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การปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทย
เพื่อน�ำประเทศไทยสู่สังคมประชาธิปไตย
บทคัดย่อ
บทความนีม้ จี ดุ มุง่ หมายทีจ่ ะน�ำเสนอกระบวนการปฏิรปู ค่านิยมของสังคมไทยเพือ่ น�ำประเทศไทยไปสูส่ งั คมประชาธิปไตย
โดยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ำมาสังเคราะห์เป็นแบบจ�ำลองเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปค่านิยมเพื่อการปฏิรูป
สังคมไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตย กระบวนการปฏิรปู ค่านิยมของสังคมไทยตามแบบจ�ำลองที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่เรียกว่า “แบบ
จ�ำลองแววเรี่ยม” (VAVRIEM Model) ประกอบด้วย ขั้นตอนเจ็ดขั้น คือ (1) การก�ำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนของ
สังคมไทย (2) การสร้างความตระหนักรับรู้ในวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสังคมไทย (3) การระบุค่านิยมร่วมที่ส่งเสริมสนับสนุน
วิสยั ทัศน์และเป้าหมายของสังคมไทย (4) การสร้างความพร้อมและยอมรับการเปลีย่ นแปลงค่านิยมร่วมของสังคมไทย (5) การน�ำ
ค่านิยมร่วมของสังคมไทยที่ได้คัดสรรแล้วสู่การปฏิบัติ (6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ และ (7) การแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง แบบจ�ำลองนีส้ ามารถน�ำไปพิจารณาปรับใช้ในการด�ำเนินการต่อไปเพือ่ ให้การเปลีย่ นแปลง
การปกครองของไทยบรรลุผลและน�ำประเทศไทยสู่สังคมประชาธิปไตยตามเป้าหมาย
ค�ำส�ำคัญ : การปฏิรูป ค่านิยม สังคมไทย ประชาธิปไตย
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Thai Cultural Values Reform For A Democratic Society
Abstract
The objective of this paper is to present a process for reforming Thai cultural values to align with democratic
values. In order to propose a reform process, various literature reviews were made and “VAVRIEM Model” was
developed and presented as a new reform process. The proposed reform process comprises of seven steps :
(1) creating a clear vision and objective of Thai society ; (2) creating awareness of vision and objective of Thai
society among Thai people ; (3) identifying and creating the desired core Thai cultural values that align with
democratic society; (4) creating readiness for change and acceptance of the identified and created core Thai
cultural values that support democratic society among Thai people ; (5) implementing the identified and created
core Thai cultural values that support democratic society in Thai society ; (6) making follow-up and evaluation of
the implementation of the identified and created core Thai cultural values that support democratic society in Thai
society ; and, (7) taking all necessary corrective actions. It is recommended that the proposed reform processes
be implemented in order to achieve the goals outlined in this paper.
Keywords : Reform, values, Thai society, democracy
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บทน�ำ
ค่านิยมเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อความส�ำเร็จ
ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
จะบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนเป็นส�ำคัญ ประเทศไทย
ได้ เ ปลี่ ย นแปลงการปกครองของประเทศจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475
นับถึงปัจจุบนั เป็นเวลา 85 ปีมาแล้ว แต่ปรากฏว่าการปกครอง
ของประเทศไทยก็ยงั ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ตาม
เป้าหมายและตามเจตนารมณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ได้
ก�ำหนดไว้ตงั้ แต่ตน้ สาเหตุสำ� คัญส่วนหนึง่ ทีก่ ารเปลีย่ นแปลง
ไม่บรรลุผลเนื่องมาจากค่านิยมของสังคมไทยส่วนใหญ่ไม่ได้
มีการปรับเปลีย่ นหรือปฏิรปู ให้สอดคล้องกับค่านิยมของสังคม
ประชาธิปไตย
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะน�ำเสนอแนวทางในการ
ปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยเพื่อเป็นฐานในการปฏิรูปสังคม
ไทยไปสูส่ งั คมประชาธิปไตย โดยปรับปรุงมาจากข้อเสนอเพือ่
การปฏิรปู ค่านิยมของสังคมไทยเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิรูปการปกครองของประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยโดย
สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข การน�ำเสนอใน
บทความนี้จะแบ่งออกเป็นห้าตอน ประกอบด้วย (1) บทน�ำ
คือตอนนี้ (2) การทบทวนวรรณกรรม (3) การสังเคราะห์
วรรณกรรมเพื่อสร้างแบบจ�ำลองเพื่อการปฏิรูปค่านิยมของ
สังคมไทย (4) การน�ำเอาแนวทางการปฏิรูปค่านิยมของ
สังคมไทยสู่การปฏิบัติซึ่งมี 7 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 : การ
ก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า หมายที่ ชั ด เจนของสั ง คมไทย
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างความตระหนักรับรู้ในวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของสังคมไทย ขั้นตอนที่ 3 : การระบุค่านิยมร่วม
ที่ส่งเสริมสนับสนุนวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสังคมไทย
ขัน้ ตอนที่ 4 : การสร้างความพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงค่านิยม
และการยอมรับค่านิยมร่วมของสังคมไทย ขัน้ ตอนที่ 5 : การน�ำ
ค่ า นิ ย มร่ ว มของสั ง คมไทยที่ ไ ด้ คั ด สรรแล้ ว สู ่ ก ารปฏิ บั ติ
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ขั้นตอนที่ 6 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ขั้นตอน
ที่ 7 : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
และ (5) สรุปและเสนอแนะ
การทบทวนวรรณกรรม
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะน�ำเสนอกระบวนการ
เพือ่ การปฏิรปู ค่านิยมของสังคมไทยเพือ่ น�ำสังคมไทยสูส่ งั คม
ประชาธิปไตย เพื่อเป็นแนวทางในการก�ำหนดกระบวนการ
เพือ่ การปฏิรปู ค่านิยมของสังคมไทยสูส่ งั คมประชาธิปไตย จะ
ได้น�ำเสนอการทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วย (1) แนวคิด
เกี่ยวกับค่านิยม (2) ลักษณะของค่านิยมไทย (3) ค่านิยม
ประชาธิปไตย (4) แนวคิดเกีย่ วกับการปฏิรปู : แบบจ�ำลองการ
เปลี่ยนแปลง (5) แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมและยอมรับการ
เปลีย่ นแปลง (6) แนวคิดเกีย่ วกับการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง
(7) กรณีศกึ ษาการเลิกทาสและการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
ของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตย
แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยม
ค�ำว่า “ค่านิยม” หรือ “Value” นั้น Carlopio and
Andrewartha (2008) อธิบายไว้ว่า เป็นคุณลักษณะหนึ่ง
ของบุคคล ที่มีความยั่งยืนและคงทนถาวร เป็นรากฐาน
ของทัศนคติและความชอบส่วนตัวของบุคคล เป็นฐานของ
การตัดสินใจทีส่ ำ� คัญ เป็นทิศทางของชีวติ และรสนิยมส่วนตัว
ของบุคคล (จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2553ก, ค) ในขณะที่
Peters and Waterman (1982) อธิบายว่าคือความเชื่อ
พื้นฐาน (Basic Beliefs) ของบุคคล หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น
กระบวนทัศน์ของบุคคล (Creswell, 2014) องค์การหรือสังคม
(จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2553ข)
ค่านิยมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
“แบบแผนร่วมของจิตใจซึ่งแยกสมาชิกของมนุษย์กลุ่มหนึ่ง
ออกจากอี ก กลุ ่ มหนึ่ ง” (Hofstede, 1984, pp.21) ซึ่ง
Trompenaars and Hampden-Turner, 1998) แบ่งวัฒนธรรม

ออกเป็นสามชั้นคือ (1) ชั้นนอก คือวัฒนธรรมที่ชัดแจ้ง
“วัฒนธรรมที่ชัดแจ้งเป็นส่วนที่สามารถสังเกตเห็นได้จริง
เช่น ภาษา อาหาร อาคาร บ้านเรือน อนุสาวรีย์ การเกษตร
ศาลพระภูมิ ตลาดแฟชัน่ หรือศิลปะ” (pp.21) “สิง่ เหล่านีเ้ ป็น
สัญลักษณ์ของวัฒนธรรมที่ลึกลงไป” (pp.21) (2) ชั้นกลาง
คือปทัสถานและค่านิยม ปทัสถาน (Norms) เป็นความรูส้ กึ ร่วม
ของกลุ่มว่าอะไร “ถูก” อะไร “ผิด” ในขณะที่ค่านิยม
(Values) ก�ำหนดค�ำจ�ำกัดความของ “ความดี” และ “ความ
ชั่ว” และ (3) ชั้นใน คือแกนหรือศูนย์กลางของข้อสมมุติฐาน
เกี่ ย วกั บ การด� ำ รงอยู ่ ส่ ว นคุ ณ ลั ก ษณะร่ ว มที่ ส� ำ คั ญ ของ
ค่านิยมประกอบด้วย (1) วัฒนธรรมเป็นหน้าที่ (2) วัฒนธรรม
เป็นสังคม (3) วัฒนธรรมเป็นข้อก�ำหนด (4) วัฒนธรรม
เรียนรู้ได้ (5) วัฒนธรรมชี้ขาดได้ (6) วัฒนธรรมเป็นค่านิยม
(7) วัฒนธรรมสะสมได้ และ (8) วัฒนธรรมสามารถปรับได้
(Runyon, 1977 ; จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2553ก, ค)
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ค่านิยมจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
มาก เพราะค่านิยมเป็นตัวบงการให้มนุษย์ตัดสินใจกระท�ำ
หรือไม่กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าหากบุคคลมี
ค่านิยมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การ
หรือสังคมแล้วย่อมส่งผลให้การประพฤติปฏิบตั ไิ ปในทิศทางที่
สนับสนุนและส่งเสริมวิสยั ทัศน์และเป้าหมายให้ประสบความ
ส�ำเร็จ การทีเ่ ราจะปฏิรปู สังคมไทยให้เป็นสังคมประชาธิปไตย
นั้นจ�ำเป็นจะต้องมีค่านิยมร่วมของคนในสังคมไทยที่ส่งเสริม
และสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในปัจจุบันนี้จะเห็น
ว่าค่านิยมของสังคมไทยมีหลายส่วนซึ่งอาจจะแบ่งออกได้
เป็นสามกลุม่ คือ (1) ค่านิยมดัง้ เดิม (2) ค่านิยมทีล่ อกเลียนแบบ
ของต่างชาติมา และ (3) ค่านิยมที่สร้างขึ้นมาใหม่ ในบรรดา
ค่านิยมทั้งสามกลุ่มนั้นยังแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่คือ
(1) ค่านิยมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และ (2) ค่านิยมที่ต่อต้านการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ค่านิยมของสังคมไทยนัน้ มีหลากหลาย
และมี ค วามแตกต่ า งจากค่ า นิ ย มของประเทศอื่ น มาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศตะวันตก เนื่องจากการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นระบอบการปกครองที่น�ำ
เอาแบบอย่ า งมาจากประเทศตะวั น ตก ซึ่ ง มี ค ่ า นิ ย มที่
แตกต่างไปจากสังคมไทย ดังนัน้ ค่านิยมไทยบางอย่างจึงอาจ
ไม่สอดคล้อง หรือส่งเสริมและสนับสนุนระบอบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ประเด็นนีจ้ งึ อาจเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้
การน�ำเอาระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้ใน
ประเทศไทยยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ กล่าวคือยังไม่สามารถ
ถือได้ว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยโดย
สมบูรณ์ ดังนั้น การที่จะปฏิรูปการปกครองของประเทศไทย
ให้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์จึงจ�ำเป็นต้องมีการปฏิรูป
ค่านิยมของสังคมไทยด้วย
ลักษณะของค่านิยมไทย
ค่านิยมไทยมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างไปจากค่านิยมตะวันตก
เป็นอย่างมาก มีทงั้ ค่านิยมทีฝ่ งั ลึกอยูใ่ นสังคมไทยและสืบทอด
ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกับค่านิยมที่พยายามก�ำหนดหรือ
สร้างขึ้นมาใหม่ตามยุคสมัยของผู้น�ำหรือรัฐบาลที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีกระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นค่านิยมที่มีการปฏิบัติ
กันอย่างจริงจังในสังคมไทย
ส�ำหรับค่านิยมที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานในสังคม
ไทยที่ส�ำคัญได้แก่ (1) การประนีประนอมแบบพบกันครึ่งทาง
(2) ความเกรงใจ (3) การตอบแทนบุ ญ คุ ณ (4) การ
รักษาหน้า (5) การรักษาน�้ำใจ (6) การให้อภัยแบบไม่เป็นไร
(Komin, 1990) เป็นต้น ค่านิยมต่างๆ เหล่านี้ฝังลึกแน่นอยู่
ในสายเลือดของคนไทยอย่างลึกซึ้งจนยากที่จะปรับเปลี่ยน
ได้ ค่านิยมเหล่านี้มักจะมีผลสองด้านเสมอ กล่าวคือถ้าหาก
มีการใช้อย่างตรงไปตรงมาแล้วจะก่อให้เกิดความสงบสุขใน
สังคมอย่างเช่นที่เป็นมาในอดีต แต่ในทางกลับกันหากใช้ไป
ในทางที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเมืองและ
การบริหารอาจน�ำไปสู่ปัญหาและความขัดแย้งอย่างรุนแรง
ในสังคมได้ เช่น เกรงใจที่จะคัดค้านการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง
หรือตอบแทนบุญคุณกันด้วยการใช้กฎหมายเอื้อประโยชน์
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99

ให้ เป็นต้น เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างค่านิยมไทยกับค่านิยมตะวันตก จ�ำเนียร จวงตระกูล และ โอกาส เตพละกุล
(Joungtrakul & Teparagul, 2012) ได้นำ� เสนอและเปรียบเทียบค่านิยมของสังคมไทยกับค่านิยมตะวันตกดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบค่านิยมของสังคมไทยกับค่านิยมตะวันตก

ที่มา : ปรับจาก Joungtrakul and Teparagul, 2012, pp.152.
จากตารางที่ 1 ข้างต้นจะเห็นว่าค่านิยมของสังคมไทยทีน่ ำ� มาพิจารณาเปรียบเทียบกับค่านิยมตะวันตกนีจ้ ะมีความแตกต่าง
กันแบบเป็นตรงกันข้าม เนื่องจากค่านิยมประชาธิปไตยเป็นค่านิยมตะวันตก การปฏิรูปสังคมไทยให้เป็นสังคมประชาธิปไตย
จึงจ�ำเป็นต้องปฏิรูปค่านิยมไทยไปสู่ค่านิยมประชาธิปไตยโดยต้องค�ำนึงถึงค่านิยมตะวันตกประกอบด้วย
ส่วนค่านิยมที่ก�ำหนดขึ้นนั้นในที่นี้จะน�ำเสนอค่านิยม 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แก่
(1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม (3) กตัญญู
ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ (4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม (5) รักษาวัฒนธรรมประเพณี
ไทยอันงดงาม (6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน (7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขทีถ่ กู ต้อง (8) มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูน้ อ้ ยรูจ้ กั การเคารพผูใ้ หญ่ (9) มีสติ รูต้ วั รูค้ ดิ รูท้ ำ�
รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (10) รู้จักด�ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ�ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�ำหน่าย
และพร้อมทีจ่ ะขยายกิจการเมือ่ มีความพร้อม เมือ่ มีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี (11) มีความเข้มแข็งทัง้ ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อ�ำนาจ
ฝ่ายต�่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา (12) ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง (สถาบันพระปกเกล้า. http://www.wiki.kpi.ac.th : retrieved 21 October 2017) ค่านิยม
ดังกล่าวนี้มีทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้าน ซึ่งผู้คัดค้านเห็นว่าเป็นค่านิยมที่ต่อต้านความเป็นประชาธิปไตย (สถาบันพระปกเกล้า.
