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บทค ัดย่อ 
 

 บทความนี้มุ่งแสดงให้เห็นถึง การน าหลักพทุธธรรมข้ันสูงสุด มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และการท างานด้านการ
พัฒนาองค์การ ซ่ึงหลักธรรมดังกล่าว เป็นแนวคิดท่ีวางอยู่บนรากฐานของเหตุและผล เป็นแก่นค าสอนของพทุธศาสนา ท่ีรู้จักกัน
โดยท่ัวไปนั่นคือ อริยสัจส่ี  โดยหลักธรรมนี้มคีวามมุง่หมาย ท่ีจะสอนให้บุคคลเข้าใจถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติของสรรพส่ิง
ท้ังมวล  ซ่ึงกล่าวถึงการท่ีจะต้องก าหนดรู้ให้จงได้ ว่าความทุกข์หรือปัญหานั้นคืออะไร และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยู่ใน
ขณะนั้น มีท่ีมาหรือเกิดจากสาเหตุอะไร  อีกท้ังท าอย่างไร ด้วยวิธีการ หรือใช้เคร่ืองมือใดในทางปฏิบัติ จึงจะท าใ ห้ปัญหา
ดังกล่าวท้ังหลายหมดส้ินไป  ซ่ึงหากน าหลักธรรมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ จักท าให้บุคคล หรือองค์การ สามารถด าเนินชีวิตและ
ประกอบธุรกิจ ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงท้ังของชีวิตและการด าเนินงาน หรืออีกนัยหนึง่ ความรู้แจ้งในหลักธรรม
เหล่านี้สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ และลดทอนผลกระทบจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนลงได้ โดยอริยสัจ 4 นี้ ประกอบด้วย ทุกข์ 
หมายถึงตัวปัญหา สมุทัย หมายถึงเหตุของปัญหา นิโรธ หมายถึงความดับส้ินของปัญหา และมรรค ซ่ึงหมายถึง หนทางปฏิบัติใน
การก าจัดปัญหา ส าหรับส่วนท่ีส าคัญของบทความนี้คือ การอธิบายถึงการน าหลักธรรมนี้ ไปประยุกต์ใ ช้ เทียบเคียงกับ
กระบวนการ และเคร่ืองมอืพัฒนาองค์การในส่วนต่างๆ คือ 1.ด้านกระบวนการเชิงมนุษย์ 2.ด้านโครงสร้างและเทคโนโลยี 3.ด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ4.ด้านการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์  
 

ค  าส าค ั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  
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานของท้ังส่วนบุคคลและองค์การ ย่อมประสบกับปัญหาหรือความทุกข์ท่ีมี

สาเหตุท้ังจากปัจจัยภายในและปัจจยัภายนอก ซ่ึงการจะแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น ผู้เก่ียวข้องต้องสามารถระบุหรือ
ค้นหาว่า ปัญหาท่ีแท้จริงท่ีจ าเป็นต้องแก้ไขคืออะไร และมีสาเหตุมาจากส่ิงใด (อาภรณ์, 2551) แล้วจึงลงมือแก้ปัญหานั้นโดย
อาศัยเคร่ืองมือหรือหนทางในการปฏิบัติ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาดังกล่าว อันจะน าไปสู่ภาวะปลอดจาก
ปัญหาหรือพ้นจากความทุกข์นัน้ การแก้ปัญหาหรือความทุกข์ตามหลักการทางพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีถือเป็นหัวใจส าคัญคือ 
การแก้ปัญหาตามแนวทาง อริยสัจ 4 หรือหลักความจริงอันประเสริฐ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2557) ท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและเผยแผ่เป็นหลักธรรมอันสูงสุดให้พุทธศาสนิกชนน้อมน าไปปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตท้ังส่วนตัวและ
การท างาน ซ่ึงอริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ในการท างานหรือประกอบธุรกิจขององค์การต่างๆก็เช่นกัน ย่อม
ประสบกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างานหรือการด าเนินธุรกิจ โดยปัญหาต่างๆอาจแก้ไขได้ง่าย ขณะท่ีบางปัญหาก็อาจมีความ
ยุ่งยาก สลับซับซ้อน ยากแก่การแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ จึงต้องอาศัยเทคนิคและเคร่ืองมือต่างๆ ในการวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ัง
ค้นหาสาเหตุของการเกิด เพื่อประยุกต์ใช้เคร่ืองมอืในการแก้ปัญหานั้นให้ถูกต้อง ตรงตามสาเหตุของแต่ละปัญหา จึงจะท าให้
องค์การสามารถด ารงอยู่ในท่ามกลางการเปล่ียนแปลง และการแข่งขันท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน ดังนั้นการจะน าหลักอริยสัจ 
4 ซ่ึงเป็นหลักธรรมท่ีส าคัญอย่างย่ิง มาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาองค์การให้ประสบความส าเร็จ จึง ต้อง รู้และเข้าใจ
ความหมาย รวมท้ังองค์ประกอบ ตลอดจนกิจหรือหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบของอริยสัจ 4 เพือ่สามารถประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และจาการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัย ท่ีเก่ียวข้องกับหลักอริยสัจ 4 ส่วนใหญ่มัก
เป็นงานวิจัยหรือบทความท่ีน าหลักการของอริยสัจ 4 ไปปรับใช้หรือแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับ การด ารงชีวิตประจ าวัน การท างาน 
การศึกษา การสอน โดยเฉพาะการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงถือเป็นปัจจัยส าคัญในการท างาน และเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้องค์การ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างถาวร (อาภรณ์, 2551) แต่ยังขาดข้อมลูทางวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกับการน าหลักอริยสัจ 4 ไปปรับใช้กับ
การพัฒนาองค์การ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีใหญก่ว่าบุคคล ดังนั้นผู้เขียนจงึต้องการน าเสนอเชิงประยุกต์และเปรียบเทียบหลักธรรม ท่ีถือ
เป็นแก่นธรรมในพระพุทธศาสนากับการพัฒนาองค์การ ดังท่ีกล่าวมา 

