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บทคัดย่อ
อริยสัจธรรมเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานสาหรับการแก้ไขปัญหา ในขั้นอุกฤษฏ์ ผู้รู้เข้าใจและ
ปฏิบั ติตามหลั กอริ ย สั จ ธรรม สามารถบรรลุ ธ รรมได้ ในขั้นพื้นฐานผู้ รู้เข้าใจและปฏิบั ติ ต าม
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นอุปสรรค
ภายในองค์กร ในยุค New Normal ดังนั้นการใช้หลักอริยสัจ ธรรมในการแก้ไขปัญหาคือทาง
รอด กล่าวคือทางออกขององค์กร ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น นาพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: อริยสัจ; ทางรอดขององค์กร; New Normal

Abstract
Noble Truth is common Dhamma principle for problems solution. In the
high level the people who understand and follow the Noble Truth principle can
be able to enlighten. In the standard level the people who understand and follow
can be able to solve the problems efficiently especially the problems and
obstacle outside of the organization in new normal era. Therefore, Noble Truth
principle using for problems solving is the way of survival namely target of
organization which can be able to solve the several problems and lead the
organization to the targets that have been set efficiently.
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บทนา
ยุค New Normal เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง รวมทั้งวิถีชีวิตของประชาชนทุกคน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยลาดับ แต่ที่เห็นได้
ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็เนื่องจากสาเหตุของการแพร่ระบาดของ ไวรัส Covid19 ส่งผลให้
วิถีชีวิตมนุษย์เปลี่ยนไป หลายประเทศทั่วโลกประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจขาลง เนื่องจากเกิด
การปฏิวัติอุตสาหกรรม หลีกเลี่ยงการใช้แรงงานคน ลดความเสี่ยงทางธุรกิจจากการแพร่ระบาด
ของโรค และในกลุ่มประเทศเหล่านี้ได้มีการนาเอาเครื่องจักรกลและระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เข้ามาช่วยในการทาธุรกิจ ซึ่งในมิตินี้ส่งผลโดยตรงต่อทรัพยากรบุคคล ที่นับว่าจะลดจานวนลงไป
เรื่อยๆ จากการที่ผู้บริหารตัดสินใจลดความเสี่ยงดังกล่าว และบุคลากรที่ยังเหลืออยู่ยังพบว่ามี
ปัญหาในการบริหารจัดการอยู่พอสมควร ที่พบเห็นกันบ่อยก็คือ ปัญหาการบริหารงานบุคคล
ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านการตลาด ต้นทุ น (สุชน ทิพย์ทิพากร, 2558) ในสถานการณ์
ดังกล่าวยังพบว่ามีผลกระทบต่อวิถีชีวิตใน 5 ด้าน คือ ด้านการจ้างงาน ด้านการท่องเที่ยวและ
การบิน ด้านการส่งออก ด้านการศึกษา และด้านสุขภาพ (TrueID, 2563) การเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบดังกล่ าว ส่ งผลต่อรายได้ขององค์ กรที่ล ดน้ อยลงเรื่ อ ยๆ และยังดูเสมือนว่า จะไม่
สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในภาวะวิกฤติเช่นนี้
จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อองค์กร ที่ต้องแบกรับภาระในการบริหาร
และดูแลบุคลากร รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ ในองค์กร สาหรับองค์กรที่เข้าใจบริบทและปัญหา
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีก็สามารถปรับ เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรหรือแม้แต่กระบวนการบริหาร ทา
ให้สามารถดาเนินการต่อไปได้ โดยพยุงตัวเองให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ และสาหรับองค์กร
ที่เข้าใจและสามารถปรับประยุกต์ได้ทันท่วงที ก็สามารถถือวิกฤตินี้เป็นโอกาสสร้างทางรอด
ให้กับองค์กรและประสบความสาเร็จได้
