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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งแสดงให้เห็นถึง การนาหลักพุทธธรรมขั้นสูงสุด มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต และการทางานด้านการ
พัฒนาองค์การ ซึ่งหลักธรรมดังกล่าว เป็นแนวคิดที่วางอยู่บนรากฐานของเหตุและผล เป็นแก่นคาสอนของพุทธศาสนา ที่รู้จักกัน
โดยทั่วไปนั่นคือ อริยสัจสี่ โดยหลักธรรมนี้มคี วามมุง่ หมาย ที่จะสอนให้บุคคลเข้าใจถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติของสรรพสิ่ง
ทั้งมวล ซึ่งกล่าวถึงการที่จะต้องกาหนดรู้ให้จงได้ ว่าความทุกข์หรือปัญหานั้นคืออะไร และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ขณะนั้น มีที่มาหรือเกิดจากสาเหตุอะไร อีกทั้งทาอย่างไร ด้วยวิธีการ หรือใช้เครื่องมือใดในทางปฏิบัติ จึงจะทาให้ ปั ญ หา
ดังกล่าวทั้งหลายหมดสิ้นไป ซึ่งหากนาหลักธรรมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ จักทาให้บุคคล หรือองค์การ สามารถดาเนินชีวิตและ
ประกอบธุรกิจ ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทั้งของชีวิตและการดาเนินงาน หรืออีกนัยหนึง่ ความรู้แจ้งในหลักธรรม
เหล่านี้สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ และลดทอนผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นลงได้ โดยอริยสัจ 4 นี้ ประกอบด้วย ทุ ก ข์
หมายถึงตัวปัญหา สมุทัย หมายถึงเหตุของปัญหา นิโรธ หมายถึงความดับสิ้นของปัญหา และมรรค ซึ่งหมายถึง หนทางปฏิบัติใน
การกาจัดปัญหา สาหรับส่วนที่สาคัญของบทความนี้คือ การอธิบายถึงการนาหลั ก ธรรมนี้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ เที ย บเคี ย งกั บ
กระบวนการ และเครื่องมือพัฒนาองค์การในส่วนต่างๆ คือ 1.ด้านกระบวนการเชิงมนุษย์ 2.ด้านโครงสร้างและเทคโนโลยี 3.ด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ4.ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
ค าสาค ัญ : อริยสัจ 4, กิจในอริยสัจ 4, มรรควิธี, การพัฒนาองค์การ

Abstract
This article aims to demonstrate the highest adoption of Buddhism, apply in lifestyle, work and
organization development. The principle of such a concept rests on the foundation of cause and effect and is
the core teachings of Buddhism. The Four Noble Truths is generally known that the main objective of this fair.
To teach people to understand the true nature of all things. Which discusses the need to determine that
distress or trouble is, and what is the cause of the problem at that time. They can do or by way of any
practical use in order to put an end to all such problems. If this principle is applied, it will allow individuals or
organizations to conduct life and business. Consistent with the reality of the life and operation. In other words,
the knowledge of these principles can help alleviate suffering, reduce the impact of problems down. The Four
Noble Truths consists of Dukkha which refers to the problems, Samudaya means the cause of the problem,
Nirodha means the cessation of the problem and Magga defines as the ways to eliminate the problems. For
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the major part of this article, the adoption of this principle to the application, comparable process and
organization development (Interventions) in the different parts. These are as follow 1) Human Process
Interventions 2) Technostructural Interventions 3) Human Resource Management Interventions 4) The strategic
changes Interventions.
Keywords: The Four Noble Truths, Functions Concerning The Four Noble Truths, Magga, Organization
Development

บทน า
ในการดาเนินชีวิตประจาวันและการปฏิบัติงานของทั้งส่วนบุคคลและองค์การ ย่อมประสบกับปัญหาหรือความทุกข์ทมี่ ี
สาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งการจะแก้ปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น ผู้เกี่ยวข้องต้องสามารถระบุหรือ
ค้นหาว่า ปัญหาที่แท้จริงที่จาเป็นต้องแก้ไขคืออะไร และมีสาเหตุมาจากสิ่งใด (อาภรณ์, 2551) แล้วจึงลงมือแก้ปัญหานั้นโดย
อาศัยเครื่องมือหรือหนทางในการปฏิบัติ เพื่อดาเนินการแก้ไขปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาดังกล่าว อันจะนาไปสู่ภาวะปลอดจาก
ปัญหาหรือพ้นจากความทุกข์นนั้ การแก้ปัญหาหรือความทุกข์ตามหลักการทางพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ถือเป็นหัวใจสาคัญคือ