 

แนวค ิดหลักอร ิยสัจ 4 (Concept of The Four Noble Truths) 
อร ิยสจั 4 (The four Noble Truths) หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ, ความจริงท่ีท าให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ 

(พระพรหมคุณาภรณ์, 2559) ซ่ึงประกอบด้วย  
 1.ทุกข์ (Dukkha : suffering) หมายถึง ความทุกข์ สภาพท่ีทนได้ยาก สภาวะท่ีบีบค้ัน ขัดแย้ง บกพร่อง ไม่ใ ห้
ความพึงพอใจแท้จริง ความปรารถนาไม่สมหวัง 
 2.สมุทัย (Samudaya : the cause of suffering) หมายถึง เหตุเกิดแห่งทุกข์ สาเหตุให้ทุกข์เกิด 
 3.นิโรธ (Nirodha : the cessation of suffering) หมายถึง ความดับทุกข์ ภาวะท่ีเข้าถึงความหลุดพ้น  ไม่ติด
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 
ปฏิปทาท่ีน าไปสู่ความดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัชฌิมาปฏิปทา  
ซ่ึงแปลว่าทางสายกลาง โดยมรรคาหรือมรรคนั้น มีองค์ 8 ประการ ซ่ึงจะกล่าวต่อไป 

 
ภาพที่ 1 วงจรอริยสัจ 4 

ที่มา : ปรับจาก เสกสรร (2559) 
 

 เมื่อรู้ความหมายของอริยสัจ 4 แล้ว จ าเป็นท่ีจะต้องรู้ว่ากิจหรือหน้าท่ีอันพึงกระท าต่ออริยสัจ 4 ว่ามีอะไรบ้าง 
กิจในอร ิยสัจ 4 (Functions Concerning The Four Noble Truths) ประกอบด้วย (พระธรรมปิฎก, 2538) 

 1.ปริญญา (Comprehension) หมายถึง การก าหนดรู้ คือควรศึกษาให้รู้จัก ให้เข้าใจชัดตามสภาพท่ีเป็นจริง ได้แก่ การ
ท าความเข้าใจและก าหนดขอบเขตของปัญหา ซ่ึงเป็นข้ันแถลงปัญหาท่ีจะต้องท าความเข้าใจและรู้ขอบเขต (Location of The 
Problem) 
 2.ปหานะ (Abandonment) หมายถึง การละ คือการก าจัด ท าให้หมดส้ินไป ได้แก่ การแก้ไขก าจัดต้นตอของปัญหา 
ซ่ึงเป็นข้ันวิเคราะห์และวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขให้หมดส้ินไป (Diagnosis of The Origin) 
 3.สัจฉิกิริยา (Realization) หมายถึง การท าให้แจ้ง คือ การเข้าถึง หรือบรรลุ ได้แก่ การเข้าถึงภาวะท่ีปราศจากปัญหา 
บรรลุจุดหมายท่ีต้องการ ซ่ึงเป็นข้ันช้ีบอกภาวะปราศจากปัญหา อันเป็นจุดหมายท่ีต้องการให้เห็นว่าการแก้ปัญหาเป็นไปได้ และ
จุดหมายนั้นควรเข้าถึงซ่ึงจะต้องท าให้ส าเร็จ (Envisioning The Solution) 

4.ภาวนา (Development) หมายถึง การเจริญ คือ ควรฝึกอบรม ลงมือปฏิบัติ กระท าตามวิธีการท่ีจะน าไปสู่จุดหมาย 
ได้แก่ การลงมือแก้ไขปัญหา ซ่ึงเป็นข้ันก าหนดวิธีการ ข้ันตอน และรายละเอียดท่ีจะต้องปฏิบัติในการลงมือแก้ไขปัญหา (Program 
of Treatment) 

ซ่ึงในการปฏิบัติตามหลักอริยสัจ 4 จะต้องให้อริยสัจแต่ละข้อ สัมพันธ์ตรงกันกับกิจแต่ละอย่างจึงจะเป็นการปฏิบัติ
โดยชอบ ถูกต้องตามหลักธรรมและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ ทุกข์ก็ควรก าหนดรู้ (ปริญญา) สมุทัยก็ควรละ 
(ปหานะ) นิโรธก็ควรท าให้แจ้ง (สัจฉิกิริยา) และมรรคก็ควรเจริญหรือลงมือปฏิบัติ (ภาวนา) 
 เนื่องจากบทความนีเ้ป็นบทความวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาองค์การ ในเชิงเปรียบเทียบกับหลักธรรมท่ีเป็นแก่น
ของศาสนาพทุธ คืออริยสัจ 4 ซ่ึงมุ่งอธิบายการประยุกต์ใช้เคร่ืองมอืพฒันาองค์การ ท่ีสัมพนัธ์หรือสามารถเทียบเคียงได้กับ สาระ
หรือข้อหลักธรรม ในอริยสัจ 4 เป็นหลัก และเนื่องจากการพัฒนาองค์การ (OD) เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับคนในเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์ (Behavioural Science) ผู้เขียนจึงไม่ขอขยายความหลักธรรมบางข้อให้ลึกในรายละเอียด ด้วยเหตุท่ีไม่ใช่งานเขียนเชิง
พุทธศาสตร์ เช่น อุปาทานขันธ์ 5 ในทุกข์ ตัณหา 3 ในสมทัุย หรือแม้ความดับกิเลส 5 ในนิโรธ (พระธรรมปิฎก, 2541) รวมท้ัง 
ปฏิจจสมุปบาท และ ไตรลักษณ์ เป็นต้น 
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การประยกุตใ์ชห้ลกัอรยิสัจ 4 ในการแกป้ญัหาเพือ่พัฒนาองค ์การ  (Implementing The Four Noble 

