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บทคัดย่อ
	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะน�าเสนอแนวทางการจัดการการเปล่ียนแปลงเพื่อน�าประเทศไทยไปสู่

ประเทศไทย	4.0	โดยได้ตั้งค�าถามในการศึกษาไว้	สี่	ประการคือ	1)	ประเทศไทย	4.0	คืออะไร?	2)	แนวทาง								

การจดัการการเปลีย่นแปลงทีจ่ะน�าไปสูป่ระเทศไทย	4.0	มอีะไรบ้าง?	3)	แบบจ�าลองการจดัการการเปล่ียนแปลง	

ที่จะน�าประเทศไทยสู่ประเทศไทย	 4.0	 เป็นอย่างไร?	 4)	 การจัดการการเปลี่ยนแปลงตามแบบจ�าลอง																										

ที่พัฒนาขึ้นเพื่อน�าประเทศไทยสู่ประเทศไทย	4.0	ท�าอย่างไร?	เพื่อตอบค�าถามสี่ประการดังกล่าวในบทความนี้

จะได้น�าเสนอสาระส�าคัญโดยแบ่งออกเป็น	 เจ็ด	 ส่วน	 คือ	 1)	 บทน�า	 เพื่อกล่าวน�าถึงปัญหา	ที่มาของปัญหา								

ความส�าคัญของปัญหา	และวัตถุประสงค์ของการศึกษา	2)	แนวคิดประเทศไทย	4.0	เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการ

ศกึษาในรายละเอยีดต่อไป	3)	แนวทางการจดัการการเปลีย่นแปลงเพือ่ก้าวสูป่ระเทศไทย	4.0	เพือ่ใช้เป็นแนวทาง

ในการก�าหนดแบบจ�าลองการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย	 4.0	 4)	 แบบจ�าลองการจัดการ						

การเปลีย่นแปลงเพือ่น�าประเทศไทยสูป่ระเทศไทย	4.0	เพือ่น�าเสนอแบบจ�าลองทีเ่หมาะสมทีจ่ะใช้ในการจดัการ

การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย	4.0	5)	การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย	4.0	

เพื่อน�าเสนอแนวทางปฏิบัติในกระบวนการการจัดการการเปล่ียนแปลงเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย	 4.0	 6)	 สรุป					

และอภิปรายผลการศึกษา	 เพื่ออภิปรายและแสดงความคิดเห็นและน�าไปใช้ในการน�าเสนอข้อเสนอแนะ													

เพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศไทย	4.0	ต่อไป	และ	7)	ข้อเสนอแนะ	
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ABSTRACT 
	 This	paper	presents	a	change	management	model	that	supports	the	implementation	

of	the	government	policy	of	Thailand	4.0.	To	guide	this	study,	four	questions	were	posed:									

1)	“What	is	Thailand	4.0	policy?”,	2)	“What	are	the	guidelines	for	managing	change	to	support	

the	implementation	of	Thailand	4.0,	3)	“What	is	the	change	management	model	recommend	

for	 the	 implementation	of	Thailand	4.0	policy?.”,	 and	4)	 “How	may	 the	 selected	change																	

management	model	be	applied	to	support	the	implementation	of	Thailand	4.0	policy?”.	To	

answer	these	four	questions,	 this	paper	 is	divided	 into	seven	parts:	1)	 Introduction	to	the	

objectives	and	significance	of	the	problem;	2)	The	concept	of	Thailand	4.0;	3)	The	change	

management	guidelines	that	support	the	implementation	of	Thailand	4.0	policy;	4)	The	change	

management	model	recommended	for	the	 implementation	of	Thailand	4.0	policy;	5)	The	

application	of	the	selected	change	management	model	that	supports	the	implementation	of	

Thailand	4.0	policy;	6)	Discussion	and	Conclusions,	and	7)	Recommendations.	

Keywords :	Change	management,	Change	management	model,	Thailand	4.0	

บทน�า 
	 ประเทศไทยเริ่มพัฒนาประเทศจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมเม่ือปี	 พ.ศ.	 2504		

โดยได้จัดท�าแผนพัฒนาประเทศ	 ฉบับแรกขึ้นเรียกว่า	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2504-2509																			

เป็นแผนระยะหกปี	 ต่อจากน้ันมาได้จัดท�าแผนระยะห้าปี	 และได้มีการปรับชื่อแผนเป็น	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ภายใต้การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ										

ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560-2564)	(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	แห่งชาติ,	2561)	นับจากแผนพัฒนาฉบับที่หนึ่ง																							

ถึงฉบับที่	 12	 ในปัจจุบันนี้	 รวมเป็นเวลา	 57	 ปี	 แล้ว	 จึงพบว่าประเทศไทยตกอยู่ในกับดักประเทศที่มีรายได	้							

ปานกลาง	และไม่สามารถก้าวขึ้นไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้	จึงได้น�าแนวคิด	ไทยแลนด์	4.0	มาใช้เป็นแบบ

จ�าลองใหม่ในการพัฒนาประเทศ	โดยก�าหนดเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้

ปานกลางนี้ให้ได้ภายในระยะเวลา	3-5	ปี	(สุวิทย์	เมษินทรีย์,	2561)	เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา	ตามเป้าหมาย

และแนวทางที่ก�าหนดไว้	นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งนายกรัฐมนตรีที่	194/2560	แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

การปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์	 4.0	 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์	 4.0																	

โดยน�าภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด�าเนินการด้วย	 (ไทยรัฐ,	 2561)	 นโยบายนี้	 ซึ่งในบทความนี้จะเรียกว่า	

“ประเทศไทย	 4.0”	 ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 12	 ที่มีเป้าหมายที่จะท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว																			

และเป็นประเทศที่ประชากรมีรายได้สูง	(เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย,	2561)	

	 อย่างไรก็ตาม	 การที่จะด�าเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้จ�าเป็นจะต้องมีการจัดการ	

การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ	 ดังน้ันเพื่อสนับสนุนการน�านโยบายประเทศไทย	 4.0	 สู่การปฏิบัติให้ได้ผล	

บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ ท่ีจะน�าเสนอแนวทางการจัดการการเปล่ียนแปลงเพื่อน�าประเทศไทย																									
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ไปสู ่ประเทศไทย	 4.0	 และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาจึงได้ตั้งค�าถามในการศึกษาไว้	 สี่	 ประการคือ																									

1)	ประเทศไทย	4.0	คืออะไร?	2)	แนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่จะน�าไปสู่ประเทศไทย	4.0	มีอะไรบ้าง?	

3)	 แบบจ�าลองการจัดการการเปลี่ยนแปลงท่ีจะน�าประเทศไทยสู่ประเทศไทย	 4.0	 เป็นอย่างไร?	 และ																									

4)	การจัดการการเปลี่ยนแปลงตามแบบจ�าลองที่พัฒนาขึ้นเพื่อน�าประเทศไทยสู่ประเทศไทย	4.0	ท�าอย่างไร?	

