
การเรียนวชิาคํานวณใหมีประสทิธิภาพ 
 

การศึกษาวิชาการใดๆผูที่ประสบความสําเร็จคือ ผูที่สามารถพัฒนาระบบคิดและระบบจําไดเปนเลิศ  ทั้งสอง
ส่ิงนี้เปนสิ่งที่สามารถพัฒนาได  คนสวนมากจะมีความสามารถในการจําเปนพื้นฐานอยูแลว  และสามารถพัฒนาการ
จําไดไมยากนกัโดยอาจพยายามอานบอยๆดูมากๆทองเยอะๆ แตคงเปนที่นาเสียดายถาหากวาเรามคีวามสามารถใน
การจําเพยีงอยางเดียว  ส่ิงที่เราจําก็คงจะแคระแกรน  ไมงอกเงย  ถาหากเราปราศจากความคิด  และในไมชาส่ิงที่เราคิด
ก็จะกลืนหายไปกันวนัเวลา 
 การคิดนั้น  สามารถเกิดขึ้นกบัการศึกษาทกุกระบวนวิชาแตในหลายกระบวนวิชา  เราอาจจําเพยีงเพื่อไปใช
งานเพียงครั้งได  การศึกษาเชนนี้จะเปนการลดถอยความสามารถทางความคิด ถึงกระนัน้ก็ดี  ยังมีศาสตรที่ตองใช
ความคิดเปนหลักมากกวาการจํา  นั่นคือ “วิชาคํานวณ” ซ่ึงอาจจะเปนวิชา คณิตศาสตร  ฟสิกส หรืออ่ืนๆ   
  เราสามารถพัฒนาความสามารถทางความคิดไดตามแนวทางคือ 

   ๑. หัดคิดใหลุมลึก 
   ๒. หมั่นฝกลองเชาว 
   ๓. ศึกษาอยาหงอยเหงา 
    ๔. บังคับใหเราอานทุกวัน 
 

๑. หัดคิดใหลุมลึก 
 การฝกคิดอยางเปนประจํา  จะทําใหสมองเรามีความสามารถทางการคิดหรือคํานวณสูงขึ้น ดังนั้นจุดเริ่มตนที่
ดีก็คือ  “การตั้งปญหากับสิง่ท่ีเราศึกษาหรือไดรับในทันที” อยาเบื่อเมือ่ยังไมไดผานการพิจารณาโดยแยบยล  ในที่นี้
จะลองยกตัวอยางโจทยใหเห็น 
 

• ๐.๙๙๙… มีคาเทากับ ๑ จริงหรือ 
• ประโยคตรรกศาสตร “ถา A แลว B” ( A B)  “ถา A เปนเท็จแลว ประโยคดังกลาวจะเปนจริง

เสมอ” คํากลาวนี้ถูกตองแลวหรือ ( เปนเทจ็ไดบางไหม ) 
→

• ถานั่งในรถเกงที่วิ่งดวยความเร็วสูง  แลวโยนลูกเทนนิสขึน้ในอากาศ  ลูกเทนนิสจะเคลื่อนที่ไปดานหลัง
ของรถ  หรือวาตกในแนวเดยีวกันกับที่โยนขึ้น (เมื่อสังเกตุในรถ) และทําไมจึงเปนเชนนั้น 

• “ตนไมนั้นไมไดเปนตวัทําใหเกิดฝน เพราะในทะเลไมมตีนไมอยูเลยแตฝนก็ตกอยูเสมอ ดังนั้นเราจงึควร
สรางเขื่อนหรืออางเก็บน้ําขนาดใหญเพื่อสรางเลียนแบบทะเล และจากการศึกษาทางชีววิทยายังพบวา 
ตนไมนั้นแยงน้ําจากดิน โดยจะดูดน้ําเก็บไวในลําตน และบางสวนกจ็ะระเหยออกไปทางปากใบ” คํา
กลาวนี้พดูอยางมีเหตุผล คํากลาวนี้ก็คงตองเปนความจริงใชไหม 

 
เมื่อทานอานโจทยเหลานี้แลว ทานจะสามารถประเมินตนเองไดดังนี้คอื หากทานอานแลว เกิดขอลังเลสงสัย 

และอยากที่จะศึกษาคนควาหาคําตอบ หรือใชความคิดพจิารณากับคําถามอยางจริงจัง นั่นแหละคือสัญญาณบอกวา
ทานเปนบุคคลที่มักจะชอบคิดอยางลุมลึกในระดบัหนึ่ง แตถาหากทานอานแลวรูสึกเฉยๆ ทานตองปรับปรุงตัวทาน
ในทันท ี