การแก้ปัญหาตามแนวทาง อริยสัจ 4 หรือหลักความจริงอันประเสริฐ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2557) ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและเผยแผ่เป็นหลักธรรมอันสูงสุดให้พุทธศาสนิกชนน้อมนาไปปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตทั้งส่วนตัวและ
การทางาน ซึ่งอริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ในการทางานหรือประกอบธุรกิจขององค์การต่างๆก็เช่นกัน ย่อม
ประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทางานหรือการดาเนินธุรกิจ โดยปัญหาต่างๆอาจแก้ไขได้ง่าย ขณะที่บางปัญหาก็อาจมีความ
ยุ่งยาก สลับซับซ้อน ยากแก่การแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ จึงต้องอาศัยเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ในการวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทัง้
ค้นหาสาเหตุของการเกิด เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหานั้นให้ถูกต้อง ตรงตามสาเหตุของแต่ละปัญหา จึงจะทาให้
องค์การสามารถดารงอยู่ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นการจะนาหลักอริยสัจ
4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่สาคัญอย่างยิ่ง มาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาองค์การให้ประสบความสาเร็ จ จึ ง ต้ อ งรู้ แ ละเข้ า ใจ
ความหมาย รวมทั้งองค์ประกอบ ตลอดจนกิจหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบของอริยสัจ 4 เพือ่ สามารถประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจาการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับหลักอริยสัจ 4 ส่วนใหญ่มัก
เป็นงานวิจัยหรือบทความที่นาหลักการของอริยสัจ 4 ไปปรับใช้หรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ การดารงชีวิตประจาวัน การทางาน
การศึกษา การสอน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญในการทางาน และเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้องค์การ
สามารถดารงอยู่ได้อย่างถาวร (อาภรณ์, 2551) แต่ยังขาดข้อมูลทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการนาหลักอริยสัจ 4 ไปปรับใช้กับ
การพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่กว่าบุคคล ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องการนาเสนอเชิงประยุกต์และเปรียบเทียบหลักธรรม ที่ถือ
เป็นแก่นธรรมในพระพุทธศาสนากับการพัฒนาองค์การ ดังที่กล่าวมา

แนวคิด หลัก อริย สัจ 4 (Concept of The Four Noble Truths)
อริย สัจ 4 (The four Noble Truths) หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ, ความจริงที่ทาให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ
(พระพรหมคุณาภรณ์, 2559) ซึ่งประกอบด้วย
1.ทุกข์ (Dukkha : suffering) หมายถึง ความทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ ง บกพร่ อ ง ไม่ ใ ห้
ความพึงพอใจแท้จริง ความปรารถนาไม่สมหวัง
2.สมุทัย (Samudaya : the cause of suffering) หมายถึง เหตุเกิดแห่งทุกข์ สาเหตุให้ทุกข์เกิด
3.นิโรธ (Nirodha : the cessation of suffering) หมายถึง ความดับทุกข์ ภาวะที่เข้าถึงความหลุ ดพ้ น ไม่ ติด
ข้อง สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ หรือคือนิพพานนั่นเอง
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4.มรรค (Magga: the path leading to the cessation of suffering, the noble eightfold path) หมายถึง
ปฏิปทาที่นาไปสู่ความดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัชฌิมาปฏิปทา
ซึ่งแปลว่าทางสายกลาง โดยมรรคาหรือมรรคนั้น มีองค์ 8 ประการ ซึ่งจะกล่าวต่อไป

ภาพที่ 1 วงจรอริยสัจ 4
ที่ม า : ปรับจาก เสกสรร (2559)
เมื่อรู้ความหมายของอริยสัจ 4 แล้ว จาเป็นที่จะต้องรู้ว่ากิจหรือหน้าที่อันพึงกระทาต่ออริยสัจ 4 ว่ามีอะไรบ้าง
กิจในอริย สัจ 4 (Functions Concerning The Four Noble Truths) ประกอบด้วย (พระธรรมปิฎก, 2538)
1.ปริญญา (Comprehension) หมายถึง การกาหนดรู้ คือควรศึกษาให้ รู้ จั ก ให้ เข้ าใจชั ดตามสภาพที่ เป็ นจริ ง ได้ แก่ การ
ทาความเข้าใจและกาหนดขอบเขตของปั ญหา ซึ่ งเป็ นขั้ นแถลงปั ญหาที่ จะต้ องท าความเข้ าใจและรู้ ขอบเขต (Location of The
Problem)
2.ปหานะ (Abandonment) หมายถึง การละ คือการกาจัด ทาให้หมดสิ้นไป ได้แก่ การแก้ไขกาจัดต้นตอของปัญหา
ซึ่งเป็นขั้นวิเคราะห์และวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหาที่จะต้องแก้ไขให้หมดสิ้นไป (Diagnosis of The Origin)
3.สัจฉิกิริยา (Realization) หมายถึง การทาให้แจ้ง คือ การเข้าถึง หรือบรรลุ ได้แก่ การเข้าถึงภาวะที่ปราศจากปัญหา
บรรลุจุดหมายที่ต้องการ ซึ่งเป็นขั้นชี้บอกภาวะปราศจากปัญหา อันเป็นจุดหมายที่ต้องการให้เห็นว่าการแก้ปัญหาเป็นไปได้ และ