เพื่อตอบค�าถามสี่ประการดังกล่าว	 ในบทความนี้จะได้น�าเสนอสาระส�าคัญโดยแบ่งออกเป็น	 เจ็ด	 ส่วน	 คือ															

1)	 บทน�า	 เพื่อกล่าวน�าถึงปัญหา	 ที่มาของปัญหา	 ความส�าคัญของปัญหา	 และวัตถุประสงค์ของการศึกษา																

2)	 แนวคิดประเทศไทย	 4.0	 เพื่อใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาในรายละเอียดต่อไป	 3)	 แนวทางการจัดการ																

การเปล่ียนแปลงเพื่อก้าวสู ่ประเทศไทย	 4.0	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดแบบจ�าลองการจัดการ																					

การเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ประเทศ	 ไทย	 4.0	 4)	 แบบจ�าลองการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน�าประเทศไทย									

สู่ประเทศไทย	 4.0	 เพื่อน�าเสนอแบบจ�าลองที่เหมาะสมที่จะใช้ในการจัดการการเปล่ียนแปลงประเทศไทย															

ไปสูป่ระเทศไทย	4.0	5)	การจดัการการเปล่ียนแปลงเพ่ือก้าวสูป่ระเทศไทย	4.0	เพือ่น�าเสนอแนวทางการปฏบิตัิ

ในกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย	 4.0	 6)	 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา												

เพื่ออภิปรายและแสดงความคิดเห็นและน�าไปใช้ในการน�าเสนอข้อเสนอแนะเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลง																

สู่ประเทศไทย	4.0	ต่อไป	และ		7)	ข้อเสนอแนะ	ตามล�าดับไป	

 แนวคิดประเทศไทย 4.0 

	 ประเทศไทย	 4.0	 ถือเป็นแบบจ�าลองใหม่ที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศเพื่อ	 “ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ประเทศไทยที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่	 ‘เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม’	 (Value-based	

economy)	 เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง	 เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปล่ียนแปลง	ท�าให้								

ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัว	 เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรม

สามารถเตบิโตท่ามกลางบรบิทใหม่ทางเศรษฐกจิได้อย่างเข้มแขง็และยัง่ยนื”	(โมเดล	‘ประเทศไทย	4.0’,	2561)	

โดยมีสี่เป้าหมายหลักคือ	 1)	 สร้างความรุ ่งเรืองทางเศรษฐกิจน�าพาประเทศไปสู ่ประเทศที่มีรายได้สูง																									

2)	 สร้างความผาสุกแก่สังคม	 ให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองจากสวัสดิการสังคม	 3)	 ยกระดับคุณค่าของความ							

เป็นมนุษย์	เน้นที่การพัฒนาการศึกษาโดยให้มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับหนึ่งใน	100	ของโลก	และ	4)	ปกป้อง

คุม้ครองสิง่แวดล้อมให้ประเทศไทยเป็นสงัคมทีน่่าอยู	่การเปลีย่นแปลงประเทศไทยจากปัจจบุนัไปสูป่ระเทศไทย	

4.0	 นั้น	 จะต้องเปลี่ยนแปลงแบบจ�าลองการพัฒนาจากเดิมที่ใช้แบบจ�าลองการพัฒนาฐานทรัพยากร																							

ซึ่งเป็นยุค	1.0	และต่อมาได้ใช้การพัฒนาแบบฐานประสิทธิภาพในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นยุค	2.0-3.0	ไปสู่แบบจ�าลอง	

การพัฒนาฐานนวัตกรรม	ซึ่งเป็นยุค	4.0	(สมเกียรติ	ตั้งกิจวานิชย์,	2559)	การเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ข้างต้น

มี	 “เป้าหมายของการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์	 ‘ประเทศไทย	 4.0’	 คือ	 การขับเคล่ือน	 5	 กลุ่มเทคโนโลยี										

และอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธ์ิภายในระยะเวลา	 3-5	 ปีข้างหน้า	 เป็นการเปล่ียน	 ‘ปัญหา																		

และความท้าทาย’	 ให้เป็น	 ‘ศักยภาพและโอกาส’	 ในการสร้างความมั่นคง	 มั่งค่ัง	 และยั่งยืนให้กับประเทศ										

อย่างเป็นรูปธรรม…”	(สุวิทย์	เมษินทรีย์,	2561)

	 	 การตัง้เป้าหมายทีจ่ะให้ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่รีายได้สงูภายใน	3-5	ปีน้ัน	เป็นการตัง้เป้าหมาย	

ที่สูงมากและยากที่จะบรรลุได้	ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันนี้คนไทยมีรายได้ปีละ	6,032.70	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ต่อหัวต่อปี	 (สภาพัฒน์,	 2561)	 แต่การท่ีจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนั้นประชากรไทยจะต้องมีรายได้																

17,016	ดอลลาร์สหรัฐอเมรกิาต่อหวัต่อปี	(สมเกยีรต	ิตัง้กิจวานชิย์,	2559)	ในด้านการจดัการการเปลีย่นผ่านนัน้	
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สมเกียรติ	 ตั้งกิจวานิชย์	 (2559)	 ได้น�าเสนอแบบจ�าลองสามแบบท่ีจะน�าประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย	 4.0												

ซึ่งจะใช้เวลาแตกต่างกัน	 กล่าวคือแบบจ�าลองที่หนึ่งให้ชื่อว่า	 “ประเทศไทยไปเรื่อย	 ๆ”	 เป็นแบบจ�าลอง																	

ทีด่�าเนนิการต่อเนือ่งจากปัจจบุนันีไ้ปเรือ่ย	ๆ 	จนท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่รีายได้สงู	จะใช้เวลา	ประมาณ	

30	ปี	ส่วนแบบจ�าลองที่สองนั้นเป็นการพัฒนาประเทศไทยตามแบบของประเทศเกาหลีใต้	คือ	เน้นการพัฒนา

อุตสาหกรรมเป็นหลัก	 จะใช้เวลาประมาณ	 12	 ปี	 ส�าหรับแบบจ�าลองท่ีสามเป็นแบบจ�าลองที่เน้นการพัฒนา					

ภาคเกษตรและบริการให้เป็นสมัยใหม่	 จะใช้เวลาประมาณ	 10	 ถึง	 12	 ปี	 จึงจะท�าให้ประเทศไทยกลายเป็น	

ประเทศที่มีรายได้สูงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้	

	 	 การทีจ่ะน�าประเทศไทยไปสูป่ระเทศไทย	4.0	ได้ส�าเรจ็นั้นจ�าเป็นต้องมีการจดัการการเปลีย่นแปลง

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคร้ังน้ีเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่จ�าเป็นต้องมีการเตรียมการวางแผนและด�าเนินการ

จัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนและครบวงจร	(จ�าเนียร	จวงตระกูล,	2561)	

 แนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 

	 การจัดการการเปลี่ยนแปลงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการด�าเนินการทุกอย่างให้เป็น																		

ผลส�าเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคล	 ครอบครัว	 องค์การ	 ชุมชน	 สังคม	 และประเทศชาติโดยรวม													

การเปลีย่นแปลงมทีัง้ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติและการเปลีย่นแปลงทีม่นษุย์สร้างขึน้	หรอืมกีารวางแผนให้เกดิขึน้	

