การศึกษาหลักโยนิโสมนสิการกับการจัดการศึกษายุคใหมตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต)

289

⌦⌦
  
ผศ.ดร.สุทธิพงษ ศรีวชิ ยั
อาจารยประจำคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



การศึกษาเปนเรือ่ งทีส่ ำคัญของมนุษยทกุ คนและเปนเครือ่ งมือในการพัฒนาศักยภาพ
ของมนุษยทงั้ ดานความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ และการดำเนินชีวติ ใน
สังคมอยางมีความสุข ซึง่ อริสโตเติล (Aristotle) เปนนักปรัชญาการศึกษาไดใหนยิ ามของ
การศึกษาวามีจุดมุงหมายเพื่อการสรางคุณธรรมและคุณธรรมเกิดจากความรู และการฝก
จิตใจใหมศี ลี ธรรม เรียกวา Character Development การฝกจิตใหมศี ลี ธรรมตองฝกภาค
ปฏิบตั ิ มิใชเพียงสอนคุณธรรมในภาคทฤษฎี๑ ซึง่ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต) ไดใหนยิ าม
การศึกษาวาเปนการพัฒนาคนใหเปนมนุษยทสี่ มบูรณ๒นอกจากนัน้ ทานยังไดกลาวถึง การศึกษา
อีกวาหมายถึง การเรียนรู การฝกฝน การพัฒนาตน การพัฒนาคนใหมปี ญ
 ญาทีจ่ ะทำกรรมได
ถูกตองจึงตองมีการศึกษาทีเ่ รียกวา สิกขา คือตองศึกษา ตองเรียนรู ตองพัฒนาตนโดยไม
ประมาทการฝกฝนแกไข ปรับปรุงตนเองอยเู สมอ๓ ดังนัน้ การศึกษาจึงเปนการเรียนรเู พือ่ ทำให
เกิดการพัฒนาภายในตัวตน ทัง้ ดานรางกาย สังคม จิตใจ และสติปญ
 ญา เพือ่ ใหเปนบุคลากร
ทีด่ ใี นองคการ เปนประชาชนทีด่ ขี องสังคม ทัง้ นีต้ ลอดชีวติ ของมนุษย จำเปนตองทำการศึกษา
๑

วิชัย ตันศิริ, อุดมการณทางการศึกษาทฤษฎีและภาคปฏิบัติ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพ
มหานคร : สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๘.
๒
พระราชวรมุณ,ี ทางสายกลางของการศึกษาไทย, หนา ๗๐.
๓
พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโฺ ต), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, พิมพครัง้ ที่ ๒, (กรุงเทพ
มหานคร : บริษทั สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๒), หนา ๑๑.
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เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาใหรเู ทาทันและปฏิบตั ติ น พัฒนาตนเขาสโู ลกธรรม (โลกธรรม ๘ คือ มี
ลาภ สูญเสีย มียศ เสือ่ มยศ ติเตียน สรรเสริญ ความสุข และ ความทุกข๔)
สภาพการจัดการศึกษาของไทยตั้งแตในอดีตถึงปจจุบัน มักมีปญหาที่ซ้ำซาก จาก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. ทีผ่ า นมา พบวาคุณภาพในการจัดการ
ศึกษามีทกุ ระดับโดยเริม่ จากการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพบวาผเู รียนสวนใหญจะไมไดมาตรฐาน
เกีย่ วกับการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห ดานผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และทักษะการแสวงหา
ความรดู ว ยตนเอง ในดานครู สวนใหญจะไมไดมาตรฐานในเรือ่ งการจัดการเรียนการสอนโดย
เนนผเู รียนเปนสำคัญ และในดานผบู ริหาร พบวาผบู ริหารสวนใหญจะตองพัฒนาในเรือ่ งงาน
วิชาการโดยเฉพาะการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผเู รียนเปนสำคัญ สวน
ระดับอาชีวศึกษาโดยเฉพาะวิทยาลัยสารพัดชางพบวามีผลการดำเนินงานโดยภาพรวมที่มี
คะแนนต่ำในเรือ่ ง การจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช./ปวส. สวนระดับอุดมศึกษาพบวาสถาบัน
อุดมศึกษาทุกกลมุ มีผลการดำเนินในมาตรฐานดานการวิจยั ต่ำกวาในมาตรฐานอืน่ ๆ ในขณะที่
