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-  สิ่  ง  ดี  ๆ  จ  า  ก  ผู้  ใ  ห้  สู่  ผู้  รั  บ  -

ผู้ที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้แด่ท่ำน  คือผู้ที่มีควำมเอำใจใส่และปรำรถนำสิ่งที่ 
ดีที่สุด  จึงได้มอบหนังสือดีเล่มนี้ท่ีจะท�ำให้ท่ำนมีวิธีคิดท่ีท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จ
สูงสุด  มีชีวิตที่ดีที่สุด  จำกประสบกำรณ์ของอำจำรย์และนักศึกษำท่ีส�ำเร็จกำรศึกษำ
จำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด  แหล่งกำรศึกษำท่ีดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นี่คือสิ่งท่ีคนพิเศษ  ผู้ท่ีรักและห่วงใยในตัวท่ำน  ได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้   
เพียงเพื่อต้องกำรให้คนที่รักและห่วงใย  มีชีวิตท่ีดีขึ้นตลอดไป

เพราะหนังสือดีเล่มนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีข้ึนได้

TO

FROM

การมอบหนังสือดีแก่ผู้ที่ท่านรักและห่วงใย  เป็นการเพิ่มสิ่งดีให้กับตนเองและผู้ได้รับ  สำาหรับ
ผู้รับนั้น  เมื่อท่านได้รับหนังสือดีเล่มนี้  ขอให้ตอบแทนสิ่งดี ๆ  คืนแก่ผู้ให้ด้วยการอ่านให้จบ  1  ครั้ง  
และให้ผู้อื่นยืมอ่าน  1  ครั้ง  เพราะเท่ากับท่านได้ช่วยให้ตัวท่านเองและคนรอบข้าง  มีชีวิตที่ดีขึ้น

สมชัย  เบญจมิตร

Line id : @beemedia  www.facebook.com/beemedia  Email : Info@BeeMedia.co.th
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เหวย์ ซิ่วอิง  (韦秀英  )  เกิดเมื่อปี  1977  ท่ีเมืองเหลียนอวิ๋นก่ำง  มณฑล
เจียงซู  ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยหยำงโจวในปี  2001  เธอเป็นนักเขียน
ขำยดีท่ีมีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปี  มีผลงำนเขียนหนังสือขำยดีและงำนแปล
ท่ีได้รับควำมนิยมอย่ำงล้นหลำมใน  ประเทศจีน  เกาหลี  และ  ไต้หวัน  ด้วย 
ยอดขำยหลำยล้ำนเล่มซ่ึงได้แปลเป็นภำษำไทยแล้วคอื “ฮาร์วาร์ด  มหำวิทยำลัย
ท่ีดแีห่งหนึง่ของโลก สอนวธิคีดิ เล่มที ่1 - ‘วชิาชีวติทีไ่ม่มีในต�ารา’” และหนงัสอื
เล่มนี้ “ฮาร์วาร์ด มหำวิทยำลัยท่ีดีแห่งหนึ่งของโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 2 - ‘วิชา

ความส�าเร็จของคนคิดเป็น’”  โดย  ส�านักพิมพ์ บี มีเดีย 

หนังสือของ เหวย์ ซิ่วอิง ขายดีและเป็นที่นิยมมากในหมู่คนวัยหนุ่มสาว  

นอกจำกนีเ้ธอยงัเขยีนหนงัสอืแนวจิตวทิยำพฒันำตนเองท่ีโด่งดงั เช่น “ค�ำแนะน�ำ
ของคำร์เนกถีงึผู้หญงิเร่ืองควำมสขุชัว่ชวีติ”  “อปุนสิยัเฉพำะตวัมำจำกไหน”  “100 
ปรัชญำชีวิตที่หญิงสำวต้องรู้”  “จิตใจที่สงบจะไม่หุนหันพลันแล่น”  เธอหลงรัก
ในงำนเขียนและตัวอักษร  ชอบกำรถ่ำยทอดควำมคิดต่ำง ๆ ผ่ำนทำงตัวอักษร

- เกี่ยวกับผู้เขียน -

จิราพร  เนตรสมบัติผล  ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  สำขำวิชำ 

ภำษำจีน  คณะมนุษยศำสตร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  เกียรตินิยมอันดับ 2   

ได้รับทุนรัฐบำลจีนศกึษำต่อในระดบัปริญญำโทสำขำวชิำภำษำศำสตร์และภำษำศำสตร์

ประยุกต์  ภำควิชำภำษำจีน  มหำวิทยำลัยนำนกิง  สำธำรณรัฐประชำชนจีน  ปัจจุบัน

เป็นอำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

- เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง -

Download ตัวอย่างหนังสือเพื่ออ่านก่อนซ้ือได้ท่ี www.BeeMedia.co.th

 “ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัย 

  ท่ีดีแห่งหน่ึงของโลก

  สอนวิธีคิด เล่มท่ี 1 

  ‘วิชาชีวิต

   ท่ีไม่มีในต�ารา’”

 “ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัย 

  ท่ีดีแห่งหน่ึงของโลก

  สอนวิธีคิด เล่มท่ี 2 

  ‘วิชาความส�าเร็จ

   ของคนคิดเป็น’”
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หลำยคนคดิว่ำ  ควำมส�ำเร็จของคนเรำขึน้อยูก่บัว่ำคนคนนัน้
มคีวำมฉลำดมำกน้อยเพยีงใด  ควำมคดินีม้ไิด้ถกูไปเสยีท้ังหมด  ท้ังนีเ้พรำะ
ควำมฉลำดเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของควำมส�ำเร็จเท่ำนั้น  คนเรำจะ
ประสบควำมส�ำเร็จได้  ปัจจัยท่ีส�ำคัญยิ่งกว่ำควำมฉลำดก็คือ   คนคนนั้น

จะต้องเป็นคนท่ีมีวิธีคิดที่ดีและคิดเป็น  เป็นคนท่ีมีความมุมานะ  ไม่ยอม

แพ้  และมีความขยันขันแข็ง  เพราะหากฉลาดแต่คิดไม่เป็นและไม่ขยัน 

กม็อิาจทีจ่ะประสบความส�าเร็จได้  ดงัค�ำของศำสตรำจำรย์  ไมเคิล แซนเดล  
แห่งมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดท่ีสอนนักศึกษำว่ำ  “ต่อให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์

แค่ไหน  หากไม่ลงมือเพาะปลูก  จะไม่มีวันได้เชยชมดอกผลที่งอกงาม   

คนเราเช่นกัน  ต่อให้ฉลาดมากแค่ไหน  หากคิดไม่เป็น  ไม่ขยัน  ก็ไม่มี

วนัประสบความส�าเร็จ” หนงัสอืเล่มนีส้อน “วชิาความส�าเร็จของคนคดิเป็น”  
จำกประสบกำรณ์ของอำจำรย์และนักศึกษำ  ให้ท่ำนมีวิธีคิดในด้ำนกำรเรียน 
กำรท�ำงำน  และกำรด�ำเนินชีวิต  เพื่อสร้ำงอุปนิสัยที่ดีติดตัวไปตลอดชีวิต  

หนังสือ  “ฮาร์วาร์ด  มหำวิทยำลัยท่ีดีแห่งหนึ่งของโลก  สอนวิธีคิด  

เล่มที่ 2 : ‘วิชาความส�าเร็จของคนคิดเป็น’” เล่มนี้ แปลจำกหนังสือขำยด ี
ภำษำจีนเร่ือง  哈佛凌晨四点半 โดย  เหวย์ ซิ่วอิง  เป็น  หนังสือดี   
มียอดขำยดีมำกในประเทศจีน  เกำหลี  ไต้หวัน  หลำยล้ำนเล่ม  ซ่ึงจะช่วย
ให้ท่ำนได้เรียนรู้ว่ำประสบกำรณ์และวิธีคิดของอำจำรย์และศิษย์เก่ำ  สอน
วิชำควำมส�ำเร็จจำกประสบกำรณ์จริงอย่ำงไรบ้ำง  ที่จะช่วยให้ชีวิตกำรเรียน  
กำรท�ำงำน  และชีวิตทุก ๆ ด้ำนของท่ำนประสบควำมส�ำเร็จได้อย่ำงแท้จริง

ส�ำนักพิมพ์                     มีควำมภูมิใจท่ีได้จัดพิมพ์  หนังสือดี 

เล่มนี้  ที่จะช่วยให้ท่ำนมีเคล็ดลับวิธีคิดท่ีดีที่ถูกต้อง  สอนให้ท่ำนคิดเป็น  
ช่วยให้ประสบควำมส�ำเร็จและมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป  

เพราะหนังสือดี  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีข้ึนได้

หมายเหตุ บรรณาธิการ

สมชัย  เบญจมิตร
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คนเราจะประสบความส�าเร็จได้  

ปัจจัยท่ีส�าคัญย่ิงกว่าความฉลาดก็คือ   

คนคนน้ันจะต้องเป็นคนท่ีมีวิธีคิดท่ีดีและคิดเป็น  

เป็นคนท่ีมีความมุมานะ  ไม่ยอมแพ้  

และมีความขยันขันแข็ง  เพราะหากฉลาด

แต่คิดไม่เป็นและไม่ขยัน  ก็มิอาจประสบความส�าเร็จได้  

หนังสือเล่มน้ีสอน  “วิชาความส�าเร็จ”  

จากประสบการณ์ของอาจารย์และนักศึกษา  

ให้ท่านมีวิธีคิดในด้านการเรียน  การท�างาน  

เพื่อสร้างอุปนิสัยท่ีดีติดตัวไปตลอดชีวิต 

* หมายเหตุ : ข้อมูลในหนังสือ อาทิ  “คติค�ำสอน 20 ประโยค”  ที่ผู้เขียนเขียนขึ้นนี้  ไม่มีกำร
จำรึกบนก�ำแพงในห้องสมุดของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดจริง  ทั้งนี้คติดังกล่าวน่าจะเกิดจากเป็นสิ่งที่
ชาวจีนในสังคมเขียนขึ้นแล้วมีการเผยแพร่กระจายไปตามสื่อออนไลน์จนท�าให้คนเชื่อว่ามีปรากฏ
จริง  จึงมีการหยิบยกมากล่าวถึงเพราะเห็นว่าสร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อคิดที่ดีเท่านั้น  และ
นอกจากนี้  “แบบทดสอบจำกฮำร์วำร์ด”  มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแต่อย่างใด



  7

สารบัญ

เกี่ยวกับผู้เขียน  ผู้แปลและเรียบเรียง      4

หมายเหตุ บรรณาธิการ            5

ค�าน�า : ก้าวเดินไปพร้อมกับฮาร์วาร์ด...    11

บทที่ 1   ขยันให้เต็มที่  :  เมื่อมีความขยัน  ทุกอย่างจะง่ายไปหมด      15  

 -  คนที่ยอดเยี่ยมท่ีสุด  มักจะเป็นคนที่ขยันที่สุด
 -  หำกไม่ขยัน  พรสวรรค์ก็ไร้ค่ำ
 -  จงมุ่งมั่นให้ถึงท่ีสุด  ไม่ใช่แค่พยำยำม
 -  แม้แต่เร่ืองเล็ก ๆ ก็ต้องพยำยำมอย่ำงเต็มที่
 -  ควำมเกียจคร้ำนเหมือนฝุ่นละออง  ต่อให้เหล็กท่ีมีควำมแข็งที่สุด
    หำกถูกกระทบก็ย่อมเกิดเป็นสนิม
 -  ขยันกับควำมฉลำด  เป็นฝำแฝดกัน  ส่วนเกียจคร้ำนกับควำมโง่  
    เปรียบเสมือนพี่น้องท้องเดียวกัน
 -  หมั่นทบทวนกำรกระท�ำของตัวเอง  จึงจะมีโอกำสก้ำวหน้ำในชีวิต

บทที่ 2  สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง  :  “ฉันเช่ือว่าฉันต้องท�าได้”      49

 -  ปำฏิหำริย์อันยิ่งใหญ่  ล้วนมีท่ีมำจำกพลังแห่งควำมเช่ือมั่นในตัวเอง
 -  ควำมเชื่อมั่นในตัวเองเป็นพื้นฐำนส�ำคัญของกำรใช้ชีวิต  
    และเป็นตัวก�ำหนดโชคชะตำ
 -  กำรน้อยเนื้อต�่ำใจเปรียบเหมือนจมอยู่ในสระโคลน  
    ท�ำอย่ำงไรก็ไม่มีวันประสบควำมส�ำเร็จ
 -  หำกขำดควำมเชื่อมั่นในตัวเอง  ภำยในใจจะมีแต่ควำมหวำดกลัว  
 -  ไม่มีค�ำว่ำ “เป็นไปไม่ได้” ในพจนำนุกรมของผู้ที่มีควำมเช่ือมั่นในตัวเอง
 -  ควำมเชื่อมั่นในตัวเองอำจไม่ได้ให้ผลส�ำเร็จที่ชัดเจน  
    แต่ก็บอกให้เรำรู้ว่ำท�ำอย่ำงไรจึงจะได้มันมำ
 -  ไม่มีใครที่ไม่เคยเจอมรสุมชีวิต
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 -  ควำมเชื่อมั่นที่แท้จริง  มีพื้นฐำนมำจำกควำมต้ังใจที่แน่วแน่
 -  ควำมส�ำเร็จคือ  กำรเลือกเดินในเส้นทำงของตัวเองอย่ำงมั่นใจ  

บทที่ 3   กระตือรือร้นอย่างเต็มเปี่ยม  :  หากขาดความกระตือรือร้น  

 ก็หยุดคิดถึงเร่ืองความก้าวหน้าไปได้เลย      89  

 -  เมื่อขำดควำมกระตือรือร้น  จะไม่มีวันก้ำวหน้ำในชีวิต
 -  เมื่อมีควำมกระตือรือร้น  คุณจะสำมำรถเปลี่ยนแปลงโชคชะตำได้
 -  ควำมมั่นใจในตัวเอง  ท�ำให้เกิดควำมกระตือรือร้น  
    และควำมกระตือรือร้นนั้น  พิชิตทุกอย่ำงในโลกนี้ได้
 -  เมื่อมีควำมกระตือรือร้นจนติดเป็นนิสัยแล้ว  
    ควำมหวำดกลัวและวิตกกังวลจะหมดไปจำกชีวิต
 -  ไม่ว่ำจะท�ำอะไร  ต้องมีควำมกระตือรือร้น
 -  กระตือรือร้นอย่ำงพอเหมำะ  หำกหักโหมเกินไปจะกลำยเป็นผลเสีย

