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บทน ำ 
หนงัสอืเล่มนี้เหมาะส าหรบัผูใ้หญ่ทีก่ าลงัเรยีนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาฝรัง่เศส 
ภาษาเยอรมนั ภาษาอนิโดนีเซยี ภาษาจนี หรอืภาษาซามวั ค าแนะน าต่างๆ ในหนังสอืเล่มนี้ ใชไ้ดก้บัผูท้ี่
เรยีนภาษาต่างประเทศดว้ยตนเอง เรยีนแบบตวัต่อตวักบัคร ูหรอืผูเ้รยีนทีต่อ้งการทบทวนบทเรยีนทีเ่รยีน
ไปแลว้ 
   
ยี่สิบกิจกรรมกำรเรียนภำษำ 
เมื่ออ่านหนังสอืเล่มนี้ คุณจะพบกบักจิกรรมจ านวน 20 กจิกรรมทีคุ่ณท าไดด้ว้ยตนเอง โดยมคี าอธบิายวธิที า
กจิกรรมและประโยชน์ของการท ากจิกรรมนัน้ๆ แทรกอยู่ในแต่ละบทของหนงัสอื  จากรายการกจิกรรมใน
ตารางดา้นล่าง หมายเลข 3.1 ในตาราง หมายถงึกจิกรรมนี้จะพบในบทที ่3 และเป็นกจิกรรมแรกในกล่อง
กจิกรรมของบทนัน้  

สำย (strand) ทกัษะ กิจกรรม  

การรบัภาษาทีเ่น้น
ความหมาย 
(Meaning-focused input)
  

การฟัง อ่านพรอ้มฟัง (reading while listening) (3.1) 

การอ่าน อ่านแบบกวา้งขวาง (extensive reading) (3.2) 
อ่านเชงิลกึ (narrow reading) (3.3) 

การใชภ้าษาทีเ่น้น
ความหมาย 
(Meaning-focused output) 

การพดู บทบาทสมมต ิ(role play) (4.2) 
ใชค้ าพดูทีเ่ตรยีมไว ้(prepared talk) (4.3) 

การเขยีน การอ่านและเขยีน (read and write) (4.4) 

การเรยีนโดยเน้นหลกั
ภาษา 
(Language-focused 
learning) 

การฟัง การถอดเสยีง (transcription) (5.2) 

การอ่าน การอ่านอย่างละเอยีด (intensive reading) (5.3) 

การพดู การจ าประโยคหรอืบทสนทนา (memorized 
sentences or dialogues) (4.1) 

การเขยีน การคดัลอกแบบมรีะยะเวลา (delayed copying) (5.4) 
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สำย (strand) ทกัษะ กิจกรรม  

การพฒันาความคล่องแคล่ว 
(Fluency development) 

การฟัง การฟังซ ้าๆ (repeated listening) (6.1) 

การพดู 4/3/2 (6.2) 

การอ่าน การอ่านซ ้า (repeated reading) (6.3) 
การอ่านเรว็ (speed reading) (6.4) 

การเขยีน การเขยีน 10 นาท ี(10 minute writing) (6.5) 
การเขยีนซ ้า (repeated writing) (6.6) 

เป้าหมายโดยทัว่ไป 
(General purpose) 

  บตัรค า (word cards) (5.1) 
เชื่อมโยงทกัษะ (linked skills) (7.1) 
บนัทกึประเดน็ (issue log) (8.1) 
ฝึกสะกดค า (spelling practice) (5.5) 

  
หนงัสอืเล่มนี้เขยีนขึน้โดยอา้งองิผลการวจิยัจ านวนมาก แต่เพือ่ใหเ้นื้อหากระชบัและใชไ้ดจ้รงิมากทีสุ่ด จงึ
อา้งองิงานวจิยัเพยีงบางสว่น หากสนใจคุณสามารถหาแหล่งอา้งองิเพิม่เตมิไดจ้ากหนงัสอืต่อไปนี้ 
1. Nation, I.S.P. (2009) Teaching ESL/RFL Listening and Speaking. New York: Routledge. 
2. Nation, I.S.P. (2009) Teaching ESL/RFL Reading and Writing. New York: Routledge. 
3. Nation, P. (2013) What should Every EFL Teacher Know? Seoul: Compass Publishing. 
  