เช่นการเปลีย่นแปลงในตวับคุคล	และการเปลีย่นแปลงโดยนวตักรรม	เป็นต้น	(By,	2005;	Swanson	&	Holton	

III,	2001)	การจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบครบวงจรเป็นส่วนที่ยังไม่ปรากฏความชัดเจนในนโยบาย

ประเทศไทย	4.0	การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทุกขณะทุกเวลาและทุกสถานที่	การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นส่วนควบ

ของชีวิตมนุษย์	องค์การ	และสังคม	การจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นกระบวนการ	เป็นเครื่องมือ	และเทคนิค

ที่จะจัดการด้านคนของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ	 การจัดการการเปลี่ยนแปลง																	

เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือช่วยให้บุคคลท�าการปรับเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนผ่านโดยยอมรับการเปลี่ยนแปลงและท�าให้													

การเปลี่ยนแปลงบังเกิดผลตามที่ต้องการหรือตามที่ก�าหนดไว้	(The	Prosci	definition,	2018)	เห็นได้ว่าการ

จัดการการเปลี่ยนแปลงมักจะควบคู่ไปกับการจัดการโครงการ	(Project	management)	ดังภาพที่	1

ภาพที่ 1		ความหมายของการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ที่มา	:	 ดัดแปลงจาก	The	Prosci	definition	of	change	management,	2018.	

Project	management

Change	management

Current Transition Future
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	 	 จากภาพที่	 1	 จะเห็นว่า	 การจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นการด�าเนินการจากสภาพปัจจุบัน																						

ให้เปลี่ยนผ่านไปสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต	 การจัดการการเปลี่ยนแปลงอาจมองควบคู่ไปกับการจัดการ

โครงการ	 กล่าวคือการจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้การจัดการโครงการส�าเร็จเป็นผลตามที่

ต้องการ	 โดยช่วยให้คนพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วท�าการเปลี่ยนแปลงและน�าไปสู่ผลลัพธ์ตามที่

ก�าหนดไว้		ดังนั้นการจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นแนวทางในการเปลี่ยนผ่านของบุคคล	ทีมงาน	และองค์การ	

[หรือสังคม]	ไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์	(Judith,	B.	v.	G.,	2014,	cited	in	Ahmad,	Ismail,	Rani.,	&	Wahab,	

2017)	 ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงจะท�าให้การด�าเนินนโยบายประเทศไทย	 4.0	 บังเกิด														

ผลส�าเร็จตามเป้าหมายคือท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงภายในเวลา	 3-5	 ปี	 (ประเทศไทย	 4.0,	

2561)	

	 	 โดยทั่วไปแล้วการจัดการการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยส่วนส�าคัญสามส่วนคือ	 การวางแผน														

การเปลีย่นแปลง	การน�าแผนสูก่ารปฏบิตั	ิและการตดิตามประเมนิผลและแก้ไขปัญหาตัง้แต่ต้นจนจบ	ซึง่จะต้อง

ท�าให้ครบทั้งสามส่วนคือ	โครงสร้าง	กระบวนการ	และพฤติกรรม	(Joungtrakul,	2009)	

	 	 การจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้นจ�าเป็นต้องมีแนวทางในการด�าเนินงานที่อาจเรียกว่าแบบจ�าลอง					

หรือทฤษฎีการจัดการการเปลี่ยนแปลง	 ทั้งนี้เนื่องจากทฤษฎีกับการปฏิบัติน้ันเป็นของคู่กัน	 การด�าเนินการ												

ที่ปราศจากทฤษฎีอาจท�าให้เราหลงทางหรือล้มเหลวได้และในขณะเดียวกันการเลือกใช้ทฤษฎีที่ไม่เหมาะสม										

ก็ก่อให้เกิดความล้มเหลวได้เช่นกัน	(Ulrich,	Allen,	Brockbank,	Younger,	&	Nyman,	2009)	การเลือกใช้

ทฤษฎีน�าทางการจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงต้องกระท�าอย่างระมัดระวังโดยจะต้องค�านึงถึงวัฒนธรรม																	

หรือค่านิยมประกอบด้วย	 (Joungtrakul,	 2009)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยมไทยซ่ึงแตกต่างจากวัฒนธรรมอื่น													

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแบบตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมตะวันตก	ดังที่	จ�าเนียร	จวงตระกูล	และ	โอกาส	เตพละกุล	

(Joungtrakul	 &	 Teparagul,	 2012)	 ได้น�าเสนอไว้	 ในการเลือกแนวทางการจัดการการเปล่ียนแปลงนั้น										

จ�าเนียร	จวงตระกูล	(2560)	ได้ศึกษาแบบจ�าลองต่าง	ๆ	เพื่อค้นหาแบบจ�าลองที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง

ขนาดใหญ่ที่จะน�ามาใช้ในการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมไทย	 ซึ่งประกอบด้วย	 1)	 แบบจ�าลอง

ทฤษฎีสนาม	 (Field	 theory)	 ซึ่งเป็นแบบจ�าลองการเปล่ียนแปลงในยุคต้น	 ๆ	 แบ่งเป็นสามขั้นตอน	 คือ																		

การละลายพฤตกิรรมเพือ่เตรยีมความพร้อมต่อการเปลีย่นแปลง	การด�าเนนิการเปล่ียนแปลง	และการท�าให้การ

เปลี่ยนแปลงมีความยั่งยืน	(Lewin,	2000	orig.	1951)	2)	แบบจ�าลองความสอดคล้องต้องกัน	(Congruence	

model)	 ให้แนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่	 (Large-scale	 change)	 มีแนวทางในการแบ่ง

ประเภทของการเปลี่ยนแปลงเป็นสองคู่และสี่แบบคือ	 แบบคาดการณ์ล่วงหน้าได้กับแบบตั้งรับ	 และแบบ												

ค่อยเป็นค่อยไปกับแบบยุทศาสตร์	 รวมท้ังได้น�าเสนอ	 ผลของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละแบบด้วย											

(Nadler	&	Tushman,	1980,	1989;	Mercer	Delta	Consulting	LLC,	2003;	Congruence	Model,	2017)	

3)	 แบบจ�าลองการเปลี่ยนแปลง	 แปด	 ขั้นตอน	 (8	 Steps	 to	 Change	Management)	 	 ของ	 Kotter																			

(2002,	 2007,	 2012)	 ประกอบด้วย	 ก�าหนดส�านึกแห่งความเร่งด่วนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง	 สร้างแนวทาง	

ความร่วมมือเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลง	พัฒนาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์	การเปลี่ยนแปลง	สื่อสารวิสัยทัศน์

การเปลี่ยนแปลงนั้น	 มอบอ�านาจในการปฏิบัติการแบบกว้างเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 สร้างชัยชนะ

ระยะส้ันเพือ่เป็นแรงจงูใจให้เกดิการเปลีย่นแปลงมากข้ึน	รวบรวมผลทีเ่กดิขึน้และผลิตการเปลีย่นแปลงมากขึน้	

และสร้างแนวทางใหม่ที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเพื่อท�าให้การเปลี่ยนแปลงยั่งยืน	4)	แบบจ�าลอง	แอดการ์	
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(ADKAR	model)	แบบจ�าลองนีมี้ส่วนส�าคญัห้าส่วนคอื	การรบัรู้การเปลีย่นแปลง	ความปรารถนาท่ีจะเปล่ียนแปลง	