http://www.wiki.kpi.ac.th: retrieved 21 October 2017)
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ค่านิยมประชาธิปไตย
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็น
แนวคิดแบบตะวันตก หมายถึงการ ปกครองของประชาชน
โดยแต่ละเอกบุคคลมีสิทธิในการออกเสียงเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ท�ำโดยถือเอาเสียงข้างมากตัดสิน (Carr, 2016. Democracy :
Who invented democracy/ http://www.quart.us :
retrieved 21 October 2017) การถือเอาเสียงข้างมากใน
การตัดสินใจเรือ่ งต่างๆ รวมทัง้ การออกกฎหมายมาบังคับใช้
จึงเป็นลักษณะการปกครองแบบจากล่างขึ้นบน การปกครอง
แบบประชาธิปไตยในยุคแรกเกิดขึ้นที่กรุงเอเธนส์ เมื่อ 510 ปี
ก่อนคริสตกาล (510 BC) (Carr, 2016. Democracy : Who
invented democracy/ http://www.quart.us: retrieved 21
October 2017) จากนั้นแนวคิดนี้ได้กระจายออกไปอย่าง
กว้างขวาง ในประเทศอังกฤษเริ่มต้นเมื่อพระเจ้าจอห์นแห่ง
อังกฤษ ทรงลงพระปรมาภิไธยใน Magna Carta or Great
Charter หรือกฎบัตรใหญ่แห่งอิสรภาพ เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน
1215 ก�ำหนดให้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายโดยเสมอภาค
กัน รวมทั้งพระมหากษัตริย์ด้วย (Magna Carta-British
History. http://www.history.com, retrieved 21 October
2017) มีความเสมอภาคทางกฎหมายโดยเฉพาะประเด็นสิทธิ
ทีจ่ ะไม่ถกู จ�ำคุกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Chivers, 2017. From
Magna Carta to universal suffrage, the 1000-year history
of British democracy. http://www.telegraph.co.uk:
retrieved 21 October 2017) ต่อมาในปี 1776 อาณานิคม
อเมริกาได้ประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ และได้ใช้กฎบัตรใหญ่
แห่งอิสรภาพนีเ้ ป็นแม่แบบในการก�ำหนดโครงสร้างและเนือ้ หา
ของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา (Magna Carta-British
History. http://www.history.com, retrieved 21 October
2017)
หลักการพืน้ ฐานส�ำคัญของประชาธิปไตยอยูท่ อี่ สิ รภาพ
(Liberty) ความเท่าเทียม (Equality) และความยุติธรรม
(Justice) อันเป็นค่านิยมพื้นฐานของระบอบการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย ค่านิยมประชาธิปไตยสนับสนุนความเชื่อที่ว่า
ความสงบเรียบร้อยของสังคมสามารถเกิดขึน้ ได้ในขณะทีต่ อ้ ง
รักษาเสรีภาพ แต่ความสงบเรียบร้อยกับเสรีภาพต้องสมดุลกัน
(Democratic Values - Liberty, Equality, Justice, http://
www.ushistory.org/gov/ld.asp: retrieved 21 October
2017) ส�ำหรับตัวอย่างค่านิยมประชาธิปไตยที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนปรากฏในค�ำประกาศอิสรภาพและในรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย (1) ชีวิต (Life) พลเมืองแต่ละคน
มีสิทธิที่จะปกป้องชีวิตของตนเอง (2) อิสรภาพ (Liberty)
รวมถึงเสรีภาพในการทีจ่ ะเชือ่ ในสิง่ ทีต่ นเองต้องการ เสรีภาพ
ในการเลือกเพื่อน และเสรีภาพที่จะมีความคิดและความเห็น
เป็นของตนเอง เสรีภาพในการแสดงความคิดในที่สาธารณะ
สิทธิในการที่จะประชุมเป็นกลุ่ม สิทธิในการที่จะมีงานท�ำ
ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือธุรกิจ (3) การแสวงหาความสุข
(Pursuit of Happiness) พลเมืองแต่ละคนสามารถหาความสุข
ตามแนวทางของตนได้ตราบที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น (4) ความยุติธรรม (Justice) คนทุกคนควรจะได้รับ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในความได้เปรียบและเสียเปรียบ
ของประเทศ ไม่ควรให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดหรือกลุ่มใด
(5) ประโยชน์สว่ นรวม (Common Good) พลเมืองควรท�ำงาน
ร่วมกันเพือ่ ประโยชน์ของทุกคน รัฐบาลควรออกกฎหมายเพือ่
ประโยชน์ของทุกคน (6) ความเท่าเทียม (Equality) ทุกคน
ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกัน ไม่ว่าบิดามารดาหรือปู่ย่า
ตายายจะเกิดที่ใด มีเชื้อชาติใด นับถือศาสนาใด หรือมีเงิน
เท่าใด พลเมืองทั้งปวงมีความเท่าเทียมทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจ (7) ความจริง (Truth) รัฐบาลและพลเมือง
ไม่ควรโกหก (8) ความหลากหลาย (Diversity) ความแตกต่าง
ทางภาษา การแต่งกาย อาหาร สถานที่เกิดของบิดามารดา
ปู่ย่าตายาย เชื้อชาติ ศาสนา ไม่เพียงเป็นสิ่งที่อนุญาตให้มี
แต่เป็นการยอมรับว่าเป็นสิ่งส�ำคัญ (9) อ�ำนาจอธิปไตย
มาจากปวงชน (Popular Sovereignty) อ�ำนาจของรัฐบาล
มาจากประชาชน (1) ความรักชาติ (Patriotism) หมายถึง
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การอุทิศตนเพื่อประเทศและค่านิยมร่วมประชาธิปไตยที่พูด
และท�ำ (Core Democratic Values Defined, https://
www.learningtogive.org: retrieved 21 October 2017)
นอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกายังได้ก�ำหนด
ความเชือ่ พืน้ ฐานอันเป็นค่านิยมร่วมประชาธิปไตยไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) การปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) (2) การแบ่งแยก
อ�ำนาจ (Separation of Powers) (3) รัฐบาลเป็นตัวแทน
(Representative Government) (4) การตรวจสอบและถ่วงดุล
(Checks and Balance) (5) สิทธิส่วนบุคคล (Individual
Rights) (6) เสรีภาพในศาสนา (7) การใช้อ�ำนาจร่วมกันสอง
ระดับ (Federalism) (8) พลเรือนควบคุมทหาร (Civilian
Control of the Military) (Core Democratic Values List,
https://1.cdn.edl.io: retrieved 21 October 2017)
จากการพิ จ ารณาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย มรวมถึ ง
ลักษณะของค่านิยมไทยและค่านิยมประชาธิปไตยแล้วจะ
เห็นว่าค่านิยมไทยกับค่านิยมตะวันตกนั้นส่วนใหญ่มีความ
แตกต่างกันแบบตรงกันข้าม และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
กับค่านิยมประชาธิปไตยแล้วมีบางส่วนที่อาจจะเป็นไปได้
ยากในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ค่านิยมประชาธิปไตย เช่น
ประเด็นเกี่ยวกับพลเรือนเป็นผู้ควบคุมทหาร เป็นต้น ดังนั้น
จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาหาแนวทางในการที่จะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยให้
ส่งเสริม สนับสนุน หรือสอดคล้องกับค่านิยมประชาธิปไตย
ต่อไป
แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูป
ค�ำว่า “ปฏิรูป” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “reform”
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546,
น.648 ) ให้ความหมายว่า คือ “ปรับปรุงให้สมควร เช่น ปฏิรปู
บ้านเมือง” เป็นต้น ส่วน Macmillan English Dictionary for
Advanced Learners (2002, pp.1186) ได้ให้ความหมายของ
ค�ำว่า “reform” ไว้ 3 ประการ ซึง่ สามารถสรุปความเป็นภาษา
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ไทยได้ว่า (1) การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งที่จะแก้ไขสถานการณ์
ที่ผิดหรือไม่เป็นธรรม หรือการท�ำให้ระบบท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิผล (2) เพือ่ ปรับปรุงสถานการณ์โดยการแก้ไขสิง่ ทีผ่ ดิ
หรือไม่เป็นธรรม หรือท�ำให้ระบบท�ำงานมีประสิทธิผลมากขึน้
(3) เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองหรือของบุคคลอื่นเพื่อ
ไม่ให้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายอีกต่อไป
ดังนัน้ การปฏิรปู จึงเป็นการเปลีย่ นแปลงทัง้ พฤติกรรม
และระบบเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงระบบให้สามารถท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิผลมากขึน้ การปฏิรปู จึงเป็นการเปลีย่ นแปลง
จากสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นหรือให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้น ใน
การปฏิรูปจึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยไปสู่ค่านิยม
ในสังคมประชาธิปไตย ในส่วนนี้จะได้น�ำเสนอแนวคิดหรือ
ทฤษฎีการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญและเกีย่ วข้องเพือ่ เป็นแนวทาง
ในการพิจารณาต่อไป

แบบจ�ำลองทฤษฎีสนาม (Field Theory) : แบบจ�ำลองนีเ้ ป็นแบบจ�ำลองการเปลีย่ นแปลงในยุคต้นๆ แบ่งเป็นสามขัน้ ตอน
(Lewin, 2000 orig. 1951) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 : แบบจ�ำลองการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีสนาม
ที่มา : Change management model-Lewin, https:// www.pinterest.com: retrieved 22 October 2017.
