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จากใจสำนักพิมพ์จากใจสำนักพิมพ์
 เมื่อคนที่มีดีกรีนักเรียนมีรางวัล  “เกียรตินิยม”  
เป็นตัวการันตี  ได้มาจับปากกาเขียนหนังสือ ในฐานะ
รุ่นพี่ที่อยากให้รุ่นน้องได้เรียนเก่งเหมือนๆ กัน ซึ่งกว่า 
“เกียรตินิยม” จะเป็นของใครสักคนได้ผลของรางวัล 
ย่อมมาจาก...เส้นทางของการก้าวเดินกว่าที่จะมา
ถึงซึ่งจุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จ ผู้เขียนได้
ฝึกฝนและปฏิบัติก้าวผ่านและก้าวข้ามซึ่งอุปสรรคที่ 
เกดิขึน้จากกระบวนการเรยีนจนกลายมาเปน็  “เทคนคิ”  
ส่วนตัวที่กลายมาเป็น  “ส่วนรวม”  ผ่านสู่สายตาน้องๆ 
ในหนังสือเล่มนี้

 “เรียนอย่างไรถึงเก่งชะมัดยาด” บทพิสูจน์ 
เร่ืองราวเส้นทางการเรียนท่ีจะทำให้น้องๆ เรียนเก่ง 
ได้ด่ังใจ โดยการ รวบรวมเทคนิคต่างๆ ท้ังในแง่การเรียน
ท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กับการสอบ  มุมมอง  และวิธีการคิดใน
แง่บวกที่ช่วยให้ทุกคนเรียนได้อย่าง  “มีความสุข”  และ  
“ประสบความสำเร็จ”  อย่าง...ง่าย...ได้ผล...ที่เรากล้า 
ยืนยันด้วยประสบการณ์จริง

             ด้วยความปรารถนาดี

               สำนักพิมพ์คิดดี
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จากใจนักเขียนจากใจนักเขียน

 มีอยู่ วันหนึ่ง ผม พบ สมุดพก สมัย เรียน อนุบาล เข้า 

โดย บังเอิญ จาก กอง หนังสือ เก่า ใน ห้อง  ซึ่ง ทุกวันนี้ ผม ใช้ 

เป็น ที่ทำงาน และ ที่นอน ตัวเลข ระบุ ปการศึกษา ที่อยู่ บน 

หน้าปก บอก ให้ รูว่้า ผ่าน มาแล้ว มากกว่า 20 ป ไม่ น่าเชือ่ ว่า  

คน ที ่ไม่ค่อย รกัษา จดั เกบ็ข้าว ของให้ เป็นเรือ่ง เป็น ราว อย่าง 

ผมจะ ม ีสมดุพก ตัง้แต่ เรยีน ชัน้อนบุาล 2 หลง รอด อยู ่ให้ เหน็ 

ได้ แม้ ร่องรอย ของ ความ เก่า จะ แสดงตวั ออกมา เป็น คราบ 

สี เหลือง ซึ่ง ข่ม สีชมพู ของ ปก ให้ หมอง ไป บ้าง ก็ตาม เมื่อ รื้อ 

กอง หนังสือ บริเวณ นั้น ต่อ ก็ ยัง พบ สมุดพก เล่ม อื่น ๆ  อีก ถึง 

จะ มี ไม่ครบ ทุก ชั้นเรียน แต่ เมื่อ นำ แต่ละ เล่ม มา เปด ดู ผม 

เห็น พัฒนาการ ทาง การ เรียน ของ ตัวเอง ได้ พอ เป็นลำดับ

 ถ้า ไม่ตั้งใจ เรียน ก็ จะ เรียน เก่ง ไม่ได้ เพราะ ไม่มีใคร 

เรียน เก่ง มา ตั้งแต่ เกิด ผม เอง เคย เรียน ไม่ เก่ง มา ก่อน เคย 

มี บาง วิชา ที่ ร่อแร่ สอบผ่าน มา ได้ แบบ หวุดหวิด แต่ แล้ว 
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ผม อยากจะ เป็น คน ที่ เรียน เก่ง ขึ้น มา บ้าง และ แล้วก็ ทำได้ 

ออกตัว ก่อน ว่าไม่ได้ มี เจตนา จะ คุยอวด แต่ ด้วย ผล การ 

เรียน ที่ เคย ทำ เกรด เฉลี่ย สูงสุด ถึง 3.93 การ สอบ ได้ที่ 1 

ของ แผนก จน ได้รบั รางวลั เรยีน ด ีตดิต่อกนั  3 ป รวมถงึ การ 

เรียนจบ อุดมศึกษา ด้วย ระดับ คะแนน เกียรตินิยม

 มัน ไม ธรรมดา เลย วา มั้ย?