ความรู้ในเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลง	 ความสามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง	 และการเสริมแรงเพื่อช่วยให	้											

เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเน่ืองและย่ังยืนซ่ึงท�าให้การเปล่ียนแปลงบรรลุเป้าหมาย	 (Hiatt,	 2006;	 The	 Prosci	

ADKAR	Model,	 2017)	 5)	 แบบจ�าลองต้นไม้สามต้น	 (The	 Three	 Tree	Model)	 แบบจ�าลองนี้พัฒนาขึ้น								

โดย	 จ�าเนียร	 จวงตระกูล	 เม่ือปี	 พ.ศ.	 2548	 (Joungtrakul,	 2009)	 เป็นการพัฒนาขึ้นมาจากข้อมูลไทย																	

และบริบทไทยเน้นการเปลี่ยนแปลงท่ีครบวงจรรวมท้ัง	 โครงสร้าง	 กระบวนการ	 และพฤติกรรม	 อีกทั้งยังเน้น								

ที่การเปลี่ยนแปลงท่ีค่านิยมหรือวัฒนธรรมโดยเห็นว่าการเปล่ียนแปลงใด	 ๆ	 จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องเปลี่ยนที่คน								

ถ้าคนไม่เปลี่ยน	การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังจะไม่เกิดขึ้น	

		 	 นอกจากนี้	 จ�าเนียร	 จวงตระกูล	 (2560)	 ยังได้น�าเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพร้อม												

หรอืยอมรบัการเปลีย่แปลงซึง่	หมายถงึ	การท�าให้สมาชกิขององค์การ	[หรอืสังคม]	ยนิยอมให้มกีารเปล่ียนแปลง

ทัง้ทางจติวทิยาและทางกายภาพ	(Lewin,	1947,	cited	in	Ahmad	et	al.,	2017)	ความพร้อมทีจ่ะเปล่ียนแปลงนี	้

เป็นสิ่งน�ามาซึ่งการต่อต้านหรือการยอมรับการเปลี่ยนแปลง	 (Armenakis,	 Harris,	 &	Mossholder,	 1993;	

Holt,	Armenakis,	Field,	&	Harris,	2007)	ซึง่ปัจจยัส�าคญัส่วนหนึง่ท่ีช่วยให้เกิดความพร้อมในการเปลีย่นแปลง

คือ	 ความเชื่อมั่นในฝ่ายจัดการ	 การสื่อสารและความผูกมัดขององค์การหรือผู้ที่จะด�าเนินการเปลี่ยนแปลง	

(Ahmad	et	al.,	2017)	นอกจากนี้การแยกประเภทของบุคคลที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงออกเป็นกลุ่มต่าง	ๆ	

ก็จะช่วยให้สามารถสร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นซึ่ง	จ�าเนียร	จวงตระกูล	(2560)	น�าเสนอไว้สอง

แนวคิดคือ	 1)	 แนวคิดบัวสี่เหล่าตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 ซึ่งทรงสั่งสอนมานานกว่า	 2500	 ปีแล้วว่า																				

คนสามารถแบ่งออกได้เป็นสี่กลุ่ม	 (พัทรวดี	 เพิ่มพูล,	2560)	กล่าวคือ	กลุ่มแรก	บัวพ้นน�้า	 เปรียบได้กับคนที่มี

ความเฉลียวฉลาดสามารถเรียนรู ้และเข้าใจสิ่งต่าง	 ๆ	 ได้โดยง่าย	 มีความพร้อมที่จะปรับเปล่ียนไปตาม																	

สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 กลุ่มท่ีสอง	 บัวเสมอน�้า	 เปรียบได้กับคนที่มีสติปัญญาปานกลาง	

ต้องการข้อมูลและค�าอธิบายเพิ่มเติมจ�านวนหนึ่งจึงสามารถเรียนรู้ได้	เมื่อได้เรียนรู้แล้วก็จะกลายเป็นบัวพ้นน�้า

ต่อไป	กลุ่มที่สาม	บัวในน�้า	เปรียบเสมือนคนที่ไม่มีสติปัญญาและไม่เฉลียวฉลาดเหมือนคนกลุ่มที่หนึ่งและสอง	

แต่ถ้าได้รับข้อมูล	 ค�าอธิบายความช่วยเหลือต่าง	 ๆ	 ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้	 แต่อาจต้องใช้เวลาและความ																

ช่วยเหลือมากแต่ก็มีโอกาสท่ีจะเรียนรู้ได้เช่นกัน	 กลุ่มที่ส่ี	 บัวใต้น�้า	 เปรียบเสมือนคนโง่และไม่มีความพร้อม													

ที่จะเรียนรู้	 หรือปรับตัว	 ไม่เป็นตัวของตัวเองและอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อ		

คนอืน่	ๆ 	ได้เปลีย่นแปลงไปแล้วเท่านัน้	แบบจ�าลองนีม้ปีระโยชน์ในการจดัการคนในการจดัการการเปลีย่นแปลง

ทั้งการใช้คนสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและการจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง	 2)	 ทฤษฎีการกระจาย

นวัตกรรม	ทฤษฎีนี้	 ได้พัฒนาขึ้นเมื่อปี	1962	 (Rogers,	1983)	ระบุว่าโดยทั่วไปแล้วในสังคมจะประกอบด้วย	

คนห้ากลุ่ม	คือ	กลุ่มที่หนึ่ง	คือนักนวัตกรรม	มีประมาณร้อยละ	2.50	กลุ่มที่สอง	ผู้ที่ยอมรับโดยเร็ว	มีประมาณ

ร้อยละ	13.50	กลุ่มที่สาม	คือกลุ่มที่ยอมรับเร็วกลุ่มใหญ่	มีประมาณร้อยละ	34	กลุ่มที่สี่กลุ่มที่ยอมรับทีหลังมี

ประมาณร้อยละ	34	เช่นกนั	และกลุม่ทีห้่า	กลุม่ล้าหลังมปีระมาณร้อยละ	16	ทฤษฎน้ีีคล้ายกบัแนวคิดบวัสีเ่หล่า

เพียงแต่ได้ก�าหนดตัวเลขจ�านวนของคนประเภทต่าง	 ๆ	 เอาไว้และจะมีประโยชน์ท�านองเดียวกันกับแนวคิด									

บวัสีเ่หล่าของพระพทุธเจ้า	การท�าความเข้าใจกบัความพร้อมรบัการเปลีย่นแปลงและการจดักลุม่คนทีพ่ร้อมรบั

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยให้สามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น	
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	 	 การเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างแต่ละครั้งจะมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยเสมอ	(Armenakis,	

Harris,	 &	 Mossholder,	 2000)	 ในการจัดการการเปล่ียนแปลงจึงต้องศึกษาถึงสาเหตุของการต่อต้าน																			

การเปลี่ยนแปลงและการจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงด้วยเสมอไม่ว่าจะมีการเตรียมการไว้ดีเพียงใด												