 การคิดใหลุมลึกนั้นมีประโยชนมากมายคือ 
๑) เราจะเกดิความเขาใจในสิง่ที่เราศึกษาชดัแจงยิ่งขึ้น มคีวามคลุมเครือในปญหานอยหรือไมกไ็มมีเลย 
๒) บางเรื่องทีเ่ราสามารถคิดหรือทําความเขาใจไดแลว เราก็จําเรื่องนี้นอยลง (เปลี่ยนใหเปนความเขาใจแทน) 

ดังนั้นเราจึงมคีวามสามารถในการจําเรื่องๆอื่นๆไดมากยิ่งขึ้น  
๓) เราไดพัฒนาระบบการคดิของเรา คิดใหดปนระบบระเบียบ เมื่อทําจนชํานาญเราจะสามารถทําความเขาใจ

กับเรื่องตางๆไดรวดเรว็ยิ่งขึน้ และยังมีประโยชนในการนําส่ิงที่นํามาคิดไปประยุกตใชใหเปนประโยชนไดอีกดวย 
๔) เราจะไมตกเปนเหยื่อทางความคิด ดังนั้นจึงมีคํากลาวที่วา “คนโงยอมตกเปนเหยื่อของคนฉลาด” ก็เปน

การบงบอกวาคนที่ตกเปนเหยื่อก็คือ คนที่ไมรูจักคิดนัน่เอง และถาหากเราศึกษาทางประวัติศาสตรบาง เราก็จะทราบ
วามีหลายเร่ืองเหลือเกินที่มนษุยเชื่อวาตนเองถูกตอง เชน เร่ืองโลกแบน แตก็เพราะนกัคิดนั่นแหละทีท่ําใหเราทราบวา
เราเขาใจกนัผิดมาตลอด 
 ถาหากเราไดศกึษาหรือไดยนิอะไรมาเราควรเก็บมาคิดหมด หรือพยายามคิดใหมากทีสุ่ด มันดีจริงหรือไม 
(ขอใหทานลองหยุดเมื่อคิดสักนิด แลวจึงคอยอานยอหนาตอไป) 
 
 

การคิดอยูเสมอนั้นมีประโยชนจริงอยู แตหากคิดทกุเรื่อง ก็จะเขาขาย “พวกคิดมาก” การคิดมากจนเกนิไป
อาจทําใหเราฟุงซาน หรือเหมือนคนขี้ลังเลสงสัยไปซะหมด ดังนั้นจึงควรเลือกที่จะคิด ส่ิงใดไมนาคิดมาก เชน การ
อานหนังสือคลายเครียด เราก็ไมจําเปนตองซีเรียสกับสิ่งนั้นจนเกินไป แตควรจะระวงัเสมอวา อยาใชแนวทางนี้เปน
ขออางในการหลีกหนกีารคิด 
 
๒. หมั่นฝกลองเชาว 
 การคิดแบบลุมลึก  อาจยากเกินไปสําหรับผูเร่ิมตน  คือความยากในการตั้งปญหาขึ้นมาคิด  ดังนั้นเราจึงควรฝก
การคิดดวยการประลองเชาว หรือประลองความคิด ในโจทยซ่ึงมีผูตั้งไวใหแลว เชน คอลัมภเกมในวารสารตางๆ   
แบบทดสอบ IQ แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน และเกมประลองเชาวอ่ืนๆ เปนตน สําหรับผูที่ตองการฝกการ
คํานวณ การใชจินตนาการ ก็อาจจะเนนความถนัดทางตวัเลขและรูปทรงตางๆ จะชวยพัฒนาแนวคดิเราไดด ี
 
๓. ศึกษาอยาหงอยเหงา 
 ผูที่ไมชอบการคิด  อาจรูสึกวาการคิดนีเ้ปนสิ่งที่ยากเกินไปสําหรับตน และคิดวาตนเองคงไมเหมาะ  ดังนัน้คํา
กลาวขางตน จงึเปนอุปสรรคในการที่เราจะเขาไปสูการฝกคิด  ดังนัน้เราคงตองลองคิดกับคํากลาวขางลางนี้ซักนิด 
    

          “เมื่อใด เราปดประตูตอนรับเขาแลว 
                เราจะรูจักและเขาใจเขาไดดไีดอยางไร” 

 
  
 