Truths To Develop The Organization) 
ทุกข ์(ปัญหา) ท่ีเกิดข้ึนในองค์การ เช่น ยอดขายตกต่ า ต้นทุนการผลิตสูง การส่งสินค้าไมต่รงเวลา สินค้ามีต าหนิหรือมี

คุณภาพต่ ากว่าคู่แข่งขัน ประสบภาวะขาดทุน ผลการปฏิบัติงานของพนกังานไม่ดี บรรยากาศไม่เอ้ือต่อการท างานท าให้พนักงาน
ขาดแรงจูงใจในการท างาน (อุทัย, 2553) เกิดความขัดแย้งในองค์การ พนักงานมีความเครียด ขาดงาน ลาออก เป็นต้น 

หลักในการค้นหาปัญหาเพือ่แก้ไขให้องค์การเกิดการพัฒนา โดยใช้ศาสตร์ด้าน การพัฒนาองค์การ (Organization 
Development: OD) เช่น การวินิจฉัยองค์การ (Diagnosis) กระบวนการให้ค าปรึกษาแนะน า (Process Consultation: PC) ใช้
นักพัฒนาองค์การ (OD Practitioner) หรือ ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า (OD Consultant) และอ่ืนๆ ในการระบุ ค้นหาปัญหา หรือตัว
ทุกข์ท่ีก าลังเกิดข้ึน โดยพจิารณาจากกระบวนการของการพฒันาองค์การ (The Process of OD) เร่ิมต้ังแต่ การเข้าสู่องค์การและ
การท าสัญญา (Entering and contracting) การวินิจฉัยองค์การ (Diagnosing Organizations) การวินิจฉัยกลุ่มและงานต่างๆ 
(Diagnosing Groups and Jobs) การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีวินิจฉัยแล้ว (Collecting and Analyzing Diagnostic 
Information) การวินิจฉัยข้อมูลย้อนกลับ (Feeding Back Diagnostic Information) ฯลฯ ซ่ึงการพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ
เหล่านี้ จะช่วยให้สามารถค้นหาหรือระบุว่าตัวปัญหาท่ีองค์การก าลังเผชิญอยู่นั้นคืออะไร ซ่ึงตรงกับกิจในอริยสัจ 4 ว่าทุกข์ควร
ก าหนดรู้ (ปริญญา) 

สมุทัย (สาเหตุ) เช่น พนักงานเหนื่อยหน่าย ขาดขวัญ ก าลังใจ ไม่มีแรงจูงใจในการท างาน มีทัศนคติไม่ดีต่องาน ต่อ
เพื่อนร่วมงานหรือองค์การ ขาดความไว้วางใจต่อหัวหนา้งาน เห็นว่าหัวหนา้ไม่มภีาวะผู้น า รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม ไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์การ ขาดความก้าวหน้า ความพงึพอใจในงานต่ า และไม่รู้สึกผูกพันหรือรู้สึกผูกพันต่อองค์การของตนเองใน
ระดับต่ า เป็นต้น 

หลักในการค้นหาสาเหตุของปัญหานั้น เมื่อสามารถระบุปัญหาท่ีแท้จริงได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน แน่นอนแล้วเพื่อให้
ด าเนินการแก้ไขได้ตรงประเด็นปัญหา การใช้ศาสตร์ด้านพฤติกรรมองค์การ (Organizational Behaviors) เช่น การท าวิจัย เพื่อ
ศึกษาหรือค้นหาปัญหาท่ีเกิดข้ึนว่ามาจากสาเหตุใด จึงเป็นส่ิงจ าเป็น โดยอาจท าการวิจัยเชิงสาเหตุ (Causal Research) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเหตุ (Antecedent) กับผลท่ีเกิดข้ึน (Consequence) หรือท านาย พยากรณ์ คาดการณ์ ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อปรากฏต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในองค์การ เช่น การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออก ของบุคลากรทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ผลของการศึกษาจะท าให้ทราบว่ามปัีจจัยใดบ้างท่ีน่าจะเป็นสาเหตุของการลาออกของกลุ่ม
บุคลากรดังกล่าว นอกจากนั้นยังสามารถใช้ศาสตร์ด้าน OD เช่น Diagnosis PC OD Practitioner เพื่อช่วยในการให้ค าปรึกษา 
วินิจฉัยและค้นหาสาเหตุของปัญหา โดยอาจท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการขององค์การ หรือ
การท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ให้ได้ข้อสรุปท่ีชัดเจน มีกระบวนการ มีหลักฐานท่ีเช่ือถือได้ว่า สาเหตุท่ีแท้จริงของ
ปัญหาท่ีองค์การประสบอยู่นั้นคืออะไร มีหน่วยงานใดบ้างท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพือ่ท าการแก้ไขหรือก าจดัสาเหตุดังกล่าวนั้นได้อย่าง
ถูกต้อง (กัลยารัตน์, 2558) ซ่ึงกระบวนการในข้ันตอนนี้ตรงกับกิจในอริยสัจ 4 ว่า สมุทัยควรละหรือก าจัดให้หมดส้ินไป (ปหานะ) 