ก็ตาม	 (Yilmaz	 &	 Kilicoglu,	 2013)	 จ�าเนียร	 จวงตระกูล	 (2560)	 ได้น�าเสนอแนวคิดเก่ียวกับการต่อต้าน														

การเปลี่ยนแปลงไว้	 กล่าวคือในการเปลี่ยนแปลงน้ันจะมีท้ังคนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนให้เกิด

การเปลี่ยนแปลง	(Lewin,	1947;	Lines,	Sulivan,	Smithwick,	&	Mischung,	2015)	ลักษณะของการต่อต้าน

การเปลี่ยนแปลงอาจแสดงออกโดยพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น	 ลังเลที่จะท�าตาม	 มีความล่าช้า	 ขาดความโปร่งใส		

จ�ากัดขอบเขตของข่าวสาร	โต้เถียงและวพิากษ์วจิารณ์อย่างเปิดเผย	ขดัขวางหรอืท�าจารกรรม	ส่งข่าวสารทีเ่ป็นลบ	

ลาออกหรือย้ายออกไป	 กลับไปท�าแบบเดิม	 ท�าเกินขอบเขต	 และท�าตามข้อมูลเชิงลบจากภายนอก	 เป็นต้น		

(Lines	 et	 al.,	 2015)	 การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งมองในทางตรงกันข้ามกับ																					

ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 กล่าวคือถ้าหากคนท่ีอยู่ในกระบวนการการเปล่ียนแปลงมีความพร้อมรับ										

การเปลี่ยนแปลงแล้วการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นหรือไม่รุนแรง	 แต่โดยธรรมชาติแล้ว																							

ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของคนจะต่างกันดังที่ได้ศึกษามาแล้วข้างต้นนั้นในการจัดการการเปลี่ยนแปลง	

นอกจากจะต้องสร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของคนแล้วยังจ�าเป็นต้องมีการจัดการการต่อต้าน																

การเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปด้วย	

	 	 สาเหตุของการต่อต้านการเปลีย่นแปลงมหีลายประการ	Armstrong	(2010)	เหน็ว่าเกดิจากการชอ็ก

จากการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นสิ่งใหม่ท่ีอาจมีผลทางลบ	 ความกลัวทางด้านเศรษฐกิจ	 ความไม่สะดวกสบาย	

ความไม่แน่นอน	 ก่อให้เกิดความวิตกกังวล	 ความกลัวด้านสัญลักษณ์	 คุกคามความสัมพันธ์ส่วนบุคคล															

คุกคามต่อสถานภาพและทักษะ	 ความกลัวในด้านความสามารถ	 ในขณะที่	 Kreitner	 (2007)	 เห็นว่าสาเหตุ								

ของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมาจาก	 เกิดความประหลาดใจ	 ความเฉ่ือยชา	 ความเข้าใจผิดหรือความไม่รู	้						

หรือขาดข้อมูล	 คุกคามสภาพการจ้างงาน	 ในขณะท่ี	 Yilmaz	 and	 Kilicoglu	 (2013)	 เห็นว่าสาเหตุของการ									

ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงคือ	รบกวนการบรรลุความต้องการส่วนตัว	การเลือกรับข้อมูล	เป็นนิสัยส่วนตัว	ท�าให้

เกิดความไม่สะดวกสบายหรือสูญเสียอิสรภาพ	มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของตน	ความไม่มั่นคงในอดีต	กลัวต่อ

สิง่ทีม่องไม่เหน็	กระทบต่ออ�านาจหรอือิทธพิลของตน	ขาดความรูแ้ละทกัษะหรือล้าสมยั	โครงสร้างขององค์การ	

และ	ทรัพยากรจ�ากัด	

	 	 วิธีการเอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปแล้วประกอบด้วย	 การให้การศึกษา																			

และการสื่อสาร	การให้มีส่วนร่วมและเข้ามาเกี่ยวข้อง	การอ�านวยความสะดวกและสนับสนุน	การเจรจาและท�า								

ข้อตกลง	 การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและการน�ามาเป็นพวก	 การบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม											

(Kreitner,	 2007;	 Yilmaz	 &	 Kilicoglu,	 2013)	 นอจากน้ีการแก้ไขปัญหาการต่อต้านการเปล่ียนแปลงน้ัน									

สามารถกระท�าได้โดย	การแสดงความโปร่งใส	และการท�าข้อตกลง	(Goncalves	&	Goncalves,	2012)

	 	 ประสบการณ์จากการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในสังคมไทย	ซึ่ง	จ�าเนียร	จวงตระกูล	(Joungtrakul,	

2016)	 ได้น�าเสนอการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในสังคมไทยไว้สองกรณ	ี									

ดังแสดงในตารางที่	5
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ตารางที่ 5	 เปรียบเทียบการเลิกทาสและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบ	 	

	 	 สมบูรณาญาสิทธิราชย์	 มาเป็นระบอบประชาธิปไตย

  การเลิกทาส	 	 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง

-		การเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็นแบบสันติมีความเป็นมิตรต่อกัน	 -	การเปลี่ยนแปลงเป็นการใช้ก�าลัง

	 ในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 	 	 บังคับและเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน

-	 การเปลี่ยนแปลงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปมีการสื่อสารให้เกิด	 -	 เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรง

	 ความเข้าใจในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 	 และเฉียบพลัน

-	 มีการเตรียมความพร้อมและสร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลง		 -	 ไม่มีการสร้างความพร้อมและ

-	 ให้เวลาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน	เสียในการปรับตัว	 -	 การยอมรับการเปลี่ยนแปลง	

	 	 	 -	 ใช้ก�าลังอาวุธบังคับ	ไม่ให้เวลา

	 	 	 	 ในการปรับตัว

-	 การจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงใช้วิธีที่นุ่มนวล	 -	 การจัดการการต่อต้านการ	

	 มีการผ่อนปรน	 	 	 เปลี่ยนแปลง	ใช้ก�าลัง	บังคับ

	 	 	 	 รวมทั้งใช้ก�าลังอาวุธ	

-	 มีวิสัยทัศน์และสื่อสารวิสัยทัศน์ต่อเนื่องเพื่อ	สร้างความตระหนัก	 -	 มีวิสัยทัศน์แต่ขาดการสื่อสาร

	 และรับรู้ถึงความจ�าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง	ท�าให้ผู้มีส่วนได้	 	 อย่างต่อเนื่อง	จึง	ขาดการ

	 ส่วนเสียส่วนใหญ่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง	จนเกิดเป็นค่านิยม	 	 ตระหนกัรบัรูว้สิยัทศัน์อย่างทัว่ถงึ

	 ร่วมผลักดันให้การเปลี่ยนแปลง	บรรลุผล	 	 ท�าให้ไม่เกิดค่านิยมร่วมของผู้มี

	 	 	 	 ส่วนได้ส่วนเสียท�าให้	การเปล่ียนแปลง

	 	 	 	 ไม่บังเกิดผลและไม่มีความยั่งยืน

ที่มา	:	ปรับจาก	Joungtrakul,	2016,	pp.	34-52.	