ขอความขางตน บงบอกถึงแนวทางการศกึษาทุกสิ่งทุกอยาง  ดังนัน้เราตองกลาหาญ  เขาไปสูดินแดนของการ
คิดที่ลุมลึก  หากทานตองการพัฒนาตนเอง   คราวนี้ก็คงมาสูคําถามที่วาถาเรามีความตั้งใจแลว คงแนนอนที่เราจะตอง
เจออุปสรรคบาง นั่นคือ ความเบื่อหนาย ความเครียด แลวถาเปนเชนนี้เราจะทําอยางไรดีหละ 

 
 



เราสามารถแกปญหาไดดังนี ้
๑) เมื่อทานเริม่ตนหัดคดิ อาทิเชน ทําโจทยคณิตศาสตร ทานอยาเพิ่งปฏิเสธมัน ทานคอยๆพิจารณาและทํา

ความเขาใจกับปญหา หากวาทานยังไมเขาใจ ก็จงเริ่มอานใหมอีกครั้ง สองครั้ง สามครั้ง...  
 ใชแลว! มันอาจดูยากเยน็ แตทานตองชนะใจตนเองใหได ทานตองไมยอมแพ ถาหากทานยอมแพก็คือ “ทาน
ไมเปดประตูตอนรับมันอยางแทจริง” ทานยอมไมรูจกัและเขาใจมันได  แตหากทานพยายามอดทนศึกษามนัไปเรื่อยๆ
ทานตองมีโอกาสที่จะเขาใกลความเขาใจมากยิ่งขึ้น และทานก็จะสามารถเขาใจมันไดในที่สุด และเมื่อนั้นทานจะเห็น
มันวา จริงๆแลวมันก็ไมไดยากเย็นอะไรเลย (ก็ทานเขาใจแลวนี่นา) หากทานพยายามและตั้งใจจริง เราเชื่อวาทานอยาก
ไปถึงจุดนั้น 
 ๒) ในชวงที่ทานคิด อาจจะเหนื่อยลาและมึนงงกับปญหามาก ขอใหทานจงหยุดพกัซักนิด “หลับตา แลว
หายใจเขาออกชาๆ ใหหายใจใหยาวที่สุดเทาที่จะทําได และใหสติอยูกบัลมหายใจเขาออก” เมื่อทานรูสึกสบายดีแลว
ทานก็ควรกลบัมาพิจารณาใหม 
 
๔.  บังคับใหเราอานทุกวัน 
 เมื่อเราอยากคดิเกง คํานวณเกง เราจําเปนตองฝกฝน  ในบางครั้งแมเราจะเห็นความสาํคัญแตเราก็ยังพลัดวัน
ประกันพรุง เมื่อบังคับใจตนเองใหได  เราจึงควรฝกคิด ฝกอาน ฝกทําโจทยอยูเปนนจิ  ควรจะทําทกุวันถาตองการ
พัฒนาความคดิของเราในเรว็วนั  ทางที่ดีควรจะกําหนดเวลาในการอานใหแนนอนดวย เชน วนัละ ๑ ช่ัวโมง  เวลาไหน
ควรจะระบุเอาไว ถาหากวันไหนไมวางชวงเวลานั้น ก็ใหหาเวลาชดเชย หากทําเชนนีไ้ด  ก็คือการบงัคับตนเองได
นั่นเอง 
 แงคิดทั้งหมดที่ไดอานไปนี้ อาจจะยังดูคลุมเครือไมคอยเขาใจมากนกั ถาหากทานไมคิดตามในระหวางที่อาน
ขอความนี้  ทานอาจจะเริ่มกลับมาอานทบทวนดูอีกครั้ง  ถาเห็นวามีประโยชนควรรีบนําไปใชใหเร็วที่สุด  อยาพลัดวัน
ประกันพรุง  และเปนความจริงที่วาคงไมมวีิธีสําเร็จรูปใดเหมาะสําหรับทุกคน  ดังนัน้ควรเลือกสรรคส่ิงที่ไดรับไป
ประยุกตใชตามความเหมาะสมกับตน 
 คงเปนที่นาเสยีดายอยางยิง่  ถาเรารูในสิ่งที่เปนประโยชนแกตวัเรา แตเรายังไมยอมปฏบิัติ ยังแพใจตนเอง 
 
   “การชนะที่ยิ่งใหญนั้น 
         ไมใชการชนะใครๆ 
    แตเปน 
          การชนะใจตนเองตางหากเลา” 
          

หิ่งหอย 
                  ๑๑ ธ.ค. ๓๗ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: บทความนี้ ผูเขียน ( อติชาต เกตตะพันธุ) เขียนขณะเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


