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10 เทคนิคบอกลาความ "ขี้เกียจ" (สําหรับนักเรียน)

... ใครรูตัววาตัวเองเป็นคนขี้เกียจบาง ยกมือขึ้น!! มัน่ใจวายกกันคอนประเทศแนๆ
แตถาใครยังไมแนใจวาเป็นคนขี้เกียจหรือเปลา ลองตอบคําถาม 3 ขอน้ีดูวา "ใช" หรอื
"ไมใช"
 

 

               1. กวาจะตื่นนอนได เลื่อนนาฬิกาปลุกไปไมตํ่ ากวา 2-3 ครั้ง
               2. แคนึกถึงวาพรุงน้ีตองไปเรียน ก็ข้ีเกียจแลว (น่ีงะ!!)
               3. ทําอะไรไดไมสมํ่าเสมอ เชน ซื้อเครื่องออกกําลังกายมาใหม ก็เลนได  2 อาทิตย แรกแล วไมแตะอีกเลย
ซื้อครีมมาใหม วาดฝันไววาทาทุกวันแลวตองสวยข้ึนเหมือนฟาประทานมา ปรากฎวาทาได  3 วันก็เลิกทาซะแล ว

            ถามีครบทั้ง 3 ขอ ยินดีตอนรับเขาสูกรุปคนขี้เกียจคะ ความขี้เกียจอาจไมใชเรื่องใหญ
แตถาขี้เกียจจนติดเป็นนิสัย ก็ส งผลเสียตามมาไดมากมายเหมือนกัน เช น ขี้เกียจอานหนังสือ ก็ทําให สอบไมผ าน,
ขี้เกียจทํารายงาน ก็ทําให รายงานเสรจ็ไมทันตามเวลา, ขี้เกียจดูแลตัวเอง เราเองก็จะดูแยลงในสายตาคนอื่น เป็นตน
วันน้ีพี่มิ้นทเลยขนวิธีแกอาการขี้เกียจมาฝากนองๆ ถึง 10 วิธีเลยทีเดียว ไปดูกันเถอะวามีเทคนิคอะไรบาง
 

    1. หาทีพ่ึง่ทางจิตใจ
          มาขอแรก นองๆ ถึงกับบอกแมให เตรียมไขตม พวงมาลัย มาลายเลยทีเดียว
จะบอกวาไมใชพึ่งพาทางจิตใจแบบน้ันคะ ในที่น้ี "ที่พึ่ง" ของนองๆ ก็คือ "พอแม"
ที่เปรียบเสมือนพระในบานของเราน่ันเอง เวลาเรามีปัญหาดานการเรียนหรืออื่นๆ เช น อาจารยสั่งงานเยอะมาก
การบ านยากมาก ทําไมได หรอื ทํางานไมทันเลย จนเราร

ู
สึกเครียด ท อแท  ไมมีกําลังใจทํางานอื่นๆ

จนพาลกลายเป็นขี้เกียจ ก็เอาความไมสบายใจเหลาน้ันมาปรึกษาพอแมของเราน่ีแหละคะ
ทานพรอมที่จะเป็นที่จะรับฟังเราอยูแลว ดังน้ันเชื่อเถอะวา ถาเราเครียด หาคนรับฟังเราแลวจะสบายใจขึ้นเอง
และยิ่งถาเราอารมณดี จิตใจดีแลวก็พรอมที่จะทําสิ่งตางๆ อีกมากมาย เหมือนไดเกิดใหม 5555
 

    2. ดีดน้ิวเรียกพลัง
          ปกติ เราเคยเห็นแตดีดน้ิวเวลาป๊ิงไอเดียใหมๆ แตถานองๆ สังเกตคนอื่น (หรอืแมแตตัวเอง) เวลาเราใชความคิด

http://www.dek-d.com
http://www.dek-d.com/education/35731/
http://www.dek-d.com/education/35731/
http://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint
http://www.dek-d.com/education/35731/
http://www.dek-d.com/education/35731/
http://www.dek-d.com/education/35731/
http://www.dek-d.com/education/35731/


จะเผลอดีดน้ิวโดยไมทันตั้งตัวคะ ดังน้ันเวลาอยูวางๆ อยากทํางาน แตไมมีอารมณทํางาน ลองดีดน้ิวสัก 1-2 ครั้ง
จะชวยใหเราฮึดขึ้นไดคะ การดีดน้ิวไมไดทําใหนองๆ ขยันขึ้นโดยตรง แตเป็นการกระตุนใหเราลงมือทําน่ันเอง
ไมเชื่อลองดู
 

 