	 	 จากตารางที่	 5	 จะเห็นว่าการจัดการการเปลี่ยนแปลงในกรณีการเลิกทาสนั้นมีจุดเด่นที่ส�าคัญ											

เป็นแบบตรงข้ามกับกรณีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 ซ่ึงสามารถน�ามาเป็นบทเรียนและเป็นแนวทางในการ

จัดการการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของประเทศไทยได้	

 แบบจ�าลองการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อน�าประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 

	 จากการที่ได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมข้างต้น	 จ�าเนียร	 จวงตระกูล	 (2560)	 ได้น�ามาสังเคราะห	์								

เป็นแบบจ�าลอง	การจดัการการเปลีย่นแปลงเพือ่ปฏรูิปค่านยิมของสงัคมไทยโดยใช้ชือ่ว่า	“แบบจ�าลองแววเรีย่ม:	

VAVRIEM	Model”	 มีกระบวนการเจ็ดข้ันตอนประกอบด้วย	 1)	 การก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน	

ของสังคมไทย	 (Create	 share	 vision:	 V)	 2)	 การสร้างความตระหนักรับรู ้ในวิสัยทัศน์และเป้าหมาย																						

ของสังคมไทย	 (Awareness	 of	 share	 vision:	 A)	 3)	 การระบุค่านิยมร่วมที่ส่งเสริมและสนับสนุนวิสัยทัศน	์						

และเป้าหมายของสงัคมไทย	(Create	share	values:	V)	4)	การสร้างความพร้อมและการยอมรบัการเปลีย่นแปลง

ค่านิยมร่วมของสังคมไทย	 (Create	 readiness	 and	 acceptance:	 R)	 5)	 การน�าค่านิยมร่วมของสังคมไทย													

ที	่ได้คดัสรรแล้วสูก่ารปฏบิตั	ิ(Implementation	of	share	values:	I)	6)	การตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัิ	

(Evaluation	 of	 implementation	 process:	 E)	 และ	 7)	 การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการด�าเนินงาน															

อย่างต่อเนื่อง	(Monitoring	and	take	corrective	actions:	M)		
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	 แบบจ�าลองนีเ้ป็นแบบจ�าลองทีผ่สมผสานแนวคดิทฤษฎต่ีาง	ๆ 	โดยค�านึงถงึความเป็นไทยและบรบิทไทย

รวมทั้งค่านิยมไทยและประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของประเทศไทยที่ผ่านมาด้วย	จากการศึกษา

ที่ผ่านมาข้างต้นนี้เห็นว่า	 “แบบจ�าลองแววเร่ียม:	 VAVRIEM	Model”	 นี้สามารถน�ามาปรับใช้กับการจัดการ							

การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย	 4.0	 ได้	 โดยปรับเป็น	 “แบบจ�าลองแวเพรี่ยม	 หรือ	 VAPRIEM	

Model”	ดังภาพที่	2

	 จากภาพที่	 2	 แบบจ�าลองแวเพรี่ยม	 หรือ	 VAPRIEM	 Model	 มีข้ันตอนด�าเนินการเจ็ดขั้นตอน														

ประกอบด้วย	1)	การก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนของประเทศไทย	4.0	(Create	share	vision:	V)	

2)	 การสร้างความตระหนักรับรู้ในวิสัยทัศน์และเป้าหมายของของประเทศไทย	 4.0	 (Awareness	 of	 share	

vision:	A)	3)	การระบุโครงการหรือกิจกรรมที่จะน�าไปสู่ประเทศไทย	4.0	 (Identify	 required	pojects:	P)								

4)	 การสร้างความพร้อมและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศไทย	 4.0	 (Create	 readiness	 and																		

acceptance:	 R)	 5)	 การน�าโครงการท่ีได้คัดสรรแล้วสู่การปฏิบัติ	 (Implementation	 of	 the	 required																

projects:	I)	6)	การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ	(Evaluation	of	implementation	process:	E)	และ		

7)	การแก้ไขปัญหาและปรับปรงุการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง	(Monitoring	and	take	corrective	actions:	M)	

ภาพที่ 2 	แบบจ�าลองการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อน�าประเทศไทยสู่ประเทศไทย	4.0

ที่มา	:		ปรับจาก	จ�าเนียร	จวงตระกูล,	2560,	น.	113.

1.	ก�าหนดวิสัยทัศน์

และเป้าหมาย

ที่ชัดเจน	(V)
2.	การสร้างความ

ตระหนักรู้ในวิสัยทัศน์

และเป้าหมาย	(A)

3.	ระบุโครงการต่าง	ๆ	

ที่จะน�าไปสู่

ประเทศไทย	4.0	(P)

4.	การสร้างความพร้อม

และยอมรับ

การเปลี่ยนแปลง	(R)

5.	การน�าโครงการ

ที่คัดสรรค์แล้ว

สู่การปฏิบัติ	(I)

6.	การติดตามและ

ประเมินผล

การปฏิบัติ	(E)

7.	การแก้ไขปัญหา

และปรับปรุง

การด�าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง	(M)

การเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

ไปสู่ประเทศไทย	4.0
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 การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 

	 การด�าเนนิการตามแบบจ�าลองแวเพร่ียม	หรอื	VAPRIEM	Model	เพือ่น�าประเทศไทยสูป่ระเทศไทย	4.0	

สามารถด�าเนินการได้ดังต่อไปนี้	

 ขั้นตอนที่ 1 การก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนของประเทศไทย 4.0

	 การน�าแบบจ�าลองประเทศไทย	4.0	มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย	ถือได้ว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน	

แต่ยงัจ�าเป็นต้องก�าหนดรายละเอยีดในทางยทุธศาสตร์ขึน้มารองรับและเชือ่มโยงให้การด�าเนนิการต่าง	ๆ 	บรรลผุล	

ต่อไป	

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความตระหนักรับรู้ในวิสัยทัศน์และเป้าหมายของประเทศไทย 4.0 

	 การสร้างความตระหนักรับรู ้จะช่วยให้คนที่อยู ่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงมีความเข้าใจถึง													

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องเปล่ียนแปลง	และน�าไปสูค่วามพร้อมทีจ่ะเปลีย่นแปลง	ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องสร้างความเข้าใจ							

ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 การให้การศึกษา	 การสื่อสารด้วยวิธีการต่าง	 ๆ	 ท�าให้เกิดความปรารถนาท่ีจะเข้า																				

มีส่วนร่วมที่จะผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุผล	

 ขั้นตอนที่ 3 การระบุโครงการหรือกิจกรรมที่จะน�าไปสู่ประเทศไทย 4.0

	 การจัดการการเปลี่ยนแปลงต้องกระท�าควบคู่ไปกับการบริหารโครงการ	 จึงจ�าเป็นต้องมีการก�าหนด						

รายละเอียดที่เช่ือมโยงกันท้ังแผนงานและโครงการย่อยซึ่งรับผิดชอบโดยภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ออกมาให้ชัดเจน										

เพื่อให้การด�าเนินโครงการต่าง	 ๆ	 ก้าวเดินไปแบบเช่ือมประสานกัน	 เช่น	 ด้านการเกษตร	 ด้านบริการ																					

ด้านอุตสาหกรรม	และที่ส�าคัญที่สุดคือด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะรองรับและน�าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้	