ด้วยเหตุนี้จึงมองว่าหลักทางพระพุทธศาสนาสามารถนามาใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ได้
และในมิตินี้ก็คงหนีไม่พ้นหลักอริยสัจธรรมที่ต้องนามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ด้ว ยว่าหลั กอริ ย สั จ ธรรมนี้ มี จุ ด มุ่ งหมายที่จ ะให้ บุ คคลเข้า ใจปัญ หาตามสภาพที่ เป็น จริ ง ซึ่ง
กล่าวถึงการที่จะต้องกาหนดรู้ให้จงได้วาความทุกข์หรือปัญหานั้นคืออะไร และสาเหตุของปัญหา
ที่เกิดอยู่ในขณะนั้น มีที่มาหรือเกิดจากสาเหตุอะไร อีกทั้งทาอย่างไร ด้วยวิธีการหรือเครื่องมือใด
ในทางปฏิบัติ จึงจะทาให้ปัญหาดังกล่าวทั้งหลายหมดสิ้นไป (นรชัย ณ วิเชียนร, 2561) ดังนั้น
หากผู้บริหารองค์การสามารถวิเคราะห์แยกแยะโดยนาเอาหลักอริยสัจธรรมเข้ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที ก็จะส่งผลให้องค์กรมีทางรอดภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้
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อริยสัจธรรม
อริยสัจธรรมเป็นธรรมชั้นสูงเพราะกล่าวถึงมรรคผลนิพพาน แต่โดยใจความไม่ได้เป็น
ธรรมชั้นสูงในระดับที่เข้าใจและเข้าถึงยากแต่ประการใด กลับมองว่าเป็นธรรมะที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงและปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงได้ พระพุทธเจ้าได้ประกาศอริยสัจ
ธรรมแก่สาวกทั้งหลาย ในแง่ของเป็นหลักการหรือกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ มีความจริงแท้แน่นอน
ซึ่งเมื่อเข้าถึงและเข้าใจแล้วจะสามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้ ในชั้นอุกฤษฏ์ สามารถแก้ปัญหา
ความทุกข์ในสังสารวัฏ ตัดภพตัดชาติได้ จาแนกโดยประเภทของอริยสัจมี 4 ประการคือ
1. ทุกขอริยสัจ (อริยสัจคือทุกข์)
2. ทุกขสมุทยอริยสัจ (อริยสัจคือเหตุเกิดแห่งทุกข์)
3. ทุกขนิโรธอริยสัจ (อริยสัจคือความดับทุกข์)
4. ทุ ก ขนิ โ รธคามิ นี ป ฏิ ป ทาอริ ย สั จ (อริ ย สั จ คื อ ข้ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถึ ง ความดั บ ทุ ก ข์ )
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) ซึ่งเป็นที่ทราบกันในนามอริยสัจ 4 เรียกสั้นๆ
ว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค กล่าวคือความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่
ทาให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ โดยที่ทุกข์ คือสภาพที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่อง
ขาดแก่นสารและความเที่ยงแท้ ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริง ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ การประจวบ
กับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความปรารถนาไม่สมหวัง โดยย่อว่า อุปาทาน
ขันธ์ 5 เป็นทุกข์ ประการต่อมา สมุทัย เหตุเกิดแห่งทุกข์ สาเหตุให้ทุกข์เกิด ได้แก่ ตัณหา 3 คือ
กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ประการต่อมา นิโรธ ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะที่ตัณหา
ดับสิ้นไป ภาวะที่เข้าถึงเมื่อกาจัดอวิชชา สารอกตัณหาสิ้นแล้ว ไม่ถูกต้อง ไม่ติดข้อง หลุดพ้น
สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ คือนิพพาน ประการสุดท้าย มรรค ปฏิปทาที่นาไปสู่ความดับแห่ง
ทุ ก ข์ ข้ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถึ ง ความดั บ ทุ ก ข์ ได้ แ ก่ อริ ย อั ฏ ฐั ง คิ ก มรรค หรื อ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า
มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง มรรคมีองค์ 8 นี้ สรุปลงในไตรสิ กขา คือ ศีล สมาธิ
ปัญญา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2559)
สรุ ป ได้ว่าอริ ยสั จธรรม ก็คืออริ ย สั จ 4 โดยส่ ว นใหญ่มักกล่ าวกันเพียงสั้ นๆ ว่า ทุกข์
