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การปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทย
เพื่อน�าประเทศไทยสู่สังคมประชาธิปไตย

บทคัดย่อ
บทความนีม้จีดุมุง่หมายทีจ่ะน�าเสนอกระบวนการปฏรูิปค่านิยมของสงัคมไทยเพือ่น�าประเทศไทยไปสูส่งัคมประชาธิปไตย 

โดยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ามาสังเคราะห์เป็นแบบจ�าลองเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปค่านิยมเพื่อการปฏิรูป

สังคมไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตย กระบวนการปฏิรปูค่านยิมของสังคมไทยตามแบบจ�าลองที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่เรยีกว่า “แบบ

จ�าลองแววเรี่ยม” (VAVRIEM  Model) ประกอบด้วย ขั้นตอนเจ็ดขั้น คือ (1) การก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนของ 

สังคมไทย (2) การสร้างความตระหนักรับรู้ในวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสังคมไทย (3) การระบุค่านิยมร่วมที่ส่งเสริมสนับสนุน 

วสิยัทศัน์และเป้าหมายของสงัคมไทย (4) การสร้างความพร้อมและยอมรับการเปลีย่นแปลงค่านิยมร่วมของสงัคมไทย (5) การน�า

ค่านิยมร่วมของสังคมไทยที่ได้คัดสรรแล้วสู่การปฏิบัติ (6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ และ (7) การแก้ไขปัญหาและ

ปรบัปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง แบบจ�าลองน้ีสามารถน�าไปพจิารณาปรับใช้ในการด�าเนินการต่อไปเพือ่ให้การเปลีย่นแปลง

การปกครองของไทยบรรลุผลและน�าประเทศไทยสู่สังคมประชาธิปไตยตามเป้าหมาย

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�า
ค่านิยมเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญยิ่งต่อความส�าเร็จ

ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม

จะบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่เพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กับ

การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนเป็นส�าคัญ ประเทศไทย

ได ้ เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจากระบอบ 

สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475  

นับถงึปัจจุบนัเป็นเวลา 85 ปีมาแล้ว แต่ปรากฏว่าการปกครอง

ของประเทศไทยกย็งัไม่ได้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบรูณ์ตาม 

เป้าหมายและตามเจตนารมณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ได้

ก�าหนดไว้ตัง้แต่ต้น สาเหตสุ�าคญัส่วนหน่ึงทีก่ารเปลีย่นแปลง

ไม่บรรลุผลเน่ืองมาจากค่านิยมของสังคมไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ 

มกีารปรับเปลีย่นหรือปฏรูิปให้สอดคล้องกับค่านิยมของสงัคม

ประชาธิปไตย

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะน�าเสนอแนวทางในการ

ปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยเพื่อเป็นฐานในการปฏิรูปสังคม

ไทยไปสูส่งัคมประชาธิปไตย โดยปรับปรุงมาจากข้อเสนอเพ่ือ

การปฏรูิปค่านิยมของสงัคมไทยเพือ่ส่งเสริมและสนับสนนุการ

ปฏิรูปการปกครองของประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยโดย

สมบรูณ์อันมพีระมหากษตัรย์ิทรงเปน็ประมขุ การน�าเสนอใน

บทความนี้จะแบ่งออกเป็นห้าตอน ประกอบด้วย (1) บทน�า

คือตอนน้ี (2) การทบทวนวรรณกรรม (3) การสังเคราะห์

วรรณกรรมเพื่อสร้างแบบจ�าลองเพื่อการปฏิรูปค่านิยมของ

สังคมไทย (4) การน�าเอาแนวทางการปฏิรูปค่านิยมของ

สังคมไทยสู่การปฏิบัติซึ่งมี 7 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 : การ 

ก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ ชัดเจนของสังคมไทย  

ข้ันตอนที่ 2 : การสร้างความตระหนักรับรู้ในวิสัยทัศน์และ 

เป้าหมายของสังคมไทย ขั้นตอนที่ 3 : การระบุค่านิยมร่วม 

ที่ส่งเสริมสนับสนุนวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสังคมไทย  

ข้ันตอนที ่4 : การสร้างความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงค่านิยม 

และการยอมรับค่านิยมร่วมของสงัคมไทย ข้ันตอนที ่5 : การน�า 

ค่านิยมร่วมของสังคมไทยที่ได้คัดสรรแล้วสู ่การปฏิบัติ  

ขั้นตอนที่ 6 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ขั้นตอน 

ที ่7 : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  

และ (5) สรุปและเสนอแนะ

การทบทวนวรรณกรรม
บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายที่จะน�าเสนอกระบวนการ

เพือ่การปฏรูิปค่านยิมของสงัคมไทยเพือ่น�าสงัคมไทยสูส่งัคม

ประชาธิปไตย เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดกระบวนการ

เพือ่การปฏิรูปค่านิยมของสงัคมไทยสูส่งัคมประชาธิปไตย จะ

ได้น�าเสนอการทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วย (1) แนวคิด

เกี่ยวกับค่านิยม (2) ลักษณะของค่านิยมไทย (3) ค่านิยม

ประชาธิปไตย (4) แนวคดิเกีย่วกบัการปฏรูิป : แบบจ�าลองการ

เปลี่ยนแปลง (5) แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมและยอมรับการ

เปลีย่นแปลง (6) แนวคดิเกีย่วกบัการต่อต้านการเปลีย่นแปลง 

(7) กรณีศกึษาการเลกิทาสและการเปลีย่นแปลงการปกครอง

ของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น

ระบอบประชาธิปไตย

แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยม
ค�าว่า “ค่านิยม” หรือ “Value” นั้น Carlopio and 

Andrewartha (2008) อธิบายไว้ว่า เป็นคุณลักษณะหน่ึง

ของบุคคล ที่มีความยั่งยืนและคงทนถาวร เป็นรากฐาน

ของทัศนคติและความชอบส่วนตัวของบุคคล เป็นฐานของ 

การตดัสนิใจทีส่�าคญั เป็นทศิทางของชีวิต และรสนิยมส่วนตัว 

ของบุคคล (จ�าเนียร จวงตระกูล, 2553ก, ค) ในขณะที่  

Peters and Waterman (1982) อธิบายว่าคือความเช่ือ 

พื้นฐาน (Basic Beliefs) ของบุคคล หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น 

กระบวนทศัน์ของบคุคล (Creswell, 2014) องค์การหรือสงัคม 

(จ�าเนียร จวงตระกูล, 2553ข)

ค่านิยมถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม ซึ่งเป็น  

“แบบแผนร่วมของจิตใจซึ่งแยกสมาชิกของมนุษย์กลุ่มหน่ึง 

ออกจากอีกกลุ ่มหน่ึง” (Hofstede, 1984, pp.21) ซึ่ง 

Trompenaars and Hampden-Turner, 1998) แบ่งวฒันธรรม
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ออกเป็นสามช้ันคือ (1) ช้ันนอก คือวัฒนธรรมที่ชัดแจ้ง 

“วัฒนธรรมที่ชัดแจ้งเป็นส่วนที่สามารถสังเกตเห็นได้จริง 

เช่น ภาษา อาหาร อาคาร บ้านเรือน อนุสาวรีย์ การเกษตร  

ศาลพระภมิู ตลาดแฟช่ันหรือศลิปะ” (pp.21) “สิง่เหล่านีเ้ป็น

สัญลักษณ์ของวัฒนธรรมที่ลึกลงไป” (pp.21) (2) ชั้นกลาง  

คอืปทสัถานและค่านิยม ปทสัถาน (Norms) เป็นความรู้สกึร่วม 

ของกลุ่มว่าอะไร “ถูก” อะไร “ผิด” ในขณะที่ค่านิยม  

(Values) ก�าหนดค�าจ�ากัดความของ “ความดี” และ “ความ

ชั่ว” และ (3) ชั้นใน คือแกนหรือศูนย์กลางของข้อสมมุติฐาน 

เกี่ยวกับการด�ารงอยู ่ ส่วนคุณลักษณะร่วมที่ส�าคัญของ 

ค่านิยมประกอบด้วย (1) วัฒนธรรมเป็นหน้าที ่(2) วฒันธรรม

เป็นสังคม (3) วัฒนธรรมเป็นข้อก�าหนด (4) วัฒนธรรม 

เรียนรู้ได้ (5) วัฒนธรรมชี้ขาดได้ (6) วัฒนธรรมเป็นค่านิยม 

(7) วัฒนธรรมสะสมได้ และ (8) วัฒนธรรมสามารถปรับได้ 

(Runyon, 1977 ; จ�าเนียร จวงตระกูล, 2553ก, ค)

