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บทความออนไลน ์

วิธีการเรียนให้เก่ง อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเรียนรู้เพื่อให้

ผู้เรียนได้รับความรู้สูงสุด 

 

การเรียนแบบนี้จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างรู้ลึก รู้กว้าง รู้รอบ และรู้ไกล จนกลายเป็นผู้ที่มีความฉลาด
รอบรู้ หรือท่ีเรียกกันว่า "พหูสูต" การเป็นพหูสูต ใครๆก็สามารถเป็นได้ หากรู้จักวิธีการเรียนรู้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
วิธีการเรียนรู้ แบบพหูสูตเพื่อให้การเรียนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง ปูพื้นฐานการเรียนที่ดี 



ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ARIT NPRU         
 

หน่วยส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้   ส านักวิทยบริการฯ    http://arit.npru.ac.th/   Page 2 

 

การปูพ้ืนฐานการเรียนที่ดีคือ การรู้จักฝึกฝนตนให้เป็นคนที่ใฝ่หาความรู้ รักการอ่านหนังสือ รู้จักคิด รู้จักพัฒนา
ตนเอง หาความก้านหน้าในชีวิต มีความอดทน ขยัน แน่วแน่ และรู้จักวางแผนจัดการชีวิตของตนเอง บางคน
อาจจะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือในโรงเรียน แต่ความรู้มิใช่หาได้แต่เพียงในโรงเรียนเท่านั้น คนไม่ได้เรียนในระบบ
โรงเรียน อาจจะมีความรู้เท่าหรือมากกว่าผู้ที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนเสียอีก เพราะความใฝ่รู้ช่วยให้คนประสบ
ความส าเร็จได้เช่นกัน 

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง รู้หน้าที่ มีวินัย และความรับผิดชอบ 

คนที่จะเป็นคนฉลาดรอบรู้จะต้องเป็นคนที่รู้จักหน้าที่ตนเองเมื่อรู้ว่าตนเองเป็นนักเรียน ก็ควรศึกษาเล่าเรียนอย่าง
เต็มที่ ตั้งใจเรียนอย่างสุดความสามารถ และรู้จักค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 

นอกจากรู้หน้าที่แล้วควรจะมีวินัยและความรับผิดชอบสามารถควบคุมความประพฤติของตนเองให้ท าในสิ่งที่ควร
กระตือรือร้นที่จะท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง ตั้งเป้าหมายในการเรียน 

การตั้งเป้าหมายในการเรียน เป็นพื้นฐานในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และการสร้างความสุขในอนาคต 
คุณลองตั้งค าถามว่า คุณอยากจะเรียนอะไร เรียนเพ่ืออะไร ท าไมถึงอยากเรียนสิ่งนั้น 

เมื่อหาค าตอบให้ตนเองได้แล้ว คุณจะสามารถแสวงหาความรู้พัฒนาความสามารถ พากเพียรพยายามมาให้ได้ถึงสิ่ง
ที่ตั้งเป้าไว้ เช่นคุณอยากจะเป็นวิศวกร คุณก็ต้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ การที่จะเป็นวิศวกรที่เก่งจะต้องรู้จัก
ฝึกฝนตนเอง ฝึกฝนวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาค านวณ รู้จักสร้างสรรค์ มีจินตนาการ เป็นต้น 

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง เรียนด้วยสติและสมาธิ 

การเรียนเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการเรียนสูงสุด ต้องอาศัยทั้งสติและสมาธิเป็นที่ตั้ง การมีสติคือการควบคุมจิตใจให้
อยู่กับสิ่งที่ตนก าลังท า มีความตั้งใจแน่วแน่ รู้ว่าก าลังท าอะไร และขจัดความคิดท่ีไม่ต้องการออกไป เพ่ือให้เกิด
สมาธิ หรือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อเกิดสมาธิ ปัญญาก็จะตามมา คือสามารถรับรู้ และคิดตามจนเกิดเป็น
ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

การเรียนที่ขาดสติจะท าให้จิตใจฟุ้งซ่าน คิดถึงแต่เรื่องอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนก าลังเรียน เมื่อขาดสติ ย่อม
ขาดสมาธิ และไร้ซึ่งปัญญา หากอยากเป็นคนที่เรียนเก่งเรียนดีจะต้องรู้จักฝึกการมีสติและสมาธิอยู่เสมอ 