จากภาพที่ 1 กระบวนการเปลีย่ นแปลงแบ่งเป็นสามขัน้ ตอน คือ (1) การเตรียมความพร้อมให้คนพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
ที่เรียกว่าการละลายน�้ำแข็ง (Unfreeze) คือการละลายพฤติกรรมเดิมและท�ำให้คนมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง (2) ด�ำเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change : Implementation) คือการจัดการให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมไปสู่สิ่งใหม่ตามที่ต้องการหรือที่ก�ำหนดวางแผนไว้ (3) การท�ำให้การเปลี่ยนแปลงยั่งยืนหรือการท�ำให้แข็งตัว (Refreeze
or Making it Stick) แบบจ�ำลองนี้ง่ายแก่การท�ำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม แต่ในการน�ำไปใช้จะต้องก�ำหนด
รายละเอียดแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนซึ่งในแต่ละกรณีอาจไม่เหมือนกัน ในการน�ำไปใช้จึงต้องมีการวางแผนที่เรียกว่า
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน (Planned Change) (Lewin, 2000 orig. 1951 ; Swanson & Holton III, 2001)
แบบจ�ำลองความสอดคล้องต้องกัน (Congruence Model) : แบบจ�ำลองนี้เสนอแนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ขนาดใหญ่ (Large-scale Change) (Nadler & Tushman, 1980, 1989) โดยเสนอว่าไม่มีรูปแบบที่ดีที่สุดในการจัดองค์การ
และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้แบ่งการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 4 ประเภท ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 : ประเภทของการเปลี่ยนแปลง 4 แบบ
ที่มา : Nadler and Tushman, 1989, 196.
จากภาพที่ 2 จะเห็นว่ามีแกนด้านแนวตั้งและแกนด้านแนวนอน เมื่อมองตามแกนแนวตั้งมีสองประเภท คือ (1) ประเภท
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีความมุ่งหมายที่จะชิงความได้เปรียบของ
สถานการณ์ทคี่ าดการณ์ไว้ลว่ งหน้า (2) ประเภทตัง้ รับ เกิดขึน้ ตามเหตุจำ� เป็นของสภาพแวดล้อมหรือแรงบีบคัน้ ทีไ่ ม่ได้คาดหมาย
แกนแนวนอนมีการเปลี่ยนแปลงสองประเภทเช่นกัน (1) คือ ประเภทค่อยเป็นค่อยไป จะเกี่ยวข้องกับการปรับ (Adjustments)
ระบบย่อยตามที่จ�ำเป็นเพื่อรักษาองค์การให้เป็นไปตามทางเดินที่เลือกไว้ (2) ประเภทยุทธศาสตร์เป็นการเปลี่ยน (Alter)
รูปแบบหรือทิศทางทั้งหมดขององค์การ
ผลของการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 4 แบบคือ (1) แบบปรับแต่ง (Tuning) แบบนี้
เป็นปกติธรรมดาทีส่ ดุ มีความรุนแรงน้อยทีส่ ดุ และเป็นแบบทีม่ คี วามเสีย่ งน้อยทีส่ ดุ (2) แบบปรับตัว (Adaptation) เช่นเดียวกับ
การปรับแต่งการปรับตัวเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่การเปลี่ยนแปลงแบบนี้เป็นการตั้งรับหรือ
สนองตอบปัญหาที่มาจากภายนอกที่เกิดขึ้นหรือสนองตอบต่อเหตุการณ์หรือแรงบีบคั้นที่มีต่อองค์การ (3) แบบเปลี่ยนแปลง
ใหม่ (Re-orientation) เป็นแบบคาดการณ์ล่วงหน้าและแบบยุทธศาสตร์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการดัดกรอบเดิม (Frame
Bending) เนื่องจากองค์การได้เปลี่ยนทิศทางที่ส�ำคัญ แต่ก็ไม่ถึงกับแตกหักจากวิธีการเก่าขององค์การ (4) แบบการสร้างใหม่
(Re-creation) ความบีบคั้นของการแข่งขันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและเสี่ยงที่สุด การเปลี่ยนแปลงแบบนี้
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการหักกรอบเดิม (Frame Breaking) (จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2553ก, ค) แบบจ�ำลองนี้มีประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ปญั หาและช่วยให้สามารถหาแนวทางในการเปลีย่ นแปลงเพือ่ แก้ไขปัญหาได้ (Congruence Model. https://leg4.
wikispaces.com/Congruence+Model : retrieved 23 October 2017) รวมทั้งช่วยให้เข้าใจพลวัตของการเปลี่ยนแปลงได้
ดีขึ้น (Mercer Delta Consulting LLC, 2003) นอกจากนี้ ยังออกแบบมาส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ จึงสามารถน�ำมา
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยได้โดย พิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงค่านิยมใด จะต้องใช้วิธีการเปลี่ยนแปลง
แบบใดที่เหมาะสมที่สุดที่จะก่อให้เกิดค่านิยมประชาธิปไตยขึ้นในสังคมไทย
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แบบจ�ำลองการเปลี่ยนแปลงแบบ 8 ขั้นตอน (8 Steps to Change Management) : แบบจ�ำลองนี้มีแปดขั้นตอน
(J. P. Kotter, 2002, 2007, 2012) ดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ (1) ก�ำหนดส�ำนึกแห่งความเร่งด่วน (Establishing
a sense of urgency) ด้วยการตรวจสอบสภาพความเป็นจริงทางการตลาดและการแข่งขัน ระบุและปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
วิกฤตการณ์ทั้งที่เป็นอยู่และที่อาจเกิดขึ้นหรือโอกาสที่ส�ำคัญ (2) สร้างแนวทางความร่วมมือ (Creating the guiding coalition)
โดยตั้งกลุ่มที่มีอ�ำนาจเพียงพอที่จะท�ำการเปลี่ยนแปลง แล้วท�ำให้กลุ่มท�ำงานร่วมกันเหมือนทีมงาน (3) พัฒนาวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ (Developing a vision and strategy) โดยการสร้างวิสัยทัศน์เพื่อช่วยน�ำทางความพยายามในการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อใช้ด�ำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ (4) สื่อสารวิสัยทัศน์ (Communicating the change vision) โดย
ใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารทุกอย่างทีม่ เี พือ่ สือ่ สารอย่างต่อเนือ่ งให้ทกุ คนพบกับวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ และใช้แนวทางความร่วมมือ
เป็นแบบจ�ำลองพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงาน (5) มอบอ�ำนาจในการปฏิบัติการแบบกว้าง (Empowering broad-based
action) โดยก�ำจัดสิ่งกีดขวาง แล้วท�ำการเปลี่ยนแปลงระบบหรือโครงสร้างที่ขัดขวางวิสัยทัศน์ การเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน

ภาพที่ 3 : แบบจ�ำลองการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอน
ที่มา : 8 Steps to Change Management, https:// www.pinterest.com : retrieved 22 October 2017.