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ค่านิยมจึงเป็นสิ่งส�าคัญ

มาก เพราะค่านิยมเป็นตัวบงการให้มนุษย์ตัดสินใจกระท�า

หรือไม่กระท�าการอย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งถ้าหากบุคคลมี 

ค่านิยมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การ

หรือสงัคมแล้วย่อมส่งผลให้การประพฤตปิฏบิตัไิปในทศิทางที่

สนับสนุนและส่งเสริมวิสยัทศัน์และเป้าหมายให้ประสบความ

ส�าเร็จ การทีเ่ราจะปฏิรูปสงัคมไทยให้เป็นสงัคมประชาธิปไตย

นั้นจ�าเป็นจะต้องมีค่านิยมร่วมของคนในสังคมไทยที่ส่งเสริม

และสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงในปัจจุบันน้ีจะเห็น

ว่าค่านิยมของสังคมไทยมีหลายส่วนซึ่งอาจจะแบ่งออกได ้

เป็นสามกลุ่มคอื (1) ค่านิยมดัง้เดมิ (2) ค่านิยมทีล่อกเลยีนแบบ 

ของต่างชาติมา และ (3) ค่านิยมที่สร้างขึ้นมาใหม่ ในบรรดา

ค่านิยมทั้งสามกลุ่มน้ันยังแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่คือ 

(1) ค่านิยมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย และ (2) ค่านิยมที่ต่อต้านการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตย ค่านิยมของสงัคมไทยน้ันมหีลากหลาย 

และมีความแตกต่างจากค่านิยมของประเทศอ่ืนมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศตะวันตก เน่ืองจากการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นระบอบการปกครองที่น�า 

เอาแบบอย่างมาจากประเทศตะวันตก ซึ่งมีค ่านิยมที่ 

แตกต่างไปจากสงัคมไทย ดงัน้ัน ค่านิยมไทยบางอย่างจงึอาจ 

ไม่สอดคล้อง หรือส่งเสริมและสนับสนุนระบอบการปกครองใน 

ระบอบประชาธิปไตย ประเดน็น้ีจงึอาจเป็นสาเหตหุน่ึงทีท่�าให้

การน�าเอาระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้ใน

ประเทศไทยยังไม่ประสบผลส�าเร็จ กล่าวคือยังไม่สามารถ

ถือได้ว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยโดย

สมบูรณ์ ดังนั้น การที่จะปฏิรูปการปกครองของประเทศไทย 

ให้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูป 

ค่านิยมของสังคมไทยด้วย 

ลักษณะของค่านิยมไทย 
ค่านิยมไทยมลีกัษณะทีแ่ตกต่างไปจากค่านยิมตะวันตก

เป็นอย่างมาก มทีัง้ค่านยิมทีฝั่งลกึอยูใ่นสงัคมไทยและสบืทอด

ต่อเน่ืองมาอย่างยาวนานกับค่านิยมที่พยายามก�าหนดหรือ

สร้างข้ึนมาใหม่ตามยุคสมัยของผู้น�าหรือรัฐบาลที่ต้องการ

ให้เกิดข้ึนซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีกระบวนการในการ

เปลี่ยนแปลงที่ต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดเป็นค่านิยมที่มีการปฏิบัติ

กันอย่างจริงจังในสังคมไทย

ส�าหรับค่านิยมที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานในสังคม 

ไทยที่ส�าคัญได้แก่ (1) การประนีประนอมแบบพบกันครึ่งทาง  

(2) ความเกรงใจ (3) การตอบแทนบุญคุณ (4) การ 

รักษาหน้า (5) การรักษาน�้าใจ (6) การให้อภัยแบบไม่เป็นไร  

(Komin, 1990) เป็นต้น ค่านิยมต่างๆ เหล่านี้ฝังลึกแน่นอยู่

ในสายเลือดของคนไทยอย่างลึกซึ้งจนยากที่จะปรับเปลี่ยน

ได้ ค่านิยมเหล่านี้มักจะมีผลสองด้านเสมอ กล่าวคือถ้าหาก

มีการใช้อย่างตรงไปตรงมาแล้วจะก่อให้เกิดความสงบสุขใน

สังคมอย่างเช่นที่เป็นมาในอดีต แต่ในทางกลับกันหากใช้ไป

ในทางที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเมืองและ

การบริหารอาจน�าไปสู่ปัญหาและความขัดแย้งอย่างรุนแรง

ในสังคมได้ เช่น เกรงใจที่จะคัดค้านการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง 

หรือตอบแทนบุญคุณกันด้วยการใช้กฎหมายเอื้อประโยชน์
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ให้ เป็นต้น เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างค่านิยมไทยกับค่านิยมตะวันตก จ�าเนียร จวงตระกูล และ โอกาส เตพละกุล 

(Joungtrakul & Teparagul, 2012) ได้น�าเสนอและเปรียบเทยีบค่านิยมของสงัคมไทยกบัค่านิยมตะวนัตกดงัแสดงไว้ในตารางที ่1

ตำรำงที่ 1 : เปรียบเทียบค่านิยมของสังคมไทยกับค่านิยมตะวันตก

ที่มำ : ปรับจาก Joungtrakul and Teparagul, 2012, pp.152.

จากตารางที ่1 ข้างต้นจะเหน็ว่าค่านิยมของสงัคมไทยทีน่�ามาพจิารณาเปรียบเทยีบกบัค่านิยมตะวนัตกน้ีจะมคีวามแตกต่าง 

กันแบบเป็นตรงกันข้าม เนื่องจากค่านิยมประชาธิปไตยเป็นค่านิยมตะวันตก การปฏิรูปสังคมไทยให้เป็นสังคมประชาธิปไตย

จึงจ�าเป็นต้องปฏิรูปค่านิยมไทยไปสู่ค่านิยมประชาธิปไตยโดยต้องค�านึงถึงค่านิยมตะวันตกประกอบด้วย

ส่วนค่านิยมที่ก�าหนดขึ้นนั้นในที่นี้จะน�าเสนอค่านิยม 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 

พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุทีถ่กูต้อง (8) มรีะเบยีบวนัิย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่ (9) มสีติ รู้ตัว รู้คดิ รู้ท�า  

รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (10) รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม 

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ�าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�าหน่าย  

และพร้อมทีจ่ะขยายกจิการเมือ่มคีวามพร้อม เมือ่มภีมูคิุม้กนัทีด่ ี(11) มีความเข้มแข็งทัง้ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจ

ฝ่ายต�่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา (12) ค�านึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและของชาติ

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 
แนวคิดเก่ียวกับการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็น

แนวคิดแบบตะวันตก หมายถึงการ ปกครองของประชาชน 

โดยแต่ละเอกบุคคลมีสิทธิในการออกเสียงเกี่ยวกับเร่ืองที่จะ

ท�าโดยถอืเอาเสยีงข้างมากตดัสนิ (Carr, 2016. Democracy :  