 “เรียน ยังไง ถึง เก่ง ชะมัด ยาด” แนะนำ วิธีการ เรียน 

เก่ง จาก คน ที่ ผ่าน วัยเรียน มาแล้ว ถึง คน วัยเรียน อยาก 

เรียน เก่ง สอบได้ คะแนน ดี อย่า รอรี ที่จะ เปด อ่าน

 ผม ขอ ขอบคุณ คุณบุษ ราว รรณ์ มณี ญาณ โรจน์ 

บรรณาธิการ ผู้ คร่ำหวอด ที่ ฉีก รูปแบบ เดิมๆ ของ งาน แนว 

วิชาการ ทำให้ หนังสือ เล่ม นี้ น่าอ่าน อย่าง ที่สุด และ ขอ 

ขอบคุณ สำนักพิมพ์ THINK GOOD ที่ เป็น ผู้พิจารณา ให้ 

จัดพิมพ์  เพราะ นั่น ย่อม แสดงถึง การ เล็งเห็น คุณค่า ของ 

การ เรียน ซึ่ง มี ส่วนสำคัญ ใน การ สร้าง รากฐาน และ พัฒนา 

ชีวิต

  

  ด้วย ความ ตั้งใจดี

  โยธิน  ลัทธิ ประสาธน์
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เรียน อยางมี

เปาหมายกันเถอะ

 กอน อื่น อยาก ให้ น้อง ลอง หลับตา นึกภาพ ดูสิว่า ถ้า 

น้องๆ เป็น คน เก่ง ประจำ ห้องเรียน สอบได้ เกรด 4 หรือ ได้ A ทุก 

วิชา หรือ แทบจะ ทุก วิชา จะ ดี แค่ไหน?

สาว
 ๆ 

จะ รมุ กรี๊ด

เรา
 จะ ก

ลาย
 เปน

 ศิษย
 โปรด ของ คุณครู

ได ขึ้น บ
อรด

 เปน
 นัก

เรีย
น ต

วัอยาง

 ขึน้ ชือ่ว่า นกัเรยีน นกัศกึษา แล้ว ก ็ต้อง โดดเด่น ใน เรือ่ง การ 

เรยีน เป็นสำคญั คน เรยีน เก่ง มกั เป็นที ่จบัตามอง ด้วย สายตา ชืน่ชม 

และ การ จะ เรียน เก่ง ได้ นั้น เริ่มต้น ต้อง กำหนด เปาหมาย ใน การ 

เรียน ให้ ชัดเจน นี ่เป็น หัวใจ ที่ สำคัญที่สุด ของ คน เรียน เก่ง นะ น้องๆ  

ไม่มี เรื่อง ไหน จะ สำคัญ เท่า เรื่อง นี้ อีกแล้ว จริง แค่ไหน เรา มา ดู 

กัน ดีกว่า

พอแม จะ ตื้ นตันใจ

9เรียนยังไงถึงเก่งชะมัดยาด
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เปาหมายมีไวเถอะดี

 เวลา เล่นเกม ปา เปา เรา จะ ต้อง นำ 

กระดาน ปา เปา  ไป แขวน ไว้ก่อน แล้ว พยายาม 

ที่จะ ปา ลูกดอก ให้ พุ่งไป ปก อยู่ บน เปา ให้ ได้  เปา 

ที่ เรา นำไป แขวน ไว้ ใน ตอนแรก ก็ คือ สิ่ง ที่ เรียกว่า 

“เปาหมาย” การ เรียน ก็ เหมือน การ ถือ ลูกดอก 

ไว้ ใน มือ  ลูกดอก ที่ ปา ออกไป หาก ไม่มี เปา คอย 

รับ ลกูดอก ก ็จะ ตก ลงพืน้ กลาย เป็นการ ปาทิง้ 

ปา ขว้าง ทำนอง เดียว กันหาก น้องๆ ไม่ได้ ตั้ง 

เปาหมาย สำหรับ การ เรียน ไว้ก่อน ว่า จะ เรียน ไป 

เพือ่อะไร การ เรียน ก ็จะ ไร ้ทศิทาง และ ขาด การ 

วางแผน ไม่รู้ จะ ไป อย่างไร

 เรียนไปยังงัน้แหละ!