นิโรธ (ความดับทุกข์หรือปัญหา) เมื่อค้นพบได้ว่าทุกข์หรือปัญหาคืออะไร พร้อมท้ังสามารถระบุสาเหตุท่ีแท้จริงได้
อย่างถูกต้องแน่นอนแล้ว ต่อจากนั้นจึงละ หรือก าจัดสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว  เพื่อให้เข้าสู่ภาวะท่ีพ้นจากความทุกข์
หรือให้เป็นไปตามสภาพท่ีต้องการ หรืออาจกล่าวได้ว่า คือการไปให้ถึงเป้าหมายท่ีองค์การก าหนดไว้นั่นเอง เช่น  ยอดขายสูงข้ึน 
ต้นทุนการผลิตต่ าลง สินค้ามีคุณภาพทัดเทียมหรือดีกว่าคู่แข่งขัน ผลประกอบการดีมกี าไร หรือมส่ีวนแบ่งทางการตลาดเพิ่มข้ึน 
พนักงานขาดงานหรือลาออกน้อยลง บรรยากาศเอ้ือต่อการท างานมากข้ึน พนักงานมคีวามสามคัคีร่วมมอืกันปฏิบัติงานดี มีความ
พึงพอใจในการท างาน ไว้วางใจในหัวหน้างาน ในเพือ่นร่วมงานและองค์การ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ รวมท้ังมี
ความภักดีและผูกพนัต่อองค์การมากข้ึน ฯลฯ ภาวะของการดับทุกข์นี้ เป็นผลจากการแก้ไขหรือละสาเหตุ (สมทัุย) ได้ตรงจุด จึง
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ท าให้เกิดผลตามท่ีองค์การต้องการคือ สภาพท่ีปลอดจากทุกข์หรือปัญหา อันจะน ามาซ่ึงความส าเร็จขององค์การ ซ่ึงตรงกับกิจใน
อริยสัจ 4 ท่ีว่า นิโรธ ควรเข้าถึงหรือท าให้แจ้ง (สัจฉิกิริยา) อย่างไรก็ตามนอกจากการละหรือก าจัดสาเหตุแห่งทุกข์จะท าให้เข้าสู่
ภาวะนิโรธแล้ว สภาพท่ีปราศจากปัญหาหรือความทุกข์ ก็สามารถเกิดข้ึนได้จากการลงมอืปฏิบัติตามมรรควิธีหรือหนทางปฏิบัติ
เพื่อการพ้นทุกข์ท่ีจะกล่าวต่อไป 

มรรค (หนทางปฏิบัติ) เป็นส่ิงท่ีควรท าให้เจริญข้ึน (ภาวนา) ซ่ึงหมายถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขสาเหตุท่ีท าให้ทุกข์
เกิดข้ึน โดยมีองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้ (พระธรรมปิฎก, 2541) 

1.สัมมาทิฏฐ ิ(Right View) หมายถึง การเห็นชอบ ได้แก่ ความรู้ในอริยสัจ 4 หรือเห็นไตรลักษณ์ หรือรู้กุศลมูลกับ
อกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมปุบาท กล่าวคือ มองเห็นว่าทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนล้วนมีเหตุหรือท่ีมา ซ่ึงเก่ียวข้องกันอย่างเป็นระบบ การลง
มือก าจัดทุกข์ จึงควรท าโดยมรีากฐานแห่งความคิดและความเช่ือท่ีถูกต้องอยู่เสมอ (เช่น เช่ือว่าท าดีย่อมได้ดี เป็นต้น) ใช้ปัญญา
ในการเลือกท า เลือกปฏิบัติในส่ิงท่ีเกิดคุณ ไมใ่ช่เกิดโทษ ไม่ใช่ท าด้วยความหลงผิดหรือท าด้วยความไม่รู้ ดังนั้นจึงควรส ารวจก่อน
ลงมือแก้ปัญหาหรือเอาชนะความทุกข์เสมอว่า ผู้จะลงมือแก้มีความเห็นความเช่ือท่ีถูกต้อง เหมาะสมแล้วหรือยัง สัมมาทิฏฐินั้น 
เป็นมรรคข้อแรกและเป็นมรรคข้อส าคัญในหมวดท่ีว่าด้วยปัญญา ท่ีสามารถน าไปพัฒนาให้เกิดปัญญา ซ่ึงหากขาดสัมมาทิฏฐิเสีย
แล้ว องค์ประกอบอ่ืนๆก็จะเกิดข้ึนไม่ได้ กล่าวคือ ถ้าเร่ิมต้นด้วยความเห็น ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีถูกต้อง ดีงาม เป็น
จุดเร่ิมต้น การคิดดี พูดดี ท าดี  ก็จะด าเนินสืบไปเป็นความถูกต้องท้ังหมด  แม้เมื่อบุคคลประสบกับความทุกข์หรือปัญหา 
สัมมาทิฏฐิ ก็จะเป็นตัวน าไปสู่การคิดพิจารณาถึงประเด็นปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างถูกต้อง อันน าไปสู่การปรับ
สภาพจิตใจ ให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงนั้นๆ ได้อย่างกลมกลืน ซ่ึงเมื่อความทุกข์คล่ีคลายความสุขสงบก็เกิดข้ึนในจิตใจ และ
เช่นเดียวกันเมื่อจิตใจได้พัฒนาจากการเห็นแจ้ง ถึงความจริงของสรรพส่ิงดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะมีเร่ืองอะไรมากระทบ บุคคลก็
จะสามารถประคับประคองจิตใจ ให้สามารถเผชิญและท าความเข้าใจ กับความจริงในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได้ 
           กล่าวได้ว่า สัมมาทิฏฐิ จะท าให้สภาวะของจิตใจ ได้รับการเยียวยาและได้รับการพัฒนาควบคู่กันไป 
ด้วยเหตุนี้ สัมมาทิฏฐ ิจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญในการปฏิบัติเพือ่การดับทุกข์ ในฐานะท่ีเป็นท้ังจุดเร่ิมต้นและจุดหมายปลายทาง
แห่งมรรค สัมมาทิฏฐ ิจึงเป็นธรรมท่ีจะต้องได้รับการพฒันา ให้เกิดข้ึนในตนให้ชัดเจนและประณีตข้ึนเร่ือยๆ เพื่อเป็นอุปกรณ์
คู่ชีวิตในการแก้ปัญหา และพัฒนาสภาวะจิตใจของตนเอง (ชมพูนุท, 2552) 

2.สัมมาสังกัปปะ (Right Thought) หมายถึง การด าริชอบ ได้แก่ ความนึกคิดท่ีดีงาม ไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียน 
กล่าวคือ การใช้ความคิดในทางท่ีน าไปสู่ความดีงาม หากจะลงมือเอาชนะความทุกข์ก็ต้องเป็นการแก้ทุกข์แล้วเกิดความงอกงาม
ข้ึน เกิดส่ิงดีงามข้ึน ไม่ใช่แก้ทุกข์อย่างหนึง่แล้วไปเกิดทุกข์อีกอย่างหนึ่งข้ึนมา กล่าวคือต้องเป็นการคิดท่ีปราศจาก โลภะ โทสะ 
โมหะ ถึงจะช่วยให้การเอาชนะความทุกข์ได้ผลอย่างสมบูรณ์ 

