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บทความออนไลน์  
ปริญญาต้องสะท้อน 'ความคิด' 

 

         เรียนมาก แต่อย่า “คิดน้อย”... 
         ครั้งหนึ่ง ผมไปให้ค ำปรึกษำแนะน ำผู้บริหำรชำวต่ำงประเทศที่ได้มำเปิดบริษัทสำขำในประเทศไทย เขำได้
ตั้งข้อสังเกตหลังจำกท ำงำนร่วมกับพนักงำนคนไทยมำพักหนึ่งว่ำ ตั้งแต่เดินทำงพบปะผู้คนมำทั่วโลก เขำพบว่ำ 
พนักงำนคนไทยส่วนใหญ่ค่อนข้ำงขำดควำมคิดเชิงวิพำกษ์ เมื่อเทียบกับพนักงำนที่เป็นคนชำติอ่ืน ๆ  
         ข้อสังเกตของเขำ เมื่อน ำมำพิจำรณำด้วยใจที่เป็นธรรม คงต้องยอมรับว่ำมีส่วนจริงอยู่มำก อันเป็นผลพวง
สืบเนื่องมำจำกระบบกำรศึกษำ นับแต่อดีตที่เน้นกำร ‘ท่องจ ำ’ เพ่ือสอบ มำกกว่ำเรียนเพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และน ำไปประยุกต์ใช้ได้  กำรเรียนรู้แบบป้อนข้อมูลจำกผู้สอนสู่ผู้เรียน มำกกว่ำกำรปฏิสัมพันธ์กันทำง
ควำมคิด ด้วยกำรส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเอง  เมื่อบวกกับลักษณะนิสัยที่ไม่ช่ำงซักช่ำงถำม ขี้อำย ไม่กล้ำถำมจึง
ท ำให้กำรเรียนไม่ก่อให้เกิดควำมแตกฉำนทำงปัญญำอย่ำงที่ควรจะเป็น  
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         ที่ส ำคัญกำรมุ่งเรียนเพ่ือจบ เพ่ือให้ได้ใบปริญญำ มำกกว่ำควำมรู้ ส่งผลให้เรำจึงเต็มไปด้วยคนที่เรียนสูงขึ้น
เรื่อย ๆ แต่ควำมคิดกลับไม่ได้สูงตำม  แม้ว่ำ ในปัจจุบัน จะเป็นยุคแห่งข้อมูลข่ำวสำรที่ทุกคนเข้ำถึงได้ทุกเรื่องทั่ว
โลกอย่ำงสะดวกรวดเร็ว  แต่ในมุมหนึ่งที่น่ำกลัว นั่นคือ เรำอำจกลำยเป็นคน “รู้มำก แต่คิดน้อย” เช่น รู้แต่ทฤษฎี
ในต ำรำ แต่ประยุกต์ใช้จริงไม่ได้ น ำสูตรส ำเร็จของกูรูมำใช้ โดยไม่ได้วิเครำะห์ว่ำเหมำะสมกับบริบทของเรำหรือไม่ 
หรือเมื่อเกิดปัญหำก็มักใช้วิธีค้นหำค ำตอบส ำเร็จรูป จำกอินเทอร์เนต ฯลฯ โดยไม่ได้คิดพิจำรณำหรือท ำควำม
เข้ำใจให้ถ่องแท้ลึกซึ้งอย่ำงแท้จริง ในที่สุด อำจท ำให้ต้องล้มเหลวเพรำะไม่สำมำรถแก้ปัญหำใหม่ ๆ ได้ ไม่สำมำรถ
ปรับตัวหรือประยุกต์เข้ำกับสถำนกำรณ์ที่แปลกออกไปได้ ไม่สำมำรถคิดอะไรที่ซับซ้อนหรือสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
ได้  
         ควำมรู้ที่เรำมีจึงต้องสะท้อนควำมคิด ยิ่งรู้มำก ยิ่งต้องสำมำรถคิดได้ลึกซึ้ง เฉียบคมมำกยิ่งขึ้น และน ำมำ
ใช้ได้อย่ำงประสบควำมส ำเร็จ อยู่ในฐำนะ “มืออำชีพ” หรือ “ผู้เชี่ยวชำญ” ในสำขำที่จบมำ ได้อย่ำงเหมำะสม  
         ค ำถำมคือ ในฐำนะคนท ำงำน ที่เรียนจบมำแล้ว จะพัฒนำตนเองให้มีควำมคิดลึกซึ้ง สมกับคุณวุฒิใน
ปริญญำที่ได้รับนั้นอย่ำงไร? 