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การด�ำเนินงานแบบเสี่ยงและแบบที่ไม่เป็นความคิดดั้งเดิม (6) สร้างชัยชนะระยะสั้น (Generating short-term wins) โดย
วางแผนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลงานที่เห็นได้ชัดเจนหรือ “ชัยชนะ” และ สร้างชัยชนะให้เกิดขึ้น พร้อมให้การยอมรับและให้
รางวัลอย่างชัดเจนแก่ผู้ก่อให้เกิดชัยชนะ (7) รวบรวมผลที่เกิดขึ้นและผลิตการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น (Consolidating gains and
producing more change) โดยให้เครดิตทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ เปลีย่ นระบบโครงสร้างและนโยบายทัง้ ปวงทีไ่ ม่เหมาะสมไปกันไม่ได้ และ
ที่ไม่เหมาะกับวิสัยทัศน์ในการแปลงโฉม ด�ำเนินการจ้าง เลื่อนขั้น และพัฒนาพนักงานที่สามารถด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงตาม
วิสัยทัศน์ และสร้างกระบวนการใหม่ที่เข้มแข็งโดยใช้โครงการใหม่ แนวทางและสื่อน�ำการเปลี่ยนแปลงใหม่ (8) สร้างแนวทาง
ใหม่ที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม (Anchoring new approaches in the culture) ด้วยการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
โดยเน้นพฤติกรรมทีเ่ น้นลูกค้าและผลิตภาพความเป็นผูน้ ำ� และการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิผลมากกว่าเดิม และสร้างความเชือ่ มโยง
ระหว่างพฤติกรรมใหม่และความส�ำเร็จขององค์กร พร้อมทั้งพัฒนาแนวทางในการพัฒนาผู้น�ำและแผนทดแทน (จ�ำเนียร จวง
ตระกูล, 2553ก,ค) แบบจ�ำลองนี้มีประโยชน์ในการน�ำมาปรับใช้ในการก�ำหนดกระบวนการปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยเพื่อให้
ได้ค่านิยมที่จะน�ำสังคมไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตย
แบบจ�ำลองแอดการ์ (ADKAR Model) : แบบจ�ำลองนีม้ หี า้ ส่วนคือ (1) การรับรู้ (Awareness) (2) ความปรารถนา (Desire)
(3) ความรู้ (Knowledge) (4) ความสามารถ (Ability) (5) การเสริมแรง (Reinforcement) (Hiatt, 2006 ; What is the ADKAR
Model, https://www.prosci.com/adkar/adkar-model: retrieved 22 October 2017) ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 : แบบจ�ำลอง ADKAR
ที่มา : Prosci ADKAR Model, https://www.pinterest.com : retrieved 22 October 2017.
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จากภาพที่ 4 การจัดการการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นด้วยการท�ำความเข้าใจความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจลักษณะธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง (Awareness) จากนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีความปรารถนาที่จะให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคือการให้การสนับสนุนและเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลง (Desire) ต่อมาก็ต้องมีความรู้ คือรู้ว่าจะเปลี่ยนอย่างไร
น�ำทักษะใหม่และพฤติกรรมใหม่มาใช้ปฏิบัติ (Knowledge) จากนั้นน�ำไปสู่ความสามารถมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงและก่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ (Ability) แล้วท�ำการเสริมแรงหรือตอกย�้ำด้วยการท�ำให้การเปลี่ยนแปลงยั่งยืน สร้างวัฒนธรรมและความ
สามารถเพื่อท�ำให้การเปลี่ยนแปลงประสบความส�ำเร็จ (Reinforcement) แบบจ�ำลองนี้มีความเรียบง่าย แต่มีพลังเนื่องจากได้
น�ำเอาปัจจัยที่ส�ำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาบูรณาการเข้าด้วยกันซึ่งสามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการจัดการปฏิรูป
ค่านิยมของสังคมไทยได้
แบบจ�ำลองต้นไม้สามต้น (The Three Tree Model) : แบบจ�ำลองนี้พัฒนาขึ้นโดย จ�ำเนียร จวงตระกูล เมื่อปี 2548
(2005) (Joungtrakul, 2009) ประเด็นส�ำคัญของแบบจ�ำลองนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง การจัดการการเปลี่ยนแปลงใดๆ
จะต้องท�ำให้ครบวงจรทั้งสามส่วน คือ โครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรม ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 : กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวม 3 ส่วน
ที่มา : ดัดแปลงจาก จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2553ข, น. 51.
จากภาพที่ 5 เป็นการเปรียบเทียบการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวม 3 ส่วน ว่าเหมือนกับการที่จะน�ำคนข้าม
แม่น�้ำจากฝั่งแม่น�้ำที่อยู่ด้านซ้ายมือไปยังฝั่งขวามือของภาพ ซึ่งส่วนของโครงสร้างคือวิสัยทัศน์และเป้าหมายก็คือการที่คนจะ
เดินข้ามแม่นำ�้ จากฝัง่ ซ้ายมือไปอยูฝ่ ง่ั ขวามือ ส่วนของกระบวนการคือสะพานทีใ่ ช้เป็นทางให้คนเดินข้ามแม่นำ�้ ส�ำหรับส่วนของ
พฤติกรรมก็คือการที่คนเดินทางตามสะพานและข้ามแม่น�้ำไปอยู่ฝั่งขวามือส�ำเร็จ การที่จะท�ำให้คนเดินตามสะพานข้ามแม่น�้ำ
จากฝั่งซ้ายมือไปอยู่ฝั่งขวามือนั้น เราจ�ำเป็นที่จะต้องเตรียมการหลายอย่างทั้งด้านปทัสถานและค่านิยม
ส่วนที่สอง คือการเปลี่ยนแปลงจะต้องค�ำนึงถึงค่านิยม ถ้าค่านิยมไม่เปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดและไม่ยั่งยืน
ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 : การน�ำเอาค่านิยมประชาธิปไตยซึ่งเป็นค่านิยมตะวันตกมาใช้กับสังคมไทย
ที่มา : ดัดแปลงจาก จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2553ข, น. 52.
จากภาพที่ 6 เป็นการเปรียบเทียบเพื่อชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยเมื่อปี 2475 เป็นการ
น�ำเอาค่านิยมประชาธิปไตยแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในสังคมไทยโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ต้นไม้ต้นที่หนึ่งแทนต้นไม้
ตะวันตกที่เป็นค่านิยมประชาธิปไตยสืบทอดต่อเนื่องมาหลายพันปี ต้นไม้ต้นที่สองแทนต้นไม้ไทยที่เป็นค่านิยมไทยสืบทอด
ต่อเนื่องมาประมาณ 800 ปี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (การ
ใช้อ�ำนาจปกครองจากบนลงล่าง) มาเป็นแบบประชาธิปไตย (การใช้อ�ำนาจปกครองจากล่างขึน้ บน) เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รุนแรง เปรียบได้กับการตัดล�ำต้นของต้นไม้ไทยทิ้งไปแล้วน�ำเอาล�ำต้นของต้นไม้ประชาธิปไตยตะวันตกมาเสียบต่อเป็นต้นไม้
ต้นที่สาม ท�ำให้เกิดช่องว่างเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมให้เป็นค่านิยมประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงจึงไม่เกิด แม้นับ
ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 85 ปีแล้วก็ตาม
ส่วนที่สาม เป็นข้อเสนอในการด�ำเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ค้างอยู่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้สมบูรณ์ โดยจะ
ต้องท�ำสามอย่างพร้อมกันต่อเนื่องไป เปรียบกับการจัดการต้นไม้สามต้น คือต้นไม้ไทยเดิม ต้นไม้ไทยพัฒนา และต้นไม้ไทย
ใหม่ ดังแสดงในภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 : การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางของแบบจ�ำลองต้นไม้สามต้น
ที่มา : ดัดแปลงจาก จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2553ข, น. 56.