สรปุเน้ือหำของหนังสือเล่มน้ี 
หลกัการทีเ่ราควรท าเมื่อเรยีนภาษาต่างประเทศ มดีงันี้ 
หลกัการที ่1 → คน้หาว่าต้องการเรยีนไปเพือ่อะไรและเลอืกเรยีนในสิง่ทีม่ปีระโยชน์มากทีสุ่ด 
หลกัการที ่2 → แบ่งการเรยีนรู ้“สีส่าย” (the four strands) ใหส้มดุล 
หลกัการที ่3 → สรา้งเงือ่นไขทีช่่วยในการเรยีนรู้ โดยเลอืกใชเ้ทคนิคทีด่ใีนการเรยีนรูภ้าษา 
หลกัการที ่4 → หาแรงจงูใจและฝึกฝนเรยีนรูอ้ย่างจรงิจงั ลงมอืท า 
  
เราควรใชเ้วลาเท่าๆ กนัเพือ่ท าตาม “สีส่าย” (the four strands) ดงันี้ 
1. การรบัภาษาทีเ่น้นความหมาย (Meaning-focused input) - การฟังและการอ่าน 
2. การใชภ้าษาทีเ่น้นความหมาย (Meaning-focused output) - การพดูและการเขยีน 
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3. การเรยีนโดยเน้นหลกัภาษา (Language-focused learning) - ศกึษาการออกเสยีง ค าศพัท ์และ
ไวยากรณ์ 
4. การพฒันาความคล่องแคล่ว (Fluency development) - ฝึกฝนสิง่ทีเ่ขา้ใจแลว้ใหท้ าไดด้ยีิง่ขึน้ 
  
 
กิจกรรมกำรเรียนภำษำ 
เราตอ้งมเีป้าหมายว่าเรยีนภาษาไปเพือ่อะไร ถา้อยากพดูได ้กค็วรฝึกออกเสยีงใหถู้กตอ้งตัง้แต่เริม่เรยีน แต่
ถา้เป้าหมายหลกัคอืการอ่าน ใหเ้รยีนรูค้ าศพัทโ์ดยเจตนา (deliberate learning) เป็นประจ าและหมัน่อ่านให้
มากๆ เขา้ไว ้
  
หนงัสอืเล่มนี้มเีทคนิคการเรยีนภาษาประมาณ 20 วธิ ีเพือ่ใหไ้ดผ้ลดทีีสุ่ดทีส่ามารถน าไปใชไ้ด ้แต่ควรเขา้ใจ
วธิกีารใชแ้ละการจดัสมดุลในการใชแ้ต่ละเทคนิค อ่านไดจ้ากค าอธบิายในกล่องกจิกรรมทีแ่ทรกอยู่ในบท
ต่างๆ ของหนงัสอืเล่มนี้ 
  
เมื่อเริม่เรยีนภาษาต่างประเทศ เราควรรูศ้พัทอ์ย่างน้อย 120 ค า ซึง่เป็นศพัทเ์พือ่การเอาตวัรอดของแต่ละ
ภาษาทีร่วบรวมไวใ้นเวบ็ไซตข์องพอล เนชัน่ และเรยีนรูค้ าศพัทเ์หล่านี้โดยใชบ้ตัรค า กรณีทีไ่ม่มรีายการ
ค าศพัทเ์พือ่การเอาตวัรอดส าหรบัภาษาทีคุ่ณก าลงัเรยีน ใหถ้ามจากเจา้ของภาษาโดยใชร้ายการค าศพัท์
ภาษาองักฤษเพือ่การเอาตวัรอดเป็นแนวทาง ถา้ชอบใชแ้ทบ็เลต็หรอืมอืถอื ลองเลอืกแอปพลเิคชนับตัรค าที่
น่าสนใจไวใ้ชเ้รยีนค าศพัท ์หรอือาจจะใชก้ระดาษขนาดเลก็ๆ ท าบตัรค าเอง โดยเขยีนวลหีรอืค า
ภาษาต่างประเทศไวด้า้นหนึ่งแลว้เขยีนค าแปลไวอ้กีดา้นหน่ึง 
 