 ขั้นตอนที่ 4 การสร้างความพร้อมและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศไทย 4.0

	 การเปลี่ยนแปลงใด	 ๆ	 จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู ่กับความพร้อมของคนที่อยู ่ในกระบวนการ																						

การเปลี่ยนแปลงว่ามีความพร้อมที่จะเปลี่ยนและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือไม่	ถ้าคนไม่ยอมรับก็อาจเกิด

การต่อต้านการเปลีย่นแปลง	เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงครัง้นีม้ผีลกระทบอย่างกว้างไกลทัง้ทางบวกและทางลบ

ต่อคนทุกหมู่เหล่า	 จึงจ�าเป็นต้องส�ารวจความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและด�าเนินการเตรียมความพร้อม														

ให้แก่คนแต่ละกลุ่มซ่ึงมีความพร้อมแตกต่างกันและท�าการแก้ไขปัญหาการต่อต้านการเปล่ียนแปลงต่าง	 ๆ																	

ที่เกิดขึ้นให้สามารถก้าวเดินต่อไปได้

 ขั้นตอนที่ 5 การน�าโครงการที่ได้คัดสรรแล้วสู่การปฏิบัติ

	 การเปลี่ยนแปลงครั้งน้ีมีขนาดใหญ่จึงย่อมจะมีโครงการย่อยต่าง	 ๆ	 จ�านวนมากทั้งภาครัฐและเอกชน										

ที่จะต้องน�าสู่การปฏิบัติ	 ท้ังโครงการท่ีจะต้องท�าคู่ขนานกันไป	 หรือท�าเชื่อมโยงกันหรือต่อเนื่องกัน	 ดังนั้น																

การบริหารโครงการจงึมคีวามส�าคญัมากและจ�าเป็นต้องมกีารบรหิารเชงิยทุธศาสตร์ทีค่รบวงจร	และบรูณาการงาน

ทุกภาคส่วนโดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแบบเฝ้าระวัง	(Monitoring)	อยู่ตลอดเวลา	

 ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 

	 เพือ่ท�าให้แน่ใจว่าการเปลีย่นแปลงนัน้จะบงัเกดิผล	การตดิตามและประเมนิผลต้องกระท�าอย่างต่อเนือ่ง	

เม่ือพบความส�าเร็จก็น�ามาเผยแพร่และขยายผล	 มีการให้รางวัลแก่ความส�าเร็จเพื่อเป็นแรงจูงใจให้สร้าง												

ความส�าเร็จมากขึ้นและเป็นตัวอย่างแก่คนกลุ่มอื่น	 หากพบปัญหาก็ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างทันท่วงท	ี

ประการส�าคัญยิ่งก็คือจะต้องกระท�าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ	ๆ 	ตามที่ก�าหนดไว้	โดยจะต้องสื่อสารให้ประชาชน

ทราบอย่างทั่วถึงและทันกาล
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 ขั้นตอนที่ 7 การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

	 กิจกรรมของขั้นตอนนี้จะสอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของการด�าเนินงาน	 ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นธรรมชาติ	

ของการจดัการการเปล่ียนแปลงทีจ่ะต้องเผชิญกบัปัญหาหรอืข้อขัดข้องต่าง	ๆ 	ซึง่จะต้องจดัการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	

ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีความยั่งยืน	 การด�าเนินการในขั้นตอนน้ีจึงต้องอาศัยแนวคิดต่าง	 ๆ	 ผสมผสาน										

กนัไปตามบรบิทต่าง	ๆ 	ทีส่�าคญัคอืจะต้องก�าหนดให้เป็นวาระแห่งชาต	ิและเป็นข้อผกูมดัของสงัคมไทยทีจ่ะต้อง

ปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	

อภิปรายผล 
	 จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า	 1)	 ประเทศไทย	 4.0	 เป็นแบบจ�าลองการพัฒนาท่ีจะน�าประเทศไทย									

ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในก�าหนดเวลา	3-5	ปี	2)	การที่จะเป็นประเทศไทย	

4.0	 ได้นั้น	 จ�าเป็นต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลง	 3)	 การจัดการการเปล่ียนแปลงจ�าเป็นต้องมีแบบจ�าลอง	

การเปลีย่นแปลงท่ีเหมาะสม	และ		4)	การศกึษาครัง้นีไ้ด้น�าเสนอแบบจ�าลอง	“แวเพรีย่ม	หรอื	VAPRIEM	Model”	

เพื่อน�าประเทศไทยสู่ประเทศไทย	 4.0	 ต่อไป	 ท้ังน้ีจะได้อภิปรายผลการผลศึกษาตามประเด็นค�าถามที่ตั้งไว	้						

ตามล�าดับดังต่อไปนี้		

	 ประเด็นแรก	นั้นสามารถอธิบายได้ว่า	ประเทศไทย	4.0	เป็นแบบจ�าลองการพัฒนาที่จะน�าประเทศไทย

ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในก�าหนดเวลา	3-5	ปี	การก�าหนดนโยบายนี้นับว่า

มีความเหมาะสม	เพราะเป็นการก�าหนดนโยบายบนพื้นฐานของจุดแข็งของประเทศไทย	เนื่องจากประเทศไทย

มีพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งทางการเกษตรและการบริการ	 ทรัพยากรทั้งสองด้านมีเพียงพอที่จะน�าออกมาใช้ในการ

พัฒนาได้อย่างเหมาะสม	 แต่การก�าหนดเป้าหมายด้านระยะเวลาท่ีจะท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศ																									

ที่มีรายได้สูงภายใน	3-5	ปีนั้น	 เป็นการก�าหนดที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้	 (จ�าเนียร	จวงตระกูล,	

2561)	และไม่เป็นไปตามหลักการก�าหนดเป้าหมาย	(Lawlor	&	Homyak,	2012)	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้

เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ซ่ึงจะต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมของประชาชนและมีการจัดการ																	

การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ	ซึ่งสมเกียรติ	ตั้งกิจวานิชย์	(2559)	ได้น�าเสนอว่าการพัฒนาตามแบบจ�าลองนี้

จะต้องใช้เวลาประมาณ	10-30	ปี	ขึ้นอยู่กับการจัดการการเปลี่ยนแปลง	ส่วนในประเด็นการเตรียมความพร้อม

ในด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น	จ�าเนียร	จวงตระกูล	(2561)	เสนอว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ	16-19	ปี	

	 ประเดน็ทีส่อง	การศกึษาครัง้นีไ้ด้น�าเสนอแบบจ�าลองทีเ่ป็นฐานในการสร้างแบบจ�าลองการเปลีย่นแปลง

ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย	4.0	หลายแบบ	นอกจากนี้ยังได้น�าแนวทางตามแบบจ�าลองต่าง	ๆ	นั้นมาพัฒนา

เป็นแบบจ�าลองที่เหมาะสมที่จะใช้ในการน�าประเทศไทยสู่ประเทศไทย	 4.0	 ซ่ึงจะต้องค�านึงถึงบริบททางด้าน	

ค่านิยมประกอบด้วย	 (Joungtrkul,	 2009)	 จ�าเป็นต้องจัดท�าแผนการเปลี่ยนแปลงออกมาอย่างเป็นรูปธรรม									