บทที่ 4   ลงมือท�าทันที  :  เดี๋ยวนี้  ตอนนี้  ทันทีทันใด      115  

 -  เมื่อรู้สึกว่ำสำยเกินไป  แต่นั่นอำจเป็นช่วงเวลำที่เหมำะสมท่ีสุดก็ได้
 -  หำกตอนนี้เอำแต่งีบหลับน�้ำลำยไหล  อนำคตต่อไปอำจต้องหลั่งน�้ำตำ
 -  ตั้งใจท�ำทุกอย่ำงให้ดีกว่ำเดิม  
    แล้วคุณจะเหนือกว่ำคนอื่นในเวลำอันรวดเร็ว
 -  ไม่มีค�ำว่ำสำยเกินไป  ส�ำหรับกำรเริ่มต้นใหม่ที่ดี
 -  ในกำรเรียนและกำรแข่งขันนั้น  ประสิทธิภำพคือทุกสิ่งทุกอย่ำง
 -  อย่ำปล่อยให้งำนในวันนี้  ต้องไปท�ำต่อในวันพรุ่งนี้
 -  รีบลงมือท�ำ  อย่ำมัวแต่เกียจคร้ำน
 -  หำกไม่เดินหน้ำในวันนี้  พรุ่งนี้คงต้องวิ่งไล่ตำม

บทที่ 5   มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้  :  หากแค่เร่ืองเรียนยังรับผิดชอบไม่ได้  

 แล้วคุณจะไปท�าอะไรได้      145

 -  ควำมรู้คือทรัพย์สินอันมีค่ำ  แม้แต่โจรก็ไม่สำมำรถขโมยไปได้
 -  มองว่ำกำรเรียนรู้คือหน้ำที่  ไม่หยุดที่จะพัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง
 -  กำรเรียนนั้นยำกล�ำบำกเพียงชั่วครำว  
    แต่หำกไม่มีควำมรู้  คือควำมเจ็บปวดตลอดชีวิต
 -  ไม่หยุดท่ีจะพัฒนำตนเอง  
    น�ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนเปลี่ยนเป็นควำมสำมำรถ  
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 -  คนท่ีลงทุนลงแรงเพื่ออนำคต  จึงจะเป็นคนที่ซ่ือสัตย์ต่อปัจจุบันของตัวเอง

 -  จงเรียนให้หนัก  และเที่ยวเล่นให้เต็มท่ี
 -  ต้องรอบรู้ไปทุกด้ำน  อย่ำรู้เพียงคร่ึง ๆ กลำง ๆ

บทที่ 6   เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ : ทลายก�าแพงความคิดเก่า ๆ  ที่มีอยู่ 177

 -  ควำมคิดสร้ำงสรรค์คือของขวัญอันล�้ำค่ำของชีวิต  ต้องทลำยก�ำแพง
    ควำมคิดเก่ำ ๆ ที่มีอยู่ภำยในจิตใจจึงจะไปสู่เส้นทำงแห่งควำมส�ำเร็จได้
 -  หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลงผลกำรเรียน  ต้องเปลี่ยนวิธีกำรเรียนเสียก่อน
 -  อย่ำปิดกั้นตัวเอง  จินตนำกำรของคุณมีมำกกว่ำที่คุณคิด
 -  เส้นทำงสู่ควำมส�ำเร็จ  ไม่ได้มีเพียงเส้นทำงเดียว
 -  ควำมคิดและแรงบันดำลใจ  มำจำกชีวิตของคุณเอง
 -  ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในตัวคุณ  ทลำยก�ำแพงควำมคิดเก่ำ ๆ ที่มีอยู่
 -  จะบินไปแตะขอบฟ้ำ  ไม่จ�ำเป็นต้องมีปีก

บทที่ 7   บริหารเวลาให้เป็น  :  เวลาคือปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่      205

 -  แสงสว่ำงที่สำดส่องแต่ละตำรำงนิ้ว  ล้วนท�ำให้เกิดชีวิตใหม่ได้เสมอ  
 -  เวลำก็เหมือนกับโจร  เมื่อหำยไปแล้ว  จะไม่เหลืออะไรไว้อีกเลย
 -  หำกปล่อยเวลำให้สูญไปโดยเปล่ำประโยชน์  เวลำจะไม่รอคุณเช่นกัน  
 -  พระเจ้ำมักจะให้สิทธ์ิแก่ผู้ท่ีบริหำรเวลำเป็นก่อนเสมอ
 -  ให้ตัวเรำเป็นตัวก�ำหนดวันเวลำ อย่ำปล่อยให้วันเวลำเป็นตัวก�ำหนดชีวิตเรำ  

 -  ระวัง!  อย่ำปล่อยให้  “จอมโจรแห่งกาลเวลา”  ขโมยของมีค่ำของเรำไป
 -  ปล่อยเวลำให้สูญไปโดยเปล่ำประโยชน์  ไม่ต่ำงอะไรกับกำรฆ่ำตัวตำย

บทที่ 8   ก�าหนดกฎเกณฑ์ของตนเอง : ความส�าเร็จเกิดจากการบริหาร...    229

 -  ควำมส�ำเร็จขั้นสูงสุด  มำจำกกำรรู้จักก�ำหนดกฎเกณฑ์ของตนเอง
 -  ต้องเรียนรู้ท่ีจะตัดสินตัวเองก่อน
 -  อย่ำมัวแต่ยึดติดอยู่กับอดีต  ต้องเรียนรู้ท่ีจะปล่อยวำง
 -  อยำกเป็น  “บุคคลที่ประสบความส�าเร็จ”  ต้องเป็น  “ผู้ใหญ่”  ให้ได้ก่อน

 -  หลีกเลี่ยงกำรท�ำเร่ืองที่ผิดซ�้ำซำก  ต้องคิดให้ดีก่อนที่จะลงมือท�ำ
 -  ศัตรูตัวส�ำคัญท่ีขัดขวำงควำมส�ำเร็จ  
    คือกำรที่ไม่สำมำรถควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้
 -  ค่ำของคนอยู่ท่ีกำรรู้ข้อผิดพลำดของตนเอง
 -  ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ก่อน  จึงจะสำมำรถควบคุมคนอื่นได้
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บทที่ 9   ก�าหนดความฝันให้แน่ชัด : มีความฝันเช่นไร ก็ย่อมมีชีวิตเช่นนั้น      261

 -  ดอกไม้ในอุดมคติ  มักจะเบ่งบ่ำนอยู่ในหนังสือที่เรำอ่ำน
 -  ควำมส�ำเร็จและควำมฝัน  เกิดจำกแรงบันดำลใจของตัวเอง
 -  ไม่ว่ำเมื่อไรก็ตำม  จงอย่ำละทิ้งแรงศรัทธำและอุดมคติของตัวเอง
 -  อย่ำน�ำ  “เป้าหมายของชีวิต”  ไปปะปนกับ  “เร่ืองฝันกลางวัน”

 -  อย่ำมัวแต่วิ่งไล่ตำมควำมฝันอย่ำงไม่ลืมหูลืมตำ  
    เพรำะควำมฝันที่แท้จริงมีเพียงหนึ่งเดียว
 -  คนที่ไร้เป้ำหมำย  ก็เหมือนเรือที่ไร้เข็มทิศ
 -  ท�ำเร่ืองที่ตัวเองถนัดก่อน
 -  ต้องรู้สิ่งที่ตัวเองต้องกำรก่อน  จำกนั้นค่อยท�ำสิ่งนั้นให้ส�ำเร็จขึ้นมำ

บทที่ 10 คว้าโอกาสให้อยูห่มดั  :  โอกาสทีด่ทีีส่ดุมกัจะมเีพยีงคร้ังเดยีวเสมอ      297

 -  จะคว้ำโอกำสที่อยู่รอบตัวได้อย่ำงไร
 -  คนหนุ่มสำวต้องรีบคว้ำโอกำสท่ีดีเอำไว้
 -  จงเอื้อมไปคว้ำโอกำสด้วยมือของตนเอง
 -  โอกำสมำแล้ว  อย่ำมัวแต่แสร้งท�ำเป็นมองไม่เห็น
 -  หลำยคร้ังท่ีต้องเสียโอกำสไป  เพรำะควำมลังเลใจ
 -  ควำมลังเลใจ  ท�ำให้สูญเสียโอกำสท่ีดีไป
 -  โอกำสมักจะอยู่ในเป้ำหมำยที่คุณเฝ้ำปรำรถนำ
 -  ต้องรู้จักคว้ำโอกำส  และเลือกสิ่งที่ดีท่ีสุดให้กับตัวเอง



ค�ำน�ำ

ก้าวเดินไปพร้อมกับฮาร์วาร์ด
ความขยันคือบันไดสู่ความส�าเร็จ

ปี  1636 มหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเมือง 
เคมบริดจ์  รัฐแมสซำชูเซตส์  สหรัฐอเมริกำ  ได้ก่อต้ังขึ้น 

มหำวิทยำลัยแห่งนี้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำมำตลอดหลำย

ทศวรรษ  จนกลำยเป็นแหล่งรวมนักศึกษำระดับหัวกะทิจำกทั่วทุกมุมโลก  

มหำวิทยำลัยที่ว่ำนี้คือ  มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  นั่นเอง  มหำวิทยำลัย 

ฮำร์วำร์ดมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกท้ังในเร่ืองคุณภำพทำงวิชำกำร  คุณภำพ

ของอำจำรย์ผู้สอน  และคุณภำพของนักศึกษำ!

มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น  “คลังสติปัญญา”  

แห่งสหรัฐอเมริกำ  ที่นี่นอกจำกจะสำมำรถสร้ำงบัณฑิตท่ีประสบควำมส�ำเร็จ

ในด้ำนต่ำง ๆ เป็นจ�ำนวนมำกแล้ว  ยังสะท้อนให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำง

วิทยำกำรของสหรัฐอเมริกำรวมไปถึงของโลกอีกด้วย

ในฐำนะท่ีเป็นมหำวิทยำลัยท่ีมีชื่อเสียงและเก่ำแก่ที่สุดของประเทศ

สหรัฐอเมริกำ  มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดจึงถูกจัดให้อยู ่ในอันดับแรกจำก

มหำวิทยำลัยในสหรัฐฯ ท้ังหมด  8  แห่ง  ในกลุ่ม  “ไอวีลีก”  (Ivy  League)  

ที่นี่ได้สร้ำงบัณฑิตที่มีคุณภำพออกไปรับใช้สังคมในหลำกหลำยอำชีพ  เช่น   

นักกำรเมือง  นักวิทยำศำสตร์  นักเขียน  ฯลฯ  

ทั้งนี้มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดได้สร้ำงบุคลำกรที่มีชื่อเสียงมำกมำย เช่น 

ประธำนำธิบดขีองสหรัฐอเมริกำ 8 ท่ำน  ได้แก่ จอห์น แอดมัส์ (John Adams)  

จอห์น ควินซี แอดัมส์  (John Quincy Adams)  รัทเทอร์ฟอร์ด บี. เฮส์  

(Rutherford B. Hayes)  ธีโอดอร์ โรสเวลต์  (Theodore Roosevelt)   

แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์  (Franklin D. Roosevelt)  จอห์น เอฟ. เคนเนดี  

(John F. Kennedy)  จอร์จ ดับเบิลยู. บุช  (George W. Bush)  และ  นำย 
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บำรัก โอบำมำ  (Barack  Obama)  นอกจำกนี้  ยังมีนักวิชำกำรและ 

นักเขียนชื่อดัง  เฮนรี  อดัมส์  (Henry Adams)  รำล์ฟ วอลโด เอเมอร์สัน  

(Ralph Waldo Emerson)  จอห์น ดอส ปำสสอส  (John Dos Passos)  

เฮนรี เดวิด ทอโร  (Henry David Thoreau)  เฮนรี เจมส์  (Henry James)  

นักวิทยำศำสตร์ชื่อดังระดับโลกอย่ำง  เบนจำมิน เพิร์ซ  (Benjamin Peirce)  

ธีโอดอร์ วิลเลียม ริชำร์ดส์ (Theodore William Richards)  รวมถึง 

นักจิตวิทยำผู้มีชื่อเสียงอย่ำงวิลเลียม  เจมส์  (William James)  เป็นต้น  

บุคคลข้ำงต้นนี้ประสบควำมส�ำเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก  ถือเป็น

ตัวแทนควำมส�ำเร็จและเกียรติภูมิของมหำวิทยำลัย

ปัจจุบัน  มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดยังคงได้รับกำรจัดอันดับให้เป็น

มหำวิทยำลัยอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกำเป็นประจ�ำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี   

ในงำนฉลองครบรอบ  350  ปีแห่งกำรสถำปนำมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดนั้น   

โจ  มอริส  นักวิจำรณ์ชื่อดังของสถำนีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกำกล่ำว

ไว้ว่ำ “มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดได้สร้ำงประธำนำธิบดีของสหรัฐอเมริกำ 8 คน  

เจ้ำของรำงวัลโนเบลจ�ำนวน  47  คน  เจ้ำของรำงวัลพูลิตเซอร์  48  คน  และ

ประธำนบริษัทข้ำมชำตอิกีมำกมำยนบัไม่ถ้วน  นีแ่สดงให้เหน็ถงึพลงัและควำม

ก้ำวหน้ำของสหรัฐอเมริกำ...”  