Who invented democracy/ http://www.quart.us : 

retrieved 21 October 2017) การถือเอาเสียงข้างมากใน

การตดัสนิใจเร่ืองต่างๆ รวมทัง้การออกกฎหมายมาบงัคบัใช้

จึงเป็นลักษณะการปกครองแบบจากล่างขึ้นบน การปกครอง

แบบประชาธิปไตยในยุคแรกเกิดขึ้นที่กรุงเอเธนส์ เมื่อ 510 ปี  

ก่อนคริสตกาล (510 BC) (Carr, 2016. Democracy : Who 

invented democracy/ http://www.quart.us: retrieved 21  

October 2017) จากน้ันแนวคิดน้ีได้กระจายออกไปอย่าง 

กว้างขวาง ในประเทศอังกฤษเร่ิมต้นเม่ือพระเจ้าจอห์นแห่ง 

อังกฤษ ทรงลงพระปรมาภิไธยใน Magna Carta or Great  

Charter หรือกฎบตัรใหญ่แห่งอสิรภาพ เมือ่วันที ่15 มถินุายน  

1215 ก�าหนดให้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายโดยเสมอภาค 

กัน รวมทั้งพระมหากษัตริย์ด้วย (Magna Carta-British 

History. http://www.history.com, retrieved 21 October 

2017) มคีวามเสมอภาคทางกฎหมายโดยเฉพาะประเดน็สทิธิ

ทีจ่ะไม่ถกูจ�าคกุโดยมชิอบด้วยกฎหมาย (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

อเมริกาได้ประกาศอสิรภาพจากองักฤษ และได้ใช้กฎบตัรใหญ่ 

แห่งอสิรภาพน้ีเป็นแม่แบบในการก�าหนดโครงสร้างและเน้ือหา

ของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา (Magna Carta-British 

History. http://www.history.com, retrieved 21 October 

2017) 

หลกัการพืน้ฐานส�าคญัของประชาธิปไตยอยูท่ีอ่สิรภาพ 

(Liberty) ความเท่าเทียม (Equality) และความยุติธรรม 

(Justice) อันเป็นค่านิยมพ้ืนฐานของระบอบการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย ค่านิยมประชาธิปไตยสนับสนุนความเชื่อที่ว่า

ความสงบเรียบร้อยของสงัคมสามารถเกดิข้ึนได้ในขณะทีต้่อง

รักษาเสรีภาพ แต่ความสงบเรียบร้อยกบัเสรีภาพต้องสมดลุกัน 

(Democratic Values - Liberty, Equality, Justice, http://

www.ushistory.org/gov/ld.asp: retrieved 21 October 

2017) ส�าหรับตัวอย่างค่านิยมประชาธิปไตยที่เห็นได้อย่าง

ชัดเจนปรากฏในค�าประกาศอิสรภาพและในรัฐธรรมนูญของ 

สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย (1) ชีวิต (Life) พลเมืองแต่ละคน 

มีสิทธิที่จะปกป้องชีวิตของตนเอง (2) อิสรภาพ (Liberty)  

รวมถงึเสรีภาพในการทีจ่ะเช่ือในสิง่ทีต่นเองต้องการ เสรีภาพ

ในการเลือกเพื่อน และเสรีภาพที่จะมีความคิดและความเห็น

เป็นของตนเอง เสรีภาพในการแสดงความคิดในที่สาธารณะ 

สิทธิในการที่จะประชุมเป็นกลุ่ม สิทธิในการที่จะมีงานท�า

ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือธุรกิจ (3) การแสวงหาความสุข  

(Pursuit of Happiness) พลเมอืงแต่ละคนสามารถหาความสขุ 

ตามแนวทางของตนได้ตราบที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของ 

ผู้อื่น (4) ความยุติธรรม (Justice) คนทุกคนควรจะได้รับ

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในความได้เปรียบและเสียเปรียบ 

ของประเทศ ไม่ควรให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดหรือกลุ่มใด  

(5) ประโยชน์ส่วนรวม (Common Good) พลเมอืงควรท�างาน

ร่วมกนัเพ่ือประโยชน์ของทกุคน 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�าคัญ (9) อ�านาจอธิปไตย 

มาจากปวงชน (Popular Sovereignty) อ�านาจของรัฐบาล 

มาจากประชาชน (1) ความรักชาติ (Patriotism) หมายถึง 
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การอุทิศตนเพื่อประเทศและค่านิยมร่วมประชาธิปไตยที่พูด 

และท�า (Core Democratic Values Defined, https://

www.learningtogive.org: retrieved 21 October 2017)  

นอกจากน้ีในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกายังได้ก�าหนด 

ความเช่ือพืน้ฐานอนัเป็นค่านิยมร่วมประชาธปิไตยไว้ดงัต่อไปน้ี  

(1) การปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) (2) การแบ่งแยก

อ�านาจ (Separation of Powers) (3) รัฐบาลเป็นตัวแทน  

(Representative Government) (4) การตรวจสอบและถ่วงดลุ  

(Checks and Balance) (5) สิทธิส่วนบุคคล (Individual 

Rights) (6) เสรีภาพในศาสนา (7) การใช้อ�านาจร่วมกันสอง

ระดับ (Federalism) (8) พลเรือนควบคุมทหาร (Civilian 

Control of the Military) (Core Democratic Values List, 

https://1.cdn.edl.io: retrieved 21 October 2017)

จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมรวมถึง

ลักษณะของค่านิยมไทยและค่านิยมประชาธิปไตยแล้วจะ

เห็นว่าค่านิยมไทยกับค่านิยมตะวันตกนั้นส่วนใหญ่มีความ

แตกต่างกันแบบตรงกันข้าม และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ

กับค่านิยมประชาธิปไตยแล้วมีบางส่วนที่อาจจะเป็นไปได้

ยากในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ค่านิยมประชาธิปไตย เช่น 

ประเด็นเกี่ยวกับพลเรือนเป็นผู้ควบคุมทหาร เป็นต้น ดังนั้น

จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาหาแนวทางในการที่จะ 

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยให ้

ส่งเสริม สนับสนุน หรือสอดคล้องกับค่านิยมประชาธิปไตย

ต่อไป

แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูป
ค�าว่า “ปฏิรูป” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “reform” 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546,  

น.648 ) ให้ความหมายว่า คอื “ปรับปรุงให้สมควร เช่น ปฏิรูป

บ้านเมือง” เป็นต้น ส่วน Macmillan English Dictionary for 

Advanced Learners (2002, pp.1186) ได้ให้ความหมายของ

ค�าว่า “reform” ไว้ 3 ประการ ซ่ึงสามารถสรุปความเป็นภาษา

ไทยได้ว่า (1) การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งที่จะแก้ไขสถานการณ์

ที่ผิดหรือไม่เป็นธรรม หรือการท�าให้ระบบท�างานอย่างมี 

ประสทิธิผล (2) เพือ่ปรบัปรุงสถานการณ์โดยการแก้ไขสิง่ทีผ่ดิ 

หรือไม่เป็นธรรม หรือท�าให้ระบบท�างานมีประสทิธผิลมากข้ึน  

(3) เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองหรือของบุคคลอื่นเพื่อ 

ไม่ให้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายอีกต่อไป 

 ดงัน้ัน การปฏิรูปจงึเป็นการเปลีย่นแปลงทัง้พฤติกรรม

และระบบเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงระบบให้สามารถท�างานได้

อย่างมปีระสทิธิผลมากข้ึน การปฏรูิปจงึเป็นการเปลีย่นแปลง

จากสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นหรือให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้น ใน

การปฏิรูปจึงจ�าเป็นต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อ

เป็นแนวทางในการปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยไปสู่ค่านิยม

ในสังคมประชาธิปไตย ในส่วนน้ีจะได้น�าเสนอแนวคิดหรือ

ทฤษฎีการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัและเกีย่วข้องเพือ่เป็นแนวทาง

ในการพิจารณาต่อไป
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แบบจ�ำลองทฤษฎสีนำม (Field Theory) : แบบจ�าลองน้ีเป็นแบบจ�าลองการเปลีย่นแปลงในยคุต้นๆ แบ่งเป็นสามข้ันตอน 

(Lewin, 2000 orig. 1951) ดังภาพที่ 1

ภำพที่ 1 : แบบจ�าลองการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีสนาม 

ที่มำ : Change management model-Lewin, https:// www.pinterest.com: retrieved 22 October 2017.