สมุ ทั ย นิ โ รธ มรรค เป็ น ธรรมที่ ท าให้ ผู้ เ ข้ า ใจเข้ า ถึ ง และปฏิ บั ติ ต ามข้ า มพ้ น จากกั น ดารคื อ
สั งสารวัฏ ได้ ซึ่งหากแยกแยะโดยละเอีย ดแล้ ว อริยสั จธรรมนี้คือกระบวนการแก้ ไขปั ญ หาที่
สมบู ร ณ์แบบที่สุ ด โดยที่ทุกข์ คือปั ญหา สมุทัย คือ สาเหตุ นิโ รธ คือ เป้าหมาย มรรค คื อ
ทางออก เมื่อมองอย่างละเอียดแล้ว การแก้ไขปัญหาหากทราบถึงสาเหตุได้ก็จะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุด สามารถกาหนดวิธีการแนวทางและทิศทางได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาได้อย่างยั่งยืน
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ยุค New Normal
ยุค New Normal หรือยุคปกติใหม่ เป็นศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของ
ไวรั ส โควิ ด 19 คณะกรรมการบั ญ ญั ติ ศั พ ท์ ใ หม่ ราชบั ณ ฑิ ต ยสภา ได้ บั ญ ญั ติ ค าว่ า "New
Normal" ดังนี้ New normal = นิวนอร์มัล , ความปรกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่ (ราชบัณฑิตย
สภา, 2563)
New Normal หรือความปกติใหม่ เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การทางานการดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัด แม้กระทั่งการจัดการ
เรียนรู้ที่จะต้องปรับตัวการดาเนินชีวิตใหม่ในหลากหลายประการด้วยกัน ได้แก่ การรับประทาน
อาหาร การเดินทาง การพูดคุย เศรษฐกิจที่มีความสาคัญต่อความเป็นอยู่ของคน หรือแม้กระทั่ง
การศึกษาเหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อชี วิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติทั่วโลก สถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นช่ว งปลาย พ.ศ. 2562 รวดเร็ว และรุนแรงจน
แพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจานวนมากเป็นความสูญเสียที่
มนุษย์จาเป็นต้องป้องกันเพื่อให้ตนเองมีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ ในการ
ดารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีชีวิตแบบเดิม ๆ จึงเกิดวิถีชีวิตแบบ New normal ขึ้น สถานศึกษาต่าง
ๆ จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างเร่งด่วนในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู
มาเป็นแบบ Online เพื่อลดการเผชิญหน้ากันซึ่งเดิมมีการจัดการเรียนรู้แบบ Online บ้างแต่ไม่
มากนักกลายมาเป็นจัดการเรียนรู้ Online 100% ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน งดการเดินทางมาเรียน งดการมารวมกลุ่มกันเป็นจานวนมาก งดกิจกรรมหลายๆกิจกรรม
ที่จัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนมาเป็นกิจ กรรมแบบ Online การสวมใส่หน้ากากอนามัย การประชุม
Online สอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ แ บบ Online กิ จ กรรมท านุ บ ารุ ง ศาสนาเช่ น เวี ย นเที ย น
Online ลอยกระทง Online เป็นต้น (กาญจนา บุญภักดิ์, 2563) หรือแม้แต่การซื้อขายสินค้าก็
เน้นออนไลน์มากขึ้น มีการสั่งสิ้นค้าอาหารเครื่องดื่มผ่านระบบออนไลน์ มากขึ้น การใช้จ่ายเงินก็
เปลี่ยนไปจากเดิม ที่ต้องใช้ธนบัตรหรือเหรียญ ก็มีการเริ่มใช้ระบบการโอนผ่าน กระเป๋าเงิน
ดิจิทัล หรือ การโอนเงินมากขึ้น เพื่อเป็นการลดการเผชิญหน้าหรือสัมผัสกับผู้อื่น
เราได้อะไรจากยุค New Normal บ้าง อาจตอบได้ว่าประสบการณ์ราคาแพงที่ต้องแลก
มาด้ ว ยเลื อ ดเนื้ อ เชื้ อ ไข และความสู ญ เสี ย ต่ า ง ๆ แต่ สิ่ ง ที่ ไ ด้ ม ากมายมหาศาล ในรู ป ของ
ประสบการณ์ที่ไม่อาจได้จากที่ใด เป็นเสมือนวัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกันให้เรามีร่างกายและจิตใจ
เข้มแข็งเพื่อ การอยู่ ร อด เมื่อโลกต้องหมุ น ไปมีวิวัฒ น์ก ารในลั กษณะคลื่ น ขึ้น ๆ ลง ๆ จาก
จุดเริ่มต้นสู่จุดจบ จากความเจริญสู่ความเสื่ อม วนไปอย่างนี้ ซึ่งเป็นเช่นนี้มาโดยตลอด เรา