ได้ยนิแบบนีแ้ล้ว  คณุอำจมคี�ำถำมว่ำมหำวิทยำลยัฮำร์วำร์ด  ท�ำอย่ำงไร

ถึงสำมำรถสร้ำงบุคลำกรท่ีประสบควำมส�ำเร็จระดับโลกแบบนี้ได้  ท�ำไมจึง

กลำยเป็นมหำวิทยำลัยที่ทรงอิทธิพลมำกที่สุดในแถบชำยฝั่งตะวันออกของ

สหรัฐอเมริกำ  ระบบกำรศึกษำของท่ีนี่ต่ำงจำกที่อื่นอย่ำงไร  ซึ่งคุณสำมำรถ

หำค�ำตอบเหล่ำนี้ได้ในหนังสือเล่มนี้

ที่มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด  นักศึกษำจะอ่ำนหนังสือทบทวนบทเรียนกัน

อย่ำงหำมรุ่งหำมค�่ำ  ไม่ว่ำจะเป็นยำมวิกำลหรือเช้ำมืด  เรำก็จะเห็นแสงไฟใน

มหำวิทยำลัยแห่งนี้เปิดสว่ำงอยู่เสมอ  สถำนีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของประเทศ

อังกฤษเคยเดินทำงมำถ่ำยท�ำรำยกำร  “ฮำร์วำร์ด ตี 4 คร่ึง-Harvard half 

past four”  ที่มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด  ในรำยกำรจะเห็นว่ำเวลำตีสี่คร่ึง  ท่ีนั่ง



  13ค�ำน�ำ  :  ก้าวเดินไปพร้อมกับฮาร์วาร์ด  ความขยันคือบันไดสู่ความส�าเร็จ

ในหอสมุดของมหำวิทยำลัยแห่งนี้ถูกจับจองไปด้วยบรรดำนักศึกษำ  พวกเขำ

ตั้งใจอ่ำนหนังสืออย่ำงจริงจัง  จดบันทึกเนื้อหำควำมรู้ลงในสมุดส่วนตัวแบบ

ไม่สนใจผู้อื่น...

นอกจำกในหอสมุดแล้ว  โรงอำหำร  ห้องเรียน  หรือแม้กระทั่งห้อง

พยำบำลก็เต็มไปด้วยนักศึกษำท่ีต้ังใจอ่ำนหนังสืออย่ำงจริงจัง  พวกเขำ 

เหล่ำนี้ทุ่มเทเวลำทั้งหมดให้กับกำรเรียน  ท�ำให้บรรยำกำศของที่นี่เหมำะแก่

กำรเรียนรู้อย่ำงยิง่  ส�ำหรับนกัศกึษำทกุคนแล้ว  มหำวทิยำลยัฮำร์วำร์ดเปรียบ

เสมือนเมืองที่ไม่เคยหลับใหล  สถำนที่ทุกแห่งในร้ัวแห่งนี้เป็นเหมือนหอสมุด

ท�ำไมนักศึกษำฮำร์วำร์ดจึงมีควำมขยันถึงขนำดนี้นะ  ฉันคิดว่ำน่ำจะ

เกี่ยวข้องกับบรรยำกำศและรูปแบบกำรเรียนกำรสอนของที่นี่  ประโยคยอด

ฮิตของอำจำรย์ท่ีใช้สอนนักศึกษำคือ  “หลังจากที่คุณเรียนจบไปแล้ว  ไม่ว่า

จะไปอยู่ที่ไหน  เวลาใดก็ตาม  หากคุณต้องการเป็นเสมือนปลาที่ได้น�้า   

รวมทั้งได้รับการยกย่องจากผู้อื่น  ช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย  คุณ 

ต้องไม่เสียเวลาไปกับเร่ืองไร้สาระ!”  

ถูกต้องแล้ว  กำรเดินทำงตำมหำควำมส�ำเร็จนั้น  ต้องเดินหน้ำอย่ำง

ต่อเนื่อง  ขยันให้มำกกว่ำคนอื่น  คุณถึงจะเป็นผู้ชนะ  ฉันว่ำนี่น่ำจะเป็นหนึ่ง

ในเคล็ดลับควำมส�ำเร็จของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด

กำรท่ีนักศึกษำฮำร์วำร์ดมีควำมขยัน  เชื่อมั่นในตนเอง  มีควำมคิด

สร้ำงสรรค์และกล้ำท่ีจะลงมือปฏิบัตินั้น  มีส่วนช่วยให้พวกเขำได้รับควำมรู้

ในกำรเรียนมำกยิ่งขึ้น  ท�ำให้กลำยเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพและประสบควำม

ส�ำเร็จในอนำคต

ฉนัหวงัว่ำคนวยัหนุม่สำวทกุคนจะน�ำเอำคณุสมบัตเิหล่ำนีข้องนกัศกึษำ

ฮำร์วำร์ดไปเป็นแบบอย่ำงและปรับใช้ให้เหมำะสมกับตนเอง  เพื่อควำมส�ำเร็จ

ในอนำคต  จงก้ำวเดินและเติบโตไปพร้อมกับนักศึกษำฮำร์วำร์ด

     เหวย์  ซิ่วอิง

        ผู้เขียน



“ความเกียจคร้านก็เหมือนกับสนิม

ท่ีสามารถท�าให้ร่างกายสูญเสียพลังงาน

มากกว่าการหักโหมท�างานหนักเสียอีก

ผิดกับความขยันท่ีเปรียบเสมือนกุญแจ

ย่ิงใช้งานบ่อย  ย่ิงดูเงางาม  มีชีวิตชีวา”



1
ขยันให้เต็มที่

: เมื่อมีความขยัน ทุกอย่างจะง่ายไปหมด

คนที่ยอดเยี่ยมที่สุด  
มักจะเป็นคนที่ขยันที่สุด

--- คติสอนใจจากฮาร์วาร์ด ---

“จะต้องเร็วและขยันกว่าคนอื่น
จึงจะมีโอกาสลิ้มลองรสชาติแห่งความส�าเร็จ”

ประโยคสุดคลำสสิกของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร ์ด  
เช่น “การที่คนคนหนึ่งจะประสบความส�าเร็จหรือไม่นั้น ดูได้

จากยามว่างของเขาว่าใช้ไปอย่างเกิดประโยชน์หรือไม่”  

หำกคณุสำมำรถสละเวลำสกัสองชัว่โมงในตอนค�ำ่ของทุกวนัเพือ่อ่ำน

หนังสือ  ทบทวนบทเรียน  เข้ำร่วมกิจกรรมถกปัญหำ  รวมถึงฟังบรรยำย

ต่ำง ๆ ท่ีน่ำสนใจ  คุณจะพบควำมเปลี่ยนแปลงของตัวเอง  และหำกท�ำ

เช่นนี้ต่อเนื่องกันนำนเป็นแรมปี  ควำมส�ำเร็จก็คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม   

และนี่ก็สำมำรถบอกเรำได้ว่ำ  ต้องขยันเท่ำนั้น  จึงจะสร้ำงปำฏิหำริย ์

ให้เกิดขึ้นและประสบควำมส�ำเร็จได้



16  ฮาร์วาร์ด... สอนวิธีคิด เล่มที่ 2 - “วิชาความส�าเรจ็ของคนคดิเป็น”  โดย เหวย์ ซิ่วอิง

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  นักวิทยำศำสตร์ผู้ยิ่งใหญ่กล่ำวไว้ว่ำ  “ความ

แตกต่างของคนอยู่ที่เวลาว่างของเขา!”  ค�ำพูดนีเ้ข้ำใจไม่ยำก  เวลำท�ำงำน

ของคนเรำทุกคนแทบจะไม่ต่ำงกนัเลย  แรงกำยท่ีเสยีไปรวมถงึค่ำตอบแทน

ที่ได้รับกลับมำนั้นพอ ๆ กัน  เช่นนี้แล้วหำกต้องกำรเปล่ียนแปลงตัวเอง 

ก็ต้องลงทุนลงแรงให้มำกข้ึนกว่ำเดิม ในขณะท่ีคนอื่นปล่อยเวลำวำ่งให้

หมดไปกับเร่ืองไร้สำระ  คุณกลับต้องใช้เวลำนี้มำอ่ำนหนังสือเพิ่มพูน

ศักยภำพของตัวเองอย่ำงต่อเนื่องจนกว่ำจะประสบควำมส�ำเร็จ

คนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสำวทั้งหลำย  แม้ว่ำตอนนี้ยังไม่ต้องรับผิดชอบ

เร่ืองกำรท�ำงำน  แต่หลำยคนมักลืมนึกถึงควำมส�ำคัญของกำรเก็บเล็ก 

ผสมน้อย  บำงคนหวังว่ำสักวันจะต้องโบยบินไปแตะขอบฟ้ำ แต่ตอนที่เท้ำ

ยังเหยียบอยู่บนพื้นดินกลับไม่ขยัน  จนวันหนึ่งเมื่อเพื่อนรอบข้ำงประสบ

ควำมส�ำเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน  ถึงจะรู้ว่ำแท้จริงแล้วตัวเองนั้นไม่มีอะไรเลย

ควำมเป็นจริงนั้น  พรสวรรค์ของเรำไม่ได้ต่ำงจำกคนอื่นเท่ำไรนัก  

เร่ิมต้นก็ไม่ได้ช้ำกว่ำใคร  แต่ท�ำไมสุดท้ำยแล้วกลับไม่ประสบควำมส�ำเร็จ

เหมือนคนอื่นเขำนะ

บำงทีตอนนี้เรำอำจจะคิดได้แล้วว่ำ  ตัวเรำเองก็มีอุดมกำรณ์และ

ปณิธำนอันยิ่งใหญ่  แต่กลับไม่มีควำมขยันมำกพอเท่ำนั้นเอง  รอบ ๆ  ตัว

ฉันมีเพื่อนหลำยคนที่เป็นแบบนี้

ฉันมักได้ยินนักศึกษำฮำร์วำร์ดพูดให้ฟังเสมอว่ำ  ประโยคยอดฮิต

ของคณำจำรย์แห่งมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดคือ  “หลังจากที่คุณเรียนจบไป

แล้ว  ไม่ว่าจะไปอยู่ท่ีไหน  เวลาใดก็ตาม  หากคุณต้องการเป็นเสมือน

ปลาได้น�้า  รวมถึงได้รับการยกย่องจากผู้อื่น  ช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลัย  คุณจะต้องไม่เสียเวลาไปกับเร่ืองไร้สาระ!”  แน่นอน  ผู้ที่

สำมำรถเข้ำมำเรียนในมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดได้  ย่อมต้องเป็นผู้ที่มีสติ

ปัญญำล�้ำเลิศ  และมีควำมตั้งใจศึกษำหำควำมรู้  เพรำะพวกเขำรู้ดีว่ำ   

“คนที่ยอดเยี่ยมท่ีสุด  มักจะเป็นคนขยันที่สุด”  



  171.  ขยันให้เต็มที่  :  เมื่อมีความขยัน  ทุกอย่างจะง่ายไปหมด

ศำสตรำจำรย์แห่งมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดเล่ำเรื่องที่ให้ข้อคิดเตือนใจ

กับบรรดำนักศึกษำว่ำ l l l  

ในป ี  ค.ศ.  1903 มีนักคณิตศาสตร์แห ่งสมาคม

คณิตศำสตร์ในนิวยอร์กคนหนึ่งชื่อว ่ำ โคล เขำสำมำรถแก้โจทย์

คณิตศำสตร์สุดหินได้

ในขณะที่ผู้คนก�ำลังช่ืนชมควำมสำมำรถของเขำอยู่นั้น ชำยคนหนึ่ง

ตะโกนบอกโคลว่ำ  “คุณรู้มั้ยว่ำคุณคือคนฉลำดที่สุดเท่ำท่ีผมเคยเจอมำ!”  

ได้รับค�ำชมแบบนี้  โคลยิ้มเล็กน้อย  แล้วตอบว่ำ  “ผมไม่ได้ฉลำด

อย่ำงท่ีคุณคิดหรอก  ผมแค่ขยันกว่ำคนอื่นเท่ำนั้นเอง”  

ค�ำตอบของโคลท�ำเอำชำยหนุ่มคนนั้นถึงกับงง  เขำยังกล่ำวต่อไป

ว่ำ  “คุณรู้มั้ยว่ำผมใช้เวลำแก้โจทย์นี้นำนแค่ไหน”  

ชำยคนนั้นตอบว่ำ  “หนึ่งอำทิตย์ใช่มั้ยครับ”  โคลยิ้มแล้วส่ำยหน้ำ

ชำยคนนัน้ตอบอกีคร้ังว่ำ  “หนึง่เดอืนใช่มัย้ครับ” โคลยงัคงส่ำยหน้ำ

ได้ยินแบบนี้  ชำยคนนั้นถึงกับอึ้ง  พร้อมกับกล่ำวว่ำ  “พระเจ้ำ!

คุณคงไม่ได้ใช้เวลำเป็นปีหรอกนะ”  

โคลตอบด้วยน�ำ้เสยีงรำบเรยีบว่ำ  “คุณเดาผิดแล้วครับ  ไม่ใช่หนึ่ง

ปี  แต่เป็นทุกวันอาทิตย์ตลอดระยะเวลาสามปี”  

ค�ำตอบของโคลท�ำเอำทุกคนนิ่งเงียบไปตำม ๆ กัน  l

เร่ืองนี้ท�ำให้เรำเข้ำใจและเห็นควำมส�ำคัญของควำมขยันและควำม

มุ่งมั่นอย่ำงต่อเนื่อง

ที่มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด  นักศึกษำปริญญำเอกอำจจะต้องใช้เวลำ

อ่ำนหนังสือเล่มหนำถึงสำมวันติดต่อกัน  เพื่อที่จะเขียนรำยงำนหลำยหมื่น

ตัวอักษรออกมำให้ได้
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หำกคุณมีโอกำสเข้ำมำเดินเล่นในมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด  ในช่วง

เวลำตีส่ีคร่ึงจะเห็นว่ำไฟในห้องสมุดเปิดสว่ำง  เก้ำอี้ทุกตัวเต็มไปด้วย

นักศึกษำที่มำนั่งอ่ำนหนังสือ

ภำยในโรงอำหำรของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด  ขณะท่ีนักศึกษำก�ำลัง

รับประทำนอำหำรอยู่นั้น  อีกมือก็ยังไม่วำยที่จะถือหนังสืออ่ำน  หรือ 

แม้กระท่ังจดเลกเชอร์พร้อมกันไปด้วย  โรงพยำบำลในมหำวิทยำลัย 

ฮำร์วำร์ดก็เช่นกัน  นักศึกษำที่นั่งรออยู่หน้ำห้องตรวจจะไม่พูดคุยกัน   

แต่จะก้มหน้ำก้มตำอ่ำนหนังสือแทน...