ระดับชาติซงึ่ เปนผลสำรวจขอมูลจากสภาการศึกษาไดระบุวา การจัดการศึกษาดานสมรรถนะ
การศึกษาไทยในเวทีสากลพบวา การจัดการศึกษาไทยมีปญ
 หาสมรรถนะดานประสิทธิภาพและ
คุณภาพการศึกษาคอนขางมาก ซึง่ ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาพบวาดานโอกาส ความ
เสมอภาค และความทัว่ ถึงคือ โอกาสในการไดรบั การศึกษาของคนไทยคอนขางดีในเชิงปริมาณ
เฉพาะในเขตเมือง แตเขตพืน้ ทีช่ นบทยังมีขอ จำกัดในดานเศรษฐกิจทีข่ ดั ขวางโอกาสการเขารับ
การศึกษาของผเู รียน และดานคุณภาพการศึกษาทีผ่ า นมายังอยใู นระดับไมคอ ยนาพึงพอใจ เนือ่ ง
จาก การกระจายตัวของครูทแี่ ตกตางกันในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา การขาดแคลนครูทงั้ ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพทุกระดับ และพบปญหาในดานประสิทธิภาพการจัดการศึกษายังไมคอ ยดีในดาน
การลงทุนทางดานการศึกษาโดยมีงบลงทุนและพัฒนาในสัดสวนคอนขางนอย สงผลตอคุณภาพ
ของผเู รียนนอยตามไปดวย และขาดการมีสว นรวมจากภาคสวนอืน่ ๆ ในสังคม นอกจากนัน้
สมรรถนะดานโครงสรางเทคโนโลยีของไทยยังเปนจุดออนยังไมไดศักยภาพ จำนวนคนที่ใช
๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้ง
ที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั เอส. อาร. พริน้ ติง้ แมส โปรดักส จำกัด, ๒๕๔๘), หนา ๒๙๕-๒๙๗.
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อินเตอรเน็ตนอยและขาดทักษะในการใชเทคโนโลยี๕จากสภาพปญหาตางๆ เหลานีจ้ งึ ไดมกี าร
วางแผนนโยบายการศึกษาขึน้ มา โดยใหมกี ารพัฒนาการจัดการศึกษาทัง้ การจัดระบบ โครง
สราง และกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักความมีเอกภาพดานนโยบาย มีการกระจาย
อำนาจสูเขตพื้นที่การศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา มีหลักการสงเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพครู การระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา และการมีสว นรวม
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งการจัดการศึกษาจึงมีนโยบายและ
เปาหมายดังนี้ ๖
๑. พัฒนาคนทุกคนอยางรอบดานและสมดุล ใหมโี อกาสเขาถึงการเรียนรทู งั้ รูป
แบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย จากแหลงเรียนรทู มี่ อี ยู
อยางหลากหลาย โดยคำนึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
๒. การปฏิรปู การเรียนรเู พือ่ พัฒนาผเู รียนเปนคนดี มีความสุข คือตองมีความ
ซือ่ สัตยสจุ ริต รับผิดชอบชัว่ ดี มีระเบียบวินยั ประหยัดอดออม มีจติ สำนึกความรับผิดชอบตอ
สวนรวมและมีสขุ ภาพแข็งแรง ตลอดจนครูทกุ คนไดรบั การพัฒนาความรู และความสามารถ
ในการจัดกระบวนการเรียนรทู เี่ นนผเู รียนเปนสำคัญ ผบู ริหารสถานศึกษาและครูมมี าตรฐาน
วิชาชีพ และการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. การปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของผเู รียน
๔. พัฒนากำลังคนทัง้ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ การพึง่ พาตนเองและ
เพิม่ สมรรถนะการแขงขันในระดับนานาชาติ
๕. สรางสังคมใหเปนสังคมทีม่ คี ณ
ุ ธรรม ภูมปิ ญ
 ญาและการเรียนรู โดยใหรจู กั คิด
วิเคราะห และการแกไขปญหา มีความใฝรู และสามารถประยุกตใชความรอู ยางถูกตอง
๕

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สมรรถนะการศึกษาไทยในเวที
สากล พ.ศ. ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั พริกหวานกราฟฟค จำกัด, ๒๕๕๑), หนา ๑๐-๑๖.