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง ค่อยๆ เรียนรู้ ท าซ้ า และลงมือท า 
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เคล็ดลับที่จะช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือ การเรียนรู้แบบสะสม การตอกย้ าท าซ้ า และลงมือท าให้
เสร็จ 

การอ่านหนังสือควรอ่านแบบสะสมองค์ความรู้ ไม่ใช่โหมอ่านก่อนสอบ และต้องรู้จักทบทวนต ารับต ารา ท า
แบบฝึกหัดบ่อยๆ และสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดคือ เรียนแล้วต้องน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่าเป็นนักเรียนที่เก่ง
เพียงแต่ต ารา แต่จงเป็นคนที่เก่งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วย 

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง ศึกษาด้วยตนเอง 

ระบบการเรียนการสอนในเมืองไทย คุณครูมีหน้าที่ป้อนความรู้ให้ผู้เรียนแต่เพียงฝ่ายเดียว ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เคยตัว ไม่รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพียงแต่มานั่งในห้องเรียนแล้วเอาความรู้จากผู้เป็นครูเท่านั้น วิธีการ
เรียนแบบนี้จ ากัดความคิดและการเรียนรู้อย่างมากเพราะผู้เรียนจะคิดเองไม่เป็น 

ดั้งนั้นหากคุณอยากเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ จะต้องรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ต้องฝึกสังเกต จดจ า และ
บันทึก หากไม่เข้าใจอะไรจึงค่อยมาถามครู หรือค้นคว้าตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง เข้าใจแจ่มแจ้ง 

การเรียนแบบเข้าใจแจ่มแจ้ง คือการท าความเข้าใจในบทเรียนแบบทะลุปรุโปร่งจนสามารถน าไปปฏิบัติได้ การจะ
เรียนให้เข้าใจต้องตั้งใจฟัง ตั้งใจจ า จับสาระส าคัญให้ได้ รู้จักท่องและคิดหาเหตุผลตามหากเกิดข้อสงสัย อย่างละ
ทิ้ง ให้ซักถามหรือหาข้อมูลจนกว่าข้อสงสัยจะคลี่คลายลง ต้องเรียนให้เข้าใจให้จงได้ ถ้ายิ่งวิชายากๆ ยิ่งต้องใส่ใจให้
มากขึ้น 

เมื่อเข้าใจจนแจ่มแจ้งแล้วจึงเริ่มต้นเรียนบทเรียนใหม่ต่อไป เมื่อเราสามารถท าความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ผลสุดท้ายเราก็จะสอบได้คะแนนดี 

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง เรียนรู้จากข้อผิดพลาด 

ถ้าต้องการจะเป็นคนเรียนเก่งจะต้องรู้จักน าข้อผิดพลาดของตนเองมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ จงเรียนเพราะว่าคุณ
อยากรู้จริงๆ และต้องการพัฒนาตัวเอง รู้จักเรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดนั้นๆ เช่น กรณีที่คุณท าการบ้านผิด ให้คุณน า
การบ้านที่ผิดนั้นมาพิจารณาว่าเกิดความผิดพลาดจากตรงไหน และหาวิธีแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดซ้ าสอง ถ้ายังผิดซ้ าแล้วซ้ าอีก นั่นหมายความว่าคุณขากการเอาใจใส่ ไม่รู้จักปรับปรุงตัวเอง หากรู้จักน า
ข้อบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุงมันจะกลายเป็นบทเรียนที่มีค่าที่ช่วยให้คุณเรียนและจ าได้ดีขึ้น 

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง หาความรู้นอกห้องเรียน นอกต ารา 

http://home.sanook.com/
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แนวความคิดในการเรียนการสอนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดเองเป็น รู้จักลง
มือปฏิบัติได้จริง ไม่ใช้เป็นการเรียนที่ครูบอกซ้ าไปซ้ ามา หรือท าตามที่หนังสือบอกเอาไว้ อย่าจ ากัดตัวเองด้วยการ
เรียนในห้องเรียนหรือในต ารา ความรู้นั้นอยู่รอบตัวเรา คุณจะต้องใฝ่รู้ถึงจะเป็นผู้รอบรู้ ลองหาวิธีไปเดินเล่นที่
พิพิธภัณฑ์ หรือห้องสมุดแห่งชาติ หรือหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หอดูดาว เป็นต้น เพ่ือขยายองค์ความรู้ของคุณให้
กว้างขึ้น 

