง 4) ด้านความแตกต่าง
ทางอัตลักษณ์ คือ การให้ศึกษาความสัมพันธ์ของ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลใน
สังคม 5) ดา้นความแตกต่างและความสมัพันธข์อง
คนในชุมชน คือ การให้ศึกษาความแตกต่างของ
กลุ่มคน ชุมชน และประเทศ 6) ด้านการยอมรับ
ในความหลากหลาย คือ ความสามารถในการ
พฒันาและประยกุตใ์ช้ค่านยิม ทศันคติ ทกัษะ เพ่ือ
การจัดการกลุ่มและมุมมองที่แตกต่างกัน 7) ด้าน
การทำากิจกรรมรายบุคคลและเป็นกลุ่ม คือ การ
พฒันาและการนำาทกัษะไปใช้เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
8) พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบทางจริยธรรม 
การพฒันาพฤติกรรมด้านความยุตธิรรมทางสงัคม 
ความรบัผิดชอบทางจรยิธรรม การจดัการเกีย่วกบั

ความไม่เสมอภาคและการเลือกปฏิบัติ 9) ด้าน
การส่งเสริมให้นำาไปสู่การปฏิบัติ คือ การส่งเสริม
ใหเ้กดิการปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในเชงิ
บวกอย่างจริงจัง

สรุป แนวทางในการสร้างสำานึกสากล
ด้านสำานึกความเป็นพลโลก คือการส่งเสริมให้
ผู้เรียนติดตามข้อมูลข่าวสาร คิดวิเคราะห์อย่าง
มีวิจารณญาณ เคารพสิทธิเสรีภาพ และความ
เสมอภาคและใส่ใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบ และตระหนักใน
ปัญหาของสังคมและของโลก

บทสรุป 
สำาสึกสากลเป็นเรื่องสำาคัญที่จำาเป็นต้อง

สรา้งใหเ้กดิขึน้ในตวันกัศกึษาวชิาชพีครเูพือ่รองรบั
ในสถานการณท์ีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ปจัจบุนัและ
ในอนาคตซึ่งทุกคนจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยง 
ไม่ได้ การมีสำานึกสากล จะช่วยให้เกิดความ
ตระหนักรู้และร่วมมือกันแก้ปัญหาหรือหาทาง
ป้องกันทำาให้ภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทำาให้
สังคมและชุมชนรวมถึงโลกท่ีอาศัยอยู่มีความสงบ
สขุและปลอดภยั ดงันัน้แนวทางการสรา้งจติสำานกึ
สากลจงึตอ้งอาศยัการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย
และระยะเวลาเหมาะสมต่อเนื่องเพื่อให้เกิด 
ความคิด ความเข้าใจ ไดป้ฏบิตัแิละไดป้ระสบการณ ์
ที่ดีจึงจะช่วยให้นักศึกษาเกิดสำานึกสากลขึ้นมาได้
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