๖
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แผนการศึกษาแหงชาติ ( พ.ศ. ๒๕๔๕
-๒๕๕๙) : ฉบับปรับปรุง,พิมพครัง้ ที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั พริกหวานกราฟฟค จำกัด, ๒๕๕๑), หนา
๑๒-๒๙.
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๖. สงเสริม สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคม
ศาสตร ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มนุษยศาสตร ใหมคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ สามารถประยุกต
ใชไดในบริบทของสังคม
๗. การสรางสรรคประยุกตใช และเผยแพรความรแู ละการเรียนรเู พือ่ สรางสังคม
คุณธรรม ภูมปิ ญ
 ญา และการเรียนรใู นการสรางมูลคาเพิม่ ของสินคาและผลิตภัณฑทนี่ ำมาสู
รายไดทเี่ พิม่ ขึน้
๘. สงเสริมและสรางสรรคทนุ ทางสังคมใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ งี าม สรางพฤติกรรม
ของคนและสิง่ แวดลอมรอบตัวใหเกิดความดีงาม เพือ่ ประโยชนในการพัฒนาจิตใจ และคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ งี ามและมีความสุข ทัง้ ดานสังคม วัฒนธรรม พลศึกษา นันทนาการ และศิลปะ
๙. การจำกัด ลดปญหาโครงสรางทีก่ อ ใหเกิดความยากจน ขัดสน ดอยโอกาส
เพือ่ สรางความเปนธรรมในสังคม โดยผดู อ ยโอกาสทุกกลมุ มีโอกาสเขาถึงและไดรบั การบริการ
ทางการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพอยางทัว่ ถึงและเปนธรรม มีการบริหารจัดการศึกษาอยาง
อิสระสอดคลองกับความตองการของผเู รียนและชุมชนอยางมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีก่ ำหนด
และทุกคนมีความเขมแข็ง สามารถรวมคิด รวมตัดสินใจ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ สนับสนุน
กิจกรรมสาธารณะทีม่ ผี ลกระทบตอชุมชนและทองถิน่ โดยรวม
๑๐. การพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาและการพัฒนาประเทศ อยางทัว่ ถึงและ
ทัดเทียมกันในการเพิม่ พูนความรแู ละเรียนรอู ยางตอเนือ่ งเพือ่ ประโยชนในการประกอบอาชีพ
และดำเนินชีวติ โดยสรางระบบฐานขอมูลทีเ่ ชือ่ มโยงและใชประโยชนรว มกัน สงเสริมจิตสำนึก
จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบตอสังคมในการผลิตสือ่ เพือ่ การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พัฒนาผรู บั
และผใู ชเทคโนโลยีใหมคี วามสามารถในการเรียนรดู ว ยตนเอง เลือกสรรกลัน่ กรองและใชขอ มูล
ขาวสารจากสื่อตางๆ
๑๑. การจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมเพือ่ พัฒนาคนและสังคมทัง้ ในประเทศและตางประเทศ มีสว นรวมในการระดมทุนเพือ่
การเรียนรขู องคนทุกคน จัดระบบบริหาร โครงสรางการกระจายอำนาจเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากร มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชทรัพยากรของสถานศึกษา
เพือ่ ประสิทธิภาพ ความโปรงใส และความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได
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หากพิจารณาในการจัดการศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธิต์ ามนโยบายและเปาหมายของการ
จัดการศึกษาดังกลาวนั้นตองอาศัยการพัฒนาคนและการพัฒนาชีวิตตรงกับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาวา ภาวนา (Development) ซึง่ มี ๔ ดาน เหมือนกับในพุทธศาสนา “การ
