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ค าน า 

 
 หนังสือเล่มเล็ก “พลังแห่งความอ่อนโยน  (Soft Power)”             
เล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวคิดของการใช้พลัง
แห่งความอ่อนโยนและคุณธรรมแห่งความอ่อนโยน 7 ประการ             
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในแนวใหม่ที่ผู้สอนควรน าไปปฏิบัติ   
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่สังคมในอนาคต 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไดม้ากพอสมควร  
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พลังแห่งความอ่อนโยน 

(Soft Power) 
 

1. บทน า 
 

 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โลกเปลี่ยนเป็น 
VUCA world (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) 
รวมทั้งภาวะแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในปัจจุบันนี้  โลกยุค              
New Normal ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนและปรับเปลี่ยนเป็นยุคของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) จากแหล่งการเรียนรู้            
ที่หลากหลาย ทุกคนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วผ่านเทคโนโลยี 
 คนรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
(Data Driven Personalized) สามารถหา ข้ อมู ล แล ะคว ามรู้ ไ ด้                   
24 ชั่วโมง ท าให้สามารถตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
และแม่นย าท าให้การจัดการเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยนสู่รปูแบบใหม่ 
 

2. Hybrid Model รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

 การจัดการเรียนรู้ คือ การเตรียมผู้เรียนไปสู่สังคมในอนาคต 
คือ ความเป็นพลเมืองโลก ซ่ึงผู้เรียนต้องการได้รับการพัฒนาทั้ง 2 ด้าน
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ควบคู่กันไป คือ การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี และการพัฒนา         
มิติทางด้านจิตใจ ซ่ึงเปน็หัวใจส าคัญของการจัดการเรียนรู้  
 พลังแห่งความอ่อนโยนหรือ Soft Power เป็นพลังที่น าไปสู่
พัฒนาตนเอง เป็นเสน่ห์ให้น่าชื่นชม ให้ภาพลักษณ์บารมี ให้คนนับถือ
และมีความไว้เนื้อเชื่อใจและอยากปฏิบัติตามซ่ึงทางพระพุทธศาสนา            
มีคุณธรรมแห่งความอ่อนโยน 7 ประการ ดังนี้ 
 

   1. การมีจิตใจที่อ่อนโยน  

  2. การด าเนินชีวิตอยู่ในทางสายกลาง  

  3. การฝึกฝนวางกายไม่หลงไปกับส่ิงย่ัวยุต่างๆ  

  4. การอยูก่ับปัจจุบันธรรมอย่างต่อเนื่อง  

  5. การมีความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

  6. การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน  

  7. การมีความโอบอุ้มช่วยดแูลซึง่กันและกัน 

 
 ผู้สอนน าธรรม 7 ประการ ในการบ่มเพาะตนเองและเป็น
พ้ืนฐานของการด าเนินชีวิต เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง ขัดเกลาตนเอง            
อยู่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นวิถีใหม่ของชุมชนการเรียนรู้              
มีความอ่อนโยนต่อตนเอง อ่อนโยนต่อผู้ อ่ืน เป็นเสน่ห์ เป็นที่ชื่นชม              
มีภาพลักษณ์ที่ดี มีจิตใจเมตตากรุณา เมื่อเรามีจิตใจแห่งความเมตตา  
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จะท าให้เราไม่โกรธเกลียดใคร ท าให้ ผู้เรียนมีความไว้เนื้อเชื่อใจ           
ในตัวผูส้อนระดับสูง (High Trust)  
 มล.ปิ่น มาลากุล กล่าวว่า “ถ้าครูสอนศิษย์ด้วยจิตที่เมตตา 
บรรยากาศการเรียนรู้จะเหมือนแสงจันทร์” ผู้เรียนจะมีความสุข            
ในการเรียนรู้ รักการเรียนรู้ และมีทศันคติที่ดีต่อการเรียนรู้                 
 
 ความอ่อนโยนของผู้ สอนเป็นเสมือนการสื่อสารจากใจ            
ของผู้ สอนสู่ ใ จของผู้ เ รี ยน  ( Inner communication)  ซ่ึ ง เ ป็ น                   
พลังแห่งความอ่อนโยน (Soft power) มีการเคารพผู้เรียน (Respect) 
เคารพสิทธิส่วนบุคคล เคารพศักดิ์ศรีของผู้เรียน ด้วยการแสดงออก 
ด้วยภาษากายหรือค าพูดและการสื่อสารถึงความรู้สึกภายในของผู้สอน
ซ่ึงผู้เรียนสามารถสื่อสัมผัสรับรู้ได้ เกิดความเชื่อมั่นถึงความอ่อนโยน 
ความรัก ความเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไขที่ผู้สอนโอบอุ้มประคับประคอง
ให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้  
 
 

3. Process as a content  
 

  สาระและกระบวนการที่กลมกลืนกันของการจัดการเรียนรู้ 
เปิดพ้ืนที่ ให้ผู้ เรียนได้สร้างสรรค์นวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้                   
ด้ ว ยตน เอง  (Personalized learning) และ เลื อก ใช้ เทค โน โลยี                    
ที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล การดูแลสนับสนุน 
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ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยการโค้ช การกระตุ้นแรงจูงใจซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของ
ความเชื่อมั่นและน าไปสู่กระบวนการคิด ซ่ึงเป็นสิ่งที่ทรงพลังมาก              
การมี Passion และมีเป้าหมายของการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการ
เรียนรู้แนวใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน  
 
 การโค้ชผู้ เรียนให้มีทักษะการค้นคว้า ทักษะการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แบ่งปันซ่ึงกันและกัน การเคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน             
มีความอดทนที่จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ท าให้คนดีมีพ้ืนที่ยืน                
ในสังคม การร่วมกันออกแบบโครงการช่วยเหลือสังคมด้วยจิตอาสา 
กระบวนการเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) มีอิสรภาพ (Autonomy)  
มีความริ เ ริ่ ม  ( Initiation)  มีความ มุ่ง ม่ันพากเพียร  ( Industry)                    
การถอดบทเรียนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจะเป็นพ้ืนฐานที่ดี
ต่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แนวใหม่ จากพลังของความ
อ่อนโยน (Soft power)  
 
 

4. บทสรุป 
 

 พลังความอ่อนโยน (Soft power) ช่วยเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ 
ผู้สอนรักผู้เรียน ผู้เรียนรักผู้สอน สื่อสารแบบใจต่อใจ จากใจผู้สอน              
สู่ใจผู้เรียน เกิดเป็นความเข้าใจเชิงลึกและความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust)  
ซ่ึงเปน็พื้นฐานของการโค้ชที่มีพลัง  
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การเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา 

พลังแห่งความอ่อนโยน (Soft power)  
ช่วยเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ ผู้สอนรักผู้เรียน ผู้เรียนรักผู้สอน  

สื่อสารแบบใจต่อใจ และพัฒนาไปสู่สังคมในอนาคต 