อำจพูดได้ว่ำทุกท่ีในร้ัวมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดเปรียบเสมือนห้อง

สมุดเคลื่อนที่  บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนแบบนี้สำมำรถผลิตบัณฑิตที่

ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนำธิบดขีองสหรัฐอเมริกำได้ถงึ  8  คน  รวมถงึเจ้ำของ

รำงวัลโนเบลอีกกว่ำ  47  คน  จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกนัก

ดังนั้นฉันอยำกบอกกับคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสำวทั้งหลำยว่ำ  หำก

ต้องกำรประสบควำมส�ำเร็จ  ก็ต้องพยำยำมให้มำกขึ้น  ต้องเชื่อเสมอว่ำ  

“หว่านพืชอย่างไร  ย่อมได้ผลเช่นนั้น”  ผู้ที่ประสบควำมส�ำเร็จมักจะเป็น

ผู้ท่ีมุ่งมั่นต้ังใจศึกษำเล่ำเรียนเสมอ

l เคล็ดลับความส�าเร็จจากฮาร์วาร์ด l

ฉันจ�ำได้ว่ำมีศำสตรำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดท่ำนหนึ่ง 

พูดไว้ตอนที่เดินทำงมำเยือนประเทศจีนว่ำ  “ในทุก ๆ วัน  เด็กส่วนใหญ่

ใช้เวลาเรียนหนังสือที่โรงเรียนไม่แตกต่างกันมากนัก  แต่จะจัดการเวลา

ว่างที่เหลืออย่างไร  เพื่อให้การเรียนของตัวเองมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

น่ีเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งท่ีท�าให้ผลการเรียนของเด็กแต่ละคน 

แตกต่างกัน  หากคุณต้องการสอบติดมหาวิทยาลัยในฝันเพื่อจะได้

ประกอบอาชีพท่ีดีในอนาคต  การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จึงเป็น 

สิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง”  



  191.  ขยันให้เต็มที่  :  เมื่อมีความขยัน  ทุกอย่างจะง่ายไปหมด

แน่นอนว่ำกำรใช้เวลำว่ำงพัฒนำกำรเรียนของตนให้มีประสิทธิภำพ

มำกยิ่งขึ้นนั้นไม่ใช่ท�ำแบบสุ่มสี่สุ่มห้ำ  แต่ต้องท�ำอย่ำงมีขั้นตอน  ปกติแล้ว

สมองของคนเรำจะปลอดโปร่งและท�ำงำนได้ดใีนช่วงเช้ำและหัวค�ำ่ ช่วงเวลำ

นี้จึงเหมำะแก่กำรท่องจ�ำต่ำง ๆ  เช่น  ท่องจ�ำบทเรียน  ท่องจ�ำค�ำศัพท์  ฯลฯ

เมื่อคุณอำรมณ์ดี  ควำมคิดโลดแล่น  คุณสำมำรถจัดตำรำงอ่ำน

หนงัสือวชิำท่ีแสนน่ำเบ่ือ  รวมถงึวิชำทีค่ณุไม่โปรดปรำน  แต่เมือ่สมำธิของ

คุณเร่ิมแตกซ่ำน  ควำมต้ังใจจดจ่อลดลง  ช่วงเวลำนี้เหมำะกับกำรอ่ำน

หนงัสอืวชิำทีค่ณุช่ืนชอบและมเีนือ้หำไม่หนกัมำกจนเกนิไป  แต่ท่ีต้องระวงั

ก็คือ  คุณควรจัดตำรำงอ่ำนหนังสือแนววิทยำศำสตร์และศิลปะสลับกัน  

ไม่ควรจัดวิชำท่ีมีเนื้อหำคล้ำยหรือใกล้เคียงรวมเข้ำไว้ด้วยกัน

l แบบทดสอบจากฮาร์วาร์ด l

คุณเป็นคนมีควำมเพียรพยำยำมหรือไม่

แบบทดสอบทางจิตวิทยา : บ่ำยวันหนึ่งในช่วงฤดูร้อน  มีเด็ก

นักศึกษำคนหนึ่งนั่งอ่ำนหนังสืออยู่บนม้ำหินในสวนสำธำรณะ  แล้วจู่ ๆ 

เขำก็วำงหนังสือที่อยู่ในมือลง  คุณคิดว่ำท�ำไมเขำถึงท�ำเช่นนั้น

1. ฝนใกล้จะตกแล้ว เขำวำงหนงัสอืลงเพรำะรีบเตรียมตวักลบับ้ำน

2. เขำง่วง  จึงวำงหนังสือลงเพ่ือใช้เป็นหมอนนอนลงบนม้ำหิน

3. เขำอ่ำนหนังสือเล่มนั้นจบแล้ว  ก�ำลังเตรียมตัวอ่ำนวิชำอื่นต่อ

- วิเคราะห์ค�าตอบ -

เลือกข้อ 1 : คุณมีความสามารถในการปกป้องตัวเองสูง  ไม่

ต้องกำรให้หนังสือหรือผมของตัวเองเปียกฝน  เมื่อ

ตกอยูใ่นสถำนกำรณ์ยำกล�ำบำก  คณุจะใช้ควำมเพยีร

พยำยำมเพ่ือให้หลุดพ้นควำมล�ำบำกนั้นไปได้
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เลือกข้อ 2 : คุณเป็นคนมองโลกในแง่ดี  เมื่ออำรมณ์ไม่ดี  คุณ

จะเปลี่ยนบรรยำกำศไปออกก�ำลังกำยหรือพักผ่อน

เพ่ือให้อำรมณ์ดีขึ้น  แต่ควำมเพียรพยำยำมของคุณ

นั้นอยู่ในระดับปกติ

เลือกข้อ 3 : คุณเป็นคนมีความเพียรพยายามสูง  มักจะพัฒนำ

ตัวเองอย่ำงต่อเนือ่ง  เมือ่ตกอยูใ่นสถำนกำรณ์ล�ำบำก 

คุณจะขอค�ำแนะน�ำจำกผู้ใหญ่หรือหำแรงบันดำลใจ

จำกหนังสืออัตชีวประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียง

หากไม่ขยัน พรสวรรค์ก็ไร้ค่า

--- คติสอนใจจากฮาร์วาร์ด ---

“หากไม่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน  
พรสวรรค์ที่ติดตัวมาก็ไม่มีค่าอะไร”

ฉันมกัจะได้ยนิเดก็นกัศกึษำบ่นอยู่เสมอวำ่ “ผมไม่ได้
มีพรสวรรค์ ไม่ได้ฉลาดเหมือนคนอื่นนี่  ไม่ว่าผมจะขยัน 

แค่ไหนก็ตาม  ผลลัพธ์ท่ีได้ก็ไม่มีทางดีเหมือนคนอื่นหรอก   

ผมนี่มันโชคร้ายจริง ๆ   สวรรค์ช่างไม่มีความยุติธรรมเอาเสียเลย”  ได้ยนิ

แบบนี้  ฉันมักจะคิดหำค�ำตอบอยู่เสมอว่ำ  แท้จริงแล้วสวรรค์ไม่มีควำม

ยุติธรรมหรือตัวเขำเองไม่มีควำมพยำยำมมำกพอกันแน่

บำงทีแค่ก้ำวไปในร้ัวมหำวิทยำลยัฮำร์วำร์ด เรำกห็ำค�ำตอบทีแ่ท้จรงิ

ได้แล้วจำกพฤติกรรมของนักศึกษำท่ีอธิบำยเหตุผลท่ีว่ำ  “อัจฉริยะเกิด

จากความขยัน”  ได้เป็นอย่ำงด ี นัน่เป็นเพรำะพวกเขำรู้ดว่ีำไม่ใช่พรสวรรค์  

แต่เป็นควำมขยันต่ำงหำกท่ีท�ำให้ตนเองประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืน!



  211.  ขยันให้เต็มที่  :  เมื่อมีความขยัน  ทุกอย่างจะง่ายไปหมด

เหมือนกับที่ เรอนัวร์ จิตรกรผู้ยิ่งใหญ่เคยกล่ำวไว้ว่ำ  “สมมุติว่า

คุณไม่ได้ฉลาดเหมือนคนอื่น  แล้วก็ไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไร  

ถ้าอย่างนั้นคุณต้องใช้ความขยันมาเติมเต็มในสิ่งท่ียังขาดหายไป  หาก

คุณมีเป้าหมายท่ีชัดเจนแล้ว  ไม่ว่าจะท�าอะไรก็ดูจะราบร่ืนไปหมด  

ซึ่งความขยันนี่เองเป็นสิ่งส�าคัญที่จะน�าคุณไปสู่ความส�าเร็จ!”

คนเก่งระดบัอจัฉริยะหำกไม่ตัง้ใจเรียนกไ็ม่ต่ำงอะไรจำกคนธรรมดำ 

ส่วนคนธรรมดำหำกไม่ตั้งใจเรียน ชีวิตนี้ก็คงไม่มีวันประสบควำมส�ำเร็จ

เป็นที่รู ้กันว่ำมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดเป็นแหล่งรวมของอัจฉริยะ 

ทั้งหลำย  ในร้ัวแห่งนี้เรำจึงไม่เห็นคนเกียจคร้ำนที่ปล่อยเวลำไปโดยเปล่ำ

ประโยชน์  นักศึกษำฮำร์วำร์ดทุกคนล้วนแต่มีควำมขยันกันทั้งนั้น  ไม่ว่ำ

จะเป็นคนที่มีสติปัญญำล�้ำเลิศ  หรือคนท่ีมีสติปัญญำธรรมดำ l l l

จ้าวเสีย่วหลาน หน่ึงในคณะรฐัมนตรเีชือ้สายจนีคนแรก 

ในสหรัฐอเมริกำ  ย้อนร�ำลึกถึงควำมหลังคร้ังท่ีตนเองศึกษำอยู่ในร้ัว 

มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดด้วยควำมรู้สึกผูกพันเป็นอย่ำงยิ่ง

พูดถึงเร่ืองกำรเรียน  จ้ำวเสี่ยวหลำนนับว่ำเป็นเด็กเรียนดีคนหนึ่ง  

เธอไม่เพียงอำศัยพรสวรรค์ที่มีติดตัวมำเท่ำนั้น  แต่ยังมีควำมขยัน 

หมั่นเพียรอยู่สม�่ำเสมอ

ตอนที่จ้ำวเสี่ยวหลำนมำอยู่ที่สหรัฐอเมริกำใหม่ ๆ เธอไม่รู้ค�ำศัพท์

ภำษำองักฤษแม้แต่ค�ำเดยีว  แต่พ่อแม่ของเธอกลบัให้เธอเข้ำเรียนในระดบั

ช้ันประถม 3 ร่วมกบันกัเรียนชำวอเมริกนั  ตอนนัน้เธอท�ำได้เพยีงจดเนือ้หำ

ท่ีคุณครูสอนลงในสมุด  พอตอนค�่ำพ่อกับแม่ก็จะช่วยแปลเป็นภำษำจีน

เพื่อให้เธอเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น  ขณะเดียวกัน  พ่อกับแม่ยังสอนให้เธอท่อง

อกัษรภำษำองักฤษโดยใช้เวลำว่ำงของแต่ละวันสอนภำษำองักฤษให้กบัเธอ

เป็นที่กล่ำวขำนทั่วโลกว่ำสำขำที่เข้ำเรียนยำกท่ีสุดของมหำวิทยำลัย

ฮำร์วำร์ดคือหลักสูตร  MBA  ของคณะบริหำรธุรกิจ  ผู้ท่ีสอบเข้ำเรียนได้
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ส่วนใหญ่จะเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมจำกมหำวิทยำลัยชื่อดังเท่ำนั้น  เมื่อ

เข้ำไปเรียนแล้วบรรยำกำศในกำรเรียนเต็มไปด้วยกำรแข่งขัน  หำกคุณ

ไม่มีควำมต้ังใจอย่ำงเต็มที่ก็อำจจะถูกคัดออกได้

หลังจำกจบปริญญำตรีแล้ว  จ้ำวเสี่ยวหลำนได้รับเลือกให้เข้ำศึกษำ

ต่อในระดับปริญญำโท  คณะบริหำรธุรกิจของมหำวิทยำลัยชื่อดังมำกมำย  

อำทิ  มหำวิทยำลัยชิคำโก  วอร์ตันสคูล  รวมถึงมหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด  

แต่เธอก็ยังมีควำมหวังว่ำจะได้เข้ำศึกษำต่อท่ีมหำวิทยำลัยในฝันอย่ำง 

มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด  แม้ว่ำอัตรำกำรรับนักศึกษำหญิงในแต่ละปีจะมี

เพียง  5%  เท่ำนั้น

วนัท่ี 15 เมษำยน ค.ศ.1977 จ้ำวเสีย่วหลำนได้เป็นหนึง่ของนกัศกึษำ

ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำศึกษำต่อในหลักสูตร MBA มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด  

ระยะเวลำสองปีที่ศึกษำในมหำวิทยำลัย  เธอได้สัมผัสกับบรรยำกำศ 

กำรเรียนท่ีเต็มไปด้วยกำรแข่งขัน  ในแต่ละวันอำจำรย์จะไม่สอน  และ

ไม่มีต�ำรำ  แต่จะให้โจทย์นักศึกษำสำมข้อเพ่ือไปหำค�ำตอบ

กำรบ้ำนในแต่ละวันคือต้องไปท�ำควำมเข้ำใจและแก้โจทย์ปัญหำ 

ทั้งสำมข้อนี้ให้ได้  กำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีกำรเช่นนี้หำกนักศึกษำไม่ได้