3.สัมมาวาจา (Right Speech) หมายถึง การเจรจาชอบ ได้แก่ การพูดความจริง หรือวจีสุจริต กล่าวคือเป็นการ
แก้ปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวันและการท างาน ด้วยการพูดความจริง ใช้ค าพูดหรือวาจาท่ีไพเราะ ดีงาม พูดแล้วเกิดผลดี พูด
แล้วท าให้คนรักกัน เก้ือกูลกัน เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อกันมากข้ึนเร่ือยๆ  พูดให้เกิดความสร้างสรรค์และสมัครสมานสามัคคี 
หรือพูดแล้วท าให้เกิดทางออกในการแก้ปัญหาร่วมกัน จึงเป็นหลักท่ีมีไว้เพือ่เตือนสติยามเอาชนะความทุกข์ว่า การพูดไม่ดี พูด
ด้วยอารมณ์ จะท าให้เกิดปัญหาเพิ่มข้ึน จึงควรมีสติ สงบระงับ ข่มค าพูดท่ีสร้างเร่ืองเชิงลบไว้ให้ได้ 

4.สัมมากัมมนัตะ (Right Action) หมายถึง การกระท าชอบ ได้แก่ การกระท าท่ีเว้นจากความประพฤติช่ัว หรือกาย
สุจริต กล่าวคือ มีการกระท าในทางท่ีดีงาม ท าแต่พฤติกรรมท่ีดี ไมเ่บียดเบียนใคร ไม่ท าให้ใครทุกข์ใจ ท าพฤติกรรมท่ีดีต่อทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน ท าอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงการมพีฤติกรรมท่ีถูกต้องก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดความ
ผิดพลาดในชีวิต หรือโอกาสการเกิดของทุกข์ได้เป็นอย่างดี และหากปฏิบัติถึงข้ันประพฤติชอบได้เป็นปกติวิสัยแล้ว ความทุกข์ท่ี
จะต้องเผชิญก็อาจจะเหลือเพียงความทุกข์ท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกเท่านั้น 
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5.สัมมาอาชีวะ (Right Livelihood) หมายถึง การเล้ียงชีพชอบ ได้แก่ ประกอบสัมมาชีพ หรือเว้นการประกอบ
มิจฉาชีพ กล่าวคือ เว้นจากการเล้ียงชีวิตโดยทางผิด เช่น การหลอกลวง การโกง บังคับ ขู่เข็ญ โดยประกอบแต่อาชีพท่ีสุจริต 
อาชีพท่ีสร้างความเจริญท้ังต่อตนเอง ผู้อ่ืน ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ หรือเป็นอาชีพท่ีมีการช่วยเหลือเก้ือกูลต่อกัน ซ่ึงหาก
ประกอบอาชีพด้วยความเหมาะสม สุจริต ไมผิ่ดกฎหมาย ศีลธรรม ไมท่ าให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อ่ืน ก็จะเป็นหนทาง
ส าคัญท่ีจะช่วยป้องกันหรือบรรเทาความทุกข์ในชีวิตและการท างานลงไปได้ 

6.สัมมาวายามะ (Right Effort) หมายถึง การพยายามชอบ ได้แก่ ความเพยีรท่ีชอบ เช่นเพียรระวังส่ิงท่ีไม่ดีงามไม่ให้
เกิดข้ึน เพียรละส่ิงท่ีไมดี่งามท่ีเกิดข้ึนแล้ว เพยีรท าส่ิงท่ีดีงามให้เกิดข้ึน และเพยีรรักษาส่ิงดีงามท่ีเกิดข้ึนแล้วไมใ่ห้เส่ือมไปโดยท า
ให้เพิ่มพนูข้ึน กล่าวคือ การพยายามท่ีจะด ารงตนให้อยู่ในเส้นทางท่ีถูกต้องเหมาะสม หมั่นเตือนตนเองไมใ่ห้ท าอกุศลกรรม  หาก
ปัจจุบันก าลังท าส่ิงไมดี่หรือในอดีตท าส่ิงใดท่ีผิดพลาด ก็ควรละเลิก และหันมาท าส่ิงท่ีดี โดยต้องใช้ความเพียรอย่างมากท่ีจะน า
ตนเองเข้าสู่เส้นทางแห่งความถูกต้องเพื่อให้ชีวิตและการงานในปัจจุบันและอนาคตได้พบกับความสุข ความส าเร็จ  

7.สัมมาสติ (Right Mindfulness) หมายถึง การระลึกชอบ ได้แก่ การต้ังสติก าหนด พิจารณาปัญหาหรือส่ิงท้ังหลายให้
รู้เท่าทันตามสภาวะท่ีเปล่ียนแปลง และตามความเป็นจริง กล่าวคือ การต้ังตนอยู่ในความมสีติ ตระหนักรู้เสมอว่า ก าลังท าหรือจะ
ท าอะไร ไม่เผลอไผลลืมตัว เตือนตนเองเสมอว่าให้กระท าแต่ส่ิงท่ีชอบ และละเว้นจากการกระท าส่ิงท่ีมิชอบ โดยเฉพาะเมื่อเกิด
ปัญหารบกวนจิตใจ ก็ต้องไม่ปล่อยให้ขาดสติ สติต้องอยู่กับตนเสมอ เมื่อใดก็ตามท่ีจิตใจสับสน วุ่นวาย หรือเกิดอารมณ์เชิงลบ 
นั่นแสดงว่าสติก าลังเลือนหายไป ต้องรีบเตือนตนเองเรียกสติกลับคืนมาให้เร็วท่ีสุด และใช้สตินั้นพิจารณาตัวตนในปัจจุบันว่า 
ก าลังโกรธ ก าลังเศร้าหรือก าลังเครียดหรือไม่ ซ่ึงการใช้สติพจิารณาก็เพือ่ท่ีจะได้ลงมอืปฏิบัติในการแก้ปัญหาและด าเนินการใน
ส่ิงท่ีถูกต้องต่อไป การมีสตินี้ถือเป็นส่วนท่ีส าคัญมากของการแก้ปัญหาโดยใช้แนวทางของอริยสัจ 4 