สามารถเรียนรู้ได้ในประวัติศาสตร์ของอารยประเทศ แต่ครั้งนี้เกิดขึ้นเห็นเป็นประจักษ์ เราทุกคน
อยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้จดจารจารึกประวัติศาสตร์นี้เอาไว้ เมื่อทาความเข้าใจได้ดังนี้ ก็เท่ากับ
ว่าเราสามารถมองเห็นอุปสรรคที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นเดียวกันการเดินเรือในช่วงฤดูฝนที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงพายุได้ สิ่งสาคัญที่จะทาให้เราผ่านพ้นมันไปได้นั่นก็คือ ร่างกายและจิตใจที่
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เข้มแข็ง การดูแลตนเองและคนในครอบครัว การปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ หมั่นศึกษาหา
ข้อมูล ใหม่ ๆ อยู่ เสมอ การมีมนุ ษยธรรม พึ่งพาอาศัยกันในยามทุกข์ยาก สิ่ งเหล่ านี้ล้ ว นแต่
สามารถสร้ างความเข้มแข็งในระดับ บุ คคลและสั งคมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
สามารถเข้าใจในหลักพุทธธรรม คือหลักอริยสัจ 4 แล้วนามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และ
ดารงชีวิตในยุค New Normal นี้ ก็จะทาให้เราสามารถรอดพ้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้ เรียนรู้และ
อยู่ในยุคนี้ได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข

อริยสัจจธรรมกับทางรอดขององค์กรในยุค New Normal
อริยสัจธรรมเมื่อมองในแง่ของการแก้ไขปัญหา เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
เป็นอย่างดี พระพุทธเจ้า พระสาวก และบัณฑิตใช้ในการแก้ไขปัญหามาแต่โบราณ นาไปสู่การ
การรอดพ้นจากชาติ ชรา มรณะไปได้ แต่ในมิติของการบริหารจัดการองค์กรที่อยู่ในยุคที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงนี้ การปรั บ ประยุ กต์ห ลั กอริ ย สั จธรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาคือทางรอดของ
องค์กร วิธีการในการแก้ไขปัญหาจะขอยกเอาวิธีการที่ปรากฏในอริยสัจกล่าวคือกิจในอริยสัจ
แสดงเปรียบเทียบในเชิงบูรณาการดังต่อไปนี้
1. ปริญญา คือ การกาหนดรู้ เป็นกิจในทุกข์ ควรศึกษาให้รู้จักให้เข้าใจชัดตามสภาพที่
เป็นจริง ได้แก่ การทาความเข้าใจและกาหนดขอบเขตของปัญหา
2. ปหานะ คือ การละ เป็นกิจในสมุทัย การกาจัด ทาให้หมดสิ้นไป ได้แก่การแก้ไข
กาจัดต้นตอของปัญหา
3. สัจฉิกิริยา คือ การทาให้แจ้ ง เป็นกิจในนิโรธ เข้าถึง หรือบรรลุ ได้แก่การเข้ าถึ ง
สภาวะที่ปราศจากปัญหา บรรลุจุดหมายที่ต้องการ
4. ภาวนา คือ การเจริญ เป็นกิจในมรรค ควรฝึกอบรม ลงมือปฏิบัติ กระทาตามวิธีการ
ที่จะนาไปสู่จุดหมาย ได้แก่การลงมือแก้ไขปัญหา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2559)
อริยสัจแต่ละข้อ มีความสัมพันธ์ตรงกันกับกิจแต่ละอย่าง โดยหลักการคือ
1. ทุกข์ เป็นขั้นแถลงปัญหาที่จะต้องทาความเข้าใจและรู้ขอบเขต มีความสัมพันธ์ตรง
กับปริญญา กล่าวคือการกาหนดรู้
2. สมุทัย เป็นขั้นวิเคราะห์และวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหา ซึ่งจะต้องแก้ไขกาจัดให้หมด
สิ้นไป มีความสัมพันธ์ตรงกับปหานะ กล่าวคือการละ
3. นิโรธ เป็นขั้นชี้บอกภาวะปราศจากปัญหา อันเป็นจุดหมายที่ต้องการ ให้เห็นว่าการ
แก้ปัญหาเป็นไปได้ และจุดหมายนั้นควรเข้าถึง ซึ่งจะต้องทาให้สาเร็จ มีความสัมพันธ์ตรงกับสัจฉิ
กิริยา กล่าวคือการทาให้แจ้ง
4. มรรค เป็นขั้นกาหนดวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติในการลงมือ
แก้ปัญหา มีความสัมพันธ์ตรงกับภาวนา กล่าวคือการเจริญ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),
2559)
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอริยสัจและกิจในอริยสัจ
อริยสัจ
กิจในอริยสัจ
ทุกข์ (ปัญหา)
ปริญญา (กาหนดรู้)
สมุทัย (สาเหตุ)
ปหานะ (การละ)
นิโรธ (เป้าหมาย)
