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ค าน า 

 
 หนังสือเล่มเล็ก “นวัตกรรมทางจิตใจ (Mind Innovation)”             
เล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวคิดและแนวทาง           
การพัฒนาจิตใจด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่เป็นปัจจัย
เอ้ือให้สามารถเรียนรู้  ท างาน และด ารงชีวิตอยู่ในโลกนวัตกรรม
เทคโนโลยีอย่างสมดุลและเกิดภูมิปัญญา 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไดม้ากพอสมควร  
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นวัตกรรมทางจิตใจ 

(Mind Innovation) 
 

1. บทน า 
 
 การ Disrupt ของเทคโนโลยีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
แห่งการเรียนรู้และการท างานแบบที่จะไม่ย้อนกลับไปเหมือนเดิม            
การพัฒนาตนเองด้านจิตใจผ่านการลงมือปฏิบัติ การถอดบทเรียน               
และการสะท้อนคิดจะช่วยเสริมพลังการเรียนรู้ที่น าไปสู่ภูมิปัญญา           
และความสุขที่แท้จริง  
  
 

2. การ Disruption ของเทคโนโลยี กับตัวตนของความเป็น 
    มนุษย์ที่แท้จริง 
 
 การ Disruption ของเทคโนโลยีและโควิด-19 ที่ เป็นไวรัส             
ไร้พรหมแดนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก การใช้ AI 
(Artificial Intelligence) เป็นมนุษย์เทียมที่ไม่มีชีวิตจิตใจ ไม่กิน ไม่หิว 
ไม่เอาเงิน เอาแต่งาน ท างานตลอด 24 ชั่วโมง เข้ามาท างานแทนมนุษย์
ไดส้่งผลกระทบให้คนว่างงานเป็นจ านวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
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 อย่างไรก็ตามสิ่งที่ AI ไม่มีและไม่สามารถเข้ามาแทนมนุษย์ได้ 
คือ การสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจ การคิดอย่างมีเหตุผลและ
คุณธรรม และการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางจิตใจ ที่สร้างการร่วมแรง
ร่วมใจของคนที่ร่วมท างานให้มีความรู้สึกว่าทุกคนมีคุณค่า การสร้าง
พ้ืนที่ให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน ร่วมกันค้นหาตัวตนในความเป็นมนุษย์
ที่แท้จริง  
 
 Education technology ได้ท าให้ทุกคนสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด มีลักษณะเป็นการขับเคลื่อน    
การเรียนรู้ส่วนบุคคลหรือ Driven personalized learning มากขึ้น         
จากการที่มีความรู้อยู่บน iCloud และเทคโนโลยีที่ ทันสมัย ท าให้         
การเรียนรู้ปฏิบัติจริงแบบ Hand-On learning เกิดได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง
ท าให้การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้จากทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็น Learn 
from home, Learn from Anywhere  
 
 Facebook รีแบรนด์เป็น Meta มุ่งหน้าสู่การเป็น Metaverse 
อย่างเต็มที่ในอีกไม่นาน อนาคตเราจะไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นโลกจริง
หรือว่าโลกเสมือน มิติใหม่ของชีวิตจะเกิดเปลี่ยนแปลง ความเป็น                 
พลโลกเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญเพ่ือมนุษย์สามารถ
ด ารงชีวิตไดอ้ย่างสมดุล 
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 การ  Disrupt ได้ สร้ า งสรรค์ นวัตกรรมทางด้ านวัตถุและ
เทคโนโลยีทีท่ันสมัยมากขึ้นเพียงใด นวัตกรรมทางจิตใจก็เป็นสิ่งส าคัญ
มากขึ้นเพียงนั้น ทั้งนี้เพ่ือให้โลกภายนอกและโลกภายในของมนุษย์             
มีความสมดุลกัน นวัตกรรมทางจิตใจ คือ การบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจบนพื้นฐานของความรัก    
ความเมตตาและกรุณา สิ่งที่มนุษย์ในสังคมวัตถุและเทคโนโลยีก าลัง
ค้นหา คือ ตัวตนของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง การมีสติระลึกรู้จะเป็น
ปัจจัยส่งเสริมความเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ มีความรัก มีความเมตตาทั้ง
ต่อตนเอง บุคคลอื่น สังคม และโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digital disruption 

ส่งผลวิถีการเรียนรู้และการท างาน 

ท าให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

อย่างมีสติปัญญา มีความรักความเมตตา 

 

การค้นพบตัวตนของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง 

AI ท างานแทนมนุษย์ 
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3. จุดเด่นนวัตกรรมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 
 จุดเด่นนวัตกรรมทางจิตใจของการบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนษุย์ คือ พลังแห่งการสื่อสาร เพราะมนุษย์มีการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างพลังการท างานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ 
ตลอดเวลา ผ่านการสื่อสารกันด้วยค าพูดเป็นส่วนใหญ่  
 