8.สัมมาสมาธิ (Right Concentration) หมายถึง การต้ังจิตมั่นชอบ ได้แก่ การท าจิตให้ สงบ ประณีตและเจริญ มี
ความปิติ สบายใจ และมคีวามสุขโดยมจีิตเป็นหนึ่งเดียวทีมีพลัง สามารถประกอบการส่ิงใดได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การ
มีสภาวะของจิตท่ีสงบนิ่ง ต้ังมั่น แน่วแน่เป็นหนึ่งเดียว (เอกัคคตา) เป็นจิตท่ีใส สะอาดและมีพลังเหมือนกระแสน้ า  

ซ่ึงองค์ 8 ของมรรคนี้ ข้อ 3-4-5 จัดเป็น ศีล ข้อ 6-7-8 จัดเป็น สมาธิ ข้อ 1-2 จัดเป็น ปัญญา ซ่ึง หมายความว่า การ
เจรจาชอบ การกระท าชอบ และการเล้ียงชีพชอบ เป็นข้ันของศีล ส่วนการการพยายามชอบ การระลึกหรือมสีติชอบ และการมจีติ
ต้ังมั่นชอบ เป็นข้ันของสมาธิ ส าหรับการด าริชอบและการมีความเห็นชอบ เป็นข้ันของปัญญา (พระธรรมปิฎก, 2538) ขยายความ
ได้ว่า เมื่อมีศีลก็จะเกิดความสะอาด มีสมาธิก็จะเกิดความสงบ และมีปัญญาก็จะเกิดความสว่าง เมื่อสภาวะของร่างกายมีความ
สะอาดด้วยศีล อารมณ์มคีวามสงบด้วยสมาธิ และจติใจสว่างด้วยปัญญาแล้ว การคิด วิเคราะห์ พิจารณา เพือ่แก้ปัญหา (ทุกข์) ใน
การด าเนินชีวิตและการประกอบกิจการในองค์การก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ปัญหานั้นเบาบางลงหรือหมดส้ินไป 

หลักในการแก้ปัญหาตามมรรควิธีเพื่อให้เข้าสู่ภาวะนิโรธนี้ สามารถใช้ศาสตร์ด้าน OD เป็นเคร่ืองมือในการ
แก้ปัญหา ซ่ึงผู้เขียนขอแบ่งประเด็นในการใช้เคร่ืองมือในการแก้ปัญหาเพื่อพฒันาองค์การออกเป็น 4 ส่วนตามหลักการของ 
คูมมิ่งส์ และ วอร์ล่ีย์ (Cummings & Worley, 2008) คือ 
    1) Human Process Interventions (เคร่ืองมือพัฒนาด้านกระบวนการเชิงมนุษย์) ซ่ึงประกอบด้วย 

1.1 วิธีการของกระบวนการระหว่างบุคคลและกลุ่ม (Interpersonal and Group Process) เช่น กระบวนการ
ให้ค าปรึกษาแนะน า การใช้บุคคลท่ี 3 ช่วยในการแก้ปัญหา และการสร้างทีมงาน เป็นต้น  

1.2 วิธีการของกระบวนการองค์การ (Organization Process Approaches) เช่น การประชุมร่วมกันของ
องค์การ การใช้เคร่ืองมือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มย่อย และกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่  
    2) Technostructural Interventions (เคร่ืองมือพัฒนาด้านโครงสร้างและเทคโนโลยี) ซ่ึงประกอบด้วย 
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 2.1 การปรับโครงสร้างองค์การใหม่ (Restructuring Organizations) เช่น การออกแบบโครงสร้าง การลดขนาดองค์การ 
การปรับร้ือระบบ เป็นต้น 
 2.2 การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employment Involvement) เช่น การอธิบายความหมายและช้ีแจงแนวทางปฏิบัติ
ของการมีส่วนร่วม รวมท้ังผลท่ีจะเกิดข้ึนต่อการผลิต การใช้แนวทางขององค์การแบบคู่ขนาน การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ 
และการจัดองค์การท่ีมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี 
 2.3 การออกแบบงานใหม่ (Work Design) เช่น การใช้แนวทางด้านวิศวกรรม การใช้แนวทางด้านการจูงใจโดยพิจารณา
ถึง มิติของงานและความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมท้ังการใช้แนวทางของระบบเทคนิคทางสังคม ตลอดจนการออกแบบงานเพื่อ
สนองความต้องการของบุคคลและเทคนิควิธี 
    3) Human Resource Management Interventions (เคร่ืองมือพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์) ซ่ึงประกอบด้วย 
 3.1 การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Managing) เช่น การต้ังเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ใช้ระบบการให้รางวัล  
 3.2 การพัฒนาความสามารถ (Developing Talent) เช่น การสอนงานและให้ค าปรึกษา การใช้เคร่ืองมือในการวางแผน
และพัฒนาอาชีพ การใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาภาวะผู้น าและการจัดการ  
 3.3 การจัดการความหลากหลายและสุขภาวะของแรงงาน (Managing Workforce Diversity and Wellness) เช่น การ
ใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาความหลากหลายของแรงงาน การใช้เคร่ืองมือเสริมสร้างสุขอนามัยและลดความเครียดของแรงงาน  
    4) Strategic Change Interventions (เคร่ืองมือพัฒนาด้านการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์) ซ่ึงประกอบด้วย 
 4.1 การเปล่ียนแปลงแบบปฏิรูป (Transformational Change) เช่น การพิจารณาถึงคุณลักษณะของการเปล่ียนแปลง
แบบปฏิรูป การเปล่ียนแปลงกลยุทธ์แบบบูรณาการ การออกแบบองค์การ และการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม 
 4.2 การเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Change) เช่น การออกแบบองค์การด้วยตนเอง การเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้และการสร้างเพื่อการเปล่ียนแปลงองค์การ 
 4.3 การเปล่ียนแปลงระหว่างองค์การ (Transorganizational Change) เช่น เหตุผลในการเปล่ียนแปลงระหว่างองค์การ 
การใช้เคร่ืองมือด้านการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ การใช้เคร่ืองมือแบบเครือข่าย 