เตรียมตัวมำก่อนล่วงหน้ำ อำจำรย์อำจจะเรียกชื่อให้ตอบค�ำถำมโดยต้อง

ตอบให้ได้อย่ำงชัดเจน

จ้ำวเสี่ยวหลำนยังจ�ำได้แม่นว่ำ  ตอนเรียนอยู่ที่ฮำร์วำร์ดนั้นต้องเข้ำ

เรียนตอนแปดโมงเช้ำถึงบ่ำยสองโมงคร่ึงทุกวัน  หลังจำกเลิกเรียนแล้วก็

ไม่ได้พกัผ่อนเพรำะต้องแก้โจทย์สำมข้อท่ีอำจำรย์ให้ไว้  จึงต้องไปหำข้อมลู

ที่ห้องสมุด  โจทย์ในแต่ละข้อใช้เวลำหำค�ำตอบมำกกว่ำ 3 ชั่วโมง  ดังนั้น

กว่ำจะได้พักผ่อนก็ปำเข้ำไปตีหนึ่งตีสอง

แม้ว่ำกำรเรียนในมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดจะเหนื่อยเกินบรรยำย  แต่

เป็นช่วงเวลำที่จ้ำวเส่ียวหลำนได้เรียนรู้อะไรมำกมำย  เนื่องจำกอำจำรย์ 

ทกุคนในมหำวทิยำลยัฮำร์วำร์ดล้วนแล้วแต่เป็นผูม้ำกควำมรู้ควำมสำมำรถ  
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ส่วนใหญ่มีต�ำแหน่งเป็นศำสตรำจำรย์และยังเป็นที่ปรึกษำให้กับบริษัท 

ชือ่ดงัระดบัโลก  ดงันัน้คณำจำรย์ทัง้หลำยนอกจำกจะเก่งในทำงทฤษฎแีล้ว

ยังมีประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำนจริงอย่ำงโชกโชนอีกด้วย  จำก 

ค�ำส่ังสอนของบรรดำอำจำรย์ทัง้หลำยบวกกบัควำมขยนัหมัน่เพยีรของเธอ 

ท�ำให้เธอกลำยเป็นหญิงสำวผู้มำกควำมสำมำรถและมีควำมเป็นผู้น�ำสูง

จ้ำวเส่ียวหลำนได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษำในกำรกล่ำว 

ค�ำอ�ำลำในพธิสี�ำเร็จกำรศกึษำของมหำวิทยำลยัฮำร์วำร์ด  นบัเป็นนกัศกึษำ

หญิงชำวเอเชียคนแรกท่ีได้รับเกียรตินี้

จ้ำวเส่ียวหลำนถือว่ำเป็นผู้มีพรสวรรค์คนหนึ่ง  ช่วงเวลำที่ศึกษำ 

อยู่ที่มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดนั้น  เธอมีควำมขยันและควำมพยำยำมไม่น้อย  

อำจเป็นเพรำะควำมทุม่เทอย่ำงเตม็ที ่ ท�ำให้หญงิสำวท่ีเขยีนตัวอกัษรภำษำ

อังกฤษไม่ได้แม้แต่ตัวเดียว  กลำยเป็นมหำบัณฑิตจำกร้ัวมหำวิทยำลัย 

ฮำร์วำร์ด  รวมถึงเป็นคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน

เชื้อสำยจีนคนแรกในประวัติศำสตร์ของสหรัฐอเมริกำ  l

ฉันคิดว่ำควำมขยันใคร ๆ  ก็เข้ำใจดี  แต่คนที่สำมำรถน�ำไปปฏิบัติ

ได้จริงนัน้กลบัมไีม่มำก  ควำมขยนัหมัน่เพยีรในกำรศกึษำเล่ำเรียนสำมำรถ

ท�ำให้คนเรำกลำยเป็นผู้มำกควำมรู้ในเร่ืองนั้น  เพรำะว่ำในควำมขยันนั้น

แฝงไปด้วยควำมพยำยำมและควำมอดทน  รวมถึงควำมกล้ำหำญและสติ

ปัญญำ  หำกสำมำรถรวมเอำสิ่งเหล่ำนี้เข้ำไว้ด้วยกัน  แล้วน�ำทั้งหมดมำ

ปฏิบัติได้จริง  เช่นนี้แล้วคุณก็ถือกุญแจแห่งควำมส�ำเร็จไว้ในมือแล้วล่ะ

“คุณอยากประสบความส�าเร็จมากกว่าคนอื่นหรือไม่  หากค�าตอบ

คือใช่  ถ้าอย่างน้ันก็จงตั้งใจเรียน!”  คติพจน์ประโยคนี้ของมหำวิทยำลัย

ฮำร์วำร์ดถือเป็นแรงกระตุ้นให้จ้ำวเสี่ยวหลำนมุ่งมั่นที่จะก้ำวต่อไป  และ

ในที่สุดเธอก็ประสบควำมส�ำเร็จ  ฉันอยำกให้คติพจน์นี้เป็นแรงผลักดันให้

กบัคนวัยหนุม่สำวทัง้หลำยในกำรมุง่หน้ำต่อไป  พฒันำตัวเองอย่ำงต่อเนือ่ง
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ไม่ว่ำจะเป็นคนมีสติปัญญำดีหรือไม่  ขอแค่มีควำมขยันหมั่นเพียร

ก็ถือว่ำมีโอกำสทัดเทียมผู้อื่นแล้ว  เมื่อคุณขยัน  สมองของคุณจะดีขึ้น  

ควำมเหน็ดเหนื่อยแลกมำซึ่งควำมส�ำเร็จและควำมภำคภูมิใจเสมอ  อย่ำง

น้อยคุณน่ำจะรู้ดีว่ำควำมส�ำเร็จไม่มีทำงเกิดขึ้นกับคนเกียจคร้ำนหรอก!

l เคล็ดลับความส�าเร็จจากฮาร์วาร์ด l

พ่อแม่ผูป้กครองหลำยท่ำนคงปวดหวักบับตุรหลำนวยัมธัยมศกึษำ

ที่ต้ังหน้ำตั้งตำอ่ำนหนังสือท้ังวันท้ังคืน  แต่ผลกำรเรียนกลับไม่โดดเด่น  

ปัญหำนี้ถือเป็นปัญหำที่แก้ไม่ตกจริง ๆ 

ควำมจริงกำรต้ังใจเรียนไม่ใช่  “อ่านหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตาย”  

แต่เป็นกำรเรียนด้วยวิธีกำรท่ีถูกต้อง  โดยมีควำมหมั่นเพียรเป็นพื้นฐำน  

ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คณำจำรย์แห่งฮำร์วำร์ดแนะน�ำวิธีกำรเรียนให้กับนักศึกษำ 

เวลาที่คุณต้ังใจเรียน  อย่าตั้งหน้าตั้งตาเรียนเพียงอย่างเดียว   

ควรจะรู้จักวิธีการสรุปผล  ในขณะเดียวกันก็ต้องหม่ันศึกษาเทคนิคการ

เรียนท่ีมีประสิทธิภาพจากผู้อื่นและหาวิธีเรียนท่ีเหมาะสมกับตัวเราเอง

มากที่สุด  จึงจะสามารถเรียนได้ดี  มิเช่นนั้นแล้วก็คงยากที่จะเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเรียนของตัวเองให้ดียิ่งข้ึน

ฉันเองเห็นด้วยกับวิธีกำรนี้  เพรำะกำรเรียนท่ีมีประสิทธิภำพนั้น

ไม่ใช่อ่ำนหนังสืออย่ำงเอำเป็นเอำตำย  แต่ต้องมีกำรยืดหยุ่นบ้ำง
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l แบบทดสอบจากฮาร์วาร์ด l

คำาถำมนี้เป็นค�ำถำมท่ีมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดใช้เป็นแบบทดสอบ

พรสวรรค์ของนักศึกษำ : หำกคุณต้องกำรโดยสำรลิฟต์แต่พอลิฟต์มำถึง

คุณกลับพลำดไปเพียงก้ำวเดียว  ดังนั้นจึงต้องรอลิฟต์รอบต่อไป  ใน 

ตอนนี้คุณคิดว่ำตัวเองจะมีพฤติกรรมอย่ำงไร

1.  กระสับกระส่ำย  วุ่นวำยใจ  กดปุ่มเรียกลิฟต์ไม่หยุด

2.  ย�่ำเท้ำอยู่บนพ้ืน

3. เงยหน้ำมองเพดำน

4. เหม่อมองพ้ืน

5. จ้องไปที่แผงจอแสดงชั้นลิฟต์  พอลิฟต์มำถึงก็รีบพุ่งเข้ำไปด้ำน

ในทันที

- วิเคราะห์ค�าตอบ -

เลือกข้อ 1 : คุณเป็นคนตรงไปตรงมา  มีมนุษยสัมพันธ์ดี   

เข้ำกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี

เลือกข้อ 2 : คุณเป็นคนละเอียดรอบคอบ  ไม่ประมาท  หำกใน

อนำคตได้เป็นผูน้�ำต้องได้รับกำรสนบัสนนุจำกทกุคน

แน่นอน  แต่บำงทีก็ยึดติดกับหลักกำรมำกไปหน่อย

เลือกข้อ 3 : คุณเป็นคนปราดเปรียว  ว่องไว  มีควำมสำมำรถใน

กำรวิเครำะห์จิตใจคน  มีพรสวรรค์ทำงด้ำนศิลปะ

เลือกข้อ 4 : คณุเป็นคนจติใจด ี มพีรสวรรค์ด้ำนคณติศำสตร์และ

ด้ำนเทคโนโลยี

เลือกข้อ 5 : คุณเป็นคนช่างเลือก  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีพรสวรรค์

ในกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
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จงมุ่งมั่นให้ถึงที่สุด ไม่ใช่แค่พยายาม

--- คติสอนใจจากฮาร์วาร์ด ---

“ขอเพียง  ‘มุ่งมั่นให้ถึงที่สุด’  คุณก็จะพบกับความส�าเร็จแล้วล่ะ!”

สำาหรับคนหนุ่มสำวทั้งหลำยแล้ว กำรมุ่งมั่นตั้งใจ 
เรียนถอืเป็นหนทำงเดยีวท่ีจะสำมำรถเพ่ิมพนูควำมรู้ของตนเอง

ให้มำกขึ้น  แต่แบบไหนถึงจะเรียกว่ำมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจเรียน

ล่ะ  คนทุกคนต่ำงก็มีค�ำตอบแตกต่ำงกันออกไป

จ�ำได้ว่ำตอนไปฟังบรรยำยวิชำกำร  มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งพูดกับฉัน

ด้วยน�้ำเสียงท้อแท้ว่ำ  “เร่ืองกำรเรียนนั้น  ผมมุ่งมั่นอย่ำงเต็มที่แล้ว  แต่

ไม่ว่ำจะพยำยำมแค่ไหน  สุดท้ำยผลท่ีออกมำไม่ได้เป็นอย่ำงที่หวังเอำไว้”  

ตอนนั้นฉันไม่ได้วิเครำะห์ปัญหำของเด็กคนนี้อย่ำงจริงจัง  แต่กลับ

เล่ำนิทำนท่ีเป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่ำงดีในร้ัวมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดให้ฟัง   

เพื่อเป็นกำรเตือนสติเขำ l l l

นิทานเรื่องน้ี เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนายพรานคนหน่ึง 

ที่พำสุนัขของเขำเข้ำไปล่ำสัตว์ในป่ำ  ...ในช่วงเวลำโพล้เพล้  นำยพรำนเห็น

กระต่ำยป่ำตัวหนึ่ง  เขำจึงยิงธนูไปที่ขำหลังของมัน  แล้วสั่งให้สุนัขที่พำมำ

ด้วยไล่กวดกระต่ำยป่ำตัวนั้น  แต่สุนัขของเขำกลับจับกระต่ำยมำไม่ได้

นำยพรำนถำมด้วยควำมโกรธว่ำ  “กระต่ำยป่ำตัวนั้นหนีไปไหนแล้ว

ล่ะ... หือ”   สุนัขตัวนั้นได้แต่นอนคว�่ำร้องเสียงหงอยอยู่บนพื้น  นำยพรำน

เห็นดังนั้น  จึงเข้ำใจว่ำมันต้องกำรจะบอกว่ำ  “ข้ำท�ำอย่ำงเต็มที่แล้วนะ 

เจ้ำนำย  แต่สุดท้ำยข้ำก็จับตัวเจ้ำกระต่ำยป่ำตัวนั้นมำไม่ได้”  

ส่วนกระต่ำยป่ำพอกลบัมำถงึถ�ำ้ของมนั  บรรดำญำต ิๆ  ของมนัถำม

ด้วยควำมร้อนใจว่ำ  “เจ้ำได้รับบำดเจ็บนี่  เจ้ำสุนัขตัวนั้นมันไล่กวดเจ้ำ

อย่ำงเอำเป็นเอำตำย  แล้วนี่เจ้ำหนีเอำชีวิตรอดมำได้ยังไงกัน”  
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กระต่ำยป่ำตอบว่ำ  “สุนัขตัวนั้นมันพยำยำมไล่ตำมมำอย่ำงเต็มที่  

ตัวข้ำเองก็พยำยำมว่ิงหนีเอำชีวิตรอดอย่ำงสุดก�ำลังเช่นกัน!”  l  

นิทำนเร่ืองนี้สอนให้รู้ว่ำ  ไม่ว่าเราจะเรียนอะไรหรือท�าอะไรก็ตาม  

ขอเพียงมีความตั้งใจจริงและพยายามท�ามันอย่างเต็มที่  พัฒนาความ

สามารถของตัวเองให้มากยิ่ง ๆ ข้ึน  เช่นน้ีแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราเรียนรู ้

ไม่ได้หรือท�าไม่ได้แล้วล่ะ

ย้อนกลับไปมองที่เด็กหนุ่มคนนั้น  บำงทีเขำอำจจะมีควำมพยำยำม

ทุ่มเทอย่ำงเต็มที่แล้ว  แต่ยังไม่แสดงควำมสำมำรถของตนเองออกมำ

ทั้งหมด  หรืออำจจะยังมีควำมเกียจคร้ำนในกำรเรียนอยู่บ้ำง

สมองของคนเรำเปรียบเสมือนคลังสมบัติขนำดใหญ่  ทฤษฎีทำง

วิทยำศำสตร์กล่ำวไว้ว่ำ  สมองของคนเรำสำมำรถสะสมข้อมูลได้เท่ำกับ

หนังสือจ�ำนวนกว่ำ  500  ล้ำนเล่ม  ซ่ึงมำกกว่ำจ�ำนวนหนังสือท้ังหมดท่ี 

มีในห้องสมุดของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดเสียอีก  แต่ทว่ำ  คนเรำส่วนใหญ่

ใช้สมองเพียง  5%  เท่ำนั้น  พูดอีกอย่ำงคือ  หำกคนเรำใช้สมองได ้

อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  ควำมสำมำรถของเรำก็จะไม่ด้อยไปกว่ำ  อัลเบิร์ต 

ไอน์สไตน์  เลย

มีคนพูดเปรียบเทียบไว้ว่ำ  “พลังงานที่มีอยู่ในสมองของคนเราน้ัน  

สามารถท�าให้หลอดไฟขนาด  40  วัตต์  สว่างได้!”  