 อีกส่วนหนึ่ งคือการสื่อสารด้วยภาษากาย กิริยามารยาท             
การแสดงออกทางภาษากายและเปลี่ยนเป็นภาษาความรู้สึกส่งผลต่อ
พลังทางความคิดและสติปัญญา 
 
 การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษากาย สามารถ                  
ส่งสื่อสัมผัสไปยังผู้ที่ เราต้องการจะสื่อสารด้วย คนที่สื่อสารได้ดี                
ไม่จ าเป็นต้องพูดเก่ง แต่มีสมาธิเป็นตัวเชื่อมต่อตัวเรากับสรรพสิ่งที่เรา
ต้องการสื่อสารด้วยการปรับใจตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก 
 
 สร้างความรู้สึกที่ดีกับตัวเองแล้วพาตัวเองเข้าไปอยู่กับบุคคล          
ที่เราต้องการสื่อสารด้วยทั้งที่อยู่ในโลกจริงและโลกเสมือนอยู่ในพ้ืนที่
สบายๆ พยายามหาสิ่งที่ดีมาเป็นต้นทุนด้านบวก ความรู้สึกทาง              
จิตวิญญาณเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่จะท าให้มนุษย์มีความสุขจากด้านใน           
ซ่ึงเปน็ความสุขที่แท้จริง 
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 ภาษากายเป็นภาษาความรู้สึกที่ท าให้บุคคลอ่ืนมีความทุกข์         
และความสุขได้  แต่ความสุขคือเคล็ดลับของการมีสุขภาพดี            
การใช้ภาษากายด้วยความอ่อนโยน เบิกบาน ตั้งมั่น มั่นคง กล้าหาญ            
มีเป้าหมายจะน ามาซ่ึงปัญญาที่น าไปสู่ความสุขที่แท้จริง  
 
 การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เป็นการเรียนรู้ในตัวเรา             
ทีเ่ปี่ยมด้วยความเมตตาและลุ่มลึกในชีวิต มีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงว่า
ทุกอย่างไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองแต่ต้องอิงอาศัยกันเชื่อมโยงกัน  
โดยมีสมาธิเป็นตัวเชื่อมต่อตัวเรากับสรรพสิ่ง การรับรู้ปัจจุบันขณะ 
(Here and now) ผ่านการคิดใคร่ครวญตามแนวทางจิตตปัญญา 
ส่งผลต่อการรับรู้ความรู้สึกภายในของตนเองอย่างถูกต้องซ่ึงท าให้เกิด
การใช้ปัญญากับความเมตตาทีส่มดุลกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแขง็ของการบริการ 

ด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์ 

การสื่อสารอย่างมีพลัง 

 

ความสุขจากด้านใน 

 

การใช้ปัญญากับเมตตาอย่างสมดุล 
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4. จุดแข็งของการถอดบทเรียน 
 
 พึงระวังการหลงติดกับความรู้เพราะจะท าให้ด้อยภูมิปัญญา 
การถอดบทเรียนเป็นจุดแข็งของนวัตกรรมทางจิตใจเพราะท าให้รู้ว่า 
“คุยกันวันนี้แล้วมีอะไรต่างจากเดิมบ้าง” ซ่ึงเป็นค าถามที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง เครื่องมือที่ เราใช้ ถอดบทเรียนแบบเรียบง่ายคือ              
ตะกร้า 3 ใบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตอบค าถามด้วยใจที่ใคร่ครวญของตะกร้าแต่ละใบดังนี้ 
   ใบที่ 1 รู้สึกอย่างไร  
   ใบที่ 2 ได้เรียนรู้อะไร  
   ใบที่ 3 จะน าไปใช้อย่างไร  
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 แล้วน าข้อมูลจากตะกร้า 3 ใบ มาสังเคราะห์และกลั่นกรอง
ประสบการณ์เป็นภูมิปัญญา การสะสมภูมิปัญญาจากการสะท้อนคิด 
การ Reflex ซ่ึงกันและกันโดยไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กๆ สิ่งนั้นคือ
ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจริงในนวัตกรรมทางจิตใจ ตกผลึกจนเห็นสิ่งที่
ต้องการรู้เพิ่มและรู้พอเป็นสิ่งส าคัญ การรู้เพ่ิมเพ่ือดึงศักยภาพออกมา
ใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ ส่วนการรู้พอ คือ รู้จักพอ             
ท าให้ชีวิตมีความสุขที่แท้จริง 
 
 

5. บทสรุป 
 
 นวัตกรรมเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเพียงใด นวัตกรรมทางจิตใจยิ่งต้อง
พัฒนาให้เกิดในตัวเราให้มากเพียงนั้น การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
บนพ้ืนฐานของการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์แล้วน ามาสะท้อน
คิด ถอดบทเรียน สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับบริบท         
เชิงพ้ืนที่และตกผลึกเป็นปัญญาคือศักยภาพการเรียนรู้ใหม่ที่จะท าให้
ชีวิตมีความสุขที่แท้จริง 
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