จากภาพที ่1 กระบวนการเปลีย่นแปลงแบ่งเป็นสามข้ันตอน คอื (1) การเตรียมความพร้อมให้คนพร้อมทีจ่ะเปลีย่นแปลง 

ที่เรียกว่าการละลายน�้าแข็ง (Unfreeze) คือการละลายพฤติกรรมเดิมและท�าให้คนมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนและยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง (2) ด�าเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change : Implementation) คือการจัดการให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก

เดิมไปสู่สิ่งใหม่ตามที่ต้องการหรือที่ก�าหนดวางแผนไว้ (3) การท�าให้การเปลี่ยนแปลงยั่งยืนหรือการท�าให้แข็งตัว (Refreeze  

or Making it Stick) แบบจ�าลองน้ีง่ายแก่การท�าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม แต่ในการน�าไปใช้จะต้องก�าหนด 

รายละเอียดแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจนซึ่งในแต่ละกรณีอาจไม่เหมือนกัน ในการน�าไปใช้จึงต้องมีการวางแผนที่เรียกว่า 

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน (Planned Change) (Lewin, 2000 orig. 1951 ; Swanson & Holton III, 2001)

แบบจ�ำลองควำมสอดคล้องต้องกัน (Congruence Model) : แบบจ�าลองนี้เสนอแนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ขนาดใหญ่ (Large-scale Change) (Nadler & Tushman, 1980, 1989) โดยเสนอว่าไม่มีรูปแบบที่ดีที่สุดในการจัดองค์การ 

และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้แบ่งการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 4 ประเภท ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภำพที่ 2 : ประเภทของการเปลี่ยนแปลง 4 แบบ 

ที่มำ : Nadler and Tushman, 1989, 196.

จากภาพที่ 2 จะเห็นว่ามีแกนด้านแนวตั้งและแกนด้านแนวนอน เมื่อมองตามแกนแนวตั้งมีสองประเภท คือ (1) ประเภท

คาดการณ์ล่วงหน้าได้ เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีความมุ่งหมายที่จะชิงความได้เปรียบของ

สถานการณ์ทีค่าดการณ์ไว้ล่วงหน้า (2) ประเภทตัง้รับ เกดิข้ึนตามเหตุจ�าเป็นของสภาพแวดล้อมหรือแรงบบีคัน้ทีไ่ม่ได้คาดหมาย 

แกนแนวนอนมีการเปลี่ยนแปลงสองประเภทเช่นกัน (1) คือ ประเภทค่อยเป็นค่อยไป จะเกี่ยวข้องกับการปรับ (Adjustments)  

ระบบย่อยตามที่จ�าเป็นเพื่อรักษาองค์การให้เป็นไปตามทางเดินที่เลือกไว้ (2) ประเภทยุทธศาสตร์เป็นการเปลี่ยน (Alter)  

รูปแบบหรือทิศทางทั้งหมดขององค์การ 

ผลของการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 4 แบบคือ (1) แบบปรับแต่ง (Tuning) แบบนี้ 

เป็นปกตธิรรมดาทีส่ดุ มคีวามรุนแรงน้อยทีส่ดุและเป็นแบบทีม่คีวามเสีย่งน้อยทีส่ดุ (2) แบบปรับตวั (Adaptation) เช่นเดยีวกบั 

การปรับแต่งการปรับตัวเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่การเปลี่ยนแปลงแบบน้ีเป็นการตั้งรับหรือ 

สนองตอบปัญหาที่มาจากภายนอกที่เกิดข้ึนหรือสนองตอบต่อเหตุการณ์หรือแรงบีบคั้นที่มีต่อองค์การ (3) แบบเปลี่ยนแปลง

ใหม่ (Re-orientation) เป็นแบบคาดการณ์ล่วงหน้าและแบบยุทธศาสตร์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการดัดกรอบเดิม (Frame  

Bending) เนื่องจากองค์การได้เปลี่ยนทิศทางที่ส�าคัญ แต่ก็ไม่ถึงกับแตกหักจากวิธีการเก่าขององค์การ (4) แบบการสร้างใหม่ 

(Re-creation) ความบีบคั้นของการแข่งขันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและเสี่ยงที่สุด การเปลี่ยนแปลงแบบน้ี

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการหักกรอบเดิม (Frame Breaking) (จ�าเนียร จวงตระกูล, 2553ก, ค) แบบจ�าลองนี้มีประโยชน์ใน

การวเิคราะห์ปัญหาและช่วยให้สามารถหาแนวทางในการเปลีย่นแปลงเพือ่แก้ไขปัญหาได้ (Congruence Model. https://leg4.

wikispaces.com/Congruence+Model : retrieved 23 October 2017) รวมทั้งช่วยให้เข้าใจพลวัตของการเปลี่ยนแปลงได้

ดีขึ้น (Mercer Delta Consulting LLC, 2003) นอกจากนี้ ยังออกแบบมาส�าหรับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ จึงสามารถน�ามา

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยได้โดย พิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงค่านิยมใด จะต้องใช้วิธีการเปลี่ยนแปลง

แบบใดที่เหมาะสมที่สุดที่จะก่อให้เกิดค่านิยมประชาธิปไตยขึ้นในสังคมไทย
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แบบจ�ำลองกำรเปลี่ยนแปลงแบบ 8 ขั้นตอน (8 Steps to Change Management) : แบบจ�าลองนี้มีแปดขั้นตอน  

(J. P. Kotter, 2002, 2007, 2012) ดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ (1) ก�าหนดส�านึกแห่งความเร่งด่วน (Establishing 

a sense of urgency) ด้วยการตรวจสอบสภาพความเป็นจริงทางการตลาดและการแข่งขัน ระบุและปรึกษาหารือเก่ียวกับ

วิกฤตการณ์ทั้งที่เป็นอยู่และที่อาจเกิดขึ้นหรือโอกาสที่ส�าคัญ (2) สร้างแนวทางความร่วมมือ (Creating the guiding coalition) 

โดยตั้งกลุ่มที่มีอ�านาจเพียงพอที่จะท�าการเปลี่ยนแปลง แล้วท�าให้กลุ่มท�างานร่วมกันเหมือนทีมงาน (3) พัฒนาวิสัยทัศน์และ

ยุทธศาสตร์ (Developing a vision and strategy) โดยการสร้างวิสัยทัศน์เพื่อช่วยน�าทางความพยายามในการเปลี่ยนแปลง

และพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อใช้ด�าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ (4) สื่อสารวิสัยทัศน์ (Communicating the change vision) โดย

ใช้ช่องทางการสือ่สารทกุอย่างทีม่เีพือ่สือ่สารอย่างต่อเนือ่งให้ทกุคนพบกบัวสิยัทศัน์และยทุธศาสตร์ และใช้แนวทางความร่วมมอื

เป็นแบบจ�าลองพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงาน (5) มอบอ�านาจในการปฏิบัติการแบบกว้าง (Empowering broad-based 

action) โดยก�าจัดสิ่งกีดขวาง แล้วท�าการเปลี่ยนแปลงระบบหรือโครงสร้างที่ขัดขวางวิสัยทัศน์ การเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน

ภำพที่ 3 : แบบจ�าลองการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอน 

ที่มำ : 8 Steps to Change Management, https:// www.pinterest.com : retrieved 22 October 2017. 
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การด�าเนินงานแบบเสี่ยงและแบบที่ไม่เป็นความคิดดั้งเดิม (6) สร้างชัยชนะระยะสั้น (Generating short-term wins) โดย

วางแผนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลงานที่เห็นได้ชัดเจนหรือ “ชัยชนะ” และ สร้างชัยชนะให้เกิดขึ้น พร้อมให้การยอมรับและให้

รางวัลอย่างชัดเจนแก่ผู้ก่อให้เกิดชัยชนะ (7) รวบรวมผลที่เกิดขึ้นและผลิตการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น (Consolidating gains and 

producing more change) โดยให้เครดติทีเ่พิม่ข้ึนเพือ่เปลีย่นระบบโครงสร้างและนโยบายทัง้ปวงทีไ่ม่เหมาะสมไปกนัไม่ได้ และ