  
เลอืกภาพยนตรภ์าษาต่างประเทศสกัเรื่องทีช่อบ หาบทพดูของเรื่องนี้จากเวบ็ไซต ์แลว้เลอืกดแูค่บางฉาก
ของเรื่องเพือ่ศกึษาบทพดู 
  
หยบิหนงัสอืภาษาต่างประเทศเล่มบางๆ มาอ่านโดยคน้ความหมายค าทีไ่ม่รูจ้กัจากพจนานุกรม ควรเลอืก
หนงัสอืทีอ่่านง่ายๆ หนังสอืทีใ่ชใ้นโรงเรยีนซึง่ท าขึน้ส าหรบัเดก็ทีเ่ป็นเจา้ของภาษาเพือ่หดัอ่านกเ็ป็นตวัเลอืก
ทีด่ ีใหค้่อยๆ อ่านจนจบ แลว้อ่านซ ้าอกีอย่างน้อย 2 ครัง้โดยพยายามใชเ้วลาสัน้ลง เลอืกค าทีพ่บบ่อยๆ มา
ท าเป็นบตัรค าเพือ่ศกึษาต่อไป  
 
ในแต่ละสปัดาห ์อ่านหนงัสอืทีอ่่านงา่ยๆ แต่อ่านใหม้าก 
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จดัสรรเวลาพดูกบัเจา้ของภาษาแบบเหน็หน้ากนัหรอืผ่านทางออนไลน์ ฝึกพดูบทบาทสมมตติาม
สถานการณ์ในชวีติประจ าวนั เช่น การทกัทาย การกล่าวอ าลา การซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ การขอความ
ช่วยเหลอื การถามทาง ฝึกพดูตามสถานการณ์เหล่านี้บ่อยๆ จนคล่องแคล่ว จดัท าบทสนทนาเพือ่ใชฝึ้กซ ้า
และปรบัเปลีย่นบทพดูในสปัดาหต์่อๆ ไป 
  
เรยีนรูค้วามหมายและการใชว้ลหีรอืประโยคทีม่ปีระโยชน์ ควรท าความเขา้ใจสว่นประกอบของประโยคและ
วล ีเพราะจะท าใหเ้ราจ าไดง้่ายขึน้ 
  
หลกีเลีย่งการเรยีนรูค้ าทีจ่ดัเป็นกลุ่มค าทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกนั ค าตรงกนัขา้ม ค าทีอ่ยู่ในหมวดหมู่
เดยีวกนั เช่น เดอืนต่างๆ ในหนึ่งปี ผลไม ้สตี่างๆ สว่นต่างๆ ของร่างกาย เสือ้ผา้ เป็นตน้ การเรยีนแบบน้ี
ท าใหเ้ราสบัสนและยากต่อการเรยีนรูจ้ดจ า 
  
เราควรฝึกออกเสยีงเป็นประจ า โดยเฉพาะกบัครทูีเ่ขา้ใจธรรมชาตขิองเสยีงในภาษา การฝึกออกเสยีงมี
ความส าคญั โดยเฉพาะถา้คุณก าลงัเรยีนภาษาทีม่วีรรณยุกต ์เช่น ภาษาจนี ซึง่ใชว้รรณยุกตต์่างจากภาษา
พดูของคุณ  
  
  
เงื่อนไขในกำรเรียนภำษำ 
เงือ่นไขทีส่ าคญัในการเรยีนภาษามสีองอย่างคอืการเรยีนซ ้าๆ โดยเวน้ระยะเวลา (spaced repetition) และ
ความใสใ่จต่อสิง่ทีเ่รยีน การเรยีนของเราจะไดผ้ลดเีมื่อมกีารทบทวนสิง่ทีเ่รยีนไปในหลากหลายรปูแบบ มี
การวเิคราะหแ์ละอธบิายค าทีพ่บและใสใ่จต่อวธิใีชภ้าษาทีไ่ดเ้รยีนไป 
  