พัฒนาคน” จะประกอบดวย ๔ ดาน คือ
๑) การพัฒนาดานกาย เรียกวา กายภาวนา (Physical Development) หรือ
เรียกวาพัฒนาการทางกาย
๒) การพัฒนาดานศีล เรียกวา ศีลภาวนา (Social Development) หรือพัฒนา
ทางสังคม
๓) การพัฒนาดานจิต เรียกวา จิตภาวนา (Emotional Development) หรือ
เรียกวาพัฒนาทางอารมณ
๔) การพัฒนาดานปญญา เรียกวา ปญญาภาวนา (Intellectual Development) หรือเรียกวาพัฒนาทางปญญา๗
พระพุทธศาสนาสอนใหคนเราพัฒนาสิง่ ทีม่ องไมเห็นเปนนามธรรม และสิง่ ทีม่ องเห็น
เปนรูปธรรม เพราะเมือ่ สองสิง่ นีป้ ระกอบเขาดวยกันเปนชีวติ จะตองพัฒนาควบคกู นั ไป เนือ่ ง
จากเปนปจจัยทีส่ ง ผลตอกัน เมือ่ พัฒนาไปแลวก็ตอ งพัฒนาทัง้ ดานนำสิง่ ขางนอกเขามาพิจารณา
ในตน (outside in) แลวนำสิง่ ทีต่ นมีคอื สิง่ ทีเ่ ปนนามธรรมของเราออกไปสัมพันธเปนรูปธรรม
กับคนอืน่ (inside out) เปนการพัฒนาทัง้ สิง่ ทีม่ อี ยภู ายในตนและสิง่ ทีอ่ ยภู ายนอกดวย คือ
ไตรสิกขา คือศีลเปนการพัฒนาทัง้ ดานพฤติกรรม สมาธิคอื การพัฒนาจิต ความคิด อารมณ
และปญญาคือการพัฒนาดวยการฝกฝน ฝกสติ ภาวนา ใฝรู และแลกเปลีย่ นเรียนรอู ยางตอ
เนือ่ ง การจัดการศึกษาในยุคใหมเปนเพียงแคการพัฒนาใหรตู ามหลักการและทฤษฎีทมี่ อี ยใู น
โลกปจจุบนั เพียงเรียนรใู นเรือ่ งความรใู นทางโลก เพียงเรียนรใู นมวลความรทู มี่ อี ยใู นโลกปจจุบนั
แตมนุษยยงั ขาดการเรียนรู ทีเ่ กิดจากจิตวิเคราะหและการใชปญ
 ญาของตนเอง เราจะแกปญ
 หา
ใหมนุษยไดมกี ารเรียนรไู ดเทาทันความรทู มี่ อี ยใู นโลกซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงอยตู ลอดเวลา เพือ่
๗

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต), รงุ อรุณของการศึกษาเบิกฟาของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน, (กรุงเทพ
มหานคร : บริษทั สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๒), หนา ๑๖๖.
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ใหมนุษยมกี ารพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญา ดังนัน้ จึงจำเปนตองใช
หลักการศึกษาและการเรียนรทู แี่ ยบยลซึง่ เรียกวาการศึกษาโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) มองวาการศึกษาเปนเรือ่ งของชีวติ หลักไตรสิกขา
เปนหัวใจของพุทธศาสนา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา อยทู ชี่ วี ติ ของคนเราทัง้ หมด สวนการศึกษา
คือกระบวนการทีม่ นุษยเกิดการเรียนรโู ดยใชสติปญ
 ญา ซึง่ มีหนาทีห่ ลัก ๒ ประการคือ การ
ถายทอดศิลปวิทยา และการชี้แนะใหรูจักดำเนินชีวิตที่ดีงามถูกตอง ทานไดใหนิยามของ
โยนิโสมนสิการวาเปนหมวดธรรมเพือ่ การดำเนินชีวติ ใหงอกงามบรรลุประโยชนสขุ หมายถึง การ
ใชความคิดถูกวิธี คือการทำในใจโดยแยบคาย มองสิง่ ทัง้ หลายดวยความคิดพิจารณาสืบคนถึง
ตนเคา สาวเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะหดดู ว ยปญญาทีค่ ดิ เปนระเบียบและโดย
อุบายวิธี ใหเห็นสิ่งนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย๘
โยนิโส แปลวา โดยถูกตองแยบคาย มนสิการ แปลวา ทำไวในใจ โยนิโสมนสิการ จึงหมายถึง
การทำไวในใจโดยแยบคาย หรือการคิดถูกตองตามความเปนจริง โดยอาศัยการเก็บขอมูลอยาง
เปนระบบและคิดเชือ่ มโยง ตีความขอมูลเพือ่ นำไปใชตอ ไป