10 โยธินลัทธิประสาธน
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 แม้การเรียนจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของพวกเรา แต่อย่า

เห็นการเรียนเป็นเพียงการทำหน้าที่เชียว เพราะการทำตาม

หน้าที่นั้นก็แค่เรียนไปวันๆ ถึงเวลาก็สอบ ผลออกมาเป็น

อย่างไรก็ช่าง เรียนตามหน้าที่จะไม่มีเปาหมาย ไม่รู้ว่าเรียนไป

ทำไม เรียนไปเพื่ออะไร ไม่ใส่ใจ ไม่จริงจัง ก็ไม่มีการพัฒนา 

คะแนนก็ออกมาไม่ดี  

มี	เปาหมาย	ที่	ชัดเจน	และ	สูงขึ้น
 คนอยาก เรี ยน เก่ ง ไม่ เ รี ยน แบบ       

เช้าชามเย็นชาม อย่าเรียนไปเรื่อยๆ จนเปอย 

ตั้ง เปาหมายในการเรียน คิดและลงมือ

พัฒนาความรู้ความสามารถตลอดเวลาโดย

ไม่หยุดนิ่ง มีเปาหมายที่ชัดเจนและขยับขยาย

เปาหมายให้สงูขึน้เสมอ วนันี้ทำได้แคน่ี ้ พรุง่นี้

ต้องดีกว่าวันนี ้

ทริก เรียน เกง

11เรียนยังไงถึงเก่งชะมัดยาด
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 เมื่อการเรียนเป็นเรื่องสำคัญ เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดด้วย

การวางเปาหมายอันเสมือนธงที่ถูกตั้งไว้ แล้วเพียรพยายามไขว่

คว้าเปาหมายนั้นมาให้ได้ เปาหมายนั้นมีอยู่หลายระดับ และ  

ล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างแยกจากกันไม่ขาด 

 

ไต ไป ตาม ระดับเปาหมาย

 1. เปาหมาย ระยะยาว

 ถื อ เป็ น เ ป าหมาย ใหญ่ ที่ ผู้ เ รี ยน จ ะ ต้ อ ง   

วางแผนลับๆ ไว้ในใจ มองไปถึงอนาคตไกลๆ ว่า     

ถ้าเรียนจบแล้ว เราอยากจะทำอาชีพอะไร เป็นอะไร 

มีตำแหน่งหน้าที่การงานยังไง การวางเปาหมาย

ร ะยะยาว จ ะ ช่ ว ย กำหนด ทิศ ทาง ใน การ เ รี ยน     

ความสนใจของ น้องๆ ที่มีต่อสาขาวิชาต่างๆ รวม

ถึงความทุ่มเทเอาใจใส่ในการเรียน 

 เปนการคนหาตัวเอง

12 โยธินลัทธิประสาธน
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ฉันอยากเปนไกดพาฝรั่งเที่ยว
ฉันจึงตองเกงภาษา

ฉันอยากทำงานบัญชี
ฉันจะตองบวกเลขใหคลอง
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 2. เปาหมาย ระยะสั้น

 เป็น เปาหมาย ใน ระยะ หวังผล  กำหนด เลย 

ว่า เทอม นี้ จะ ต้อง เรียน ให้ ได้  คะแนน เท่าไหร่  วิชา นี้ 

เรา จะ เป็น Top ของ ห้อง หรือ ของ ระดับ ชั้นเรียน ให้ 

ได้ หรือ จะ หาญกล้า ตั้งเปา ว่า เทอม นี้ จะ สอบ ให้ 

ได้ที่ 1 ก็ ไม่ว่า กัน

ฉันอยากเปนครูฉันตองเรียนให
เกงทุกวิชาจะไดสอนคนอื่นได

14 โยธินลัทธิประสาธน
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 การ ตั้ง เปาหมาย ระยะสั้น เป็นเรื่อง ดี 

และ จำเป็น เพราะจะ สร้าง แรงจูงใจ ใน การ เรียน 

เป็นการ ท้าทาย ความ สามารถ ของ ตน เอง ว่า 

จะ ทำได้ แค่ไหน ตามที่ เรา ตั้งเปา ไว้ ใน แต่ละ 

ภาคเรียน ซึ่ง ผล ที่ ได้ จะ เป็น สิ่ง ที่ นำมาใช้ ประเมิน 

เพื่อ พัฒนา ขีด ความ สามารถ ทาง การ เรียน ของ 

เรา หาก เปาหมาย ระยะสั้น ยัง ไม่ถึง ขีดสุด น้องๆ 

พึง ขยับ เปาหมาย ของ ตน ต่อไป เรื่อยๆ

เทอมที่แลวไดแคเกรด3
เทอมนี้จะตองเอาเกรด4ใหได

15เรียนยังไงถึงเก่งชะมัดยาด
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 3. เปาหมาย เฉพาะหนา