     3. พักผอนใหเต็มอิม่ทุกคืน
          ความเหน่ือย เป็นสาเหตุใหเราขี้เกียจทําทุกอยางบนโลก แมกระทั่งกิน!! แลวนับประสาอะไรกับทําการบาน
อานหนังสือ ความเหน่ือยเมื่อยลา ทําใหนองๆ งวงนอน อยากพักผอนทั้งวัน ทําอะไรก็ไมมีสมาธิ
ฉะน้ันกิจวัตรประจําวันอยางการนอนเป็นเรื่องสําคัญมากทีเดียวคะ ลองนอนใหเต็มอิ่ม อิ่มในที่น้ีคือ นอนอยางนอย 8
ชั่วโมง และหลับใหสนิทคะ ตื่นเชามาสดชื่นมากๆ เรียนก็มีสมาธ ิทําการบานลื่นปรื้ดๆ เลยละ
 

     4. ลงมือทําทันทีทีนึ่กออก
          อยากขยัน บางทีมันก็ตองฝืนความขี้เกียจคะ วิธีน้ีนาจะเป็นวิธีที่แกปัญหาความขี้เกียจไดตรงจุดที่สุด น่ันก็คือ
คิดวาจะทําอะไร ก็ลงมือทําเดีย๋วน้ัน จะอานหนังสือหรอ.. ก็เดินไปหยิบหนังสือ จะทอดไขเจียว..ก็ไปเตรียมกระทะ
ตอกไข ใสน้ําปลาแลวทอดซะ ทุกอยางจะสําเรจ็เองถาเราลงมือทํา คําพูดติดปาก "เดีย๋ว" "เดีย๋วกอน" "อีกแปบนึง"
เอาออกไปจากสมองเลยคะ ชิ่วๆ
 

    5. หัดมองเพื่อนทีข่ยันๆ ไว บ าง
          แตละห องเรียนมีคนหลายประเภท ขี้เกียจก็มี ขยันก็มี ขี้เกียจมากๆ ก็มี ขยันมากๆ ก็มี
อยาไปมองคนขี้เกียจแลวบอกวา "เห็นมั้ยเคายังไมทํา แล วเราจะทําตามทําไป" ใครมองคนขี้เกียจแลวคิดแบบน้ี
ชีวิตลมจมแนๆ คะ ลองเปลี่ยนมามองเพื่อนที่ขยันบาง ขยันมากๆ ยิ่งดี แล วทําตาม ซึมซับวิถีชีวิตของคนเหลาน้ันไวบาง
เป็นแรงบันดาลใจใหตัวเองทําตามแบบอยางคะ
         คนที่ขี้เกียจแลวไดดีก็มีคะ แตคนขยันแล วไดดีมีเยอะมากๆ แลวพี่มิ้นทก็อยากใหนองเป็นแบบหลัง
ดังน้ันลองสังเกตดูวาคนขยันเขาเรียนยังไง ทําอะไรบ าง แลวนํามาปรับใชในชีวิตตัวเอง เชื่อวาไมนาน นองๆ
จะขยันขึ้นคะ
 



 

   6. ลองทํากิจกรรมดูบ าง ชีวิตจะไดหลากหลาย
         เรียนเฉยๆ อาจจะนาเบื่อ จนเป็นที่มาของความขี้เกียจ ดังน้ันลองหาอะไรสนุกๆ ทํา กับเพื่อนที่โรงเรียนดูบาง เช น
เลนกีฬากับเพื่อนๆ ดูเพื่อนซอมวงโยธวาทิต หัดเลนดนตรี ชวยครทูํางาน ฯลฯ ทํากิจกรรมให ไปเติมเต็มการเรียน
ชีวิตจะไดไมจําเจไปกับอะไรบางอยางมากเกินไป ก็จะร

ู
สึกไมเครียด จะเรียนดวยความผอนคลายมากขึ้น

แลวอารมณขยันมันจะมาเอง
    
    7. ตัง้สติ กอนสตารท
         เกี่ยวกับความขยันยังไง? เกี่ยวแนนอนคะ ความผิดพลาดบอยๆ จะทําให เราไมอยากทําอะไร
หรือกลายเป็นคนขี้เกียจไปเลย เพราะกลัวทําแล วผิดอีก เช น ทําการบานเองแลวผิดทุกครั้ง ครั้งตอไปก็มาคิดวา
"ไมทําละ ทําไปเดีย๋วก็ผิดอีก"
กลายเป็นวาแทนที่จะเพิ่มความพยายามเขาไปมากขึ้นก็กลายเป็นเลี่ยงการบานไมทําซะเลย
ดังน้ันถาไมอยากเฟลเพราะทําผิดบอยๆ ก็ใหเพิ่มความรอบคอบใหมากขึ้น ไมวาจะเป็นการเรียน การทําการบ าน
รายงาน หรอืทําอะไรก็ตามในชีวิตประจําวัน เมื่อเราทําแลวถูกเสมอ ก็จะมีกําลังใจและอยากทําสิ่งตางๆ มากขึ้นน่ันเอง
 

