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10 เทคนิ คบอกลาความ "ขี้เกียจ" (สําหรับนักเรียน)
... ใครรูตัววาตัวเองเป็ นคนขี้เกียจบาง ยกมือขึ้น!! มัน
่ ใจวายกกันคอนประเทศแนๆ
ื
แตถาใครยังไมแนใจวาเป็ นคนขี้เกียจหรือเปลา ลองตอบคําถาม 3 ขอนี้ ดูวา "ใช" หรอ
"ไมใช"

1. กวาจะตื่นนอนได เลื่อนนาฬิกาปลุกไปไมตํ่ากวา 2-3 ครั้ง
2. แคนึกถึงวาพรุงนี้ตองไปเรียน ก็ข้เี กียจแลว (นี่งะ!!)
3. ทําอะไรไดไมสมํ่ าเสมอ เชน ซื้อเครื่องออกกําลังกายมาใหม ก็เล นได 2 อาทิตยแรกแลวไมแตะอีกเลย
ซื้อครีมมาใหม วาดฝั นไววาทาทุกวันแลวตองสวยขึน
้ เหมือนฟ าประทานมา ปรากฎว าทาได 3 วันก็เลิกทาซะแลว
ถามีครบทั้ง 3 ขอ ยินดีตอนรับเขาสูกรุปคนขี้เกียจคะ ความขี้เกียจอาจไมใชเรื่องใหญ
 ขี้เกียจอานหนังสือ ก็ทําใหสอบไมผา น,
แตถาขี้เกียจจนติดเป็ นนิ สัย ก็สง ผลเสียตามมาไดมากมายเหมือนกัน เชน
ั
ขี้เกียจทํารายงาน ก็ทําใหรายงานเสรจ็ ไมทนตามเวลา, ขี้เกียจดูแลตัวเอง เราเองก็จะดูแยลงในสายตาคนอื่น เป็ นตน
วันนี้ พ่ม
ี ้น
ิ ทเลยขนวิธีแกอาการขี้เกียจมาฝากนองๆ ถึง 10 วิธีเลยทีเดียว ไปดูกันเถอะวามีเทคนิ คอะไรบาง
1. หาทีพ
่ ง
ึ่ ทางจิตใจ
มาขอแรก นองๆ ถึงกับบอกแมใหเตรียมไขตม พวงมาลัย มาลายเลยทีเดียว
จะบอกวาไมใชพ่งึ พาทางจิตใจแบบนั้นคะ ในที่น้ี "ที่พ่งึ " ของนองๆ ก็คือ "พอแม"
 อาจารยส่งั งานเยอะมาก
ที่เปรียบเสมือนพระในบานของเรานั่นเอง เวลาเรามีปัญหาด
ู านการเรียนหรืออื่นๆ เชน
ื ทํางานไมทันเลย จนเรารสึกเครียด ทอแท ไมมีกําลังใจทํางานอื่นๆ
การบานยากมาก ทําไมได หรอ
จนพาลกลายเป็ นขี้เกียจ ก็เอาความไมสบายใจเหลานั้นมาปรึกษาพอแมของเรานี่ แหละคะ
ทานพรอมที่จะเป็ นที่จะรับฟั งเราอยูแลว ดังนั้นเชื่อเถอะวา ถาเราเครียด หาคนรับฟั งเราแลวจะสบายใจขึ้นเอง
และยิ่งถาเราอารมณดี จิตใจดีแลวก็พรอมที่จะทําสิ่งตางๆ อีกมากมาย เหมือนไดเกิดใหม 5555
2. ดีดนิ้ วเรียกพลัง
ื แมแตต
 ั วเอง) เวลาเราใชความคิด
ปกติ เราเคยเห็นแตดีดนิ้ วเวลาปิ ๊ งไอเดียใหมๆ แตถานองๆ สังเกตคนอื่น (หรอ

จะเผลอดีดนิ้ วโดยไมทันตั้งตัวคะ ดังนั้นเวลาอยูวางๆ อยากทํางาน แตไมมีอารมณทํางาน ลองดีดนิ้ วสัก 1-2 ครั้ง
จะชวยใหเราฮึดขึ้นไดคะ การดีดนิ้ วไมไดทําใหนอ
 งๆ ขยันขึ้นโดยตรง แตเป็ นการกระตุนใหเราลงมือทํานั่นเอง
ไมเชื่อลองดู