ซ่ึงเคร่ืองมือในการพัฒนาองค์การท้ัง 4 ส่วนนี้  เป็นเคร่ืองมือท่ีสอดคล้องกับหลักอริยสัจ 4 โดยเร่ิมต้ังแต่การระบุว่า
ปัญหา (ทุกข์) คืออะไร นั่นหมายความว่าต้องก าหนดรู้ (ปริญญา) ให้ได้ว่าอะไรเป็นปัญหาขององค์การท่ีแท้จริง และค้นหาสาเหตุ 
(สมุทัย) ท่ีท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคข้ึนมา เพื่อท าการก าจัด ลดหรือละ (ปหานะ) การกระท าท่ีเป็นสาเหตุท้ังหลายเสีย พร้อมท้ังช่วย
แนะน าหนทางท่ีถูกต้อง (มรรค) ในการลงมือปฏิบัติ (สัจฉิกิริยา) เพื่อแก้ไขปัญหา ซ่ึงหนทางดังกล่าวเป็นหนทางท่ีได้ผ่านการ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวินิจฉัยอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ด้วยกระบวนการวินิจฉัย (Diagnosis) องค์การ วินิจฉัยกลุ่มและ
งาน การส ารวจข้อมูลย้อนกลับ มีการเปล่ียนแปลงภาวะผู้น าและการจัดการ รวมท้ังการออกแบบเคร่ืองมือต่างๆเพื่อพัฒนาองค์การ 
ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปล่ียนแปลงกิจกรรม หรือการกระท าต่างๆท่ีมีการออกแบบไว้ดีแล้วนั้น ให้เจริญย่ิงข้ึนเพื่อให้เข้าถึง 
(ภาวนา) ภาวะท่ีปลอดจากปัญหาหรืออุปสรรคท้ังปวง (นิโรธ) โดยมีนักพัฒนาองค์การ (OD Practitioner) หรือท่ีปรึกษา (PC) ท้ัง
จากภายในและภายนอก เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า ซ่ึงมรรควิธีท้ัง 8 ประการ ท่ีน ามาประยุกต์ใช้ ต้ังแต่ สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธินั้น ผู้เขียนขอขยายความโดยย่อดังนี้ คือ  

1. การใช้เคร่ืองมือพัฒนาองค์การด้านกระบวนการเชิงมนุษย์ เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน า การประชุมกลุ่ม หรือสร้าง
ทีมงาน ต้องใช้การพูดหรือการส่ือสารท่ีสุภาพ สร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง (สัมมาวาจา) และมี
ความคิดเห็นท่ีชอบ (สัมมาทิฏฐิ) มีการกระท า หรือการปฏิบัติท่ีถูกต้อง (สัมมากัมมันตะ) จะท าให้ได้รับการยอมรับและพร้อมท่ีจะ
ให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลง เพื่อพัฒนาองค์การ 
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2. การใช้เคร่ืองมือพัฒนาองค์การด้านโครงสร้างและเทคโนโลยี เช่น การปรับโครงสร้างองค์การใหม่ การมีส่วนร่วมของ
พนักงาน การออกแบบงานใหม่ ต้องมีการช้ีแจงท าความเข้าใจถึงเหตุท่ีต้องปรับเปล่ียน ท้ังโครงสร้างองค์การและรูปแบบการท างาน
ใหม่ พร้อมท้ังผลท่ีจะเกิดข้ึนตลอดจนประโยชน์ท่ีจะได้รับหลังจากมีการเปล่ียนแปลง ด้วยท่าทีและถ้อยค าท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือ 
(สัมมากัมมันตะ สัมมาวาจา) เพื่อลดความกังวลและแรงต่อต้านการเปล่ียนแปลง โดยต้องใช้ความเพียรพยายามในการส่ือสาร 
(สัมมาวายามะ) และใช้สติ สมาธิ ในการออกแบบโครงสร้างงานและองค์การใหม่ (สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) เพื่อให้ได้รูปแบบและ
โครงสร้างท่ีดี รวมท้ังให้พนักงานมีการเตรียมตัว เต็มใจยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 

3. การใช้เคร่ืองมือพัฒนาองค์การด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  เช่น การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา
ความสามารถ การจัดการความหลากหลายและสุขภาวะของแรงงาน โดยต้องมีการต้ังเป้าหมายท่ีท้าทาย การก าหนดการวัดหรือ
ประเมินให้ชัดเจน ยุติธรรม (สัมมาทิฏฐิ) และกระท าอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการให้รางวัลและค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
(สัมมากัมมันตะ) ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความรู้และทักษะในการท างาน อีกท้ังมีการสอนและให้ค าปรึกษา การวางแผนและพัฒนา
อาชีพ ตลอดจนการพัฒนาภาวะผู้น าและการเปล่ียนแปลง (สัมมาสังกัปปะ) ซ่ึงต้องใช้สติ สมาธิและความเพียร (สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ สัมมาวายามะ) อีกเช่นกัน เพื่อให้ผลของการใช้เคร่ืองมือในการประเมินเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย ส าหรับการจัดการ
ความหลากหลายและสุขภาวะของแรงงานก็เช่นกัน ต้องก าหนดเป้าหมายและประเมินผล พร้อมท้ังมีการใช้วิธีการในการลด
ความเครียดและส่งเสริมสุขภาวะของแรงงานให้เป็นท่ีน่าพอใจ (สัมมาทิฏฐิ สัมมากัมมันตะ) 