โดยสรุปแลวเมือ่ พิจารณาถึงปญหาของการจัดการศึกษาทีผ่ า นมาทีต่ อ งไดรบั การแกไข
อยางตอเนือ่ งและใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ดังนัน้ การจัดการศึกษายุคใหมจงึ ควร
นำหลักโยนิโสมนสิการมาประยุกตใชในการพัฒนาเชิงบูรณาการควบคกู นั ไปโดยมีแนวทางการ
ศึกษาตามลำดับดังนี้
๑. การจัดระบบการศึกษาเริม่ จากการกำหนดนโยบาย เปาหมายเชิงกลยุทธ และ
แผนการปฏิบัติที่ชัดเจนในดานทรัพยากรทางการศึกษาตองมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผูรับ
บริการเปนหลัก และสามารถชีว้ ดั ความสำเร็จไดชดั เจน โดยการกำหนดนโยบายตางๆ ควร
พิจารณาสภาพปญหาของการจัดการศึกษาระดับตางๆ วาสาเหตุทชี่ ดั เจนทีส่ ดุ เกิดมาจากปญหา
อะไร โดยใชหลักวิธคี ดิ แบบแกปญ
 หา คือ การคิดแบบรเู ทาทันธรรมดา (อริยสัจ ๔) คือ คิดมี
เหตุผล รจู กั เชือ่ มโยงวาเหตุนนี้ ำไปสผู ลอะไร หรือผลนีม้ าจากอะไร เปนการทำความเขาใจกับ
๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครัง้ ที่
๑๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั เอส. อาร. พริน้ ติง้ แมส โปรดักส จำกัด, ๒๕๔๘), หนา ๕๗.
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สภาพปญหา และรขู อบเขตของปญหาชัดเจน มีการคนหาสาเหตุโดยกระบวนการวิจยั เพือ่ หา
ตนเหตุของปญหา กำหนดกลวิธใี นการแกไขปญหาตามจุดมงุ หมายทีว่ างไว กำหนดแนวทางแกไข
ปญหาโดยสอดคลองกับเปาหมายทีว่ างไวอยางถูกตองวองไว
๒. การจัดการศึกษาในยุคใหมตอ งคำนึงถึงโอกาสเขาถึงการเรียนรทู งั้ รูปแบบการ
ศึกษาทัง้ ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพือ่ พัฒนาผเู รียน
ใหเปนคนดี มีความสุข ตามคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของผเู รียน คือ ตองมีความซือ่ สัตยสจุ ริต
รับผิดชอบชัว่ ดี มีระเบียบวินยั ประหยัดอดออม มีจติ สำนึกความรับผิดชอบตอสวนรวมและมี
สุขภาพแข็งแรง วิธกี ารโยนิโสมนสิการทีน่ ำมาบูรณาการคือการคิดแบบรคู ณ
ุ คาแท-รคู ณ
ุ คาเทียม
คือตองคำนึงถึงความจำเปน ความตองการในการใชทรัพยากรทางการศึกษาโดยเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูเรียน เชน ครู อาจารย สื่ออุปกรณการเรียนการสอน อาคาร สถานที่ สภาพ
แวดลอมทางสังคมโดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน สังคมหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
เปนตนทีเ่ ขามาชวยในการพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนัน้ การจัดสรรทรัพยากรการจัดการศึกษา
ในยุคใหมตอ งคำนึงถึงประโยชนทตี่ อบสนองตอผรู บั บริการหรือผมู สี ว นเกีย่ วของโดยตรงอยาง
แทจริง (คุณคาแท) ใหมากทีส่ ดุ โดยพิจารณาขีดความสามารถ อัตรากำลังผปู ฏิบตั งิ าน ทรัพยากร
ทีม่ คี วามรู สมรรถนะหลัก ระบบงาน อุปกรณและอาคารสถานที่ ตลอดจนการเตรียมความ
พรอมตอเหตุฉกุ เฉินทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต สวนทรัพยากรทีใ่ หประโยชนทางออม (คุณคาเทียม)
ทีต่ อบสนองความพึงพอใจ เชน ความบันเทิง ความหรูหรา เปนตน ใหนำมาพิจารณาจัดสรร
และใชสอยตามความจำเปนอยางพอเพียงเทานัน้
๓. ผบู ริหารสถานศึกษาและครูมมี าตรฐานวิชาชีพ และการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ตลอดจนครูทกุ คนไดรบั การพัฒนาความรู และความสามารถในการจัดกระบวนการเรียน