3. พักผอนใหเต็มอิม
่ ทุกคืน
ความเหนื่ อย เป็ นสาเหตุใหเราขี้เกียจทําทุกอยางบนโลก แมกระทั่งกิน!! แลวนับประสาอะไรกับทําการบาน
อานหนังสือ ความเหนื่ อยเมื่อยลา ทําใหนอ
 งๆ งวงนอน อยากพักผอนทั้งวัน ทําอะไรก็ไมมีสมาธ ิ
ฉะนั้นกิจวัตรประจําวันอยางการนอนเป็ นเรื่องสําคัญมากทีเดียวคะ ลองนอนใหเต็มอิ่ม อิ่มในที่น้ี คือ นอนอยางนอย 8
ชั่วโมง และหลับใหสนิ ทคะ ตื่นเชามาสดชื่นมากๆ เรียนก็มีสมาธ ิ ทําการบานลื่นปรื้ดๆ เลยละ
4. ลงมือทําทันทีทน
ี่ ึ กออก
อยากขยัน บางทีมันก็ตองฝื นความขี้เกียจคะ วิธีน้ี นาจะเป็ นวิธีท่แ
ี กปัญหาความขี้เกียจไดตรงจุดที่สุด นั่นก็คือ
คิดวาจะทําอะไร ก็ลงมือทําเดีย
๋ วนั้น จะอานหนังสือหรอ.. ก็เดินไปหยิบหนังสือ จะทอดไขเจียว..ก็ไปเตรียมกระทะ
ตอกไข ใสนํ้าปลาแลวทอดซะ ทุกอยางจะสําเรจ็ เองถาเราลงมือทํา คําพด
๋ ว" "เดีย
๋ วกอน" "อีกแป บนึ ง"
ู ติดปาก "เดีย
เอาออกไปจากสมองเลยคะ ชิ่วๆ
5. หัดมองเพื่อนทีข
่ ยันๆ ไวบาง
 ะหองเรียนมีคนหลายประเภท ขี้เกียจก็มี ขยันก็มี ขี้เกียจมากๆ ก็มี ขยันมากๆ ก็มี
แตล
อยาไปมองคนขี้เกียจแลวบอกวา "เห็นมั้ยเคายังไมทํา แลวเราจะทําตามทําไป" ใครมองคนขี้เกียจแลวคิดแบบนี้
ชีวิตลมจมแน ๆ คะ ลองเปลี่ยนมามองเพื่อนที่ขยันบาง ขยันมากๆ ยิ่งดี แลวทําตาม ซึมซับวิถีชีวิตของคนเหลานั้นไวบาง
เป็ นแรงบันดาลใจใหตัวเองทําตามแบบอยางคะ
 นขยันแลวไดดีมีเยอะมากๆ แลวพี่ม้น
คนที่ข้เี กียจแลวไดดีก็มีคะ แตค
ิ ทก็อยากใหนอ
 งเป็ นแบบหลัง
ดังนั้นลองสังเกตดูวาคนขยันเขาเรียนยังไง ทําอะไรบาง แลวนํามาปรับใชในชีวิตตัวเอง เชื่อวาไมนาน นองๆ
จะขยันขึ้นคะ

6. ลองทํากิจกรรมดูบาง ชีวิตจะไดหลากหลาย

เรียนเฉยๆ อาจจะน าเบื่อ จนเป็ นที่มาของความขี้เกียจ ดังนั้นลองหาอะไรสนุกๆ ทํา กับเพื่อนที่โรงเรียนดูบาง เชน

ิ
็
เลนกีฬากับเพื่อนๆ ดูเพื่อนซอมวงโยธวาทิต หัดเลนดนตร
ู างาน ฯลฯ ทํากิจกรรมใหไปเตมเตมการเรียน
ู ี ชวยครทํ
ี
ึ
ิ