จากภาพที่ 7 อธิบายได้ว่า ต้นไม้ต้นที่หนึ่ง ต้องค้นหาสิ่งที่ดีท่ีมีอยู่คือค่านิยมไทยที่ส่งเสริมประชาธิปไตยมาใช้เพื่อ
ให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เรียกว่าเป็นการพัฒนาเอกลักษณ์ไทย (Identity Identification and Development : I&D) ในขณะ
เดียวกันต้นไม้ตน้ ทีส่ อง ก็ตอ้ งพยายามปรับค่านิยมประชาธิปไตยให้เข้ากับค่านิยมไทย เป็นการคัดลอกแล้วน�ำมาพัฒนาต่อยอด
(Copy and Development : C&D) และต้นไม้ต้นที่สาม เป็นการสร้างค่านิยมใหม่ขึ้นมาเป็นค่านิยมประชาธิปไตยของไทย
(Research and Development : R&D) แบบจ�ำลองนี้มีข้อเสนอสามส่วนคือ จะต้องจัดการการเปลี่ยนแปลงให้ครบวงจร เน้น
การเปลี่ยนแปลงค่านิยม และเสนอแนะให้ด�ำเนินการต่อเนื่องให้การเปลี่ยนแปลงเกิดผลอย่างสมบูรณ์ จึงสามารถน�ำมาเป็น
แนวทางในการพิจารณาด�ำเนินการปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยได้
แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสังคมย่อมเกี่ยวข้องกับคน หากคนไม่เปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงย่อมไม่เกิดขึ้น การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงจึงต้องท�ำให้คนมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างความพร้อมและลดหรือขจัดการต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลง ในที่นี้จะน�ำเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสองแนวคิดดังต่อไปนี้
แนวคิดบัวสี่เหล่าตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมานานกว่า 2,500 ปีแล้วว่า คนสามารถแบ่งออก
ได้เป็นสี่กลุ่ม (บัวสี่เหล่า, https://phatpark.wordpress.com : retrieved 22 October 2017) ดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 : บัวสี่เหล่า
ที่มา : ดัดแปลงจาก บัวสี่เหล่า, https://phatpark.wordpress.com : retrieved 22 October 2017.
จากภาพที่ 8 จะเห็นภาพดอกบัวสี่กลุ่มที่ใช้แทนการแบ่งคนออกเป็นสี่กลุ่มเปรียบเสมือนบัวสี่เหล่า (บัวสี่เหล่า, https://
phatpark.wordpress.com : retrieved 22 October 2017) กล่าวคือ (1) บัวพ้นน�ำ้ เปรียบได้กบั คนทีม่ คี วามเฉลียวฉลาด สามารถ
เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้โดยง่าย มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (2) บัว
เสมอน�้ำ เปรียบได้กับคนที่มีสติปัญญาปานกลาง ต้องการข้อมูลและค�ำอธิบายเพิ่มเติมจ�ำนวนหนึ่งจึงสามารถเรียนรู้ได้ เมื่อได้
เรียนรูแ้ ล้วก็จะกลายเป็นบัวพ้นน�ำ้ ต่อไป (3) บัวในน�ำ้ เปรียบเสมือนคนทีไ่ ม่มสี ติปญั ญาและไม่เฉลียวฉลาดเหมือนคนกลุม่ ทีห่ นึง่
และสอง แต่ถา้ ได้รบั ข้อมูล ค�ำอธิบายความช่วยเหลือต่างๆ ก็สามารถทีจ่ ะเรียนรูไ้ ด้ แต่อาจต้องใช้เวลาและความช่วยเหลือมาก
แต่ก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้เช่นกัน (4) บัวใต้น�้ำ เปรียบเสมือนคนโง่และไม่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้หรือปรับตัว ไม่เป็นตัวของ
ตัวเอง และอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อคนอื่นๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเท่านั้น แนวคิดนี้แม้ว่า
จะมีอายุยาวนานกว่า 2,500 ปีแล้ว แต่กย็ งั สามารถน�ำมาใช้กบั การจัดการการเปลีย่ นแปลงได้ กล่าวคือจัดให้มกี ารประเมินความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของคนแล้วแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม และเข้าถึงกลุ่มที่หนึ่งก่อน เพื่อท�ำความเข้าใจและน�ำมาช่วยเป็นสื่อ
น�ำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และตามด้วยกลุ่มที่ 2 เพื่อเพิ่มกลุ่มที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นและ
อาจต้องใช้เวลากับกลุ่มที่ 3 มากขึ้น ส่วนกลุ่มที่ 4 นั้นให้ข้อมูลและค�ำชี้แจงท�ำความเข้าใจตามกระบวนการและตามควรแก่
กรณี หากมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็ด�ำเนินการจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามควรแก่กรณี
ทฤษฎีการกระจายนวัตกรรม ทฤษฎีนี้ Roger ได้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 1962 (Rogers, 1983) ระบุว่าโดยทั่วไปแล้วในสังคม
จะประกอบด้วยคน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คือ นักนวัตกรรม มีประมาณร้อยละ 2.5 กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ยอมรับโดยเร็ว มีประมาณ
ร้อยละ 13.5 กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่ยอมรับเร็วกลุ่มใหญ่ มีประมาณร้อยละ 34 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ยอมรับทีหลังมีประมาณร้อยละ 34
เช่นกัน และกลุ่มที่ 5 กลุ่มล้าหลังมีประมาณร้อยละ 16 ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 : ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของคนห้ากลุ่ม
ที่มา : Rogers, 1983, pp.247.
ทฤษฎีนมี้ สี ว่ นคล้ายคลึงกับทฤษฎีบวั สีเ่ หล่าของพระพุทธเจ้าซึง่ สามารถน�ำมาปรับใช้ในการปฏิรปู ค่านิยมของสังคมไทย
ไปสู่ค่านิยมประชาธิปไตยได้
แนวคิดเกี่ยวกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งมองในทางตรงกันข้ามกับความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ
ถ้าหากคนที่อยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้น
หรือไม่รนุ แรง แต่โดยธรรมชาติแล้วความพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงของคนจะต่างกันดังทีไ่ ด้ศกึ ษามาแล้วข้างต้นนัน้ ในการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง นอกจากจะต้องสร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของคนแล้วยังจ�ำเป็นต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ควบคู่ไปด้วย
สาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมาจากสาเหตุหลายประการ Armstrong (2010)
เสนอว่า (1) การช็อกจากการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่อาจมีผลทางลบ (2) ความกลัวทางด้านเศรษฐกิจ (3) ความ
ไม่สะดวกสบาย (4) ความไม่แน่นอน ก่อให้เกิดความวิตกกังวล (5) ความกลัวด้านสัญลักษณ์ (6) คุกคามความสัมพันธ์
ส่วนบุคคล (7) คุกคามต่อสถานภาพและทักษะ (8) ความกลัวในด้านความสามารถ ในขณะที่ Kreitner (2007) เห็นว่าสาเหตุ
ของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย (1) เกิดความประหลาดใจ (2) ความเฉื่อยชา (3) ความเข้าใจผิดหรือความไม่รู้
หรือขาดข้อมูล (4) คุกคามสภาพการจ้างงาน
การจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การที่จะสามารถจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้ดีน้ันจะต้องวิเคราะห์
หาสาเหตุของการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงแล้วใช้วธิ กี ารทีเ่ หมาะสมในการจัดการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงในแต่ละกรณี วิธกี าร
เอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปแล้วประกอบด้วย (1) การให้การศึกษาและการสื่อสาร (2) การให้มีส่วนร่วม
และเข้ามาเกี่ยวข้อง (3) การอ�ำนวยความสะดวกและสนับสนุน (4) การเจรจาและท�ำข้อตกลง (5) การปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมและการน�ำมาเป็นพวก (6) การบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม (Kreitner, 2007)
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กล่าวโดยสรุป การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมีหลายสาเหตุ ดังนั้น ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง
ประเด็นการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและหาแนวทางป้องกันและแก้ไขและจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการ
สร้างความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงควบคู่กันไปด้วย
กรณีศกึ ษาการเลิกทาสและการเปลีย่ นแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
จ�ำเนียร จวงตระกูล (Joungtrakul, 2016) ได้ศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยคือกรณีการเลิกทาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี 2417
และมาสิน้ สุดในปี 2448 ซึง่ ใช้เวลา 31 ปี กับกรณีการเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 พบว่า การด�ำเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบตรงกันข้ามที่ส�ำคัญสรุปได้
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : เปรียบเทียบการเลิกทาสและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย

ที่มา : Joungtrakul, 2016, pp.34-52.