จุดหมายนั้นควรเข้าถึงซึ่งจะต้องทาให้สาเร็จ (Envisioning The Solution)
4.ภาวนา (Development) หมายถึง การเจริญ คือ ควรฝึ กอบรม ลงมื อปฏิ บั ติ กระท าตามวิ ธี การที่ จะน าไปสู่ จุ ดหมาย
ได้แก่ การลงมือแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นขั้นกาหนดวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอี ยดที่ จะต้ องปฏิ บั ติในการลงมื อแก้ ไขปั ญหา (Program
of Treatment)
ซึ่งในการปฏิบัติตามหลักอริยสัจ 4 จะต้องให้อริยสัจแต่ละข้อ สัมพันธ์ตรงกันกับกิจแต่ละอย่างจึงจะเป็นการปฏิบัติ
โดยชอบ ถูกต้องตามหลักธรรมและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ ทุกข์ก็ควรกาหนดรู้ (ปริญญา) สมุทัยก็ควรละ
(ปหานะ) นิโรธก็ควรทาให้แจ้ง (สัจฉิกิริยา) และมรรคก็ควรเจริญหรือลงมือปฏิบัติ (ภาวนา)
เนื่องจากบทความนีเ้ ป็นบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การ ในเชิงเปรียบเทียบกับหลักธรรมที่เป็นแก่น
ของศาสนาพุทธ คืออริยสัจ 4 ซึ่งมุ่งอธิบายการประยุกต์ใช้เครื่องมือพัฒนาองค์การ ที่สัมพันธ์หรือสามารถเทียบเคียงได้กับ สาระ
หรือข้อหลักธรรม ในอริยสัจ 4 เป็นหลัก และเนื่องจากการพัฒนาองค์การ (OD) เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคนในเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์ (Behavioural Science) ผู้เขียนจึงไม่ขอขยายความหลักธรรมบางข้อให้ลึกในรายละเอียด ด้วยเหตุที่ไม่ใช่งานเขียนเชิง
พุทธศาสตร์ เช่น อุปาทานขันธ์ 5 ในทุกข์ ตัณหา 3 ในสมุทัย หรือแม้ความดับกิเลส 5 ในนิโรธ (พระธรรมปิฎก, 2541) รวมทั้ง
ปฏิจจสมุปบาท และ ไตรลักษณ์ เป็นต้น
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การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ในการแก้ปญ
ั หาเพือ่ พัฒ นาองค์ก าร (Implementing The Four Noble
Truths To Develop The Organization)
ทุกข ์ (ปัญหา) ที่เกิดขึ้นในองค์การ เช่น ยอดขายตกต่า ต้นทุนการผลิตสูง การส่งสินค้าไม่ตรงเวลา สินค้ามีตาหนิหรือมี
คุณภาพต่ากว่าคู่แข่งขัน ประสบภาวะขาดทุน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานไม่ดี บรรยากาศไม่เอื้อต่อการทางานทาให้พนักงาน
ขาดแรงจูงใจในการทางาน (อุทัย, 2553) เกิดความขัดแย้งในองค์การ พนักงานมีความเครียด ขาดงาน ลาออก เป็นต้น
หลักในการค้นหาปัญหาเพือ่ แก้ไขให้องค์การเกิดการพัฒนา โดยใช้ศาสตร์ด้าน การพัฒนาองค์การ (Organization
Development: OD) เช่น การวินิจฉัยองค์การ (Diagnosis) กระบวนการให้คาปรึกษาแนะนา (Process Consultation: PC) ใช้
นักพัฒนาองค์การ (OD Practitioner) หรือ ผู้ให้คาปรึกษาแนะนา (OD Consultant) และอื่นๆ ในการระบุ ค้นหาปัญหา หรือตัว
ทุกข์ที่กาลังเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากกระบวนการของการพัฒนาองค์การ (The Process of OD) เริ่มตั้งแต่ การเข้าสู่องค์การและ
การทาสัญญา (Entering and contracting) การวินิจฉัยองค์การ (Diagnosing Organizations) การวินิจฉัยกลุ่มและงานต่างๆ
(Diagnosing Groups and Jobs) การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลที่วินิจฉัยแล้ว (Collecting and Analyzing Diagnostic
Information) การวินิจฉัยข้อมูลย้อนกลับ (Feeding Back Diagnostic Information) ฯลฯ ซึ่งการพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ
เหล่านี้ จะช่วยให้สามารถค้นหาหรือระบุว่าตัวปัญหาที่องค์การกาลังเผชิญอยู่นั้นคืออะไร ซึ่งตรงกับกิจในอริยสัจ 4 ว่าทุกข์ควร
กาหนดรู้ (ปริญญา)
สมุท ัย (สาเหตุ) เช่น พนักงานเหนื่อยหน่าย ขาดขวัญ กาลังใจ ไม่มีแรงจูงใจในการทางาน มีทัศนคติไม่ดีต่องาน ต่อ
เพื่อนร่วมงานหรือองค์การ ขาดความไว้วางใจต่อหัวหน้างาน เห็นว่าหัวหน้าไม่มภี าวะผู้นา รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม ไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์การ ขาดความก้าวหน้า ความพึงพอใจในงานต่า และไม่รู้สึกผูกพันหรือรู้สึกผูกพันต่อองค์การของตนเองใน
ระดับต่า เป็นต้น
หลักในการค้นหาสาเหตุของปัญหานั้น เมื่อสามารถระบุปัญหาที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน แน่นอนแล้วเพื่อให้
ดาเนินการแก้ไขได้ตรงประเด็นปัญหา การใช้ศาสตร์ด้านพฤติกรรมองค์การ (Organizational Behaviors) เช่น การทาวิจัย เพื่อ
ศึกษาหรือค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามาจากสาเหตุใด จึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยอาจทาการวิจัยเชิงสาเหตุ (Causal Research) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเหตุ (Antecedent) กับผลที่เกิดขึ้น (Consequence) หรือทานาย พยากรณ์ คาดการณ์ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อปรากฏต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์การ เช่น การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออก ของบุคลากรทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ผลของการศึกษาจะทาให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่น่าจะเป็นสาเหตุของการลาออกของกลุ่ม