รทู เี่ นนผเู รียนมีความสำคัญ วิธกี ารโยนิโสมนสิการทีน่ ำมาบูรณาการคือใชวธิ คี ดิ แบบรเู ทาทัน
เหตุการณ มองเหตุการณ สถานการณตามธรรมชาติของเหตุปจ จัย เปนการคิดเพือ่ คนหาแกน
สาร เมือ่ ไดรบั ขอมูลขาวสารมากมาย ตองรจู กั กรองเอาสวนทีเ่ ปนประโยชนและเหมาะสมซึง่
การจัดการศึกษายุคใหมตอ งพัฒนาระบบบริหารจัดการทีเ่ กีย่ วของกับผบู ริหาร พัฒนาระบบ
การจัดการเรียนการสอนคือตัวครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถอยางเปนระบบ เทาทัน
สถานการณความเปลีย่ นแปลงของโลกยุคปจจุบนั โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีก่ า วหนา
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อยางรวดเร็ว โดยตองพัฒนาการใชขอ มูลสารสนเทศเพือ่ ใหเกิดการเรียนรู แนวทางการใชนวัต
กรรมถายทอดสกู ารปฏิบตั เิ ปนอยางดี การวิเคราะหผลการเรียนรรู ะดับองคการ ระดับสถาบัน
ประเมินผลปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระบวนการ ขอมูลทีจ่ ริงทีเ่ ปนไปในทิศทาง
เดียวกันในสถาบันและสวนหรือหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของอยางตอเนือ่ ง
๔. การจัดการศึกษายุคใหมที่เนนการพัฒนาสมรรถนะโดยองครวมทั้งระบบการ
จัดการศึกษา โดยการวิเคราะหการเรียนรแู ละความสำเร็จของผเู รียน ศิษยเกา ผใู ชบณ
ั ฑิต
และผมู สี ว นเกีย่ วของอืน่ ๆ ซึง่ จากการจัดการศึกษาทีผ่ า นมาพบปญหาคุณภาพทีค่ อ นขางต่ำทัง้
การบริหารจัดการ บุคลากร และผเู รียน และสภาพแวดลอมอืน่ ๆ ตลอดจนมีการแขงขันใน
การลงทุนทางดานการศึกษา (ทุนมนุษย) ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นวิธีการโยนิโสมนสิการจะ
ตองใชการคิดแบบอรรถสัมพันธหรือการคิดตามหลักการและความมงุ หมายเปนวิธคี ดิ ในระดับ
ปฏิบตั สิ ง ผลตอการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านการจัดการศึกษานัน้ บรรลุจดุ มงุ หมายทีว่ างไวหรือ
ไม และนำไปบูรณาการกับวิธคี ดิ แบบคุณโทษและทางออก คือการพิจารณาขอบกพรองตางๆ
ตามสภาพความเปนจริง สามารถวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน ขอดี ขอเสียจากการจัดการศึกษา
และหาทางปองกันแกไขดวยความระมัดระวังหรือหาแนวทางมาตรการมาแกไขปญหาไดทัน
ทวงที เชน การกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาใหชดั เจนกอนลงสกู ารปฏิบตั โิ ดยสอดคลอง
กับสภาพสังคมไทยทัง้ ระบบ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ครอบครัว ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม เปนตน ซึง่ ตองสอดแทรกวิธคี ดิ แบบปลุกเราคุณธรรมในการบริหารจัดการศึกษา
ใหเขาถึงทุกระบบการศึกษา เพือ่ สงเสริมความเจริญงอกงามแหงกุศลธรรม จำแนกแยกแยะ
ความเปนความจริงของชีวติ แหงเหตุปจ จัยอยางแยบคายเชือ่ มโยงเปนระบบไปตามสภาวะการ
เปลีย่ นแปลงของโลกยุคปจจุบนั
อยางไรก็ตาม การพัฒนาทีด่ ใี หเริม่ ตนทีก่ ารพัฒนาฝกฝนตนเองกอน ดังทีพ่ ระพุทธองค
ตรัสไววา ทนฺโต เสฏโฺ มนุสเฺ สสุ ผฝู ก ฝนตนดีแลว เปนผปู ระเสริฐสุดในหมมู นุษย เพราะมนุษย
มีหนานอก บอกความงาม หนาในบอกความดี แตหนาทีบ่ ง บอกถึงความสามารถแสดงถึงกลยุทธ
และวิสยั ทัศนในการพัฒนาการศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพและเกิดประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ไป
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