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 “ทําไมเราคิดได แตทําไมได” เปนคําถามท่ีไดยินบอยครั้ง ท่ีไดไปบรรยายเพ่ือสรางแรงบันดาลใจใน
การพัฒนางานประจํา ของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาท่ีผานมา ซึ่งเปนคําถามท่ีอยูในใจผมมา
เปนเวลานานเชนกัน ผมไดรับคําตอบจาก ดร.บุญชัย โกศลธนากุล จากรายการ CEO VISION ชวง New 
Dimensions ท่ีออกอากาศทาง FM 96.5 วาทําไมเราคิดไดแตทําไมได บอยครั้งท่ีเราคิดจะปรับเปลี่ยนนิสัยจาก
นิสัยหน่ึงไปสูอีกนิสัยหน่ึงท่ีดีกวา สุดทายตองจบลงคือ ทําไมได ซึ่งหากเราตองการใหสมปรารถนาจะตองทํา
อยางไร สามารถสรุปไดเปน 6 ประเด็น ดังน้ี 
 1. คุณไมอยากทําจริง สิ่งท่ีอยากทําน้ันไมมีแรงเพียงพอ ท่ีจะสามารถท่ิมแทงใหทะลุเขาไปในจิตใจคุณได 
น่ันเพราะวาคุณไมมีความอยากท่ีจะทําสิ่งน้ันจริงๆ ซึ่งตองถามใจตัวเองวาตองการอยากใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือแคอยากในระดับความคิด คุณตองมีอารมณรวมในการพิจารณาถึงประโยชนท่ีเกิดข้ึนของสิ่งน้ัน หรือหาก
เราไมเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรข้ึน วิธีการแกไขคือ คุณตองมีความปรารถนาท่ีแรงกลา พรอมท่ีจะเสียสละบางสิ่ง
บางอยางเพ่ือใหไดอีกอยาง 
 2. คุณมี “นิวรณ 5” ครอบงําจิตใจ เปนสิ่งท่ีทําใหเราไมมีสมาธิ ไมสามารถคิดอะไรท่ีสรางสรรคไดเลย 
ซึ่งนิวรณ 5 ประกอบดวย 1) ความอยากมี อยากเปน อยากได หรือ ไมอยากมี ไมอยากเปน ไมอยากได  
2) ความโกรธ เกลียด อาฆาต พยาบาท 3) ความเบ่ือหนายในชีวิต  4) ความฟุงซาน รําคาญใจ และ 5) ความลังเล
สงสัย วิธีการแกไขคือ คุณตองจดจอกับสิ่งท่ีทํา และใหทําไปทีละอยาง  
 3. คุณคิดไมละเอียด ไมมีแผนที่ชัดเจน และไมมีแผนสํารอง หากตองการใหบรรลุเปาหมาย 
ตองมีการทําแผนกลยุทธ คิดจนใหความคิดตกตะกอน สามารถประเมินไดวา ปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัย
แหงความลมเหลว คือ อะไรบาง วิธีการแกไข คือ คุณตองมีแผนการทํางาน ทําใหเราทํางานไดอยางสนุก 
ซึ่งหมายถึงตองรูสึกตัว ตองมีสติ รูวากําลังทําอะไรอยู 
 4. คุณคิดวามันเปนไปไมได ซึ่งลึกๆ ขางในใจแลว คิดวาเปลี่ยนแปลงอะไรไมได วิธีการแกไข คือ 
คุณตองมุงมั่นและตองทําอยางตอเน่ือง อยาหยุด คุณตองเช่ือมั่นในตัวเอง และตองศรัทธาในตัวเอง 
         5. คุณไมเคยลงมือทํา หรือปฏิบัติ มัวแตคิด แตไมลงมือทํา ซึ่งหากไมลงมือทําแลวจะรูไดอยางไรวา
ทําไดหรือไม วิธีการแกไข คือ ลงมือทําทันที เพราะการลงมือทําจะทําใหเกิดความสมบูรณ เน่ืองจากจะเกิด
กระบวนการเรียนรู ยิ่งมีประสบการณก็จะทํามันไดดี 
 6. บุญไมพอ บุญกุศลไมพอก็จะไมสมปรารถนา วิธีการแกไข คือ การสรางบุญ สรางบุญใหกับตัวเอง
คือ การปลอยวาง และการสรางบุญใหกับคนอ่ืน คือ การให 
 ปจจุบันน้ีบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา มีความตื่นตัวท่ีจะพัฒนางานประจําของตน 
เพื่อใหกาวทันตอการพัฒนาของระบบการศึกษาไทย จึงจําเปนตองมีการสรางงานวิจัยและนวัตกรรม
ทางการใหบริการ ในการรองรับมหาวิทยาลัย 4.0 ตอไป ซึ่งควรเริ่มตนจากการพัฒนางานท่ีกอใหเกิดประโยชน
ตอสวนงานท่ีรับผิดชอบกอน โดยหาสิ่งท่ีเปนประโยชนในตัวเราท่ีสามารถสรางประโยชนใหแกหนวยงานหรือ
องคกรได อยางไรก็ตาม การปฏิบัติใดๆ ก็ตองอยูภายใตบทบาทและหนาที่ที่รับผิดชอบของตนเองดวย 
จากการทํางานท่ีเปนประโยชนน้ัน จะสงผลใหเกิดคุณคาทางจิตใจ เกิดความสุขทางใจท่ีทําใหผูรับบริการไดรับ
แตสิ่งดีๆ เปนความสุขท่ีเกิดจากการให และการทําเพ่ือคนอ่ืน และความมีคุณคาน้ีก็จะเปนสวนสําคัญใน
การสงผลใหไดรับคาตอบแทนท่ีสูงข้ึนได ตอจากน้ันเราตองหมั่นฝกฝนเพ่ิมข้ึน จนสามารถทํางานท่ีตนเอง
รับผิดชอบไดดียิ่งข้ึนไป ทําใหรักงานท่ีเราทํามากยิ่งข้ึนตามมา และท่ีสําคัญหากคิดไดแลว แตทําไมได ก็ไมมี
ประโยชนอันใด อยากใหสายสนับสนุนทุกคนฝกจิตตนเองใหมีพลัง เมื่อจิตมีพลังก็จะสามารถคิดงานท่ีสรางสรรค
ไดไมมีวันสิ้นสุด เมื่อคิดไดแลว ..... ก็ตองทําใหได    