บุคลากรดังกล่าว นอกจากนั้นยังสามารถใช้ศาสตร์ด้าน OD เช่น Diagnosis PC OD Practitioner เพื่อช่วยในการให้คาปรึกษา
วินิจฉัยและค้นหาสาเหตุของปัญหา โดยอาจทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการขององค์การ หรือ
การทาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน มีกระบวนการ มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่า สาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหาที่องค์การประสบอยู่นั้นคืออะไร มีหน่วยงานใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพือ่ ทาการแก้ไขหรือกาจัดสาเหตุดังกล่าวนั้นได้อย่าง
ถูกต้อง (กัลยารัตน์, 2558) ซึ่งกระบวนการในขั้นตอนนี้ตรงกับกิจในอริยสัจ 4 ว่า สมุทัยควรละหรือกาจัดให้หมดสิ้นไป (ปหานะ)
นิโรธ (ความดับทุกข์หรือปัญหา) เมื่อค้นพบได้ว่าทุกข์หรือปัญหาคืออะไร พร้อมทั้ง สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้
อย่างถูกต้องแน่นอนแล้ว ต่อจากนั้นจึงละ หรือกาจัดสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เข้าสู่ภาวะทีพ่ ้นจากความทุกข์
หรือให้เป็นไปตามสภาพที่ต้องการ หรืออาจกล่าวได้ว่า คือการไปให้ถึงเป้าหมายที่องค์การกาหนดไว้นั่นเอง เช่น ยอดขายสูงขึ้น
ต้นทุนการผลิตต่าลง สินค้ามีคุณภาพทัดเทียมหรือดีกว่าคู่แข่งขัน ผลประกอบการดีมกี าไร หรือมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น
พนักงานขาดงานหรือลาออกน้อยลง บรรยากาศเอื้อต่อการทางานมากขึ้น พนักงานมีความสามัคคีร่วมมือกันปฏิบัติงานดี มีความ
พึงพอใจในการทางาน ไว้วางใจในหัวหน้างาน ในเพือ่ นร่วมงานและองค์การ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ รวมทั้งมี
ความภักดีและผูกพันต่อองค์การมากขึ้น ฯลฯ ภาวะของการดับทุกข์นี้ เป็นผลจากการแก้ไขหรือละสาเหตุ (สมุทัย) ได้ตรงจุด จึง
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ทาให้เกิดผลตามที่องค์การต้องการคือ สภาพที่ปลอดจากทุกข์หรือปัญหา อันจะนามาซึ่งความสาเร็จขององค์การ ซึ่งตรงกับกิจใน
อริยสัจ 4 ที่ว่า นิโรธ ควรเข้าถึงหรือทาให้แจ้ง (สัจฉิกิริยา) อย่างไรก็ตามนอกจากการละหรือกาจัดสาเหตุแห่งทุกข์จะทาให้เข้าสู่
ภาวะนิโรธแล้ว สภาพที่ปราศจากปัญหาหรือความทุกข์ ก็สามารถเกิดขึ้นได้จากการลงมือปฏิบัติตามมรรควิธีหรือหนทางปฏิบัติ
เพื่อการพ้นทุกข์ที่จะกล่าวต่อไป
มรรค (หนทางปฏิบัติ) เป็นสิ่งที่ควรทาให้เจริญขึ้น (ภาวนา) ซึ่งหมายถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขสาเหตุที่ทาให้ทุกข์
เกิดขึ้น โดยมีองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้ (พระธรรมปิฎก, 2541)
1.สัมมาทิฏฐิ (Right View) หมายถึง การเห็นชอบ ได้แก่ ความรู้ในอริยสัจ 4 หรือเห็นไตรลักษณ์ หรือรู้กุศลมูลกับ
อกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท กล่าวคือ มองเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุหรือที่มา ซึ่งเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ การลง
มือกาจัดทุกข์ จึงควรทาโดยมีรากฐานแห่งความคิดและความเชื่อที่ถูกต้องอยู่เสมอ (เช่น เชื่อว่าทาดีย่อมได้ดี เป็นต้น) ใช้ปัญญา
ในการเลือกทา เลือกปฏิบัติในสิ่งที่เกิดคุณ ไม่ใช่เกิดโทษ ไม่ใช่ทาด้วยความหลงผิดหรือทาด้วยความไม่รู้ ดังนั้นจึงควรสารวจก่อน
ลงมือแก้ปัญหาหรือเอาชนะความทุกข์เสมอว่า ผู้จะลงมือแก้มีความเห็นความเชื่อที่ถูกต้อง เหมาะสมแล้วหรือยัง สัมมาทิฏฐินั้น
เป็นมรรคข้อแรกและเป็นมรรคข้อสาคัญในหมวดที่ว่าด้วยปัญญา ที่สามารถนาไปพัฒนาให้เกิดปัญญา ซึ่งหากขาดสัมมาทิฏฐิเสีย
แล้ว องค์ประกอบอื่นๆก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ กล่าวคือ ถ้าเริ่มต้นด้วยความเห็น ความเข้าใจ และทัศนคติ ที่ ถู ก ต้ อ ง ดี ง าม เป็ น
จุดเริ่มต้น การคิดดี พูดดี ทาดี ก็จะดาเนินสืบไปเป็นความถูกต้องทั้งหมด แม้เมื่อบุคคลประสบกับความทุ ก ข์ ห รื อ ปั ญ หา
สัมมาทิฏฐิ ก็จะเป็นตัวนาไปสู่การคิดพิจารณาถึงประเด็นปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่า งถูกต้อง อันนาไปสู่การปรับ
สภาพจิตใจ ให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงนั้นๆ ได้อย่างกลมกลืน ซึ่งเมื่อความทุกข์คลี่คลายความสุขสงบก็เกิดขึ้นในจิตใจ และ
เช่นเดียวกันเมื่อจิตใจได้พัฒนาจากการเห็นแจ้ง ถึงความจริงของสรรพสิ่งดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรมากระทบ บุคคลก็
จะสามารถประคับประคองจิตใจ ให้สามารถเผชิญและทาความเข้าใจ กับความจริงในชีวิตที่เกิดขึ้นได้