วิธีการเรียนให้เก่งเกรด ต้อง ไม่ใช่ค าตอบของการเรียน 

ผลการเรียนเป็นแรงจูงใจส าหรับนักเรียนส่วนใหญ่ ทุกคนอยากได้เกรด A หรือเกรด 4 ด้วยกันทั้งนั้น แต่เกรดนั้น
ไม่ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต มันเป็นเพียงตัวเลขที่วัดประสิทธิภาพหรือการเอาใจใส่ในการเรียนของคุณเท่านั้น 
ไม่ได้เป็นตัวชี้ว่าคุณโง่ หรือคุณล้มเหลว 

ลองเปลี่ยนแรงจูงใจเรื่องเกรดมาเป็นความคิดท่ีว่า สิ่งที่คุณเรียนนั้นจะท าให้คุณมีความรู้มากข้ึน ด้วยการเรียนใน
สิ่งที่ท าให้คุณมีความรู้เพิ่มจะท าให้คุณฉลาดขึ้น มีวิสันทัศน์หรือมุมมองใหม่ๆ เมื่อคุณมีแรงจูงใจในสิ่งที่คุณเรียน 
คุณก็จะท าข้อสอบได้ เมื่อท าข้อสอบได้ผลการเรียนของคุณก็จะดีตามมาเอง 

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง เรียนแบบฉลาด 

เรียนแบบฉลาดคือ การเรียนที่รู้จักแบ่งเวลา หลังจากที่ตั้งใจเรียนที่โรงเรียนมาตลอดทั้งวัน เมื่อกลับถึงบ้านให้หา
เวลาท าการบ้าน ทบทวนต าราให้เสร็จสิ้น เพ่ือที่จะน าเวลาที่เหลือไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ ได้อีก 

นักเรียนที่มีคุณภาพไม่จ าเป็นต้องนั่งท าการบ้านหรือทบทวนต าราจนดึกดื่นจนไม่ได้เป็นอันท าอะไร นักเรียนที่มี
คุณภาพต้องรู้จักแบ่งเวลา เวลาไหนควรเรียน เวลาไหนควรเล่น การเรียนแบบนี้ถึงจะเรียกว่าการเรียนแบบฉลาด 

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง ท าเรื่องเรียนให้เป็นเรื่องสนุก 

การเรียนให้มีประสิทธิภาพต้องรู้จักคิดบวก อย่าคิดว่าการเรียนเป็นเรื่องน่าเบื่อ แต่ให้คิดว่าการเรียนเป็นเรื่องสนุก 
เมื่อสนุกกับการเรียนก็จะท าให้เรียนอย่างมีความสุข ผลการเรียนน่าพอใจ ส่วนวิชาที่ยาก คิดเสียว่ามันเป็นความท้า
ทาย เอาชนะวิชาที่ยากให้ได้ อะไรที่ไม่รู้ก็ท าให้มันรู้ให้เข้าใจ วิชาไหนที่น่าเบื่อไม่ยากเรียน ลองเปลี่ยนความน่าเบื่อ
ให้เป็นความอยากรู้อยากเห็น สร้างแรงกระตุ้นให้สมองได้คิดตาม เพียงเท่านั้นเรื่องเรียนก็จะเป็นเรื่องสนุกและง่าย
ขึ้น 

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินสุภาษิตท่ีว่า มีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด คนที่มีความรู้มากมายก่ายกองแต่ไม่
สามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ ถือว่าผู้นั้นไม่ได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คนที่เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

http://campus.sanook.com/u-life/
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จะต้องรู้จักน าความรู้ที่ตนได้ศึกษาเล่าเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สามารถน าไปประกอบอาชีพสุจริตเพื่อเลี้ยง
ชีพ ท าให้ตนมีความสุขตามอัตภาพ และสามารถน าไปพัฒนาชีวิตให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป 

ที่มา http://bloxabout.com/ 

 