ที่ไม่เหมาะกับวิสัยทัศน์ในการแปลงโฉม ด�าเนินการจ้าง เลื่อนขั้น และพัฒนาพนักงานที่สามารถด�าเนินการเปลี่ยนแปลงตาม

วิสัยทัศน์ และสร้างกระบวนการใหม่ที่เข้มแข็งโดยใช้โครงการใหม่ แนวทางและสื่อน�าการเปลี่ยนแปลงใหม่ (8) สร้างแนวทาง

ใหม่ที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม (Anchoring new approaches in the culture) ด้วยการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

โดยเน้นพฤตกิรรมทีเ่น้นลกูค้าและผลติภาพความเป็นผูน้�าและการจดัการทีม่ปีระสทิธิผลมากกว่าเดมิ และสร้างความเช่ือมโยง

ระหว่างพฤติกรรมใหม่และความส�าเร็จขององค์กร พร้อมทั้งพัฒนาแนวทางในการพัฒนาผู้น�าและแผนทดแทน (จ�าเนียร จวง

ตระกูล, 2553ก,ค) แบบจ�าลองนี้มีประโยชน์ในการน�ามาปรับใช้ในการก�าหนดกระบวนการปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยเพื่อให้

ได้ค่านิยมที่จะน�าสังคมไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตย

แบบจ�ำลองแอดกำร์ (ADKAR Model) : แบบจ�าลองน้ีมห้ีาส่วนคอื (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

ภำพที่ 4 : แบบจ�ำลอง ADKAR

ที่มำ : Prosci ADKAR Model, https://www.pinterest.com : retrieved 22 October 2017.
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จากภาพที่ 4 การจัดการการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นด้วยการท�าความเข้าใจความจ�าเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและ

เข้าใจลักษณะธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง (Awareness) จากน้ันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีความปรารถนาที่จะให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงคือการให้การสนับสนุนและเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลง (Desire) ต่อมาก็ต้องมีความรู้ คือรู้ว่าจะเปลี่ยนอย่างไร  

น�าทักษะใหม่และพฤติกรรมใหม่มาใช้ปฏิบัติ (Knowledge) จากนั้นน�าไปสู่ความสามารถมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงและก่อให้ 

เกิดผลในทางปฏิบัติ (Ability) แล้วท�าการเสริมแรงหรือตอกย�้าด้วยการท�าให้การเปลี่ยนแปลงยั่งยืน สร้างวัฒนธรรมและความ

สามารถเพื่อท�าให้การเปลี่ยนแปลงประสบความส�าเร็จ (Reinforcement) แบบจ�าลองนี้มีความเรียบง่าย แต่มีพลังเนื่องจากได้ 

น�าเอาปัจจัยที่ส�าคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาบูรณาการเข้าด้วยกันซึ่งสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการจัดการปฏิรูป 

ค่านิยมของสังคมไทยได้

แบบจ�ำลองต้นไม้สำมต้น (The Three Tree Model) : แบบจ�าลองนี้พัฒนาขึ้นโดย จ�าเนียร จวงตระกูล เมื่อปี 2548 

(2005) (Joungtrakul, 2009) ประเด็นส�าคัญของแบบจ�าลองนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง การจัดการการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

จะต้องท�าให้ครบวงจรทั้งสามส่วน คือ โครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรม ดังแสดงในภาพที่ 5

ภำพที่ 5 : กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวม 3 ส่วน 

ที่มำ : ดัดแปลงจาก จ�าเนียร จวงตระกูล, 2553ข, น. 51. 

จากภาพที่ 5 เป็นการเปรียบเทียบการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวม 3 ส่วน ว่าเหมือนกับการที่จะน�าคนข้าม

แม่น�้าจากฝั่งแม่น�้าที่อยู่ด้านซ้ายมือไปยังฝั่งขวามือของภาพ ซึ่งส่วนของโครงสร้างคือวิสัยทัศน์และเป้าหมายก็คือการที่คนจะ

เดนิข้ามแม่น�า้จากฝ่ังซ้ายมอืไปอยูฝ่ั่งขวามอื ส่วนของกระบวนการคอืสะพานทีใ่ช้เป็นทางให้คนเดนิข้ามแม่น�า้ ส�าหรับส่วนของ 

พฤติกรรมก็คือการที่คนเดินทางตามสะพานและข้ามแม่น�้าไปอยู่ฝั่งขวามือส�าเร็จ การที่จะท�าให้คนเดินตามสะพานข้ามแม่น�้า 

จากฝั่งซ้ายมือไปอยู่ฝั่งขวามือนั้น เราจ�าเป็นที่จะต้องเตรียมการหลายอย่างทั้งด้านปทัสถานและค่านิยม 

ส่วนที่สอง คือการเปลี่ยนแปลงจะต้องค�านึงถึงค่านิยม ถ้าค่านิยมไม่เปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดและไม่ยั่งยืน  

ดังภาพที่ 6
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ภำพที่ 6 : การน�าเอาค่านิยมประชาธิปไตยซึ่งเป็นค่านิยมตะวันตกมาใช้กับสังคมไทย

ที่มำ : ดัดแปลงจาก จ�าเนียร จวงตระกูล, 2553ข, น. 52.

จากภาพที่ 6 เป็นการเปรียบเทียบเพื่อช้ีให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยเมื่อปี 2475 เป็นการ

น�าเอาค่านิยมประชาธิปไตยแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในสังคมไทยโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ต้นไม้ต้นที่หนึ่งแทนต้นไม้

ตะวันตกที่เป็นค่านิยมประชาธิปไตยสืบทอดต่อเน่ืองมาหลายพันปี ต้นไม้ต้นที่สองแทนต้นไม้ไทยที่เป็นค่านิยมไทยสืบทอด 

ต่อเนื่องมาประมาณ 800 ปี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (การ 

ใช้อ�านาจปกครองจากบนลงล่าง) มาเป็นแบบประชาธิปไตย (การใช้อ�านาจปกครองจากล่างขึน้บน) เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รุนแรง เปรียบได้กับการตัดล�าต้นของต้นไม้ไทยทิ้งไปแล้วน�าเอาล�าต้นของต้นไม้ประชาธิปไตยตะวันตกมาเสียบต่อเป็นต้นไม้

ต้นที่สาม ท�าให้เกิดช่องว่างเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมให้เป็นค่านิยมประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงจึงไม่เกิด แม้นับ

ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 85 ปีแล้วก็ตาม

ส่วนที่สาม เป็นข้อเสนอในการด�าเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ค้างอยู่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้สมบูรณ์ โดยจะ

ต้องท�าสามอย่างพร้อมกันต่อเนื่องไป เปรียบกับการจัดการต้นไม้สามต้น คือต้นไม้ไทยเดิม ต้นไม้ไทยพัฒนา และต้นไม้ไทย

ใหม่ ดังแสดงในภาพที่ 7 
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ภำพที่ 7 : การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางของแบบจ�าลองต้นไม้สามต้น

ที่มำ : ดัดแปลงจาก จ�าเนียร จวงตระกูล, 2553ข, น. 56.