ที่มีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์และมีแผนปฏิบัติอย่างทั่วถึงคลุมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน	 ต้องมีการ

เชือ่มโยงและบรูณาการกนัอย่างใกล้ชิด	 โดยสามารถเลอืกส่วนทีเ่กีย่วข้องจากแบบจ�าลองการเปลีย่นแปลงต่าง	 ๆ	

มาใช ้ตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนแบบจ�าลองหลักที่จะน�าไปใช ้ เป ็นแม ่แบบในการจัดการ																																												

การเปลี่ยนแปลง	 (Hiatt,	 2006;	 Joungtrakul,	 2009;	 Kotter,	 2016;	 Lewin,	 2000	 orig.	 1951)																

นอกจากนีจ้�าเป็นต้องน�าบทเรยีนทีป่ระเทศไทยมปีระสบการณ์ในการจดัการการเปลีย่นแปลงทีป่ระสบความส�าเรจ็	

และล้มเหลว	มาประกอบการพิจารณาด้วย	(Joungtrakul,	2016)	
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	 ประเด็นที่สาม	 แบบจ�าลองการเปลี่ยนแปลงมีจ�านวนมากแต่ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นมาจากบริบท																			
และค่านยิมตลอดจนปัญหาของประเทศตะวนัตกซ่ึงมคีวามแตกต่างจากปัญหาของไทยโดยส้ินเชิง	การน�าแบบจ�าลอง	
หรือทฤษฎีต่าง	 ๆ	 ของตะวันตกมาใช้ในบริบทไทยโดยขาดความระมัดระวังอาจน�าไปสู่ปัญหา	 และประสบ								
ความล้มเหลวได้	(Hofstede,	1984;	Joungtrakul	&	Sheehan,	2013;	Kreitner,	2007)	ในการศึกษาครั้งนี้
จึงได้พัฒนา	 “แบบจ�าลองแวเพรี่ยม	 หรือ	 VAPRIEM	Model”	 ขึ้นมาจากการศึกษาแบบจ�าลองของไทย																
และตะวันตกแล้วน�ามาปรับเข้ากับบริบทของไทยเพื่อน�าไปใช้ด�าเนินการต่อไป	 (Joungtrakul,	 2009,	 2010;	
Joungtrakul	&	Allen,	2011;	จ�าเนียร	จวงตระกูล,	2560)	
	 ประเด็นท่ีสี่	 ในการศึกษาครั้งน้ีได้เสนอให้ใช้	 “แบบจ�าลองแวเพรี่ยม	 หรือ	 VAPRIEM	Model”	 ซึ่งมี								
เจด็ข้ันตอน	โดยได้น�าเสนอรายละเอยีดและแนวทางการด�าเนนิการตามแบบจ�าลองนีไ้ว้แล้วข้างต้น	แบบจ�าลองนี้	
จึงสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศไทย	4.0	ได้	อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากนโยบายน้ี	 เป็นนโยบายเชิงวิสัยทัศน์จึงยังขาดรายละเอียดอยู่หลายส่วน	 (พงศ์พิพัฒน์	 ปัญชานนท์,	
2017;	ชนนิทร	เพญ็สตูร,	2560)	จงึจ�าเป็นต้องก�าหนดรายละเอยีดเพิม่เตมิให้คลุมถงึประเดน็ทีเ่กีย่วข้องทกุด้าน
และทุกภาคส่วน	และทุกระดับ	แม้ว่าจะได้มีการจัดท�าแผนต่าง	ๆ	ให้เห็นอยู่บ้าง	(Promwong,	2018)	แต่ก็ยัง
ขาดการเชื่อมโยงบูรณาการที่ชัดเจน	 ประเด็นส�าคัญที่น่าจะต้องพิจารณาคือค�าถามในประเด็น	 การสร้างงาน	
และการลดความเหลื่อมล�้ารวมทั้งการคุ้มครองและปรับปรุงสภาพการท�างานให้ดีขึ้น	การยกระดับฝีมือของคน
ที่ท�างานอยู่แล้วให้ทันหรือน�าหน้าการเปลี่ยนแปลงและมีภาคส่วนใดที่จะรองรับคนเหล่าน้ี	 จะมีรางวัลจูงใจ									
ให้เพ่ิมการลงทนุในการวจิยัและพฒันาและสร้างความร่วมมอืระหว่างบรษิทัไทยและต่างชาต	ิ จะสร้างความร่วมมอื	
ภาครัฐและเอกชน	 ซ่ึงรวมถึงบริษัท	 มหาวิทยาลัยและนักวิจัยให้ท�างานใกล้ชิดกันมากขึ้นได้อย่างไร																												
ทีจ่ะท�าให้การวจัิยและพฒันาช่วยสร้างแรงงานทกัษะสงูตามทีต้่องการ	(Baxter,	2017)		เกีย่วโยงไปถงึการศกึษา	
ซึ่งยังไม่ตอบสนองการปรับเปลี่ยนไปสู่ประเทศไทย	4.0	อย่างเพียงพอ	(จ�าเนียร	จวงตระกูล,	2561;	Arunmas,	
2018;	Blouin,	2017;	Buasuwan,	2018)	รวมทัง้การวจิยัทีย่งัไม่ได้คุณภาพมาตรฐานทีจ่ะก้าวไปสู่ประเทศไทย	
4.0	 เพียงพอ	 (คมชัดลึก,	2561)	ส่วนในด้านความร่วมมือกับภาคเอกชนนั้นก็ยังจ�ากัดอยู่เพียงบริษัทยักษ์ใหญ่
เพียงไม่กี่บริษัทเท่าน้ัน	 (ไทยรัฐ,	 2561)	 นอกจากเป็นผู้ผูกขาดด้านการค้าภายใต้การสนับสนุนของรัฐแล้ว														
ยังส่งเสริมให้ผูกขาดทางความคิดและความร่วมมืออีกด้วย	 การที่จะจัดการการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย																
ไปสู่ประเทศไทย	 4.0	 ได้น้ันจ�าเป็นต้องด�าเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงให้ครบวงจรตามกระบวนการ																			
ในแบบจ�าลอง	“แวเพรี่ยม	หรือ	VAPRIEM	Model”	ดังที่ได้น�าเสนอไว้นี้	

ข้อเสนอแนะ
	 จากข้อสรุปและการอภปิรายผลการศกึษาข้างต้น	 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวสูป่ระเทศไทย	 4.0	 ได้		
ขอน�าเสนอข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้	
	 ประการแรก	 รัฐบาลควรจัดท�าแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงตาม	 “แบบจ�าลองแวเพรี่ยม	 หรือ										
VAPRIEM	Model”	ให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน	
	 ประการที่สอง	 รัฐบาลควรด�าเนินการน�าแผนการจัดการการเปล่ียนแปลงตาม	 “แบบจ�าลองแวเพรี่ยม	

หรือ	VAPRIEM	Model”	สู่การปฏิบัติให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน	

	 ประการที่สาม	 การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนควรกระจายออกไปยังสถานประกอบการขนาดกลาง										

และขนาดย่อม	(SME)	ด้วย	เนื่องจากเป็นเป้าหมายหลักของนโยบายประเทศไทย	4.0	
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