ั
ิ
็
ี
ชวตจะไดไมจําเจไปกบอะไรบางอยางมากเกนไป กจะรสกไมเครยด จะเรียนดวยความผอนคลายมากขึ้น
แลวอารมณขยันมันจะมาเอง
7. ตัง
้ สติ กอนสตารท
เกี่ยวกับความขยันยังไง? เกี่ยวแน นอนคะ ความผิดพลาดบอยๆ จะทําใหเราไมอยากทําอะไร
 ทําการบานเองแลวผิดทุกครั้ง ครั้งตอไปก็มาคิดวา
หรือกลายเป็ นคนขี้เกียจไปเลย เพราะกลัวทําแลวผิดอีก เชน
"ไมทําละ ทําไปเดีย
๋ วก็ผิดอีก"
กลายเป็ นวาแทนที่จะเพิ่มความพยายามเขาไปมากขึ้นก็กลายเป็ นเลี่ยงการบานไมทําซะเลย
ดังนั้นถาไมอยากเฟลเพราะทําผิดบอยๆ ก็ใหเพิ่มความรอบคอบใหมากขึ้น ไมวาจะเป็ นการเรียน การทําการบาน
ื ทําอะไรก็ตามในชีวิตประจําวัน เมื่อเราทําแลวถูกเสมอ ก็จะมีกําลังใจและอยากทําสิ่งตางๆ มากขึ้นนั่นเอง
รายงาน หรอ
8. เขียนขอดีของการขยันแปะฝาบาน
ถาเราไมเคยมองเห็นประโยชนของสิ่งที่ทําเราก็ไมมีวันไดแรงบันดาลใจกลับคืนมา ยิ่งเป็ นความขยันดวยแลว
ตองฝื นนิ สัยตัวเองมากๆๆๆๆๆ เทคนิ คขอนี้ หลายคนอาจจะเคยทํามากอนแลวคะ
แตเป็ นการเขียนเป าหมายของตัวเองแปะฝาบานหรือจดคําศัพทแปะฝาบาน พี่ม้น
ิ ทก็เลยเอามาประยุกตนิดนึ ง คือ
 ขยันแลวแมภูมิใจ, ขยันแลวสอบติดคณะที่อยากเรียน,
เปลี่ยนมาเขียนขอดีของการขยันแปะฝาบาน 10 ขอกําลังดี เชน
ั

ั
ขยันแลวแมซ้ อ
ื โทรศัพทใหใหม, ขยนแลวแมเอาไปคุยโวกบญาติได เป็ นตน
9. ตัง
้ นาฬิกาใหเร็วขึ้นกวาเดิม
ทุกวันนี้ เราใชชีวิตแขงกับเวลาอยูนะคะ นองๆ คงเคยไดยินวา "คนที่คิดและเริ่มลงมือทํากอน จะไดเปรียบ"
เป็ นความจริงคะ สองทุมวันนี้ เรายังดูทีวี แตคนอื่นอีกนับพันกําลังนั่งอานหนังสือ
แคน้ี ก็รูแลววาวันสอบใครจะสบายกวากัน ซึ่งเทคนิ คนึ งที่จะทําใหเรามีเวลามากกวาคนอื่น คือ
การตั้งนาฬิกาใหเร็วขึ้นกวาเวลาจริง กําลังดีคือประมาณ 5-10 นาทีคะ จะทําใหเราใชเวลาเร็วกวาคนอื่น
 จากเดิมออกจากบาน 7 โมง
และกระตุนใหเราทําอะไรเร็วขึ้น ขยันขึ้น ทําใหเรามีเวลาในชีวิตเพิ่มขึ้นดวย เชน
เป็ นชวงรถติดมากๆๆ แตถาตั้งเวลาเร็วขึ้น 10 นาที เทากับวาเราออกจากบานจรงิ 6.50 น. รถอาจจะยังไมติด
ื ตรวจทานการบานอีกดวย
ถึงโรงเรียนเรว็ มีเวลาพักผอนหรอ

แตวิธีน้ี มีขอหามนิ ดนึ งคะ ตั้งเวลาลวงหนาไปแลว ก็อยาไปจําวาเราตั้งเวลาลวงหนานะ
ไมง้น
ั วิธีน้ี จะไรประโยชนเลยจา

10. กฎ 21 วันใชไดผลเสมอ
กฎ 21 วัน คือ การทําสิ่งใหสิ่งหนึ่ งติดกัน 21 วัน เราจะทําสิ่งนั้นจนเป็ นนิ สัยไปเองโดยอั
ตโนมัติ
ู
ขอนี้ เป็ นกฎจิตวิทยาที่มีการทดลองกันมาแลวจริงๆ วา 21 วันเป็ นชวงที่เราคอยๆ เรียนร
และปรับใหกลายเป็ นความเคยชิน ดังนั้น นองๆ ลองอานหนังสือกอนนอน 20 นาทีใหเป็ นนิ สัย
ื ทําอะไรก็ตาม ใหติดกัน 21 วัน เราจะกลายเป็ นคนใหมทันทีคะ
จัดตารางสอนใหเป็ นนิ สัย หรอ
ใครก็ตามทีเ่ ขามาอานบทความนี้ แลว แสดงวาอยากเปลีย
่ นแปลงตัวเองใหเลิกขี้เกียจ
ฉะนัน
้ อานแลวก็อยาขี้เกียจทําตามละ ไมงน
ั ้ ก็ไมมีวันหายขี้เกียจแนๆ และถานองๆ
มีเทคนิ คเพิม
่ ความขยันวิธีอ่ น
ื ๆ ก็อยาขี้เกียจคอมเมนนะคะ มาแชรไอเดียกันดีกวาจา
ดูหมวดนี้ ตอไดใน Education > ฟิ ตเกรด+กวดวิชา

