
การใช้ SOFT POWER เพ่ือขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรม
ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย 

ผู้อำนวยการ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย 



SOFT POWER คืออะไร

Soft Power vs. Hard Power
Joseph Nye (1990) “A country’s ability to influence the preferences and behaviors of 

various actors in the international arena (states, corporations, communities, publics etc.) 
through attraction or persuasion rather than coercion.”

‘Soft power’ is defined by the Cambridge English Dictionary as ‘the use of a country’s 
cultural and economic influence to persuade other countries to do something, rather 

than the use of military power’.





Non-military 
approach

Fashion, Technology  

หน้ากากเสือ โดราเอมอน มด
แดงriders อุลตร้าแมน กันดั้ม
หน้ากากแก้ว  ดร.สลัมป์ ฮัล
โหลคิตตี้ แพคแมน ดราก้อน
บอล  Super-Mario โปเกมอน 
Captain ซึบาสะ วันพีซ โคนัน
ยอดนักสืบ ทามาก็อตจิ 

Fun, hope, good-naturedness, neat, cute, 
capable



Source: Dr. Arnaud 
Leveau (2016) “Korean 
Soft Power in South East 
Asia: The Case of 
Thailand”  



เม่ือคิดถึง SOFT POWER 
ของประเทศไทย คิดถึงอะไร

ข้าวเหนียวมะม่วง ?????
ผัดไทย ???? ต้มยำกุ้ง????
มวยไทย ????
สงกรานต์ ????
วัด วัง ชายหาด Street food?

Land of smiles
Sufficiency economy 
philosophy
BCG Economy



Soft Power Practices

• การส่ือสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
communication) 

• ความสัมพันธ์ระยะยาว และการส่งต่อทาง
วัฒนธรรม  (Cultural  transmission) 
People to people  

“ส่ิงหนึ่งที่สำคัญในการสร้าง SP ก็คือ SP เป็น
อำนาจท่ีเกิดขึ้นในใจของผู้อื่น มิได้เกิดขึ้นในตัว
ผู้สร้างเอง หมายความว่า SP จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในกิจกรรมน้ันๆ
ได้รับความรู้ (ทางวัฒนธรรม) และเกิดความรู้สึก
ดึงดูดต่อตัวทรัพยากร เน้ือหา บุคคล และ
วัฒนธรรมที่ใส่เข้าไปในตัวกิจกรรม ความรู้สึก
ดึงดูดใจ ความรัก ไปจนถึงความผูกพันที่เกิดขึ้น 
คือ SP โดยพื้นฐาน ที่จะใช้ดึงความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย สร้างแรงขับที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม
และความเป็นไปของประเทศ ไปจนถึงความ
ต้องการอยากรู้จัก ไปท่องเที่ยว หรือสัมผัสประเทศ
นั้นๆ ด้วยตนเอง…”
ที่มา: Soft Power Studies, Thailand (2019)

Soft power resources: 
วัฒนธรรม   อุดมการณ/์อุดมคติของชาติ   นโยบาย



Source: https://brandfinance.com/insights/soft-power-why-it-matters

ประโยชน์และเป้าหมายของ Soft Power:
สร้างมุมมอง ภาพลักษณ์ และการยอมรับอิทธิพลทางความคิด



การนำ Soft Power ไปใช้ในการส่งเสริม
จริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

"People do the right thing because 
they want to, not because they have to.”

Soft Power = การปรับระบบความคิด ความเช่ือ ของ
คนในสังคมให้มีหลักคุณธรรม/จริยธรรม ด้วยการ
ชักชวน สร้างความดึงดูดใจ จนเข้าใจ (เข้าไปในใจ) 
อยากทำ อยากเป็น ไม่ได้บังคับ หรือขู่ว่าจะลงโทษ 

กฎหมาย 
กฎระเบียบ

กติกาทางสงัคม 
บรรทดัฐาน 
ค่านิยม

มโนธรรม 
คุณธรรม 
จิตสาํนึก

กลไกการกำกับพฤติกรรมมนุษย์

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ (โตไปไม่โกง, 
คนไทยไม่โกง, สำนึกไทยไม่โกง, 
วาระการพัฒนา “คน” ให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์)



ตัวอย่างการใช้ Soft Power เพื่อปลูกฝังคุณค่าความดี 5 ประการ ใน “โตไปไม่โกง” 



Creativity+      Collaboration





• การทุจริตคอรร์ัปชัน ใช้อำนาจโดยมชิอบ 
• การคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ
• วัฒนธรรมการเป่านกหวีด

การให้คุณค่า บรรทัดฐานทาง
สังคม

• ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท
• เกียรติศักด์ิศรี คุณค่าของราชการต่อประเทศชาติ
• ความเป็นมืออาชีพ
• คุณค่าสากล  (สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม) 

การกำกับจากภายใน 
(คุณธรรมจริยธรรม)

เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ
และ

ประชาชน 
ไทย

จุดเน้น (Focus) ในการใช้  Soft Power ในการส่งเสริมจริยธรรมภาครฐั



วิธีการสร้างบรรทัดฐานด้านจริยธรรม/ สร้างจิตจริยธรรม-บ่มเพาะคุณธรรม

Eg. Orientation (Induction program) , Training/mind training, Dialogue, Story telling  

Lead by examples, Peer to peer,  Mentorship, Coaching, Positive role models, Tone from the top, Communication strategy, 

Networking , Activities

Public perception, Public  discussion, Campaign, Media strategy (TV Series, Clip,  etc. + Platform + Target)

“งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเก่ียวเนื่องถึงความเจริญข้ึน หรือเส่ือมลง
ของบ้านเมืองและสุขทุกข์ของประชาชนทุกคน 
ข้าราชการผู้ปฏิบัติ บริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องสำนึกตระหนักในความรับผิดชอบ
ที่มีอยู่ และต้ังใจพยายามปฏิบัติหน้าทีโ่่ดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเข้มแข็ง
สุจริต และด้วยปัญญาร้คิูด พิจารณาว่า ส่ิงใดเป็นความเจริญ ส่ิงใดเป็นความเส่ือม 
อะไรเป็นส่ิงที่ต้องทำ อะไรเป็นส่ิงที่ต้องละเว้นและกำจัด อย่างชัดเจน ถูก ตรง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2550 

สงัคมที(รักคุณค่าความดี

วฒันธรรมองคก์รแห่งจริยธรรม

บุคคล: การไตร่ตรอง พิจารณา



ข้อพิจารณาท่ีสำคัญ

• Vaccination ฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น กระตุ้นความคิด
การรู้คิด ไตร่ตรอง 

• Visualization การทำให้มองเห็นและหรือทำใหรั้บรู้ 
ผ่านตา ผ่านหู ผ่านใจ  

• Visibility การทำให้พ้ืนท่ีของความดีและคนดีปรากฏ
เป็นท่ีประจักษ์

• Vitality  การสร้างความมีชีวิตชีวา มีพลัง
• Voluntary การเต็มใจท่ีจะรับ
• Vibes  บรรยากาศ กระแสอบอวล