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ผลการสังเคราะห์วรรณกรรมเป็นแบบจ�ำลองกระบวนการเพื่อการปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยสู่สังคม
ประชาธิปไตย
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นผูเ้ ขียนได้นำ� มาสังเคราะห์เป็นแบบจ�ำลองการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ปฏิรปู ค่านิยมของสังคม
ไทยโดยใช้ชื่อว่า “แบบจ�ำลองแววเรี่ยม : VAVRIEM Model” ดังแสดงในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 : แบบจ�ำลองการเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทย-แบบจ�ำลองแววเรี่ยม : VAVRIEM Model
จากภาพที่ 10 จะเห็นว่า แบบจ�ำลองการเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยที่สร้างขึ้นใหม่นี้มีกระบวนการ
7 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การก�ำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนของสังคมไทย (Create Share Vision : V) (2) การ
สร้างความตระหนักรับรู้ในวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสังคมไทย (Awareness of Share Vision : A) (3) การระบุค่านิยมร่วม
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสังคมไทย (Create Share Values : V) (4) การสร้างความพร้อมและการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมร่วมของสังคมไทย (Create Readiness and Acceptance : R) (5) การน�ำค่านิยมร่วมของ
สังคมไทยที่ได้คัดสรรแล้วสู่การปฏิบัติ (Implementation of Share Values : I) (6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
(Evaluation of Implementation Process : E) (7) การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Monitoring and
Take Corrective Actions : M) โดยในที่นี้จะตั้งชื่อแบบจ�ำลองนี้ตามชื่อย่อภาษาอังกฤษของแต่ละขั้นตอนคือ VAVRIEM และ
ในล�ำดับต่อไปจะได้น�ำเสนอแนวทางการน�ำแบบจ�ำลอง “แววเรี่ยม : VAVRIEM Model” นี้ไปใช้ปฏิบัติต่อไป
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แนวทางการน�ำแบบจ�ำลองการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ปฏิรปู
ค่านิยมของสังคมไทยสู่การปฏิบัติ
จากที่ได้สังเคราะห์วรรณกรรมและสร้างแบบจ�ำลอง
การเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยข้างต้นคือ
แบบจ�ำลอง “แววเรี่ยม : VAVRIEM Model” ซึ่งมีทั้งหมด
7 ขัน้ ตอน แล้วในล�ำดับต่อไปจะได้นำ� เสนอการน�ำแบบจ�ำลองนี้
ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ปฏิบัติต่อไปโดยจะได้อธิบาย
ในแต่ละขัน้ ตอนและเปรียบเทียบกับกรณีการเปลีย่ นแปลงการ
ปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตยพอสังเขปตามล�ำดับดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การก�ำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน
ของสังคมไทย
การก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมไทยไปสู่ค่านิยมประชาธิปไตยนั้นจะส่งผลให้เกิด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมอันจะเป็นการสร้างพลังร่วมให้
ความคิดความเห็นไปในทิศทางเดียวกันอันจะช่วยให้เกิด
การก�ำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะน�ำมาใช้ใน
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดผลส�ำเร็จต่อไป
การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2475 นั้นมีวิสัยทัศน์ที่ประกาศไว้ในประกาศ
ของคณะราษฎร์ (สถาบันพระปกเกล้า, https://wiki.kpi.
ac.th : retrieved 22 October 2017) แต่การสื่อสารและการ
ด�ำเนินการให้เกิดเป็นวิสัยทัศน์ร่วมของประชาชนไม่สามารถ
กระท�ำได้ด้วยประสบปัญหาต่างๆ รวมทั้งการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ ในเวลาต่อมา การปรับแต่ง
และการสื่อสารวิสัยทัศน์ประชาธิปไตยมิได้ด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนือ่ งและทัว่ ถึง จึงขาดความชัดเจนและไม่เกิดเป็นวิสยั ทัศน์
ร่วมของประชาชนทีจ่ ะเป็นเป้าหมายร่วมอันจะน�ำไปสูค่ า่ นิยม
ประชาธิปไตย ดังนั้น ในขั้นตอนที่หนึ่งนี้จึงจ�ำเป็นต้องระบุ
วิสยั ทัศน์ประชาธิปไตยของไทยให้ชดั เจนอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ เป็น
ฐานในการน�ำไปสู่การก�ำหนดค่านิยมร่วมประชาธิปไตยของ
ประชาชนไทยต่อไป (Hiatt, 2006 ; Joungtrakul, 2009, 2016 ;
J. P. Kotter, 2002, 2007, 2012)
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ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างความตระหนักรับรู้ในวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของสังคมไทย
การสร้างความตระหนักรับรู้จะช่วยให้คนที่อยู่ใน
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงมีความเข้าใจถึงความจ�ำเป็น
ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องสร้างความเข้าใจ
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้การศึกษา การสื่อสารด้วย
วิธีการต่างๆ ท�ำให้เกิดความปรารถนาที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ทีจ่ ะผลักดันให้การเปลีย่ นแปลงบรรลุผล การเปลีย่ นแปลงการ
ปกครองของไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 นั้นยังไม่บังเกิด
ผลสมบูรณ์เนื่องจากการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน
ยังไม่ลึกซึ้งและทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มรากหญ้าซึ่งเป็นคน
ส่วนใหญ่และเป็นผูม้ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ
จึงจ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้เกิด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมของประชาชน อันจะน�ำไปสู่การ
มีค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกันของประชาชนไทยและสังคม
ไทย (Hiatt, 2006 ; What is the ADKAR Model, https://
www.prosci.com/adkar/adkar-model: retrieved 22
October 2017)
ขั้นตอนที่ 3 : การระบุค่านิยมร่วมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของสังคมไทย
การระบุ ค ่ า นิ ย มร่ ว มที่ ส ่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
วิสัยทัศน์ประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งจ�ำเป็น การเปลี่ยนแปลง
การปกครองของประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 นั้น
เป็นการเปลีย่ นแปลงขนาดใหญ่และเป็นการเปลีย่ นแปลงอย่าง
รุนแรงและเฉียบพลัน (Nadler & Tushman, 1989) เนื่องจาก
จ�ำเป็นต้องปกปิดแผนการต่างๆ ไว้เป็นความลับ การรับรู้
ของประชาชนผู้ที่อยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจึงไม่มี
เพราะถูกจ�ำกัดอยู่ในกลุ่มผู้วางแผนการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วก็เผชิญกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
และปัญหาต่างๆ จ�ำนวนมาก ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ค่านิยมประชาธิปไตยจึงขาดหายไป อันเป็นการด�ำเนินการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ครบวงจร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงได้ด�ำเนินการไปแล้วเป็นเวลากว่า 85 ปี แต่การ
เปลี่ยนแปลงยังไม่บรรลุเป้าหมายจึงจ�ำเป็นต้องสร้างค่านิยม
ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น ซึ่ง Kotter ( 2002, 2007, 2012) ให้
ความส�ำคัญกับการสร้างค่านิยมภายหลังการเปลี่ยนแปลง
มากเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมและความยั่งยืน
การระบุ ค ่ า นิ ย มประชาธิ ป ไตยต้ อ งอาศั ย การวิ จั ย หลาย
รูปแบบ (Creswell, 2014) เพื่อค้นหาค่านิยมไทยที่ส่งเสริม
สนับสนุนประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ค้นหาค่านิยมไทยที่
ต่อต้านหรือไม่สง่ เสริมสนับสนุนประชาธิปไตยและด�ำเนินการ
ท�ำลายให้สิ้นไป อีกทั้งยังจะต้องค้นหาค่านิยมใหม่ที่ส่งเสริม
สนับสนุนประชาธิปไตยที่ยังไม่มีในสังคมไทยแล้วสร้างสรรค์
ให้เกิดขึ้นและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป (Hiatt, 2006;
Joungtrakul, 2009; J. P. Kotter, 2002, 2007, 2012)
ขั้นตอนที่ 4 : การสร้างความพร้อมและการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมร่วมของสังคมไทย
การสร้างความพร้อมและการยอมรับการเปลีย่ นแปลง
การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของคนที่อยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงนั้นหรือไม่ ถ้าคนไม่ยอมรับก็อาจเกิดการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปค่านิยมไทยไปสู่ค่านิยม
ประชาธิปไตยจึงจ�ำเป็นต้องสร้างความพร้อมและยอมรับที่
จะเปลีย่ นแปลงและมีการจัดการการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง
ด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น การให้การศึกษา การให้มสี ว่ นร่วม การ
แลกเปลี่ยนต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจอาศัยแนวคิดบัวสี่เหล่า
ของพระพุทธเจ้า (บัวสี่เหล่า, https://phatpark.wordpress.