กล่าวได้ว่า สัมมาทิฏฐิ จะทาให้สภาวะของจิตใจ ได้รับการเยียวยาและได้รับการพัฒนาควบคู่กันไป
ด้วยเหตุนี้ สัมมาทิฏฐิ จึงเป็นองค์ประกอบสาคัญในการปฏิบัติเพือ่ การดับทุกข์ ในฐานะที่เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง
แห่งมรรค สัมมาทิฏฐิ จึงเป็นธรรมที่จะต้องได้รับการพัฒนา ให้เกิดขึ้นในตนให้ชัดเจนและประณีตขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นอุปกรณ์
คู่ชีวิตในการแก้ปัญหา และพัฒนาสภาวะจิตใจของตนเอง (ชมพูนุท, 2552)
2.สัมมาสังกัปปะ (Right Thought) หมายถึง การดาริชอบ ได้แก่ ความนึกคิดที่ดีงาม ไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียน
กล่าวคือ การใช้ความคิดในทางที่นาไปสู่ความดีงาม หากจะลงมือเอาชนะความทุกข์ก็ต้องเป็นการแก้ทุกข์แล้วเกิดความงอกงาม
ขึ้น เกิดสิ่งดีงามขึ้น ไม่ใช่แก้ทุกข์อย่างหนึง่ แล้วไปเกิดทุกข์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมา กล่าวคือต้องเป็นการคิดที่ปราศจาก โลภะ โทสะ
โมหะ ถึงจะช่วยให้การเอาชนะความทุกข์ได้ผลอย่างสมบูรณ์
3.สัมมาวาจา (Right Speech) หมายถึง การเจรจาชอบ ได้แก่ การพูดความจริง หรือวจีสุจริต กล่าวคือเป็น การ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตประจาวันและการทางาน ด้วยการพูดความจริง ใช้คาพูดหรือวาจาที่ไพเราะ ดีงาม พูดแล้วเกิดผลดี พูด
แล้วทาให้คนรักกัน เกื้อกูลกัน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆ พูดให้เกิดความสร้างสรรค์และสมัครสมานสามัคคี
หรือพูดแล้วทาให้เกิดทางออกในการแก้ปัญหาร่วมกัน จึงเป็นหลักที่มีไว้เพือ่ เตือนสติยามเอาชนะความทุกข์ว่า การพูดไม่ดี พูด
ด้วยอารมณ์ จะทาให้เกิดปัญหาเพิ่ม ขึ้น จึงควรมีสติ สงบระงับ ข่มคาพูดที่สร้างเรื่องเชิงลบไว้ให้ได้
4.สัมมากัมมันตะ (Right Action) หมายถึง การกระทาชอบ ได้แก่ การกระทาที่เว้นจากความประพฤติชั่ว หรือกาย
สุจริต กล่าวคือ มีการกระทาในทางที่ดีงาม ทาแต่พฤติกรรมที่ดี ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ทาให้ใครทุกข์ใจ ทาพฤติกรรมที่ดีต่อทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน ทาอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดความ
ผิดพลาดในชีวิต หรือโอกาสการเกิดของทุกข์ได้เป็นอย่างดี และหากปฏิบัติถึงขั้นประพฤติชอบได้เป็นปกติวิสัยแล้ว ความทุกข์ที่
จะต้องเผชิญก็อาจจะเหลือเพียงความทุกข์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเท่านั้น
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5.สัมมาอาชีวะ (Right Livelihood) หมายถึง การเลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ ประกอบสัมมาชีพ หรือเว้นการประกอบ
มิจฉาชีพ กล่าวคือ เว้นจากการเลี้ยงชีวิตโดยทางผิด เช่น การหลอกลวง การโกง บังคับ ขู่เข็ญ โดยประกอบแต่อาชีพที่สุจริต
อาชีพที่สร้างความเจริญทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ หรือเป็นอาชีพที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน ซึ่งหาก
ประกอบอาชีพด้วยความเหมาะสม สุจริต ไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม ไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น ก็จะเป็นหนทาง
สาคัญที่จะช่วยป้องกันหรือบรรเทาความทุกข์ในชีวิตและการทางานลงไปได้
6.สัมมาวายามะ (Right Effort) หมายถึง การพยายามชอบ ได้แก่ ความเพียรที่ชอบ เช่นเพียรระวังสิ่งที่ไม่ดีงามไม่ให้
เกิดขึ้น เพียรละสิ่งที่ไม่ดีงามที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรทาสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้น และเพียรรักษาสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่ อมไปโดยทา
ให้เพิ่มพูนขึ้น กล่าวคือ การพยายามที่จะดารงตนให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเหมาะสม หมั่นเตือนตนเองไม่ให้ทาอกุศลกรรม หาก
ปัจจุบันกาลังทาสิ่งไม่ดีหรือในอดีตทาสิ่งใดที่ผิดพลาด ก็ควรละเลิก และหันมาทาสิ่งที่ดี โดยต้องใช้ความเพียรอย่างมากที่จะนา
ตนเองเข้าสู่เส้นทางแห่งความถูกต้องเพื่อให้ชีวิตและการงานในปัจจุบันและอนาคตได้พบกับความสุข ความสาเร็จ
7.สัมมาสติ (Right Mindfulness) หมายถึง การระลึกชอบ ได้แก่ การตั้งสติกาหนด พิจารณาปัญหาหรือสิ่งทั้งหลายให้
รู้เท่าทันตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลง และตามความเป็นจริง กล่าวคือ การตั้งตนอยู่ในความมีสติ ตระหนักรู้เสมอว่า กาลังทาหรือจะ
ทาอะไร ไม่เผลอไผลลืมตัว เตือนตนเองเสมอว่าให้กระทาแต่สิ่งที่ชอบ และละเว้นจากการกระทาสิ่งที่มิชอบ โดยเฉพาะเมื่อเกิด
ปัญหารบกวนจิตใจ ก็ต้องไม่ปล่อยให้ขาดสติ สติต้องอยู่กับตนเสมอ เมื่อใดก็ตามที่จิตใจสับสน วุ่นวาย หรือเกิดอารมณ์เชิงลบ