ดังนั้นหากเราตั้งใจท�าอะไรสักอย่าง  แล้วผลท่ีออกมามันไม่เป็น

อย่างท่ีหวังไว้  อาจจะเป็นเพราะวิธีการน้ันยังไม่ถูกต้อง  หรือไม่ก็ยังไม่มี

ความมุ่งม่ันจนถึงท่ีสุดนั่นเอง l l l

ปี 2004 คาร์เตอร์ เรียนจบจากคณะบริหารธุรกิจของ

ฮำร์วำร์ด หลังจำกเรียนจบไม่นำนเขำได้เข้ำท�ำงำนในบริษัทชั้นน�ำ วันแรก

ทีเ่ร่ิมงำน หัวหน้ำให้เขำเล่ำเร่ืองอะไรกไ็ด้เกีย่วกบัตวัของเขำทีค่ดิว่ำน่ำสนใจ
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คำร์เตอร์ ได้เล่ำเร่ืองผลกำรเรียนของตนเองเมื่อคร้ังเรียนอยู่ที ่

มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดด้วยควำมภำคภูมิใจว่ำ  “คะแนนรวมของผมอยู่ใน

อันดับที่  14  จำกนักศึกษำทั้งหมดหลำยร้อยคนท้ังมหำวิทยำลัยครับ”  

คำร์เตอร์คิดว่ำหัวหน้ำฟังแล้วจะชื่นชม  แต่กลับถำมว่ำ  “ท�ำไมผล

กำรเรียนถึงไม่อยู่ในอันดับ 1 ล่ะ  คุณต้ังใจเรียนเต็มที่แล้วเหรอ”  

ได้ยินแบบนี้  ท�ำเอำคำร์เตอร์ถึงกับพูดไม่ออก  หลังจำกนั้นเขำเร่ิม

เกดิควำมไม่มัน่ใจในตัวเอง  และจดจ�ำค�ำพูดของหัวหน้ำคนนีไ้ว้ในใจเสมอ

มำ  จำกนั้นเขำให้ก�ำลังใจตัวเองมำโดยตลอด  มุ่งมั่นตั้งใจท�ำงำนอย่ำง 

เต็มที่ในทุก ๆ เร่ือง  ไม่ว่ำจะเป็นงำนอะไรก็ตำม

และในท่ีสุด  คำร์เตอร์ก็ประสบควำมส�ำเร็จ  เขำได้เล่ือนต�ำแหน่ง

ขึ้นเป็น  CEO  ของบริษัทภำยในระยะเวลำเพียง  3  ปี  นอกจำกนี้เขำยัง

เขียนหนังสืออัตชีวประวัติของตัวเองเพ่ือให้ก�ำลังใจและเตือนใจผู้คนว่ำ  

ไม่ว่ำจะท�ำอะไรก็ตำม  ต้องมีควำมมุ่งมั่นและพยำยำมอย่ำงเต็มท่ี  l

ควำมส�ำเร็จของคำร์เตอร์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจำกควำมมุ่งมั่น

พยำยำม  แสดงก�ำลงัควำมสำมำรถของตนเองออกมำอย่ำงเต็มท่ี  ฉนัอยำก

บอกกับคนวัยหนุ่มสำวท้ังหลำยว่ำ  “สิ่งที่พยายามทุ่มเทไป กับสิ่งที่ได้รับ

กลับมาน้ัน  มักจะเท่าเทียมกันเสมอ!  เม่ือคุณรู้สึกว่ามีความกดดันใน

เวลาเรยีน  นัน่อาจเป็นเพราะว่าคุณยงัไม่มคีวามมุง่มัน่จนถงึท่ีสดุนัน่เอง”

“ความพยายาม”  กับ  “การมุ่งม่ันให้ถึงท่ีสุด”  ต่ำงกันตรงท่ีควำม

พยำยำมนัน้เป็นกำรแสดงควำมสำมำรถของตนเองออกมำเพยีงอยำ่งเดยีว  

แต่กำรมุ่งมั่นให้ถึงที่สุดนั้นคือ  กำรแสดงควำมสำมำรถของตนออกมำ

จนถึงที่สุดเท่ำท่ีจะท�ำได้

l เคล็ดลับความส�าเร็จจากฮาร์วาร์ด l

สุภำษิตบทหนึ่งที่ว่ำ “ประตูที่เปิด-ปิด  มอดจะไม่กิน” ควำมหมำย

ก็คือ  ประตูที่ไม่มีกำรใช้งำน  มักจะถูกพวกมอดกัดกิน  พูดให้เข้ำใจง่ำย
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คือ ของท่ีมีกำรใช้งำนสม�่ำเสมอ มักจะไม่พังง่ำย ๆ สมองของคนเรำก็ 

เช่นกัน  หำกมีกำรใช้งำนอย่ำงสม�่ำเสมอ  ก็จะท�ำให้ฉลำดมำกยิ่งขึ้น

สมองของคนเหมือนกับคลังท่ีใช้เก็บควำมรู้ขนำดใหญ่  ซ่ึงควำมรู้

ท่ีคนคนหนึ่งสำมำรถเรียนรู้ได้นั้นมีไม่จ�ำกัด  หำกสมองของเรำไม่มีกำร 

ใช้งำน  เซลล์สมองก็จะเสื่อมไปตำมเวลำ  เรำจึงมักจะได้ยินค�ำพูดท่ีว่ำ  

“สมองยิ่งใช้ยิ่งฉลาด”

คนในวัยหนุ่มสำวอยู่ในช่วงท่ีสมองท�ำงำนได้ดีที่สุด  หำกปล่อยให้

สมองอยูน่ิง่โดยไม่มกีำรใช้งำนเป็นเวลำนำนกอ็ำจท�ำให้ประสทิธิภำพในกำร

ท�ำงำนของสมองลดลง  ดงันัน้  คนในวยัหนุม่สำวควรมวีธิกีำรบริหำรสมอง

อย่ำงไร  เพื่อให้กำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นล่ะ

เคล็ดลับจำกนักศึกษำของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดคือ

1. ตั้งใจเรียนทุกวิชำ

2. พยำยำมใช้สมองคิดแก้ปัญหำให้มำกที่สุด

3. น�ำทฤษฎีท่ีเรียนมำประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงให้ได้

4. เรียนรู้ไปพร้อม ๆ  กับกำรคิดหำประสบกำรณ์ท่ีได้จำกชีวิตจริง

5. แลกเปลีย่นควำมรู้ใหม่ ๆ  กบัเพือ่นร่วมชัน้และอำจำรย์อยูเ่สมอ

l แบบทดสอบจากฮาร์วาร์ด l

หำกควำมเป็นไปได้ของกำรมีรถผ่ำนมำบนทำงด่วนเป็นเวลำ  30  

นำที  คือ  0.95  ถ้ำเฝ้ำดูเพียง  10  นำที  ควำมเป็นไปได้จะเหลือเท่ำไหร่

คำาตอบ  คือ  0.6316  หรือ  63.16%* 

*  วิธีค�านวณคือ 0.95 เป็นความเป็นไปได้ของรถ 1 หรือมากกว่า 1 คันก็ได้ จึงไม่ควรน�ามาใช้ใน
การค�านวณ  แต่ความเป็นไปได้ของการไม่มีรถผ่านใน 30 นาที คือ 0.05 (รถผ่าน 0 คัน)  และ
เนื่องจากความน่าจะเป็นใน 30 นาที  =  (ความน่าจะเป็นใน 10 นาที) คูณ (ความน่าจะเป็นใน 
10 นาที) คูณ (ความน่าจะเป็นใน 10 นาที)  หรือ  (1-x)(1-x)(1-x)  =  0.05   ดังนั้นถอดสมการ
หาค่า  x  จะได้เท่ากับ 0.6316 หรือ 63.16%   ค�าตอบ  x  จึงเป็นความเป็นไปได้ที่รถจะผ่าน
มาใน 10 นาที  เท่ากับ 0.6316 หรือ 63.16%  



30  ฮาร์วาร์ด... สอนวิธีคิด เล่มที่ 2 - “วิชาความส�าเรจ็ของคนคดิเป็น”  โดย เหวย์ ซิ่วอิง

แม้แต่เรื่องเล็ก ๆ 
ก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่

--- คติสอนใจจากฮาร์วาร์ด ---

“ผู้ที่ท�าเรื่องใหญ่ได้ส�าเร็จ  ย่อมไม่ปฏิเสธเรื่องเล็ก ๆ”

ตอนเด็ก ๆ พ่อแม่มักจะสอนเรำว่ำ “หำกต้องกำร
ประสบความส�าเร็จ  ต้องท�าเร่ืองใหญ่ก่อน!”  ฉันสงสัยมำ

ตลอดว่ำเร่ืองแบบไหนกันแน่นะท่ีเรียกว่ำ “เร่ืองใหญ่” แบบที่

พ่อแม่พูด บำงทีอำจเป็นเร่ืองเรียนท่ีต้องเรียนให้โดดเด่นกว่ำเพื่อน ได้รับ 

ค�ำชมเชยจำกอำจำรย์ทุกคร้ัง  มีเกียรติบัตรเรียนดีติดอยู่เต็มผนังบ้ำน!

กำรมุ่งมั่นตั้งใจเรียนแน่นอนว่ำย่อมต้องเป็นเร่ืองใหญ่  แต่หำกเรำ

มัวแต่ให้ควำมส�ำคัญกับเร่ืองเรียนโดยที่ไม่ใส่ใจเร่ืองอ่ืน ๆ เลยก็คงยำกที่

จะประสบควำมส�ำเร็จ

ในชั้นเรียนของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดนั้น  อำจำรย์มักจะพูดกับ

นกัศกึษำว่ำ  “คณุต้องมุ่งม่ันต้ังใจในการศึกษาเล่าเรียน  ในขณะเดยีวกัน

ต้องไม่มองข้ามเร่ืองอื่น ๆ ในชีวิตด้วย  เพราะเร่ืองเหล่าน้ันเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่จะช่วยให้คุณประสบความส�าเร็จ!”  

แน่นอนว่ำคนรอบข้ำงของเรำมักจะมีคนท่ีมัวแต่ให้ควำมส�ำคัญกับ

เร่ืองใหญ่ ๆ โดยมองข้ำมเร่ืองเล็ก ๆ ไป  และท้ำยที่สุดก็กลำยเป็นคนท่ี

ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ

ฉันว่ำเส้นทำงแห่งควำมส�ำเร็จควรจะเร่ิมจำก  “ลงมือท�าในเร่ือง 

เล็ก ๆ ก่อนแล้วค่อยพุ่งชนเป้าหมายใหญ่”  ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองเรียนหรือ

เร่ืองอื่น ๆ ในชีวิต  มองปัญหำต้องมองให้รอบด้ำน  จะท�ำอะไรต้องใส่ใจ

ในรำยละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ 
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พูดอีกอย่ำงก็คือ  เวลำที่คุณมุ่งมั่นในกำรศึกษำเล่ำเรียน  อย่ำคิด 

แต่จะท�ำเป้ำหมำยใหญ่ ๆ เท่ำนั้น  เร่ืองเล็ก ๆ ก็ต้องพยำยำมท�ำให้เต็มท่ี  

เพรำะในกำรเรียนหรือกำรใช้ชีวิตนั้น  ผู้คนที่พบเจอ  ควำมคิดหรือค�ำสอน

อะไรแปลก ๆ ใหม่ ๆ นั้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรำได้ทั้งชีวิต

มีเรื่องเล่ำเกี่ยวกับกำรรับสมัครงำนที่เคยเป็นข่ำวลงในหนังสือพิมพ์

มำแล้ว  เร่ืองมีอยู่ว่ำ l l l

บริษัทระหว่างประเทศขนาดใหญ่แห่งหน่ึงก�าลังรับสมัคร

พนักงำนด้ำนเทคนิค  สิบคนแรกที่มำสมัครล้วนแล้วแต่จบกำรศึกษำจำก

มหำวิทยำลัยชื่อดังระดับโลก  หนึ่งในนั้นจบจำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด

เนื่องจำกต�ำแหน่งท่ีรับสมัครนี้จะได้บรรจุเข้ำไปอยู่ในทีมเดียวกัน

กับหัวหน้ำงำน  ดังนั้นค่ำตอบแทนในต�ำแหน่งนี้จึงสูง  เป็นที่หมำยตำของ

ผู้สมัครหลำยคน

อีกสำมวันถึงจะมีกำรประกำศรำยช่ือผู้สมัครท่ีได้รับคัดเลือก  แต่

ผู้สมัครคนที่จบจำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดกลับไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยเพรำะ

เขำรู้ดีว่ำผู้สมัครคนอื่น ๆ  ล้วนแล้วแต่เป็นหัวกะทิท้ังนั้น  เขำจึงท�ำได้เพียง

ตั้งใจท�ำงำนท่ีตัวเองรับผิดชอบอยู่อย่ำงมุ่งมั่นต่อไปเท่ำนั้น

ในช่วงนี้พนักงำนทุกคนในบริษัทต่ำงก้มหน้ำก้มตำท�ำงำนอย่ำง

ขะมักเขม้น  พอถึงช่วงเลิกงำน  ทุกคนพำกันบิดขี้เกียจสลัดควำมปวด

เมื่อยจำกกำรนั่งท�ำงำนมำทั้งวัน

แต่พนักงำนคนที่จบจำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดคนนี้กลับไม่เหมือน