ปขมท. ไดมีการจัดทําวารสารวิชาการ ปขมท. ข้ึน เพื่อเผยแพรงานวิชาการและบทความวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
เปนสื่อกลางในการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา อันเปนแนวทาง
นําไปสูการแกไขปญหารวมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ตั้งแต ป พ.ศ. 2555 เปนตนมา และได
ดาํเนินการมาอยางตอเน่ืองเปนปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) โดยวารสารฉบับนี้ มีบทความ
วิชาการและบทความวิจัยท่ีมาจากงานประจําของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ อีก 12 บทความ 
ซึ่งทานสามารถเขาไปดาวนโหลดบทความทั้งหมดในวารสารวิชาการ ปขมท. สงบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัย (ทางออนไลนเทานั้น) และดาวนโหลดรูปแบบ หลักเกณฑ และคําแนะนําสําหรับผู เขียน
บทความ ไดท่ี http://www.council-uast.com โดยไมมีคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

ทางวารสารฯ ขอขอบพระคุณกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการประจํากองบรรณาธิการทุกทาน 
คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ทานที่ปรึกษา ปขมท. สภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และผูมีสวนเก่ียวของท้ังหมด ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของวารสารฯ 
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว วารสารวิชาการ ปขมท. ยินดีที่เปนสื่อกลางในการเผยแพรผลงานหรือ
บทความของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกรในสถาบันอุดมศึกษาตอไป  

 
ดร.จรงคศักดิ์ พุมนวน 
     บรรณาธิการ 
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