นั่นแสดงว่าสติกาลังเลือนหายไป ต้องรีบเตือนตนเองเรียกสติกลับคืนมาให้เร็วที่สุด และใช้สตินั้นพิจารณาตัวตนในปัจจุบันว่า
กาลังโกรธ กาลังเศร้าหรือกาลังเครียดหรือไม่ ซึ่งการใช้สติพจิ ารณาก็เพือ่ ที่จะได้ลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาและดาเนินการใน
สิ่งที่ถูกต้องต่อไป การมีสตินี้ถือเป็นส่วนที่สาคัญมากของการแก้ปัญหาโดยใช้แนวทางของอริยสัจ 4
8.สัมมาสมาธิ (Right Concentration) หมายถึง การตั้งจิตมั่นชอบ ได้แก่ การทาจิตให้ สงบ ประณีตและเจริญ มี
ความปิติ สบายใจ และมีความสุขโดยมีจิตเป็นหนึ่งเดียวทีมีพลัง สามารถประกอบการสิ่งใดได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การ
มีสภาวะของจิตที่สงบนิ่ง ตั้งมั่น แน่วแน่เป็นหนึ่งเดียว (เอกัคคตา) เป็นจิตที่ใส สะอาดและมีพลังเหมือนกระแสน้า
ซึ่งองค์ 8 ของมรรคนี้ ข้อ 3-4-5 จัดเป็น ศีล ข้อ 6-7-8 จัดเป็น สมาธิ ข้อ 1-2 จัดเป็น ปัญญา ซึ่ง หมายความว่า การ
เจรจาชอบ การกระทาชอบ และการเลี้ยงชีพชอบ เป็นขั้นของศีล ส่วนการการพยายามชอบ การระลึกหรือมีสติชอบ และการมีจติ
ตั้งมั่นชอบ เป็นขั้นของสมาธิ สาหรับการดาริชอบและการมีความเห็นชอบ เป็นขั้นของปัญญา (พระธรรมปิฎก, 2538) ขยายความ
ได้ว่า เมื่อมีศีลก็จะเกิดความสะอาด มีสมาธิก็จะเกิดความสงบ และมีปัญญาก็จะเกิดความสว่าง เมื่อสภาวะของร่างกายมีความ
สะอาดด้วยศีล อารมณ์มคี วามสงบด้วยสมาธิ และจิตใจสว่างด้วยปัญญาแล้ว การคิด วิเคราะห์ พิจารณา เพือ่ แก้ปัญหา (ทุกข์) ใน
การดาเนินชีวิตและการประกอบกิจการในองค์การก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ปัญหานั้นเบาบางลงหรือหมดสิ้นไป
หลักในการแก้ปัญหาตามมรรควิธีเพื่อให้เข้าสู่ภาวะนิโรธนี้ สามารถใช้ ศาสตร์ ด้า น OD เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
แก้ปัญหา ซึ่งผู้เขียนขอแบ่งประเด็นในการใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาองค์การออกเป็น 4 ส่วนตามหลักการของ
คูมมิ่งส์ และ วอร์ลี่ย์ (Cummings & Worley, 2008) คือ
1) Human Process Interventions (เครื่องมือพัฒนาด้านกระบวนการเชิงมนุษย์) ซึ่งประกอบด้วย
1.1 วิธีการของกระบวนการระหว่างบุคคลและกลุ่ม (Interpersonal and Group Process) เช่น กระบวนการ
ให้คาปรึกษาแนะนา การใช้บุคคลที่ 3 ช่วยในการแก้ปัญหา และการสร้างทีมงาน เป็นต้น
1.2 วิธีการของกระบวนการองค์ ก าร (Organization Process Approaches) เช่ น การประชุ ม ร่ ว มกั น ของ
องค์การ การใช้เครื่องมือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มย่อย และกลุ่มที่มีขนาดใหญ่
2) Technostructural Interventions (เครื่องมือพัฒนาด้านโครงสร้างและเทคโนโลยี) ซึ่งประกอบด้วย
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2.1 การปรับโครงสร้างองค์ การใหม่ (Restructuring Organizations) เช่ น การออกแบบโครงสร้ าง การลดขนาดองค์ การ
การปรับรื้อระบบ เป็นต้น
2.2 การมีส่วนร่วมของพนั กงาน (Employment Involvement) เช่ น การอธิ บายความหมายและชี้ แจงแนวทางปฏิ บั ติ
ของการมีส่วนร่วม รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นต่อการผลิต การใช้ แนวทางขององค์ การแบบคู่ ขนาน การจั ดการคุ ณภาพทั่ วทั้ งองค์ การ
และการจัดองค์การที่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
2.3 การออกแบบงานใหม่ (Work Design) เช่น การใช้แนวทางด้ านวิ ศวกรรม การใช้ แนวทางด้ านการจู งใจโดยพิ จารณา
ถึง มิติของงานและความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งการใช้ แนวทางของระบบเทคนิ คทางสั งคม ตลอดจนการออกแบบงานเพื่ อ
สนองความต้องการของบุ คคลและเทคนิ ควิธี
3) Human Resource Management Interventions (เครื่องมือพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์) ซึ่งประกอบด้วย
3.1 การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Managing) เช่ น การตั้ งเป้ าหมาย การประเมิ นผลการปฏิ บั ติงาน การ
ใช้ระบบการให้รางวัล
3.2 การพัฒนาความสามารถ (Developing Talent) เช่น การสอนงานและให้ คาปรึ กษา การใช้ เครื่ องมื อในการวางแผน
และพัฒนาอาชีพ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู้นาและการจัดการ
3.3 การจั ดการความหลากหลายและสุ ขภาวะของแรงงาน (Managing Workforce Diversity and Wellness) เช่ น การ
ใช้เครื่องมือในการพัฒนาความหลากหลายของแรงงาน การใช้เครื่องมือเสริมสร้างสุขอนามัยและลดความเครียดของแรงงาน
4) Strategic Change Interventions (เครื่องมือพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์) ซึ่งประกอบด้วย
4.1 การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิ รู ป (Transformational Change) เช่ น การพิ จารณาถึ งคุ ณลั กษณะของการเปลี่ ยนแปลง
แบบปฏิรูป การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ แบบบูรณาการ การออกแบบองค์ การ และการเปลี่ยนแปลงวั ฒนธรรม