4. การใช้เคร่ืองมอืพัฒนาองค์การด้านการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์ เช่น การเปล่ียนแปลงแบบปฏิรูป การเปล่ียนแปลง
อย่างต่อเนื่อง การเปล่ียนแปลงข้ามองค์การ โดยต้องมีการก าหนดลักษณะของการเปล่ียนแปลง การบูรณาการกลยุทธ์ในการ
เปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การ (สัมมาทิฏฐ ิสัมมาสังกัปปะ) อีกท้ังต้องมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง ด้วย
การออกแบบองค์การเอง (สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) ท าให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ (สัมมาสัง กัปปะ) 
ตลอดจนมีการสร้างเพื่อการเปล่ียนแปลงองค์การ (สัมมากัมมนัตะ) นอกจากนั้นยังมกีารเปล่ียนแปลงแบบข้ามองค์การด้วยการซ้ือ
และควบรวมกิจการ การสร้างกลยุทธ์พันธมิตรและเครือข่าย (สัมมาทิฏฐิ) ซ่ึงถือเป็นหนทางท่ีท าให้องค์การมีการขยายการด าเนนิ
กิจการท่ีมีแนวโน้มท่ีดีในอนาคต  

จากการประยุกต์ใช้เคร่ืองมอืในการพฒันาองค์การตามหลักอริยสัจ 4 ท่ีอธิบายเชิงเปรียบเทียบ (ตามทัศนะของผู้เขียน) 
สามารถแสดงเป็นข้ันตอนได้ดังนี้ 

             
              อร ิยสัจ 4                                                 OD 
  วางแผนเพื่อเปล่ียนแปลง พัฒนา                           Plan to change 
   1.ระบุปัญหา (ทุกข์)                                   1.รวบรวมข้อมูล วินิจฉัย ระบุปัญหา 
   2.ค้นหาสาเหตุ (สมุทัย)                               2.มีข้ันตอน กระบวนการ ค้นหาสาเหตุ 
   3.ละสาเหตุ เพื่อดับทุกข์ (นิโรธ)                     3.ก าจัดหรือละสาเหตุแห่งปัญหา  
   4.ปฏิบัติตามหนทางดับทุกข์ (มรรค)                4.ใช้เคร่ืองมือต่างๆในการแก้ไข 

 

ภาพที่ 2 แสดงการ เปร ียบเทียบข ั้นตอนของ อร ิยสัจ 4 กับ การพัฒนาองค ์การ  (OD) 
 

บทสร ุป 
 การแก้ปัญหาหรือทุกข์ท่ีเกิดข้ึนในส่วนปัจเจกบุคคล และท่ีเกิดข้ึนในองค์การ เพื่อพัฒนาตนเองหรือองค์การให้พ้นจาก
สภาวะแห่งปัญหา หรือความทุกข์ดังกล่าวนั้น หากมีความเข้าใจในกระบวนการและข้ันตอนต่างๆ เร่ิมต้ังแต่การเกิดข้ึนของทุกข์ 
โดยท าความเข้าใจและรู้จักว่า ส่ิงท่ีเกิดข้ึนและเป็นปัญหาอยู่ในขณะนั้นเป็นความทุกข์ เป็นปัญหาท่ีแท้จริง สมควรได้รับการ
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ปรับปรุง เปล่ียนแปลง แล้วจึงค้นหาว่า สาเหตุหรือปัจจัยใดท่ีเป็นต้นตอ เป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาดังกล่าว เพื่อจะได้ท าการก าจัดด้วย
เทคนิค เคร่ืองมือ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของปัญหาในแต่ละสถานการณ์ ก็จะส่งผลให้บุคคลหรือ
องค์การพ้นจากความทุกข์ ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต หรือการด าเนินกิจการ เกิดการพัฒนาไปสู่ความหลุดพ้นจากความ
ทุกข์หรือปัญหาท้ังปวง โดยเฉพาะในส่วนขององค์การก็จะน ามาซ่ึงความสุข ความพอใจ และคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีของ
บุคลากรซ่ึงเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนองค์การ อันจะเป็นเหตุท่ีจะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
ด้วยเช่นกัน ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาองค์การนั้น มีอยู่มากมายและมีความหลากหลาย หากน ามาใช้ให้เหมาะกับตัวปัญหาและ
ตรงกับสาเหตุ การแก้ปัญหาก็จะสัมฤทธ์ิผล มีประสิทธิภาพตามท่ีกล่าวมา อย่างไรก็ตามทุกส่ิงในโลกนี้ ล้วนมีความเปล่ียนแปลง ไม่
เท่ียงแท้ ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก ไร้สภาวะหรือตัวตนท่ีแท้จริง ซ่ึงเป็นไปตามกฎของสามัญลักษณะ หรือไตรลักษณ์ (The Three 
Characteristics) ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (พระธรรมปิฎก, 2538)  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกธุรกิจ ส่ิงท่ีมักเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ เช่น ความต้องการของลูกค้า เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม คู่แข่งขัน ผู้ประกอบการรายใหม่ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
ดังนั้นบุคคลรวมท้ังองค์การต่างๆโดยเฉาะผู้น า ต้องท าความเข้าใจและปรับตัวให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของโลกในภาวะปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต (OD In The Future) ย่ิงกระแสธุรกิจในปัจจุบันและภายหน้า นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
แล้ว ยังมุ่งเน้นเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยของส่ิงแวดล้อมหรือระบบนิเวศท่ีย่ังยืนอีกด้วย (Cumming & 
Worley, 2008) ด้วยเหตุนี้ องค์การจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของปัจจัยเก่ียวข้องเหล่านี้  เพื่อความอยู่รอด และความส าเร็จใน
การด ารงชีวิตและการประกอบกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและย่ังยืนต่อไป 
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