จากภาพที่ 7 อธิบายได้ว่า ต้นไม้ต้นที่หน่ึง ต้องค้นหาสิ่งที่ดีที่มีอยู่คือค่านิยมไทยที่ส่งเสริมประชาธิปไตยมาใช้เพื่อ

ให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เรียกว่าเป็นการพัฒนาเอกลักษณ์ไทย (Identity Identification and Development : I&D) ในขณะ 

เดยีวกนัต้นไม้ต้นทีส่อง กต้็องพยายามปรับค่านิยมประชาธปิไตยให้เข้ากบัค่านิยมไทย เป็นการคดัลอกแล้วน�ามาพฒันาต่อยอด  

(Copy and Development : C&D) และต้นไม้ต้นที่สาม เป็นการสร้างค่านิยมใหม่ขึ้นมาเป็นค่านิยมประชาธิปไตยของไทย 

(Research and Development : R&D) แบบจ�าลองนี้มีข้อเสนอสามส่วนคือ จะต้องจัดการการเปลี่ยนแปลงให้ครบวงจร เน้น

การเปลี่ยนแปลงค่านิยม และเสนอแนะให้ด�าเนินการต่อเน่ืองให้การเปลี่ยนแปลงเกิดผลอย่างสมบูรณ์ จึงสามารถน�ามาเป็น

แนวทางในการพิจารณาด�าเนินการปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยได้ 

แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสังคมย่อมเกี่ยวข้องกับคน หากคนไม่เปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงย่อมไม่เกิดขึ้น การจัดการการ

เปลี่ยนแปลงจึงต้องท�าให้คนมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างความพร้อมและลดหรือขจัดการต่อต้าน

การเปลี่ยนแปลง ในที่นี้จะน�าเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสองแนวคิดดังต่อไปนี้

แนวคิดบัวสี่เหล่ำตำมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมานานกว่า 2,500 ปีแล้วว่า คนสามารถแบ่งออก

ได้เป็นสี่กลุ่ม (บัวสี่เหล่า, https://phatpark.wordpress.com : retrieved 22 October 2017) ดังภาพที่ 8
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ภำพที่ 8 : บัวสี่เหล่า

ที่มำ : ดัดแปลงจาก บัวสี่เหล่า, https://phatpark.wordpress.com : retrieved 22 October 2017.

จากภาพที่ 8 จะเห็นภาพดอกบัวสี่กลุ่มที่ใช้แทนการแบ่งคนออกเป็นสี่กลุ่มเปรียบเสมือนบัวสี่เหล่า (บัวสี่เหล่า, https:// 

phatpark.wordpress.com : retrieved 22 October 2017) กล่าวคอื (1) บวัพ้นน�า้ เปรียบได้กบัคนทีม่คีวามเฉลยีวฉลาด สามารถ 

เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้โดยง่าย มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (2) บัว

เสมอน�้า เปรียบได้กับคนที่มีสติปัญญาปานกลาง ต้องการข้อมูลและค�าอธิบายเพิ่มเติมจ�านวนหนึ่งจึงสามารถเรียนรู้ได้ เมื่อได้

เรียนรู้แล้วก็จะกลายเป็นบวัพ้นน�า้ต่อไป (3) บวัในน�า้ เปรียบเสมือนคนทีไ่ม่มีสติปัญญาและไม่เฉลยีวฉลาดเหมือนคนกลุม่ทีห่น่ึง 

และสอง แต่ถ้าได้รับข้อมลู ค�าอธิบายความช่วยเหลอืต่างๆ กส็ามารถทีจ่ะเรียนรู้ได้ แต่อาจต้องใช้เวลาและความช่วยเหลอืมาก

แต่ก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้เช่นกัน (4) บัวใต้น�้า เปรียบเสมือนคนโง่และไม่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้หรือปรับตัว ไม่เป็นตัวของ 

ตัวเอง และอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อคนอื่นๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเท่านั้น แนวคิดนี้แม้ว่า 

จะมีอายยุาวนานกว่า 2,500 ปีแล้ว แต่กย็งัสามารถน�ามาใช้กบัการจดัการการเปลีย่นแปลงได้ กล่าวคอืจัดให้มกีารประเมนิความ

พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของคนแล้วแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม และเข้าถึงกลุ่มที่หนึ่งก่อน เพื่อท�าความเข้าใจและน�ามาช่วยเป็นสื่อ

น�าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และตามด้วยกลุ่มที่ 2 เพื่อเพิ่มกลุ่มที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นและ

อาจต้องใช้เวลากับกลุ่มที่ 3 มากขึ้น ส่วนกลุ่มที่ 4 นั้นให้ข้อมูลและค�าชี้แจงท�าความเข้าใจตามกระบวนการและตามควรแก่

กรณี หากมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็ด�าเนินการจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามควรแก่กรณี 

ทฤษฎีกำรกระจำยนวัตกรรม 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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ภำพที่ 9 : ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของคนห้ากลุ่ม

ที่มำ : Rogers, 1983, pp.247.

ทฤษฎีน้ีมีส่วนคล้ายคลงึกบัทฤษฎบีวัสีเ่หล่าของพระพทุธเจ้าซึง่สามารถน�ามาปรับใช้ในการปฏิรูปค่านิยมของสงัคมไทย

ไปสู่ค่านิยมประชาธิปไตยได้

แนวคิดเกี่ยวกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกมุมมองหน่ึงซ่ึงมองในทางตรงกันข้ามกับความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ 

ถ้าหากคนที่อยู่ในกระบวนการการเปล่ียนแปลงมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดข้ึน 

หรือไม่รุนแรง แต่โดยธรรมชาติแล้วความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงของคนจะต่างกันดงัทีไ่ด้ศกึษามาแล้วข้างต้นน้ันในการจัดการ

การเปลี่ยนแปลง นอกจากจะต้องสร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของคนแล้วยังจ�าเป็นต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ควบคู่ไปด้วย

สำเหตุของกำรต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมาจากสาเหตุหลายประการ Armstrong (2010)  

เสนอว่า (1) การช็อกจากการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่อาจมีผลทางลบ (2) ความกลัวทางด้านเศรษฐกิจ (3) ความ 

ไม่สะดวกสบาย (4) ความไม่แน่นอน ก่อให้เกิดความวิตกกังวล (5) ความกลัวด้านสัญลักษณ์ (6) คุกคามความสัมพันธ ์

ส่วนบุคคล (7) คุกคามต่อสถานภาพและทักษะ (8) ความกลัวในด้านความสามารถ ในขณะที่ Kreitner (2007) เห็นว่าสาเหตุ

ของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย (1) เกิดความประหลาดใจ (2) ความเฉื่อยชา (3) ความเข้าใจผิดหรือความไม่รู้

หรือขาดข้อมูล (4) คุกคามสภาพการจ้างงาน

กำรจัดกำรกำรต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลง การที่จะสามารถจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้ดีนั้นจะต้องวิเคราะห์ 

หาสาเหตขุองการต่อต้านการเปลีย่นแปลงแล้วใช้วธีิการทีเ่หมาะสมในการจดัการต่อต้านการเปลีย่นแปลงในแต่ละกรณี วิธีการ 

เอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปแล้วประกอบด้วย (1) การให้การศึกษาและการสื่อสาร (2) การให้มีส่วนร่วม 

และเข้ามาเกี่ยวข้อง (3) การอ�านวยความสะดวกและสนับสนุน (4) การเจรจาและท�าข้อตกลง (5) การปรับเปลี่ยนตาม 

ความเหมาะสมและการน�ามาเป็นพวก (6) การบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม (Kreitner, 2007)
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กล่าวโดยสรุป การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมีหลายสาเหตุ ดังนั้น ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงจ�าเป็นต้องค�านึงถึง

ประเด็นการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและหาแนวทางป้องกันและแก้ไขและจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการ

สร้างความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงควบคู่กันไปด้วย 

กรณศีกึษาการเลิกทาสและการเปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตย 

จ�าเนียร จวงตระกูล (Joungtrakul, 2016) ได้ศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ

ประชาธิปไตยของประเทศไทยคือกรณีการเลิกทาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี 2417 

และมาสิน้สดุในปี 2448 ซึง่ใช้เวลา 31 ปี กบักรณีการเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์มาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 พบว่า การด�าเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบตรงกันข้ามที่ส�าคัญสรุปได้

ดังตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 : เปรียบเทียบการเลิกทาสและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย 

ที่มำ : Joungtrakul, 2016, pp.34-52.
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ผลการสังเคราะห์วรรณกรรมเป็นแบบจ�าลองกระบวนการเพ่ือการปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยสู่สังคม
ประชาธิปไตย

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นผูเ้ขียนได้น�ามาสงัเคราะห์เป็นแบบจ�าลองการเปลีย่นแปลงเพือ่ปฏรูิปค่านิยมของสงัคม

ไทยโดยใช้ชื่อว่า “แบบจ�าลองแววเรี่ยม : VAVRIEM Model” ดังแสดงในภาพที่ 10

ภำพที่ 10 : แบบจ�าลองการเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทย-แบบจ�าลองแววเรี่ยม : VAVRIEM Model