com: retrieved 22 October 2017) และทฤษฎีการกระจาย
นวัตกรรมของ Rogers (1983) รวมทั้งแนวคิดการจัดการการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของ Armstrong (2010) และการ
เอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของ Kreitner (2007)
ประกอบกันเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 5 : การน�ำค่านิยมร่วมของสังคมไทยที่ได้คัดสรร
แล้วสู่การปฏิบัติ
การน�ำค่านิยมไทยที่ได้คัดสรรแล้วสู่การปฏิบัติจริง
ขั้นตอนนี้มีความส�ำคัญยิ่ง จ�ำเป็นต้องมีการวางแผน มีการ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ และด�ำเนินการให้ครบถ้วนกระบวนการ
และทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มรากหญ้า
ในสังคม วิธกี ารหรือกลยุทธ์ทจี่ ะใช้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
กลุม่ ขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมและบริบท ประการส�ำคัญคือความ
ทั่วถึง ทันการณ์ และต่อเนื่อง (Hiatt, 2006 ; Joungtrakul,
2009 ; J. P. Kotter, 2002, 2007, 2012 ; Kreitner, 2007 ; Lewin,
2000 orig. 1951 ; Nadler & Tushman, 1989 ; Rogers, 1983)
ขั้นตอนที่ 6 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ เป็นการท�ำให้
แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะบังเกิดผล การติดตามและ
ประเมินผลต้องกระท�ำอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ พบความส�ำเร็จก็นำ�
มาเผยแพร่และขยายผล มีการให้รางวัลแก่ความส�ำเร็จเพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้สร้างความส�ำเร็จมากขึ้นและเป็นตัวอย่างแก่
คนกลุ่มอื่น ในขณะเดียวกันหากพบปัญหาก็ด�ำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงอย่างทันท่วงที ประการส�ำคัญยิ่งก็คือจะต้องกระท�ำ
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ เช่น รายวัน
รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายครึง่ ปี และรายปี โดย
จะต้องมีการบันทึกและสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึงและทันกาล (Hiatt, 2006 ; Joungtrakul, 2009 ; J. P.
Kotter, 2002, 2007, 2012 ; Lewin, 2000 orig. 1951)
ขั้นตอนที่ 7 : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมของขั้นตอนนี้จะสอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอน
ของการด�ำเนินงาน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นธรรมชาติของการ
จั ด การการเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาหรื อ
ข้อขัดข้องต่างๆ ซึง่ จะต้องจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สำ� เร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี และท�ำให้การเปลี่ยนแปลงสามารถเดินหน้า
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บรรลุผลตามเป้าหมายได้และมีความยั่งยืน การด�ำเนินการ
ในขั้นตอนนี้จึงต้องอาศัยแนวคิดหลายแนวคิดผสมผสาน
กันไปตามบริบทต่างๆ (Armstrong, 2010 ; Hiatt, 2006 ;
Joungtrakul, 2009 ; J. P. Kotter, 2002, 2007, 2012 ; Kreitner,
2007 ; Lewin, 2000 orig. 1951 ; Nadler & Tushman, 1989 ;
Rogers, 1983) การท�ำให้การเปลี่ยนแปลงค่านิยมมีความ
ยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือเมื่อ
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วจะต้องท�ำให้สิ่งที่เกิดขึ้นตามที่
ต้องการนั้นมีการประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ต้องการ
ก็คือต้องท�ำให้ค่านิยมที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้วสิ ยั ทัศน์และเป้าหมายทีพ่ งึ ประสงค์ของสังคมไทยบรรลุผล
ที่ ส� ำ คั ญ คื อ จะต้ อ งก� ำ หนดให้ เ ป็ น วาระแห่ ง ชาติ เป็ น
ข้อผูกมัดของสังคมไทยที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ผูกมัดประชาชนทุกภาคส่วน ผูกมัดผู้น�ำ ผูกมัดนักการเมือง
นอกจากนี้ อาจจ�ำเป็นต้องออกกฎหมายมาบังคับว่าไม่ว่า
ใครหรือพรรคการเมืองใดจะมาเป็นรัฐบาล ก็จะต้องท�ำและ
ด�ำเนินการต่อไป ห้ามยกเลิกหรือเลื่อนการปฏิบัติออกไปเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นต้น
สรุปและเสนอแนะ
การเปลี่ ย นแปลงค่ า นิ ย มเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและมีความยั่งยืน ประเทศไทยได้
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นเวลากว่า 85 ปีแล้ว แต่
ประชาธิปไตยก็ยังไม่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน จึงจ�ำเป็น
ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโดยการปฏิ รู ป ค่ า นิ ย มให้ เ กิ ด
ค่านิยมประชาธิปไตยขึ้นในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลง
เป็นประชาธิ ปไตยจึ งจะเกิดขึ้น และมีความต่อ เนื่อ งและ
ยั่งยืน การปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยเพื่อให้ได้ค่านิยม
ที่สอดคล้อง ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขอย่างยั่งยืนต่อไป เป็นเรื่องส�ำคัญซึ่งจะต้องท�ำ
อย่างครบวงจรและต่อเนื่อง ประเด็นส�ำคัญยิ่งก็คือ การน�ำ
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การมีสว่ นร่วมของประชาชน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน
การมีความเห็นพ้องต้องกัน และการน�ำสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้การปฏิรูป
สังคมไทยบังเกิดเป็นผลส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของสังคมไทยตามที่วาดหวังไว้ได้ซึ่งก็คือ ประเทศไทยมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์อันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป
ทัง้ นี้ ในบทความนีไ้ ด้นำ� เสนอแบบจ�ำลองแววเรีย่ ม : VAVRIEM
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการ
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากแบบจ�ำลองนีส้ ร้างขึน้ จากการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมจ�ำนวนหนึ่งจึง
อาจจะไม่สามารถน�ำไปใช้แบบสามัญการ (Generalization)
ได้ จึงสมควรท�ำการวิจัยเพื่อทดสอบแบบจ�ำลองนี้ การวิจัย
อาจใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research)
(Creswell, 2014 ; Creswell & Plano Clark, 2007) คือ ท�ำทั้ง
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณตามยุทธศาสตร์
การวิจัยแบบผสมแบบใดแบบหนึ่ง เช่น การท�ำวิจัยทั้งสอง
อย่างควบคู่กันไปเพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัย (Concurrent
Triangulation) หรือท�ำการวิจัยแบบหนึ่งก่อนแล้วตามด้วย
อีกแบบหนึ่ง เช่น ท�ำการวิจัยเชิงปริมาณก่อนแล้วท�ำการวิจัย
เชิงคุณภาพเพื่ออธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Sequential
Explanatory) หรือท�ำการวิจัยเชิงคุณภาพก่อนแล้วท�ำการ
วิจัยเชิงปริมาณตามมาเพื่อส�ำรวจทดสอบหรือยืนยันผลการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Sequential Exploratory) (Creswell, 2014 ;
Creswell & Plano Clark, 2007) เป็นต้น อีกประการหนึ่ง
แบบจ�ำลองนี้สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและแบบ
จ�ำลองการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ในองค์การเป็นส่วนใหญ่ การน�ำ
มาใช้ในการจัดการการเปลีย่ นแปลงในสังคมอาจเป็นข้อจ�ำกัด
หนึ่งในทางปฏิบัติได้ ในการน�ำไปใช้จึงจ�ำเป็นต้องพิจารณา
ประเด็นนี้ประกอบด้วย
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