         ทำงแก้ปัญหำประกำรหนึ่ง คือ ฝึกทักษะการคิดจากการอ่าน  
         ควำมคิดเป็นสิ่งเดียวที่ยิ่งใช้ยิ่งมีเพ่ิมมำกข้ึน ยิ่งใช้ยิ่งมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ยิ่งใช้ยิ่งอยู่กับเรำนำนขึ้น และ
กำรอ่ำนหนังสือที่ดี ที่มีประโยชน์ต่อกำรท ำงำน กำรใช้ชีวิต เป็นวิธีหนึ่งในกำรพัฒนำควำมคิด เหมือนกำรออก
ก ำลังกำย  ถ้ำเรำเรียนรู้วิธีอ่ำนอย่ำงใช้ควำมคิด ย่อมท ำให้เกิดกล้ำมเนื้อที่แข็งแรงขึ้นมำได้ กำรออกก ำลังสมอง
ของเรำเสมอ  จะช่วยให้เรำเป็นคนที่มีสติปัญญำเฉียบคม และคิดอะไรได้คล่องแคล่วว่องไว แก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้ดี
ยิ่งขึ้น 
         กำรอ่ำนจะเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมคิด และสติปัญญำของเรำ หำกเรำอ่ำนหนังสือเป็นเหมือนกำรพูดคุยกับ
ผู้เขียน เป็นกำรสนทนำแลกเปลี่ยนทัศนะกัน ไม่เป็นฝ่ำยรับหรือถูกป้อนข้อมูลเพียงฝ่ำยเดียว อำทิ 
         คิดวิพากษ์กับสิ่งที่อ่าน ในระหว่ำงกำรอ่ำน เรำควรตั้งค ำถำมไปด้วยระหว่ำงทำง เช่น เพรำะเหตุใดผู้เขียน
จึงคิดเช่นนี้ สมมติฐำนเบื้องหลังคืออะไร แล้วเรำคิดอย่ำงไร เห็นด้วยหรือไม่ เพรำะเหตุใด ถ้ำเป็นเรำเรำจะคิด
อย่ำงไร เป็นต้น กำรวิพำกษ์ผู้เขียน มิใช่เพื่อจับผิด แต่เพ่ือท ำให้เรำเข้ำใจสิ่งที่ผู้เขียนน ำเสนออย่ำงกระจ่ำง ท ำให้
เกิดกำรตกผลึกทำงควำมคิดท่ีชัดเจน ไม่ถูกหลอกทำงควำมคิด แต่มีทัศนะส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่ำงมีเหตุมีผล 
         คิดประยุกต์กับสิ่งที่อ่าน ควำมรู้ที่ได้รับหำกเรำรับแบบท่องจ ำ จะท ำให้เรำไม่สำมำรถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิต
จริง แม้เป็นข้อเขียนที่ให้ค ำแนะน ำเชิงเทคนิคต่ำง ๆ เช่น เทคนิคกำรสร้ำงควำมประทับใจลูกค้ำ เทคนิคกำรท ำงำน
เร็วและมีประสิทธิภำพ ฯลฯ เทคนิคเหล่ำนี้ จะเกิดประสิทธิภำพในเชิงปฏิบัติ เรำต้องคิดประยุกต์ให้เหมำะสมกับ
บริบทของเรำด้วย เพรำะผู้เขียนนั้นอำจอยู่ในสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำง มีเงื่อนไขข้อจ ำกัดที่แตกต่ำง ค ำแนะน ำนั้น
อำจใช้ไม่ได้ผลกับทุก ๆ บริบท ดังนั้น เรำจึงจ ำเป็นต้องคิดประยุกต์และปรับให้เหมำะสม เพื่อให้สำมำรถน ำมำใช้
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จริงได้อย่ำงมีควำมเข้ำใจและมีประสิทธิภำพ 
         คิดสร้างสรรค์กับสิ่งที่อ่าน สิ่งที่เรำอ่ำนจะเป็นอำหำรสมองที่มีคุณค่ำ หำกเรำเรียนรู้ที่จะใช้มัน “ต่อยอด
ควำมคิด” โดยให้เรำอ่ำนหนังสือเหมือนกำร “ค้นหำค ำตอบ” ให้กับค ำถำมบำงอย่ำงที่เรำอยำกรู้ หรือปัญหำ
บำงอย่ำงที่ยังแก้ไม่ออก เมื่อเรำอ่ำนไปเรื่อย ๆ เรำอำจพบว่ำ ข้อควำมบำงข้อควำมท ำให้เกิด “ปิ๊งไอเดีย” ใหม่ ๆ 
ออกมำ ค ำแนะน ำบำงอย่ำงอำจท ำให้เรำค้นพบ “ทำงออกของปัญหำ” ในวิธีที่เรำไม่เคยพบมำก่อนก็ได้ ดังนั้น 
ขณะที่เรำอ่ำนหนังสือให้เรำลองฝึกคิดเชื่อมโยง คิดนอกกรอบ ฝึกจินตนำกำรต่อยอดและเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรำคิด 
ซึ่งอำจจะท ำให้เรำค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ที่สร้ำงสรรค์อย่ำงไม่เคยคิดมำก่อนได้ 
         ควำมรู้ควรคู่มำกับควำมคิด ยิ่งเรำรู้มำก ก็ยิ่งต้องคิดให้ “ลึกซึ้ง ถ่องแท้” ให้มำกขึ้นด้วย ดังนั้น เรำจึง
จ ำเป็นต้องฝึกนิสัย “ขยันคิด” เรื่องต่ำง ๆ อยู่เสมอ อย่ำงให้นิสัยเกียจคร้ำนที่จะคิดกล้ ำกรำยเข้ำมำ จนวันหนึ่ง 
เรำอำจพ่ำยแพ้ เพียงเพรำะรู้มำก แต่คิดน้อยเกินไป!! 
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