จากภาพที่ 10 จะเห็นว่า แบบจ�าลองการเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยที่สร้างข้ึนใหม่น้ีมีกระบวนการ  

7 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนของสังคมไทย (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�าค่านิยมร่วมของ

สังคมไทยที่ได้คัดสรรแล้วสู่การปฏิบัติ (Implementation of Share Values : I) (6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 

(Evaluation of Implementation Process : E) (7) การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Monitoring and 

Take Corrective Actions : M) โดยในที่นี้จะตั้งชื่อแบบจ�าลองนี้ตามชื่อย่อภาษาอังกฤษของแต่ละขั้นตอนคือ VAVRIEM และ

ในล�าดับต่อไปจะได้น�าเสนอแนวทางการน�าแบบจ�าลอง “แววเรี่ยม : VAVRIEM Model” นี้ไปใช้ปฏิบัติต่อไป
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แนวทำงกำรน�ำแบบจ�ำลองกำรเปลีย่นแปลงเพือ่ปฏรูิป

ค่ำนิยมของสังคมไทยสู่กำรปฏิบัติ

จากที่ได้สังเคราะห์วรรณกรรมและสร้างแบบจ�าลอง

การเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยข้างต้นคือ

แบบจ�าลอง “แววเร่ียม : VAVRIEM Model” ซึ่งมีทั้งหมด  

7 ข้ันตอน แล้วในล�าดบัต่อไปจะได้น�าเสนอการน�าแบบจ�าลองน้ี 

ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ปฏิบัติต่อไปโดยจะได้อธิบาย

ในแต่ละข้ันตอนและเปรียบเทยีบกบักรณีการเปลีย่นแปลงการ

ปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

มาเป็นระบอบประชาธิปไตยพอสังเขปตามล�าดับดังต่อไปนี้

ข้ันตอนที่ 1 : กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยที่ชัดเจน

ของสังคมไทย

การก�าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลง

ค่านิยมไทยไปสู่ค่านิยมประชาธิปไตยนั้นจะส่งผลให้เกิด

วิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมอันจะเป็นการสร้างพลังร่วมให้

ความคิดความเห็นไปในทิศทางเดียวกันอันจะช่วยให้เกิด

การก�าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะน�ามาใช้ใน

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดผลส�าเร็จต่อไป 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 

24 มิถุนายน 2475 น้ันมีวิสัยทัศน์ที่ประกาศไว้ในประกาศ

ของคณะราษฎร์ (สถาบันพระปกเกล้า, https://wiki.kpi. 

ac.th : retrieved 22 October 2017) แต่การสื่อสารและการ

ด�าเนินการให้เกิดเป็นวิสัยทัศน์ร่วมของประชาชนไม่สามารถ

กระท�าได้ด้วยประสบปัญหาต่างๆ รวมทั้งการต่อต้านการ

เปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ ในเวลาต่อมา การปรับแต่ง

และการสื่อสารวิสัยทัศน์ประชาธิปไตยมิได้ด�าเนินการอย่าง 

ต่อเน่ืองและทัว่ถงึ จึงขาดความชัดเจนและไม่เกดิเป็นวสิยัทศัน์ 

ร่วมของประชาชนทีจ่ะเป็นเป้าหมายร่วมอนัจะน�าไปสูค่่านิยม

ประชาธิปไตย ดังน้ัน ในข้ันตอนที่หน่ึงน้ีจึงจ�าเป็นต้องระบุ

วสิยัทศัน์ประชาธิปไตยของไทยให้ชัดเจนอกีคร้ังหน่ึงเพือ่เป็น

ฐานในการน�าไปสู่การก�าหนดค่านิยมร่วมประชาธิปไตยของ

ประชาชนไทยต่อไป (Hiatt, 2006 ; Joungtrakul, 2009, 2016 ;  

J. P. Kotter, 2002, 2007, 2012)

ข้ันตอนที่ 2 : กำรสร้ำงควำมตระหนักรับรู้ในวิสัยทัศน์และ 

เป้ำหมำยของสังคมไทย

การสร้างความตระหนักรับรู้จะช่วยให้คนที่อยู ่ใน

กระบวนการการเปลี่ยนแปลงมีความเข้าใจถึงความจ�าเป็น 

ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องสร้างความเข้าใจ 

ในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้การศึกษา การสื่อสารด้วย 

วิธีการต่างๆ ท�าให้เกิดความปรารถนาที่จะเข้ามามีส่วนร่วม 

ทีจ่ะผลกัดนัให้การเปลีย่นแปลงบรรลผุล การเปลีย่นแปลงการ

ปกครองของไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 นั้นยังไม่บังเกิด

ผลสมบูรณ์เน่ืองจากการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน 

ยังไม่ลึกซึ้งและทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มรากหญ้าซึ่งเป็นคน 

ส่วนใหญ่และเป็นผูม้สีทิธิลงคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ของประเทศ 

จึงจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองต่อไปเพื่อให้เกิด

วิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมของประชาชน อันจะน�าไปสู่การ

มีค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกันของประชาชนไทยและสังคม

ไทย (Hiatt, 2006 ; What is the ADKAR Model, https://

www.prosci.com/adkar/adkar-model: retrieved 22 

October 2017)

ข้ันตอนที่ 3 : กำรระบุค่ำนิยมร่วมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 

วิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของสังคมไทย

การระบุค ่ า นิยมร ่ วมที่ ส ่ ง เส ริมและสนับสนุน 

วิสัยทัศน์ประชาธิปไตยน้ันเป็นสิ่งจ�าเป็น การเปลี่ยนแปลง

การปกครองของประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 นั้น

เป็นการเปลีย่นแปลงขนาดใหญ่และเป็นการเปลีย่นแปลงอย่าง

รุนแรงและเฉียบพลัน (Nadler & Tushman, 1989) เนื่องจาก

จ�าเป็นต้องปกปิดแผนการต่างๆ ไว้เป็นความลับ การรับรู้

ของประชาชนผู้ที่อยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจึงไม่มี

เพราะถูกจ�ากัดอยู่ในกลุ่มผู้วางแผนการเปลี่ยนแปลงเท่าน้ัน 

เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วก็เผชิญกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

และปัญหาต่างๆ จ�านวนมาก ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง 

ค่านิยมประชาธิปไตยจึงขาดหายไป อันเป็นการด�าเนินการ 

เปลี่ยนแปลงที่ไม่ครบวงจร อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการ
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เปลี่ยนแปลงได้ด�าเนินการไปแล้วเป็นเวลากว่า 85 ปี แต่การ

เปล่ียนแปลงยังไม่บรรลุเป้าหมายจึงจ�าเป็นต้องสร้างค่านิยม

ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น ซึ่ง Kotter ( 2002, 2007, 2012) ให้

ความส�าคัญกับการสร้างค่านิยมภายหลังการเปลี่ยนแปลง

มากเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมและความยั่งยืน  

การระบุค่านิยมประชาธิปไตยต้องอาศัยการวิจัยหลาย 

รูปแบบ (Creswell, 2014) เพื่อค้นหาค่านิยมไทยที่ส่งเสริม

สนับสนุนประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่าง 

ทั่วถึงและต่อเน่ือง ในขณะเดียวกันก็ค้นหาค่านิยมไทยที ่

ต่อต้านหรือไม่ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยและด�าเนินการ

ท�าลายให้สิ้นไป อีกทั้งยังจะต้องค้นหาค่านิยมใหม่ที่ส่งเสริม

สนับสนุนประชาธิปไตยที่ยังไม่มีในสังคมไทยแล้วสร้างสรรค์

ให้เกิดขึ้นและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป (Hiatt, 2006; 

Joungtrakul, 2009; J. P. Kotter, 2002, 2007, 2012) 