คนอื่น  เขำสังเกตว่ำเพื่อนร่วมงำนหลำยคนพอเลิกงำนแล้วมักจะลืมปิด

คอมพิวเตอร์และไฟในห้องท�ำงำน  ดังนั้นก่อนกลับบ้ำน  เขำจะต้องตรวจ

ดูให้แน่ใจว่ำคอมพิวเตอร์  ไฟ  และเคร่ืองปรับอำกำศในห้องท�ำงำนปิด

เรียบร้อยหมดแล้ว  เขำถึงจะกลับ
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เวลำสำมวนัผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว  ตอนท่ีผูจั้ดกำรฝ่ำยบคุคลประกำศ

ว่ำผู้สมัครคนที่จบจำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดผ่ำนกำรคัดเลือก  พนักงำน

คนอื่น ๆ ต่ำงพำกันงงงวยไปตำม ๆ กัน

พูดตำมควำมเป็นจริง  ผู้สมัครท้ัง 10 คน  ต่ำงเป็นผู้ที่มีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ  แต่ท�ำไมท้ำยที่สุดแล้วพนักงำนคนที่จบจำกมหำวิทยำลัย 

ฮำร์วำร์ดกลับได้รับกำรคัดเลือกนะ

ผูจั้ดกำรฝ่ำยบุคคลยิม้แล้วพดูกบัทกุคนว่ำ  “สาเหตุที่เขาได้รับการ

คัดเลือกนั้นก็เพราะว่าเขาใส่ใจในเร่ืองเล็ก ๆ ที่คนอื่นมักจะลืมให้ความ

ส�าคัญนั่นเอง  เร่ืองเล็ก ๆ ท่ีว่านี้  ความจริงใครก็ท�าได้  แต่ส่วนใหญ่

มักจะละเลยกัน  หรืออาจจะคิดว่าไม่มีความส�าคัญ  แต่ผมอยากจะบอก

กับทุกคนว่า  คนท่ีใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ นั้น  ถึงจะเรียก

ได้ว่าเป็นพนักงานท่ีดี  เพราะเร่ืองเล็ก ๆ ถือเป็นพื้นฐานส�าคัญในการ

ท�าเร่ืองใหญ่ให้ส�าเร็จได้!”  l  

พนักงำนคนที่จบจำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดคนนี้ช่ำงโชคดีจริง ๆ 

แต่ควำมโชคดีนั้นมำจำกควำมขยัน  มุ่งมั่นและกำรใส่ใจในรำยละเอียด

เล็ก ๆ น้อย ๆ ของเขำนั่นเอง  พนักงำนหลำยคนของบริษัทใหญ่ ๆ ใน

ปัจจุบันมักจะคิดว่ำต้องแสดงควำมสำมำรถให้โดดเด่นกว่ำเพื่อนร่วมงำน

คนอื่น  ถึงจะได้รับกำรยอมรับจำกหัวหน้ำ  แต่กลับละเลยไม่ใส่ใจในเร่ือง

เล็ก ๆ น้อย ๆ  ในควำมเป็นจริงแล้ว  คนท่ีให้ควำมส�ำคัญกับเร่ืองเล็ก ๆ 

ต่ำงหำก  จึงจะกลำยเป็นผู้ท่ีประสบควำมส�ำเร็จได้

ฉันเคยเตือนคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสำวรอบ ๆ ตัวว่ำ  ในขณะที่เรำ 

มุ่งมั่นต้ังใจเรียนนั้น  ต้องไม่ลืมใส่ใจในเร่ืองเล็ก ๆ ด้วย  อำทิ  บทควำม

ดี ๆ ท่ีเคยอ่ำน  โจทย์ปัญหำลับสมอง  หรือค�ำพูดดี ๆ ของอำจำรย์…

ผูท้ีส่ำมำรถท�ำเร่ืองใหญ่ได้ส�ำเร็จนัน้  มกัจะเป็นผู้ท่ีไม่ละเลยในเร่ือง

เล็ก ๆ น้อย ๆ  นอกจำกนี้กำรเรียนหรือกำรใช้ชีวิตนั้น  เร่ืองใหญ่ ๆ มัก
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มีไม่มำก  ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองเล็ก ๆ  หลำยเร่ืองสะสมกัน  ดังนั้นเรำควร

จะให้ควำมส�ำคญักบัเร่ืองเลก็ ๆ  เหล่ำนัน้  อย่ำให้มนัสะสมกนัมำกจนกลำย

เป็นภเูขำกองโต  และในท้ำยท่ีสดุจะกลำยเป็นอปุสรรคขดัขวำงควำมส�ำเร็จ

ของคุณ

l เคล็ดลับความส�าเร็จจากฮาร์วาร์ด l

ฉันเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นต้ังใจเรียนหลำยคน  พวกเขำเหล่ำนี้มัก

จะไม่ใส่ใจกบัเร่ืองเลก็ ๆ  น้อย ๆ  ไม่ให้ควำมส�ำคญักบักำรทบทวนบทเรียน 

หรือกำรเขียนตัวอักษรให้ถูกตำมหลักภำษำ  รวมถึงควำมถูกต้องในกำร

ค�ำนวณ  ซ่ึงอำศัยแค่ควำมมุ่งมั่นตั้งใจแบบนี้ไม่ได้ท�ำให้ผลกำรเรียนของ 

พวกเขำพัฒนำขึ้นเลย  สุดท้ำยกลับกลำยเป็น  “อุปสรรคในการเรียน”  

เร่ืองเล็ก ๆ ท่ีหลำยคนมักมองข้ำมคืออะไร  เร่ืองเล็กเป็นพื้นฐำน

ควำมส�ำเร็จของเร่ืองใหญ่  แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรใส่ใจในเร่ือง

ละเอียดอ่อนของมนุษย์  เรำมักจะพูดกันว่ำ  ต้องตั้งใจเรียน  มีควำม

ละเอียดรอบคอบ  นี่คือเหตุผลท่ีต้องพยำยำมต้ังใจท�ำในเร่ืองเล็ก ๆ 

คณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดมักจะให้ควำมส�ำคัญในกำร

ฝึกฝนนักศึกษำให้เห็นถึงควำมส�ำคัญกับเร่ืองเล็ก ๆ  เช่น  ก่อนเข้ำเรียน  

นักศึกษำต้องเตรียมหนังสือเรียน  ปำกกำ  สมุดจดและอุปกรณ์กำรเรียน

ต่ำง ๆ  ให้เรียบร้อย  ในขณะเรียนก็ต้องมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำท่ีเรียนเป็น

อย่ำงดี  หลังเลิกเรียนแล้วต้องต้ังใจท�ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยให้ส�ำเร็จ   

รวมถึงต้องแบ่งเวลำในกำรทบทวนบทเรียนให้เหมำะสม

สรุปก็คือ  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดต้องมีความขยัน 

ในการศึกษาเล่าเรียน  ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความส�าคัญกับเร่ืองเล็ก ๆ 

ด้วย  เช่นนี้ถึงจะสามารถประสบความส�าเร็จในการเรียนได้
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l แบบทดสอบจากฮาร์วาร์ด l

กำรแสดงออกถึงกำรใส่ใจรำยละเอียดเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในห้องเรียน

ของคุณสำมำรถบอกถึงท่ำทีและวิธีกำรในกำรเรียนรู้ของคุณได้  ค�ำถำม

คือเวลำท่ีคุณนั่งฟังบรรยำยในช้ันเรียน  คุณจะมีพฤติกรรมแบบไหน

1. ตั้งใจมองกระดำน  จดทุกค�ำพูดของอำจำรย์

2. จดแต่สำระส�ำคัญที่อำจำรย์พูด  หลังเลิกเรียนค่อยกลับไปอ่ำน

ทบทวนอีกที

3. เลือกท่ีจะจดแต่ในส่วนที่ไม่เข้ำใจ  หลังเลิกเรียนค่อยกลับไป

อ่ำนทบทวนอีกที

4. ฟังสิ่งที่อำจำรย์พูดแบบ  “เดำค�ำถำมที่จะออกสอบล่วงหน้ำ”  

ให้ควำมส�ำคัญกับสิ่งท่ีอำจำรย์เน้นย�้ำ

- วิเคราะห์ค�าตอบ -

เลือกข้อ 1 : คุณเป็นคนมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน  แต่ยังต้อง

ปรับวิธีกำรเรียน

เลือกข้อ 2 : คุณเป็นคนหัวดี  เข้ำใจได้เร็ว  ใส่ใจแต่กับเนื้อหำ 

ท่ีส�ำคัญเท่ำนั้น  ผลกำรเรียนถือว่ำอยู่ในระดับดีมำ

โดยตลอด

เลือกข้อ 3 : คุณเป็นคนเรียนอย่างมีระบบ  มีวิธีกำรในกำรเรียน

เป็นของตัวเอง

เลือกข้อ 4 : วิธีการเรียนของคุณไม่ค่อยเหมาะสมนัก  ยึดติด 

อยู่กับวิธีท่ีจะท�ำข้อสอบให้ได้เท่ำนั้น  ไม่ได้ให้ควำม

ส�ำคัญกับควำมรู้ท่ีได้จำกกำรเรียนเท่ำไรนัก
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ความเกียจคร้านเหมือนฝุ่นละออง ต่อให้เหล็กที่มี
ความแข็งที่สุด หากถูกกระทบก็ย่อมเกิดเป็นสนิม

--- คติสอนใจจากฮาร์วาร์ด ---

“ความเกียจคร้านคือที่มาของความหายนะ  มันสามารถท�าลาย
ชีวิตคนคนหนึ่ง  หรือแม้กระทั่งชนชาติชาติหนึ่งได้ราบเรียบ”

บิล เกตส์ นับเป็นศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด 
ทีม่ชีือ่เสยีงมำกท่ีสดุคนหนึง่  เขำเคยกล่ำวในงำนแสดงปำฐกถำ 

อยูป่ระโยคหนึง่ซ่ึงฉนัเองยงัจดเอำไว้ในไดอำร่ีส่วนตวั  เขำกล่ำว

ว่ำ  “ความเกียจคร้านสามารถกลืนกินปฏิภาณไหวพริบของคนคนหนึ่ง

ได้ มันก็เหมือนฝุ่นละออง  ต่อให้เหล็กที่มีความแข็งที่สุด  หากถูกกระทบ

กย่็อมเกดิเป็นสนิม ความเกยีจคร้านคือท่ีมาของความหายนะ มนัสามารถ

ท�าลายชีวิตคนคนหนึ่งหรือแม้กระท่ังชนชาติชาติหน่ึงได้ราบเรียบ”  

ฉันมักจะใช้ประโยคนี้เตือนสติตัวเอง  ในขณะเดียวกันก็หวังว่ำใคร

หลำยคนจะให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำที่มักถูกมองข้ำม  ส�ำหรับฉันแล้ว   

ฉันว่ำควำมเกียจคร้ำนไม่ต่ำงอะไรกับปีศำจเลย และชีวิตคนเรำมักจะเจอ

ปีศำจตัวนี้โดยไม่ทันตั้งตัวเสมอ  ควำมเกียจคร้ำนเป็นศัตรูของมนุษยชำติ   

หลำยเรื่องที่ใกล้จะท�ำส�ำเร็จ  แต่เป็นเพรำะควำมเกียจคร้ำนและกำรผัดวัน

ประกันพรุ่ง  จึงกลำยเป็นอุปสรรคส�ำคัญท่ีคอยขัดขวำงควำมส�ำเร็จ

ควำมเกียจคร้ำนไม่เพียงแต่เป็นศัตรูตัวฉกำจในกำรใช้ชีวิตเท่ำนั้น  

แต่ยงัเป็นศตัรูตัวฉกำจในกำรเรยีนอกีด้วย คนคนหนึง่ทีต่ดินสิยัเกยีจคร้ำน  

หำกเขำต้องกำรจะประสบควำมส�ำเร็จในชีวิต  บอกได้เลยว่ำไม่มีทำงเป็น

ไปได้  เพรำะคนท่ีเกียจคร้ำนมักจะยอมแพ้เมื่อเจอปัญหำอุปสรรค l l l

ฉันมีเพื่อนคนหน่ึงเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยปักก่ิง  

เขำได้ไปอบรมระยะสั้นท่ีฮำร์วำร์ด  หลังจำกกลับมำ  เขำเล่ำให้ฉันฟังว่ำ  
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“ใคร ๆ ก็บอกว่ำนักศึกษำจีนมีแรงกดดันสูง  วิชำที่ต้องเรียนมำกเกินไป  

แต่หำกเปรียบกบันกัศกึษำท่ีมหำวทิยำลยัฮำร์วำร์ดแล้ว สบำยกว่ำกนัเยอะ”  

เพื่อนคนนี้ได้เห็นสภำพแวดล้อมกำรเรียนท่ีมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด

ด้วยตำของตัวเอง เขำรู้สึกเป็นกังวลกับนักศึกษำของตัวเอง เขำท�ำหน้ำนิ่ว

คิ้วขมวดพูดกับฉันว่ำ  “ฉันไม่เห็นนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

คนไหน  ‘ข้ีเกียจ’  เลยแม้แต่คนเดียว  พอเปรียบกับนักศึกษาจีนที ่

วัน ๆ  เอาแต่คิดหาวิธีโดดเรียน  ต่อให้เป็นนักศึกษาระดับหัวกะทิ  ความ

ใฝ่รู้ของพวกเขาก็ยังสู้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไม่ได้อยู่ดี...”  