 เมื่อ เรา มี เป าหมาย แบบ หวังผล แล้ว 

สมมติว่า เทอม นี้ น้องๆ อยาก สอบ ให้ ได้ Top 

วิชาภาษา อังกฤษ ของ ห้อง น้องๆ จะ วางแผนการ 

เรียน ยั ง ไง กำหนด ให ้  ชัดๆกัน ไป เลย ใน 

แต่ละ ชั่วโมแต่ละวัน จะ ทำ อะไร เพื่อให้ บรรลุ 

เปาหมาย วันนี้ จะ ท่อง ศัพท์ ให้ ได้ กี่ คำ  ทุกวัน จะ 

ต้อง อ่านหนังสือ พิมพ์ ภาษา อังกฤษ ก่อน นอน จะ 

ต้อง ฟง CD ฝึก ภาษา กำหนด แล้ว ต้อง ทำ อย่าง 

จริงจัง ด้วย  ห้าม เหลาะแหละ เด็ดขาด! 

 การ มี เปาหมาย ทำให้เกิด แรงจูงใจ ที่จะ 

ทำให้ สำเร็จ ตามที่ ได้ ตั้ง ธง ไว้ เริ่มจาก การ มี 

เปาหมาย ระยะยาว ซึ่ง จะ ทำให้ ผู้เรียน รู้ว่า ใน 

ระยะสั้น ต้อง วางเปาหมาย ยังไง เพื่อให้ ไป ถึง 

เปาหมาย ซึ่ง อยู่ สูง และ ไกล กว่า

 เรียกสิ่งนี้วา“การสั่งสมเปาหมาย”

16 โยธินลัทธิประสาธน
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มีคำสอนเกี่ยวกับเรื่องการมีเปาห
มายที่นาสนใจ

ตอนหนึ่งวา
 “…คนเจาปญญายอมมีเปาหมายส

ูงสุดแหงชีวิต

และมีเปาหมายนอยนิดส
านสูเปาหมายใหญ

จึงมีบันไดแหงความสำเร
็จใหบรรลุเปนลำดับไป

ไดกำลังใจและหรรษาไปต
ลอดหนทาง”

(จาก หนังสือ คน โง่ คน ฉลาด คน เจ้าปญญา เขียน โดย ไชย ณ พล)

17เรียนยังไงถึงเก่งชะมัดยาด
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เปาหมาย ระยะยาว

เปาหมาย ระยะสั้น

เปาหมาย เฉพาะหนา
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 การสั่งสมเปาหมายเฉพาะหน้า เพื่อให้ได้     

เปาหมายระยะสั้นมา และหลายๆ เปาหมายระยะสั้น   

ก็จะเป็นทางไปสู่เปาหมายระยะยาวที่เราสามารถ

เรียกได้อีกอย่างว่า “ความสำเร็จ” ทั้ง 3 เปาหมาย

จึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกัน เหมือนไต่อยู่บนเขาลูกเดียว

กันที่ต่างระดับ ซึ่งน้องๆ ต้องรู้ว่าตนเองอยู่ที่ระดับ

ไหนของเปาหมายแล้ว 

เปาหมาย ทำให เกง ชะมัด ยาด 

 คง พอ เห็นภาพ กัน ใน เบื้องต้น แล้ว ละ สิ ว่า การ 

เรียน เป็น รากฐาน นำไปสู่ ความ สำเร็จ ได้ ยังไง  เรื่อง 

ที่ ต้อง จำเป็น ต้อง ทำความ เข้าใจ ไว้ก่อน เสีย แต่ เนิ่น ๆ 

ก่อน ที่จะ เข้าสู่ คาบ แรก (บท แรก) ของ หนังสือ คือ  

คำจำกัด ความ ของ คำ ว่า “เรียน เก่ง”

 การเรียนเกงไมใชวาเรียน
เพียงเพื่อสอบผาน

19เรียนยังไงถึงเก่งชะมัดยาด
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 หรอื ทำ ทกุ วถิทีาง เพือ่ให้ ได้ เกรด 4 หรอื A แม้กระทัง่ การ 

