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ค าน า 

 
 หนังส ือเล ่มเล ็ก “จาก Soft Power สู ่  Design Thinking”             
เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายความคิดและเสนอ   
แนวทางการใช้พลังแห่งความอ่อนโยน หรือ Soft Power ของผู้สอน
เพื่อการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียน 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไดม้ากพอสมควร  
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จาก Soft Power สู่ Design Thinking 
 
 

1. บทน า 
 
 การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในยุคปัจจุบัน ให้ความส าคัญกับ
การเปลี่ยนแปลงผู้เรียนจากด้านในหรือความคิดของผู้เรียน ดังค ากล่าว
ว่า “ความคิดเปลี่ยน...พฤติกรรมเปลี่ยน” ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างมั่นคงถาวร  
 

 การเปลี่ยนแปลงจากด้านในดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้สอนใช้
พลังแห่งความอ่อนโยน (Soft Power) ที่มีอยู่ในตนเองแล้วสื่อสาร
ออกไปยังผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธาในตัวผู้สอน
โดยเฉพาะการสื ่อสารแบบ non-verbal ที ่ม ีพลังมากกว่าการใช้              
Hard Power หรือการใช้อ  านาจบีบบังค ับ การสร้างเง ื ่อนไขเชิง
พฤติกรรม รวมทั้งการท าให้เกิดความกลัวต่างๆ นานา เพื่อที ่จะให้
ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
 
 การใช้ Soft power ท าให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงอย่างเห็น
คุณค่าในสิ ่งนั ้น แต่การใช้ Hard Power จะท าให้เกิดแรงต้านจาก
ผู้เรียน สูญเสียความศรัทธาในตัวผู้สอนในที่สุด 
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2. ที่มาของ Soft Power 
 
 Soft Power มีการแปลเป็นภาษาไทยหลายค า ขึ้นอยู่กับบริบท
ของการน าเสนอ ในหนังสือเล่มนี้ได้ใช้ค าว่า “พลังแห่งความอ่อนโยน” 
ที่ให้ไว้โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ทั้ งนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน อย่างไร
ก็ตามสามารถใช้ค าว่า “ซอฟพาวเวอร์” ทับศัพท์ได้เช่นกัน 
 
 แนวคิด Soft Power คิดค้นและพัฒนาขึ ้นโดย Joseph Nye 
แห่ง Harvard Kennedy School, Harvard University สหรัฐอเมริกา 
ได้ให้ความหมายของ Soft Power ไว้ว่าหมายถึง “พลังที ่จะท าให้
บุคคลอื่นพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานออกมาตามเป้าหมาย โดยใช้               
พลังแห่งการจูงใจ พลังแห่งความศรัทธา พลังแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ 
พลังแห่งความเชื่อมั่น พลังแห่งความเป็นมิตร พลังแห่งความรัก              
พลังแห่งการเคารพและให้เกียรติ” ซึ ่งตรงข้ามกับ Hard Power                  
ที่เป็นการใช้อ านาจ การบีบบังคับ การท าให้กลัว การใช้อาวุธ รวมทั้ง              
การซื้อด้วยเงิน  
 
 ผู้น าองค์กรในปัจจุบันใช้ Soft Power เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน
นวัตกรรมขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางความคิด นวัตกรรม
กระบวนการ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มากกว่าการใช้ Hard Power 
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3. Non-Verbal: พลังแห่งความอ่อนโยนของผู้สอน 
 
 ผู้สอนเปรียบเสมือนผู้น าการเรียนรู้ของผู้เรียน มีหน้าที่ส าคัญคือ   
การท าให้ผู ้เร ียนมีเป้าหมายในการเรียนรู ้ มีกระบวนการเรียนรู้                
ด้วยตนเอง มีการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์   
การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) สามารถประเมินตนเอง            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  
 
 การใช้ Hard Power จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เรียนได้อย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว เพราะเป็นการเปลี่ยนจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามา             
บีบบังคับ ไม่ได้เปลี ่ยนจากด้านในหรือเปลี ่ยนความคิดของผู ้เรียน                
แต่การใช้พลังแห่งความอ่อนโยน (Soft Power) ช่วยเปลี่ยนแปลง
ผู้เรียนในระยะยาว เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากใจของผู้เรียน 
 