4.2 การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Change) เช่ น การออกแบบองค์ การด้ วยตนเอง การเป็ นองค์ การแห่ ง
การเรียนรู้และการสร้างเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์ การ
4.3 การเปลี่ยนแปลงระหว่างองค์ การ (Transorganizational Change) เช่ น เหตุ ผลในการเปลี่ ยนแปลงระหว่ างองค์ การ
การใช้เครื่องมือด้านการเป็ นพันธมิตรเชิงกลยุ ทธ์ การใช้เครื่องมือแบบเครื อข่ าย
ซึ่งเครื่องมือในการพัฒนาองค์การทั้ง 4 ส่ วนนี้ เป็ นเครื่ องมื อที่ สอดคล้ องกั บหลั กอริ ยสั จ 4 โดยเริ่ มตั้ งแต่ การระบุ ว่ า
ปัญหา (ทุกข์) คืออะไร นั่นหมายความว่าต้องกาหนดรู้ (ปริญญา) ให้ได้ ว่ าอะไรเป็ นปั ญหาขององค์ การที่ แท้ จริ ง และค้ นหาสาเหตุ
(สมุทัย) ที่ทาให้เกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นมา เพื่อทาการกาจัด ลดหรือละ (ปหานะ) การกระท าที่ เป็ นสาเหตุ ทั้ งหลายเสี ย พร้ อมทั้ งช่ วย
แนะนาหนทางที่ถูกต้อง (มรรค) ในการลงมือปฏิ บั ติ (สั จฉิ กิ ริ ยา) เพื่ อแก้ ไขปั ญหา ซึ่ ง หนทางดั งกล่ าวเป็ นหนทางที่ ได้ ผ่ านการ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวินิจฉัยอย่างละเอี ยดรอบคอบแล้ ว ด้ วยกระบวนการวิ นิ จฉั ย (Diagnosis) องค์ การ วิ นิ จฉั ยกลุ่ มและ
งาน การสารวจข้อมูลย้อนกลับ มีการเปลี่ยนแปลงภาวะผู้นาและการจัดการ รวมทั้ งการออกแบบเครื่ องมื อต่ างๆเพื่ อพั ฒนาองค์ การ
ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือการกระทาต่างๆที่มีการออกแบบไว้ ดีแล้ วนั้ น ให้ เจริ ญยิ่ งขึ้ นเพื่ อให้ เข้ าถึ ง
(ภาวนา) ภาวะที่ปลอดจากปัญหาหรืออุปสรรคทั้ งปวง (นิ โรธ) โดยมี นั กพั ฒนาองค์ การ (OD Practitioner) หรื อที่ ปรึ กษา (PC) ทั้ ง
จากภายในและภายนอก เป็นผู้ให้คาปรึกษาแนะนา ซึ่งมรรควิธีทั้ง 8 ประการ ที่นามาประยุ กต์ ใช้ ตั้ งแต่ สั มมาทิ ฏฐิ สั มมาสั งกั ปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธินั้น ผู้เขียนขอขยายความโดยย่ อดังนี้ คือ
1. การใช้เครื่องมือพัฒนาองค์การด้านกระบวนการเชิงมนุษย์ เช่ น การให้ คาปรึ กษาแนะน า การประชุ มกลุ่ ม หรื อสร้ าง
ทีมงาน ต้องใช้การพูดหรือการสื่อสารที่สุภาพ สร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ ก่ อให้ เกิ ดความขั ดแย้ ง (สั มมาวาจา) และมี
ความคิดเห็นที่ชอบ (สัมมาทิฏฐิ) มีการกระทา หรือการปฏิบัติที่ถูกต้อง (สัมมากัมมันตะ) จะท าให้ ได้ รั บการยอมรั บและพร้ อมที่ จะ
ให้ความร่วมมือในการเปลี่ ยนแปลง เพื่อพัฒนาองค์การ
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2. การใช้เครื่องมือพัฒนาองค์การด้านโครงสร้างและเทคโนโลยี เช่น การปรั บโครงสร้ างองค์ การใหม่ การมี ส่ วนร่ วมของ
พนักงาน การออกแบบงานใหม่ ต้องมีการชี้แจงทาความเข้าใจถึงเหตุที่ต้องปรับเปลี่ยน ทั้งโครงสร้ างองค์ การและรู ปแบบการท างาน
ใหม่ พร้อมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง ด้วยท่ าที และถ้ อยคาที่ ก่ อให้ เกิ ดความร่ วมมื อ
(สัมมากัมมันตะ สัมมาวาจา) เพื่อลดความกั งวลและแรงต่ อต้ านการเปลี่ ยนแปลง โดยต้ องใช้ ความเพี ยรพยายามในการสื่ อสาร
(สัมมาวายามะ) และใช้สติ สมาธิ ในการออกแบบโครงสร้ างงานและองค์ การใหม่ (สั มมาสติ สั มมาสมาธิ ) เพื่ อให้ ได้ รู ปแบบและ
โครงสร้างที่ดี รวมทั้งให้พนักงานมีการเตรียมตัว เต็มใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิ ดขึ้น
3. การใช้เครื่องมื อพั ฒนาองค์ การด้ านการจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ เช่ น การจั ดการผลการปฏิ บั ติงาน การพั ฒนา
ความสามารถ การจัดการความหลากหลายและสุขภาวะของแรงงาน โดยต้ องมี การตั้ งเป้ าหมายที่ ท้ าทาย การก าหนดการวั ดหรื อ
ประเมินให้ชัดเจน ยุ ติธรรม (สั มมาทิ ฏฐิ ) และกระท าอย่ างเป็ นระบบ มี กระบวนการให้ รางวั ลและค่ าตอบแทนที่ เป็ นธรรม
(สัมมากัมมันตะ) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้และทักษะในการทางาน อี กทั้ งมี การสอนและให้ คาปรึ กษา การวางแผนและพั ฒนา
อาชีพ ตลอดจนการพั ฒนาภาวะผู้ น าและการเปลี่ ยนแปลง (สั มมาสั งกั ปปะ) ซึ่ งต้ องใช้ สติ สมาธิ และความเพี ยร (สั มมาสติ
สัมมาสมาธิ สัมมาวายามะ) อีกเช่นกัน เพื่อให้ผลของการใช้เครื่องมื อในการประเมิ นเป็ นที่ ยอมรั บของทุ กฝ่ าย ส าหรั บการจั ดการ
ความหลากหลายและสุขภาวะของแรงงานก็เช่นกัน ต้องกาหนดเป้าหมายและประเมินผล พร้อมทั้งมีการใช้วิธีการในการลด
ความเครียดและส่งเสริมสุขภาวะของแรงงานให้เป็นที่น่าพอใจ (สัมมาทิฏฐิ สัมมากัมมันตะ)
4. การใช้เครื่องมือพัฒนาองค์การด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูป การเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงข้ามองค์การ โดยต้องมีการกาหนดลักษณะของการเปลี่ยนแปลง การบูรณาการกลยุทธ์ในการ