ลอก เพื่อน ใน เวลา สอบ  แต่ ขาด ความรู้ ลึก รู้จริง อย่าง เกรด ที่ ได้ 

ถาม อะไร ตอบ ไม่ได้ ไม่ เหมอืน อบั ดลุ เอย  คน	เรยีน	เกง	นอกจาก	
จะ	ตอง	กำหนด	เปาหมาย	ที่	ควา	เกรด	ดีๆ	 มา	ให	ได	แลว ใน	
ระหวางทาง	เพื่อ	ไป	สู 	เปาหมาย	นั้น เขา	จะ	ตอง	เอาใจใส	
และ	ทุมเท	อยาง	จริงจัง	ใน	ทุก	รายละเอียด	เพื่อ	ใหการ	เรียน	
มี	คุณภาพ	 สามารถ	นำ	วิชาความรู	ไป	ใช	ประโยชน	ใน	การ	
ดำเนิน	ชีวิต	ได	จริง	 	โดยเฉพาะ	อยางยิ่ง	ตอ		อาชีพ	ใน	อนาคต	
อยาง	น้ี	ถึง	จะ	เรียกวา	 “เรียน	เกง	ชะมัด	ยาด” และ หาก ผล การ 

เรียน ยัง ออกมา ไม่ดี ก็ ต้อง รู้จัก การ ปรับปรุง ให้ ดีขึ้น น้องๆ อาจ 

รู้สึกว่า ทำไม ยัง ไม่ พูดถึง เทคนิค การ ทำ ข้อสอบ ซะที มัวแต่ อ้อม 

ไป เรื่อง นี้ เรื่อง นั้น อยู่ ได้ อะ... อะ... อย่า เพิ่ง ร้อนใจ ไป เชื่อ เถอะ ว่า 

น้อง ๆ  จะ ไม่ เสยีเวลา เปล่า แน่ แต่ การ จะ เรยีน เก่ง และ ม ีคณุภาพ 

ได้ ก็ ต้อง อาศัย เวลา กัน หน่อย

 ถึง	ตอนนี้	 ถา	ไม	กลัว	เสียเวลา	 อยา	มัว	ลังเล	ที่จะ	พลิก	
หนา	ถัดไป

20 โยธินลัทธิประสาธน
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โยธินลัทธิประสาธน

ชีวิต	ปจจุบัน
 - ทำ ธุรกิจ เล็กๆ  ร่วมกับ ครอบครัว
 - ยัง เขียน หนังสือ อย่าง ต่อเน่ือง และ รับ งาน อิสระ (ถ้า ทำเป็น และ มี เวลา นะ)

ชีวิต	การ	เรียน	และ	การ	ทำงาน	ในอดีต
 - นักเรียน รางวัล เรียน ดี ยอดเยี่ยม 3 ป ซ้อน โรงเรียน ไตร มิตร วิทยาลัย
 - นิสิต รางวัล เหรียญ เรียน ดี และ บัณฑิต ปริญญา เกียรตินิยม  

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
 - ทำงาน บรรณาธิการ สาย วิชาการ ที่ สำนักพิมพ์ ไทย วัฒนา พานิช และ 

สำนักพิมพ์ แม็ค
 - ช่วง หนึ่ง ช่วยงาน บัณฑิต อึ้ง รังษี วาทยกร ไทย ระดับโลก ใน ฐานะ  

บรรณาธิการ เฉพาะกิจ

เปน	นัก	กิจกรรม	คน	หนึ่ง
 - ประธาน นักเรียน ผู้ ดำเนินการ จัด กิจกรรม กีฬา ภายใน
 - นักเรียน ตัวอย่าง และ ผู้ บำเพ็ญ ประโยชน์ ต่อ โรงเรียน ตลอด ปการศึกษา
 - ขยัน ทำ กิจกรรม ทาง วิชาการ จน ได้รับ รางวัล มากมาย หนึ่ง ใน นั้น คือ 

รางวัล ชนะเลิศ การ ย่อความ ธรรมะ ของ พุทธสมาคม แห่ง ประเทศ ไทย 
ใน พระ บรม ราชูปถัมภ์

 - เป็น รองประธาน รุ่น นิสิต ของ คณะ สมัย เรียน มหาวิทยาลัย
 - ตวัแทน คณะ ที ่เรยีน รว่ม กจิกรรม โต้วาที น้องใหม่ และ ตวัแทน ชมรม ของ 

มหาวิทยาลัย
- ออกงาน แซว วาที 4 สถาบัน
- เห็น หน้า แบบนี้ ลำตัด ก็ เคย เล่น เชียร์ ลีดเดอร์   
  ก็ เป็น มาแล้ว

ผล	งาน	หนังสือ	ที่ผานมา
 - Good day วันดี ๆ…มี ได้ ทุกวัน
 - ‘เกียรตินิยม’ สอน น้อง เรียน เก่ง

“บาง	วัน	สบาย	ไมมีใคร	เกิน	บาง	วัน	ก็	เหนื่อย	
บาบอ	แต	ทุกวัน	มี	ความ	สุข”
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