สัจฉิกิริยา (ทาให้แจ้ง)
มรรค (แนวทาง)
ภาวนา (ทาให้เจริญ)
ที่มา: สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) (2564)
เมื่อมองในมิติทางรอดขององค์กร ก็ดูเหมือนว่ากิจในอริยสัจเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะ
นาไปสู่ทางรอด กล่าวคือการที่องค์กรประสบความสาเร็จอันเนื่องมาจากการได้ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาให้หมดสิ้น ดังนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว จะพบว่า ทุกข์ คือปัญหา เป็นสิ่งที่ผู้บริหารองค์กร
ต้องรู้อย่างชัดเจนว่าคืออะไร มีมากน้อยเพียงใด สมุทัย คือ สาเหตุของปัญหา เป็นสิ่งที่ผู้บริหาร
องค์กรต้องละ ได้แก่การหลีกเลี่ยง ไม่ประสบพบเจอหรือไม่นามาดาเนินการซึ่งจะก่อให้ เกิ ด
ปัญหา นิโรธ คือเป้าหมาย ที่ผู้บริหารองค์กรต้องกาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้ มรรค คือ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ที่ผู้บริหารต้องมีการวางแผนกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาตาม
สภาพของปัญหา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งก็คือทางรอดขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

สรุป
อริยสัจธรรมเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพพระพุทธเจ้าทรงประกาศ
แก่สาวกและใช้ในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด สาหรับในยุค New Normal ซึ่งเป็นยุคของการ
เปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน เช่น การทางาน การดาเนินการธุรกิจ การศึกษา การแพทย์และ
สาธารณสุข การผลิตและการส่งออก ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่รอการแก้ไขเพื่อให้องค์กร
อยู่รอดต่อไป จากการศึกษาทาให้ทราบถึงแนวทางในการนาเอาอริยสัจธรรมมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในยุค New Normal เพื่อสร้างทางรอดให้กับองค์กรดังต่อไปนี้
1. ทุกข์ คือปัญหา ผู้บริหารองค์กรต้องวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เ กิดขึ้นภายในองค์กร
อย่างแท้จริง ให้ทราบว่าเป็นปัญหาจริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่มองว่าเป็นปัญหา วิเคราะห์ให้ทราบถึงต้น
ตอของปัญหา แยกแยะปัญหาออกให้เห็นชัดๆ ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง
2. สมุทัย คือสาเหตุ ผู้บริหารองค์กรจะต้องวางแผนดาเนินการหลีกเลี่ยงสาเหตุแห่ง
ปัญหาให้ได้ ก็ตอ้ งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยกาหนดเป้าหมาย และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสม
3. นิโรธ คือ เป้าหมาย ผู้บริหารองค์กรจะต้องทาให้แจ้งคือ ดาเนินไปให้ถึงเป้าหมาย
ด้วยกระบวนการและวิธีการที่ได้วางไว้แล้วเป็นอย่างดี
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4. มรรค คื อ แนวทางหรื อ หนทางในการแก้ ไ ขปั ญหา ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รจะเป็ นต้ อง
วางแผนดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุแห่งปัญหา พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข จากนั้นก็
ดาเนินการตามมรรคานั้น
เมื่ อ ด าเนิ น การได้ ดั ง นั้ น ปั ญ หาที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ก็ จ ะไม่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะได้ ท าการละหรื อ
หลีกเลี่ยงเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการที่แยบยล ซึ่ง
จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องตรงประเด็น ปัญหาต่างๆ ไม่เกิดซ้าอีก เป็นการแก้ไขปัญหาอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งกระบวนทัศน์ในการแก้ไขปัญหานี้คือทางรอดขององค์กรอย่างแท้จริง
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