 การใช้พลังแห่งความอ่อนโยนผ่านการสื่อสารของผู้สอนเป็น
หัวใจส าคัญที่จะสร้างพลังความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่น ที่ผู้เรียน
จะมีให้กับผู้สอน โดยเฉพาะการสื่อสารแบบ Non-verbal หรือการ
สื่อสารโดยใช้ภาษากาย ท าให้ผู ้เรียนสามารถรับรู้ถึงพลังแห่งความ
อ่อนโยนของผู้สอนได้ตรงกันและเป็นการสื่อสารที่ดีที ่สุด เป็นการ
สื่อสารทีน่่าจดจ า และเกิดความประทับใจ 
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 Peter Drucker ได้กล่าวไว้ว่า “The most important thing 
in communication is to hear what isn’t being said” หรื อ
การสื่อสารที่ดีที่สุด คือการรับรู้ได้จากการสื่อสารที่ไม่ได้ถูกเอ่ยออกมา 
(https://creativetalklive.com/non-verbal/) 
 

 Non-verbal ของผู้สอนสร้างพลังการเรียนรู้ ได้ดังต่อไปนี้ 

  
 

  1)  เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน  
 
   การเคารพศ ักด ิ ์ศร ีความเป ็นมนุษย์ ของผ ู ้ เร ียน 
หมายถึง การปฏิบัติต่อผู ้เร ียนโดยการให้เกียรติ ให้ความเคารพ 
(Respect) ให้ความยุติธรรม ให้ความเสมอภาค ให้ความรู้สึกปลอดภัย
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
 
   การเคารพศ ักด ิ ์ศร ีความเป ็นมนุษย์ ของผ ู ้ เร ียน           
เป็นพลังความอ่อนโยนที่ช่วยท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง รักตนเอง 
มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการ
เรียนรู้ต่างๆ ของผู ้เร ียน อีกทั ้งช่วยท าให้ผู ้เร ียนแสดงพฤติกรรม            
การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ เช่น การสืบเสาะแสวงหาความรู้ การมุ่งมั่น 
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ความรับผิดชอบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นต้น ซึ ่งพฤติกรรม
เหล่านี้เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
 
 

  2) ฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง ไม่ด่วนสวนกลับ  
 
   การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นการตั้งใจฟังเพื่อให้ได้ยินเสียง 
ที่ลึกเข้าไปในจิตใจของผู้เรียน ว่าผู้เรียนก าลังคิดอะไร ต้องการอะไร 
มีความรู้สึกอย่างไร ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในสายตาของ
ผู ้สอน เมื ่อผู ้เรียนรู ้ส ึกมีคุณค่าแล้วผู ้เร ียนจะมีความตั ้งใจเรียนรู้             
ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์ 
 
   การฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง (Deep listening) โดยไม่
ด่วนสรุป ไม่ด่วนตัดสิน ไม่ด่วนสวนกลับ เป็น Soft power ของผู้สอน 
ที่ช่วยท าให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าคิด กล้าลงมือปฏิบัติ  
กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ และกล้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนโดยปราศจาก
ความกลัวและความหวาดระแวง 
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4. จากพลังความอ่อนโยนสู่ Design thinking 
 
 Design Thinking หรือการคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของกลุ ่มเป้าหมาย                
5 ข ั ้นตอนตามแนวคิดของ Stanford d.school Design Thinking 
Process ดังนี้  
  1. การสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Empathize) 
  2. การนิยามปัญหา (Define) 
  3. การก่อร่างแนวคิด (Ideate) 
  4. การสร้างต้นแบบ (Prototype) 
  5. การทดสอบ (Test)  

ที่มา : https://dschool.stanford.edu 
 



7 

 การที่ผู้เรียนจะใช้กระบวนการเรียนรู้ตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน
ข้างต้น มีปัจจัยส าคัญประการหนึ่งคือ การได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความเคารพซึ่งกันและกันระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน การสร้างแรงบันดาลใจ การจุดประกายความคิด  
การโค้ช การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้
ของตนเองร่วมกับเพ่ือนอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
 
 

5. บทสรุป 
 

 พลังแห่งความอ่อนโยน (Soft Power) คือพลังการเรียนรู้                   
ที่ผู้สอนใช้ความอ่อนโยนที่มีอยู่ในจิตใจ แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม 
Non-verbal ในการจัดการเรียนรู ้กระตุ้นผู้เรียนให้คิด ใช้กระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อที่จะตอบโจทย์สมรรถนะนวัตกร (Innovator)                     
หรือความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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 พลังแห่งความอ่อนโยน (Soft Power) 
ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้คิด 

ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพื่อที่จะตอบโจทย์สมรรถนะนวัตกร (Innovator) 

หรือความสามารถในการสร้างสรรคน์วัตกรรมของผู้เรียน 