ข้ันตอนที่ 4 : กำรสร้ำงควำมพร้อมและกำรยอมรับกำร

เปลี่ยนแปลงค่ำนิยมร่วมของสังคมไทย

การสร้างความพร้อมและการยอมรับการเปลีย่นแปลง 

การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะเกิดข้ึนหรือไม่น้ันข้ึนอยู่กับความ

พร้อมของคนที่อยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงยอมรับ

การเปล่ียนแปลงน้ันหรือไม่ ถ้าคนไม่ยอมรับก็อาจเกิดการ

ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปค่านิยมไทยไปสู่ค่านิยม

ประชาธิปไตยจึงจ�าเป็นต้องสร้างความพร้อมและยอมรับที่

จะเปลีย่นแปลงและมกีารจดัการการต่อต้านการเปลีย่นแปลง

ด้วยวธิกีารต่างๆ เช่น การให้การศกึษา การให้มส่ีวนร่วม 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�าเนินงาน

ข้ันตอนที่ 5 : กำรน�ำค่ำนิยมร่วมของสังคมไทยที่ได้คัดสรร

แล้วสู่กำรปฏิบัติ

การน�าค่านิยมไทยที่ได้คัดสรรแล้วสู่การปฏิบัติจริง  

ข้ันตอนน้ีมีความส�าคัญยิ่ง จ�าเป็นต้องมีการวางแผน มีการ

ก�าหนดยุทธศาสตร์ และด�าเนินการให้ครบถ้วนกระบวนการ

และทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มรากหญ้า

ในสงัคม วธีิการหรือกลยทุธ์ทีจ่ะใช้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละ

กลุม่ขึน้อยูก่บัความพร้อมและบริบท ประการส�าคญัคอืความ

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 : กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติ

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ เป็นการท�าให้

แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะบังเกิดผล การติดตามและ

ประเมนิผลต้องกระท�าอย่างต่อเน่ือง เมือ่พบความส�าเร็จกน็�า

มาเผยแพร่และขยายผล มีการให้รางวัลแก่ความส�าเร็จเพื่อ

เป็นแรงจูงใจให้สร้างความส�าเร็จมากข้ึนและเป็นตัวอย่างแก่

คนกลุ่มอื่น ในขณะเดียวกันหากพบปัญหาก็ด�าเนินการแก้ไข

ปรับปรุงอย่างทันท่วงที ประการส�าคัญยิ่งก็คือจะต้องกระท�า

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ตามเวลาที่ก�าหนดไว้ เช่น รายวัน 

รายสปัดาห์ รายเดอืน รายไตรมาส รายคร่ึงปี และรายปี โดย

จะต้องมีการบันทึกและสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง

ทั่วถึงและทันกาล (Hiatt, 2006 ; Joungtrakul, 2009 ; J. P. 

Kotter, 2002, 2007, 2012 ; Lewin, 2000 orig. 1951) 

ข้ันตอนที่ 7 : กำรแก้ไขปัญหำและปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน

อย่ำงต่อเนื่อง

กิจกรรมของข้ันตอนน้ีจะสอดแทรกอยู่ในทุกข้ันตอน

ของการด�าเนินงาน ทั้งน้ี เน่ืองจากเป็นธรรมชาติของการ 

จัดการการเปลี่ยนแปลงที่จะต ้องเผชิญกับปัญหาหรือ 

ข้อขัดข้องต่างๆ ซึง่จะต้องจดัการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ส�าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี และท�าให้การเปลี่ยนแปลงสามารถเดินหน้า 
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บรรลุผลตามเป้าหมายได้และมีความยั่งยืน การด�าเนินการ

ในข้ันตอนน้ีจึงต้องอาศัยแนวคิดหลายแนวคิดผสมผสาน

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�าให้การเปลี่ยนแปลงค่านิยมมีความ

ยั่งยืนน้ันเป็นส่ิงที่จะต้องท�าอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือเมื่อ

การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนแล้วจะต้องท�าให้สิ่งที่เกิดข้ึนตามที่

ต้องการนั้นมีการประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ต้องการ

ก็คือต้องท�าให้ค่านิยมที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุน 

ให้วสิยัทศัน์และเป้าหมายทีพ่งึประสงค์ของสงัคมไทยบรรลผุล  

ที่ส�าคัญคือ จะต้องก�าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เป็น 

ข้อผูกมัดของสังคมไทยที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 

ผูกมัดประชาชนทุกภาคส่วน ผูกมัดผู้น�า ผูกมัดนักการเมือง  

นอกจากน้ี อาจจ�าเป็นต้องออกกฎหมายมาบังคับว่าไม่ว่า 

ใครหรือพรรคการเมืองใดจะมาเป็นรัฐบาล ก็จะต้องท�าและ

ด�าเนินการต่อไป ห้ามยกเลิกหรือเลื่อนการปฏิบัติออกไปเพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นต้น

สรุปและเสนอแนะ
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและมีความยั่งยืน ประเทศไทยได้

เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นเวลากว่า 85 ปีแล้ว แต่

ประชาธิปไตยก็ยังไม่มีความต่อเน่ืองและยั่งยืน จึงจ�าเป็น 

ต ้องมีการปรับเปลี่ ยนโดยการปฏิ รูปค ่า นิยมให ้ เกิด 

ค่านิยมประชาธิปไตยข้ึนในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลง

เป็นประชาธิปไตยจึงจะเกิดข้ึนและมีความต่อเน่ืองและ

ยั่งยืน การปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยเพื่อให้ได้ค่านิยม 

ที่สอดคล้อง ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขอย่างยั่งยืนต่อไป เป็นเร่ืองส�าคัญซึ่งจะต้องท�า

อย่างครบวงจรและต่อเนื่อง ประเด็นส�าคัญยิ่งก็คือ การน�า  

การมส่ีวนร่วมของประชาชน และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วน  

การมีความเห็นพ้องต้องกัน และการน�าสู่การปฏิบัติอย่าง 

จริงจังและต่อเน่ืองอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้การปฏิรูป 

สังคมไทยบังเกิดเป็นผลส�าเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย

ของสังคมไทยตามที่วาดหวังไว้ได้ซึ่งก็คือ ประเทศไทยมีการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์อันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป  

ทัง้น้ี ในบทความน้ีได้น�าเสนอแบบจ�าลองแววเร่ียม : VAVRIEM 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการ 

อย่างไรกต็าม เน่ืองจากแบบจ�าลองน้ีสร้างข้ึนจากการ

สังเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมจ�านวนหน่ึงจึง

อาจจะไม่สามารถน�าไปใช้แบบสามัญการ (Generalization) 

ได้ จึงสมควรท�าการวิจัยเพื่อทดสอบแบบจ�าลองนี้ การวิจัย

อาจใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) 

(Creswell, 2014 ; Creswell & Plano Clark, 2007) คือ ท�าทั้ง

การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณตามยุทธศาสตร์

การวิจัยแบบผสมแบบใดแบบหน่ึง เช่น การท�าวิจัยทั้งสอง

อย่างควบคู่กันไปเพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัย (Concurrent 

Triangulation) หรือท�าการวิจัยแบบหน่ึงก่อนแล้วตามด้วย

อีกแบบหนึ่ง เช่น ท�าการวิจัยเชิงปริมาณก่อนแล้วท�าการวิจัย

เชิงคุณภาพเพื่ออธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Sequential 

Explanatory) หรือท�าการวิจัยเชิงคุณภาพก่อนแล้วท�าการ

วิจัยเชิงปริมาณตามมาเพื่อส�ารวจทดสอบหรือยืนยันผลการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Sequential Exploratory) (Creswell, 2014 ;  

Creswell & Plano Clark, 2007) เป็นต้น อีกประการหนึ่ง 

แบบจ�าลองน้ีสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและแบบ

จ�าลองการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ในองค์การเป็นส่วนใหญ่ การน�า

มาใช้ในการจดัการการเปลีย่นแปลงในสงัคมอาจเป็นข้อจ�ากัด

หน่ึงในทางปฏิบัติได้ ในการน�าไปใช้จึงจ�าเป็นต้องพิจารณา

ประเด็นนี้ประกอบด้วย
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