    8. เขียนขอดีของการขยันแปะฝาบ าน
          ถาเราไมเคยมองเห็นประโยชนของสิ่งที่ทําเราก็ไมมีวันไดแรงบันดาลใจกลับคืนมา ยิ่งเป็นความขยันดวยแลว
ตองฝืนนิสัยตัวเองมากๆๆๆๆๆ  เทคนิคขอน้ีหลายคนอาจจะเคยทํามากอนแลวคะ
แตเป็นการเขียนเปาหมายของตัวเองแปะฝาบานหรือจดคําศัพทแปะฝาบาน พี่มิ้นทก็เลยเอามาประยุกตนิดนึง คือ
เปลี่ยนมาเขียนขอดีของการขยันแปะฝาบาน 10 ขอกําลังดี เช น ขยันแล วแมภูมิใจ, ขยันแลวสอบติดคณะที่อยากเรียน,
ขยันแลวแมซื้อโทรศัพทใหใหม, ขยันแล วแมเอาไปคุยโวกับญาติได เป็นตน    
 

    9. ตัง้นาฬิกาใหเร็วขึ้นกวาเดิม
         ทุกวันน้ีเราใชชีวิตแขงกับเวลาอยูนะคะ นองๆ คงเคยไดยินวา "คนที่คิดและเริ่มลงมือทํากอน จะไดเปรียบ"
เป็นความจริงคะ สองทุมวันน้ีเรายังดูทีวี แตคนอื่นอีกนับพันกําลังน่ังอานหนังสือ
แคน้ีก็รูแลววาวันสอบใครจะสบายกวากัน ซึ่งเทคนิคนึงที่จะทําใหเรามีเวลามากกวาคนอื่น คือ
การตั้งนาฬิกาใหเร็วขึ้นกวาเวลาจริง กําลังดีคือประมาณ 5-10 นาทีคะ จะทําใหเราใชเวลาเร็วกวาคนอื่น
และกระตุนใหเราทําอะไรเร็วขึ้น ขยันขึ้น ทําใหเรามีเวลาในชีวิตเพิ่มขึ้นดวย เช น จากเดิมออกจากบ าน 7 โมง
เป็นชวงรถติดมากๆๆ แตถาตั้งเวลาเร็วขึ้น 10 นาที เทากับวาเราออกจากบ านจรงิ 6.50 น. รถอาจจะยังไมติด
ถึงโรงเรียนเรว็มีเวลาพักผอนหรอืตรวจทานการบ านอีกดวย



         แตวิธีน้ีมีขอหามนิดนึงคะ ตั้งเวลาลวงหนาไปแลว ก็อยาไปจําวาเราตั้งเวลาลวงหนานะ
ไมงั้นวิธีน้ีจะไรประโยชนเลยจา
 

 

 

    10. กฎ 21 วันใช ไดผลเสมอ
          กฎ 21 วัน คือ การทําสิ่งใหสิ่งหน่ึงติดกัน 21 วัน เราจะทําสิ่งน้ันจนเป็นนิสัยไปเองโดยอัตโนมัติ
ขอน้ีเป็นกฎจิตวิทยาที่มีการทดลองกันมาแลวจริงๆ วา 21 วันเป็นชวงที่เราคอยๆ เรียนร

ู

และปรับใหกลายเป็นความเคยชิน ดังน้ัน นองๆ ลองอานหนังสือกอนนอน 20 นาทีใหเป็นนิสัย
จัดตารางสอนใหเป็นนิสัย หรอืทําอะไรก็ตาม ให ติดกัน 21 วัน เราจะกลายเป็นคนใหมทันทีคะ

       ใครก็ตามทีเ่ขามาอานบทความน้ีแลว แสดงวาอยากเปลีย่นแปลงตัวเองใหเลิกขี้เกียจ
ฉะนัน้อานแลวก็อยาขี้เกียจทําตามละ ไมงัน้ก็ไมมีวันหายขี้เกียจแนๆ และถานองๆ
มีเทคนิคเพิม่ความขยันวิธีอื่นๆ ก็อยาขี้เกียจคอมเมนนะคะ มาแชรไอเดียกันดีกวาจ า

ดูหมวดน้ีตอไดใน Education > ฟิตเกรด+กวดวิชา
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