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ) อีกทั้งต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ด้วย
การออกแบบองค์การเอง (สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) ทาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ (สัม มาสั ง กั ป ปะ)
ตลอดจนมีการสร้างเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ (สัมมากัมมันตะ) นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงแบบข้ามองค์การด้วยการซือ้
และควบรวมกิจการ การสร้างกลยุทธ์พันธมิตรและเครือข่าย (สัมมาทิฏฐิ) ซึ่งถือเป็นหนทางที่ทาให้องค์การมีการขยายการดาเนิน
กิจการที่มีแนวโน้มที่ดีในอนาคต
จากการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนาองค์การตามหลักอริยสัจ 4 ที่อธิบายเชิงเปรียบเทียบ (ตามทัศนะของผูเ้ ขียน)
สามารถแสดงเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
อริย สัจ 4
วางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลง พัฒนา
1.ระบุปัญหา (ทุกข์)
2.ค้นหาสาเหตุ (สมุทัย)
3.ละสาเหตุ เพื่อดับทุกข์ (นิโรธ)
4.ปฏิบัติตามหนทางดับทุกข์ (มรรค)

OD
Plan to change
1.รวบรวมข้อมูล วินิจฉัย ระบุปัญหา
2.มีขั้นตอน กระบวนการ ค้นหาสาเหตุ
3.กาจัดหรือละสาเหตุแห่งปัญหา
4.ใช้เครื่องมือต่างๆในการแก้ไข

ภาพที่ 2 แสดงการเปรีย บเทีย บข ั้น ตอนข อง อริย สัจ 4 กับ การพัฒ นาองค ์การ (OD)

บทสรุป
การแก้ปัญหาหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในส่วนปัจเจกบุคคล และที่เกิดขึ้นในองค์ การ เพื่ อพั ฒนาตนเองหรื อองค์ การให้ พ้ นจาก
สภาวะแห่งปัญหา หรือความทุกข์ดังกล่าวนั้น หากมีความเข้ าใจในกระบวนการและขั้ นตอนต่ างๆ เริ่ มตั้ งแต่ การเกิ ดขึ้ นของทุ กข์
โดยทาความเข้าใจและรู้จักว่า สิ่งที่เกิ ดขึ้ นและเป็ นปั ญหาอยู่ ในขณะนั้ นเป็ นความทุ กข์ เป็ นปั ญหาที่ แท้ จริ ง สมควรได้ รั บการ
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ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แล้วจึงค้นหาว่า สาเหตุหรือปัจจัยใดที่เป็นต้นตอ เป็นบ่อเกิดแห่ งปั ญหาดั งกล่ าว เพื่ อจะได้ ท าการก าจั ดด้ วย
เทคนิค เครื่องมือ หรือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม สอดคล้ องกั บบริ บทของปั ญหาในแต่ ละสถานการณ์ ก็ จะส่ งผลให้ บุ คคลหรื อ
องค์การพ้นจากความทุกข์ ประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิต หรือการดาเนินกิ จการ เกิ ดการพั ฒนาไปสู่ ความหลุ ดพ้ นจากความ
ทุกข์หรือปัญหาทั้งปวง โดยเฉพาะในส่ วนขององค์ การก็ จะน ามาซึ่ งความสุ ข ความพอใจ และคุ ณภาพชี วิ ตการท างานที่ ดีของ
บุคลากรซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การ อันจะเป็นเหตุที่จะทาให้องค์การบรรลุ เป้ าหมาย และวั ตถุ ประสงค์ ที่ ก าหนดไว้
ด้วยเช่นกัน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์การนั้น มีอยู่มากมายและมีความหลากหลาย หากน ามาใช้ ให้ เหมาะกั บตั วปั ญหาและ
ตรงกับสาเหตุ การแก้ปัญหาก็จะสัมฤทธิ์ผล มีประสิทธิภาพตามที่กล่าวมา อย่างไรก็ตามทุ กสิ่ งในโลกนี้ ล้ วนมี ความเปลี่ ยนแปลง ไม่
เที่ยงแท้ ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก ไร้สภาวะหรือตัวตนที่แท้จริง ซึ่ งเป็ นไปตามกฎของสามั ญลั กษณะ หรื อไตรลั กษณ์ (The Three
Characteristics) ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (พระธรรมปิ ฎก, 2538) โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในโลกธุ รกิ จ สิ่ งที่ มั กเปลี่ ยนแปลงอยู่
เสมอ เช่น ความต้องการของลูกค้า เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม คู่ แข่ งขั น ผู้ ประกอบการรายใหม่ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง เป็ นต้ น
ดังนั้นบุคคลรวมทั้งองค์การต่างๆโดยเฉาะผู้นา ต้องทาความเข้าใจและปรับตัวให้ ทั นกั บความเปลี่ ยนแปลงของโลกในภาวะปั จจุ บั น
และแนวโน้มในอนาคต (OD In The Future) ยิ่งกระแสธุรกิจในปั จจุ บั นและภายหน้ า นอกจากคุ ณภาพของผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การ
แล้ว ยังมุ่งเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสั งคม และความปลอดภั ยของสิ่ งแวดล้ อมหรื อระบบนิ เวศที่ ยั่ งยื น อี กด้ วย (Cumming &
Worley, 2008) ด้วยเหตุนี้ องค์การจึงควรตระหนักถึงความสาคัญของปัจจัยเกี่ ยวข้ องเหล่ านี้ เพื่ อความอยู่ รอด และความส าเร็ จใน
การดารงชีวิตและการประกอบกิจการให้มี ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนมีการพัฒนาอย่ างต่ อเนื่ องและยั่งยืนต่ อไป
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