ควำมกังวลใจของเพื่อนคนนี้ฟังดูมีเหตุผล  เคยมีนักศึกษำจีน

จ�ำนวนหนึ่งท่ีมีโอกำสไปศึกษำที่มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด  แต่เพรำะควำม 

เกียจคร้ำนของพวกเขำนั่นเอง  จึงท�ำให้เรียนไม่ทันเพื่อน  สุดท้ำยก็ต้อง

ลำออกกลำงคัน  ตัวอย่ำงแบบนี้เห็นได้บ่อยอยู่เหมือนกัน  l

หำกเรำวิเครำะห์ตำมหลกัจิตวิทยำ  ควำมจริงแล้วควำมเกยีจคร้ำน 

เกดิจำกควำมเบือ่หน่ำยท่ีมอียูภ่ำยในจิตใจ  ซ่ึงกำรแสดงออกมหีลำกหลำย

รูปแบบ  ระดับเบ้ืองต้นมักแสดงออกมำในรูปของกำรผัดวันประกันพรุ่ง  

ลังเล  แต่หำกระดับรุนแรงมำกขึ้น  ก็จะแสดงออกมำในรูปของควำม

เกียจคร้ำน  หลีกหนีสังคม

ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดควำมเกียจคร้ำนนั้นมีมำกมำย เช่น ควำมเขินอำย  

ควำมขลำดกลัว  ควำมโมโห  ควำมเบ่ือหน่ำย  ฯลฯ  ซ่ึงปัจจัยเหล่ำนี้ท�ำให้

คนเรำไม่สำมำรถใช้ชีวิตได้ตำมปณิธำนที่ต้ังไว้  ส�ำหรับคนวัยหนุ่มสำวนั้น  

ควำมเกียจคร้ำนสำมำรถแสดงออกมำในรูปแบบต่ำง ๆ ดังนี้

1. ไม่ชอบเข้ำร่วมกิจกรรมพลศึกษำ  เกิดควำมรู้สึกอึดอัดในใจ

2. เฉยเมยไม่สนใจโลกภำยนอก  วัน ๆ อยู่แต่ในโลกของตัวเอง

3. ไม่สุงสิงกับคนในบ้ำนหรือเพ่ือนฝูง

4. นอนไม่หลับเพรำะมีเร่ืองกลุ้มใจหลำยเร่ือง
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5. ไปเรียนสำย  ไม่เข้ำเรียนอยู่บ่อย ๆ 

6. ไม่ตั้งใจเรียนในห้อง  มักจะท�ำกำรบ้ำนท่ีอำจำรย์สั่งไม่เสร็จ

7. ไม่ใช้สมองคิดแก้ไขปัญหำ  ไม่รู้ว่ำเป้ำหมำยกำรเรียนคืออะไร

คนเรำพอควำมเกียจคร้ำนครอบง�ำ  พฤติกรรมท่ีแสดงออกมำก็มัก

จะแตกต่ำงกันไป  บำงคนไม่รู้ว่ำตัวเองถูกควำมเกียจคร้ำนครอบง�ำอยู่  ใช้

ชีวิตแต่ละวันอย่ำงไม่รู้สึกรู้สมอะไร  บำงคนเอำแต่ผัดวันประกันพรุ่ง  แม้ 

บำงคนคิดที่จะต่อสู้กับพฤติกรรมเช่นนี้อยู่  แต่กลับไม่ยอมลงมือเสียที  

ท�ำให้ควำมเกียจคร้ำนยังคงครอบง�ำชีวิตพวกเขำอยู่...

ฉันอยำกบอกกับคนวัยหนุ่มสำวท้ังหลำยว่ำ  “แม้ความเกียจคร้าน

จะเป็นนิสัยด้านไม่ดีที่ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์  แต่ไม่ได้

หมายความว่าเราจะใช้ชีวิตควบคู่ไปกับมันไม่ได้  ขอเพียงมีความขยัน

หม่ันเพียร  เพียงเท่านี้ความเกียจคร้านก็จะหายไปจากชีวิตของเราแล้ว”  

คนวัยหนุ่มสำวทั้งหลำยควรจะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่ำ  อย่ำเป็นคน

เกียจคร้ำนเพรำะว่ำ  “ความส�าเร็จเกิดจากความขยัน  ความล้มเหลวเกิด

จากความเกียจคร้าน”  คนเกียจคร้ำนมักจะไม่ค่อยลงมือท�ำอะไร  ควำม

ฝันของพวกเขำดูยิ่งใหญ่  แต่กลับท�ำไม่ได้อย่ำงท่ีคิดเอำไว้!  นี่คือสิ่งที่ 

นักศึกษำฮำร์วำร์ดรู้และเข้ำใจเป็นอย่ำงดี

l เคล็ดลับความส�าเร็จจากฮาร์วาร์ด l

เบนจำมิน แฟรงคลิน  รัฐบุรุษคนส�ำคัญของสหรัฐอเมริกำกล่ำวไว้

ว่ำ  “ความเกียจคร้านก็เหมือนกับสนิม  ท่ีสามารถท�าให้ร่างกายสูญเสีย

พลังงานมากกว่าการหักโหมท�างานหนักเสียอีก  ผิดกับความขยัน  ที่

เปรียบเสมือนกุญแจ  ยิ่งใช้งานบ่อย  ยิ่งดูเงางาม  มีชีวิตชีวา”  

คนเรำหำกต้องกำรประสบควำมส�ำเร็จเหนือกว่ำคนอ่ืน  ต้องมีใจท่ี

มุง่มัน่ขยนัหมัน่เพยีรเป็นพืน้ฐำนเสยีก่อน  เพรำะควำมส�ำเร็จนัน้ไม่สำมำรถ
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เดนิคูไ่ปกบัควำมเกยีจคร้ำนและกำรผดัวนัประกนัพรุ่งได้  ซ่ึงศำสตรำจำรย์

มหำวทิยำลยัฮำร์วำร์ดให้ค�ำแนะน�ำนกัศกึษำเพือ่พชิติควำมเกยีจคร้ำน ดงันี้

ข้อแรก : พอรู้ว่ำตัวเองเร่ิมเกียจคร้ำน  ให้บอกกับตัวเองว่ำวันนี้

เป็นวันสุดท้ำยที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้  อย่ำปล่อยเวลำไปโดยเปล่ำ

ประโยชน์  อยำกท�ำอะไรให้รีบลงมือท�ำ

ข้อสอง : ใช้ควำมส�ำเร็จหรือควำมฝันท่ีคำดหวงัเอำไว้มำคอยกระตุ้น

ตัวเอง  เพียงเท่ำนี้ก็จะมีเป้ำหมำยในกำรใช้ชีวิต  ช่วยให้เรำสำมำรถจัดสรร

เวลำและแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม

ข้อสาม : เปลี่ยนจำกค�ำพูดท่ีวำ่  “พรุ่งนี้ค่อยลงมือท�ำ”  เป็น  “ลงมือ

ท�ำเสียตั้งแต่ตอนนี้”  

ควำมเกยีจคร้ำนเปรียบเสมอืนโรคภยัไข้เจ็บชนดิหนึง่  หำกต้องกำร

จะพิชิตมัน  แน่นอนว่ำไม่ใช่เร่ืองง่ำย  แต่หำกมีจิตใจที่มุ่งมั่นในกำรเรียน 

รวมไปถึงกำรใช้ชีวิตล่ะก็  ควำมส�ำเร็จคงไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะ

l แบบทดสอบจากฮาร์วาร์ด l

ควำมเกียจคร้ำนในตัวคุณมีมำกขนำดไหนกันนะ

แบบทดสอบทางจิตวิทยา : คุณแม่ใช้ให้คุณไปซ้ือผักที่ตลำดสด

แถวบ้ำน  แต่คุณไม่เคยไปมำก่อน  และก็ไม่รู้ว่ำผักรำคำเท่ำไร  พอเดิน

เข้ำไปในตลำดสด  คุณจะเลือกไปท่ีไหนก่อน

 1.  ร้ำนขำยของช�ำ  2.  แผงขำยปลำสด

 3.  แผงขำยผัก  4.  ร้ำนขำยอำหำรเล็ก ๆ 

- วิเคราะห์ค�าตอบ -

เลือกข้อ 1 : คุณมักจะชอบแอบอู้อยู่บ่อย ๆ และในขณะท่ีแอบอู้

อยู่น้ัน  คุณมักจะไม่ต้องกำรให้คนอื่นจับได้  จึงต้อง
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คิดหำวิธีมำอ�ำพรำงควำมเกียจคร้ำนของคุณ  ท�ำตัว

ให้คนอื่นเห็นว่ำตัวเอง  “ยุ่ง”  อยู่ตลอดเวลำ

เลือกข้อ 2 :  ความเกยีจคร้านของคณุเกดิจากการท่ีคุณไม่ยอมรับ

ความจริง  บำงเร่ืองคุณรู้เพียงคร่ึงเดียว  แต่ก็ขี้เกียจ

ไปถำมคนอื่น  ท�ำให้คุณพยำยำมหำเหตุผลมำกมำย

มำอ้ำงเวลำท่ีคุณข้ีเกียจ

เลือกข้อ 3 : คณุมกัจะเกยีจคร้านในเร่ืองทีค่ณุไม่ชอบ  แต่ส�ำหรับ

เร่ืองอื่น ๆ คุณมีควำมขยันเป็นอย่ำงมำก

เลือกข้อ 4 : ความเกียจคร้านในตัวคุณมีมากประเมินค่าไม่ได้  

ไม่ว่ำจะท�ำอะไรคุณมักหำเหตุผลเป็นข้ออ้ำงเวลำคุณ

ข้ีเกียจ  และยังไม่ยอมรับฟังควำมเห็นผู้อ่ืนอีกด้วย

ขยันกับความฉลาด เป็นฝาแฝดกัน  
ส่วนเกียจคร้านกับความโง่ เปรียบเสมือนพี่น้องท้องเดียวกัน

--- คติสอนใจจากฮาร์วาร์ด ---

“ความฉลาดไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่าย ๆ หากไม่ขยัน คุณก็ไม่มีวันฉลาด”

ศำสตรำจำรย์ไมเคิล แซนเดล แห่งมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด
เคยกล่ำวไว้ตอนมำแสดงสุนทรพจน์ท่ีประเทศจีนว่ำ  “ต่อให้

พื้นดินอุดมสมบูรณ์แค่ไหน  หากไม่ลงมือเพาะปลูก  จะไม่มี

วันได้เชยชมดอกผลท่ีงอกงาม  คนเราเช่นกัน  ต่อให้ฉลาดมากแค่ไหน  

หากคิดไม่เป็น  และไม่ขยัน  ก็ไม่มีทางประสบความส�าเร็จ”  

ฉันค่อนข้ำงคุ้นเคยกับประโยคนี้  เพรำะมันคล้ำยกับค�ำกล่ำวใน

ภำษำจีนที่ว่ำ  “ขยันกับความฉลาดเป็นฝาแฝดกัน  ส่วนความเกียจคร้าน

กับความโง่เปรียบเสมือนพี่น้องท้องเดียวกัน!”  
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สติปัญญำท่ีล�้ำเลิศของคนเรำไม่ได้มำภำยในระยะเวลำสั้น ๆ  

หรือเพียงเพรำะควำมฉลำดอย่ำงเดียวเท่ำนั้น  แต่ต้องอำศัยควำมขยัน 

หมั่นเพียรที่สะสมมำอย่ำงต่อเนื่องด้วย

เรำมักปรำรถนำท่ีจะมีสติปัญญำล�้ำเลิศ  ประสบควำมส�ำเร็จเหนือ

ผู้อ่ืน  แต่หำกไม่มีควำมขยัน  คุณก็ไม่มีทำงประสบควำมส�ำเร็จได้หรอก  

ในขณะเดียวกัน  หำกมีแต่ควำมเกียจคร้ำน  คุณก็จะกลำยเป็นพี่น้อง 

ท้องเดียวกันกับควำมโง่อีกด้วย l l l

ในตอนน้ี ฉันนึกถึงเพื่อนคนหน่ึงซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ี

มหำวิทยำลัยปักกิ่ง  เขำบอกว่ำตอนท่ีเรียนอยู่ท่ีมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดนั้น  

ท�ำให้เขำสัมผัสได้ถึงสติปัญญำอันล�้ำเลิศของคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัย 

ตอนนัน้เขำเข้ำไปนัง่ฟังบรรยำยของวิชำทีน่่ำสนใจวชิำหนึง่  อำจำรย์

ที่ก�ำลังบรรยำยอยู่นั้นสังเกตเห็นว่ำมีนักศึกษำท่ีไม่ต้ังใจเรียนอยู่จ�ำนวน

หนึ่ง  อำจำรย์ท่ำนนี้จึงเรียกนักศึกษำเหล่ำนี้ให้ลุกขึ้นยืน  แล้วถำมพวกเขำ

ว่ำในอนำคตอยำกเป็นอะไร  นักศึกษำเหล่ำนี้ได้แต่อ�้ำอ้ึง  ไม่รู้ว่ำจะตอบ

อะไรดี  อำจำรย์จึงเล่ำเร่ืองเกี่ยวกับนักปรัชญำให้พวกเขำฟังว่ำ...

มีอยู่วันหน่ึงนักปรัชญาและลูกศิษย์ของเขาเดินมาหยุดอยู่

ข้ำงพื้นที่ท่ีเต็มไปด้วยพุ่มหญ้ำ  แล้วถำมลูกศิษย์ของตัวเองว่ำ  “จะถอน

พุ่มหญ้ำออกจำกพื้นที่บริเวณนี้ได้ยังไง”  

ลูกศิษย์ของเขำต่ำงเสนอควำมคิดเห็นของตัวเองไปต่ำง ๆ   บำงคน

บอกว่ำจุดไฟเผำ  บำงคนบอกว่ำใช้เคียวถอนรำก  บำงคนบอกว่ำพ่นสำร

เคมีใส่...  แต่นักปรัชญำท่ำนนี้กลับไม่พูดอะไร  กลับแบ่งพื้นที่ดังกล่ำว

ออกเป็นสำมส่วน  ให้ลกูศษิย์ของเขำลงมอืจัดกำรตำมวธีิกำรของแต่ละคน

คนที่เลือกใช้ไฟเผา  เขำท�ำกำรจดุไม้ขดีเพียงก้ำนเดยีวเผำพุม่หญ้ำ

จนเกลี้ยง  แต่หลังจำกนั้นเพียงไม่กี่วันหญ้ำก็เริ่มขึ้นใหม่  แถมยังขึ้น

มำกกว่ำเดิมอีกด้วย
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