การเรยีนภาษาจ าเป็นตอ้งท าหลายสิง่หลายอย่าง ผูเ้รยีนภาษาทีด่ตีอ้งทุ่มเทกบัการเรยีนภาษา ดงันัน้ตอ้ง
พรอ้มฝึกฝนเรยีนรูอ้ย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ เราควรสรา้งแรงจงูใจใหส้งูไวเ้สมอดว้ยการประเมนิสิง่ทีท่ า
ส าเรจ็แลว้ พยายามเพิม่พนูความรูท้างภาษา ตัง้เป้าหมายค าทีจ่ะเรยีนในแต่ละสปัดาห ์จ านวนหน้าทีจ่ะอ่าน 
และจ านวนนาททีีจ่ะฟัง จดบนัทกึสม ่าเสมอเพือ่ใหเ้หน็พฒันาการของตวัเอง  
 
 
 บทท่ี 1 เรียนภำษำอย่ำงไรให้ได้ดี 
ในบทน้ีเราจะมาท าความเขา้ใจแนวคดิของสีห่ลกัการพืน้ฐานทีค่วรท าเมื่อเรยีนภาษาต่างประเทศ สว่น
รายละเอยีดของแต่ละจะกล่าวถงึในบทต่อๆไป 
หลกัการที ่1 → คน้หาว่าต้องการเรยีนไปเพือ่อะไรและเลอืกเรยีนในสิง่ทีม่ปีระโยชน์มากทีสุ่ด 
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หลกัการที ่2 → แบ่งการเรยีนรูข้อง “สีส่าย” ใหส้มดุล (the four strands) 
หลกัการที ่3 → สรา้งเงือ่นไขทีช่่วยในการเรยีนรู ้โดยเลอืกใชเ้ทคนิคทีด่ใีนการเรยีนรูภ้าษา 
หลกัการที ่4 → หาแรงจงูใจและฝึกฝนเรยีนรูอ้ย่างจรงิจงั ลงมอืท า 
  
ท ำตำมหลกักำรของหนังสือเล่มน้ีแล้วจะช่วยให้เรียนได้จริงหรือ 
ค่อยๆ อ่านท าความเขา้ใจแลว้จะพบว่าหนงัสอืเล่มนี้จะช่วยคุณไดอ้ย่างไร 
  
ถา้คอรส์เรยีนภาษาทีคุ่ณเรยีนไม่มีกำรรบัภำษำผ่ำนกำรอ่ำนและกำรฟังในระดบัท่ีเหมำะสมและใน
ปริมำณท่ีมำกพอ คุณก าลงัเสยีโอกาสในการเรยีนรูท้ีส่ าคญัอย่างยิง่ไป มงีานวจิยัเกีย่วกบัเดก็เลก็ทีเ่รยีน
ภาษาต่างประเทศพบว่า ในชัน้เรยีนทีเ่พิม่การรบัภาษาผ่านการอ่านเรื่องทีน่่าสนใจและเขา้ใจง่าย โดยไม่
เพิม่เวลาเรยีน ผูเ้รยีนจะมคีวามสามารถทางภาษาดกีว่าถงึสองเท่า เมื่อเทยีบกบักลุ่มผูเ้รยีนทีใ่ชเ้วลาเรยีน
เท่ากนัแต่มกีารอ่านปรมิาณน้อยกว่า โดยความสามารถนี้จะคงอยู่กบัผูเ้รยีนอกีเป็นปีทเีดยีว 
อกีประเดน็หนึ่งทีค่ลา้ยคลงึกนั คุณควรใชว้ธิกีารเรียนรู้โดยเจตนำ (deliberate learning) เช่น การใชบ้ตัร
ค าสองภาษามากกว่าฝึกท าแบบฝึกหดัต่างๆทีเ่กีย่วกบัค าศพัท์ เพราะการท าแบบฝึกหดัเพยีงอย่างเดยีว 
คุณจะเรยีนรูค้ าศพัทไ์ดน้้อยกว่าครึง่หนึ่งของอตัราการเรยีนทีค่วรจะเรยีนรูไ้ด้ 
 
แลว้ถา้คอรส์ทีเ่รยีนไม่มกิีจกรรมกำรพฒันำควำมคล่องแคล่ว (fluency development) เช่น การอ่านแบบ
จบัเวลา ใหล้องใชเ้วลาสามชัว่โมงอ่านแบบจบัเวลา แลว้จะพบว่าคุณสามารถอ่านภาษาต่างประเทศไดเ้รว็
ขึน้อย่างน้อย 50% และในบางกรณีความเรว็ในการอ่านจะเพิม่ขึน้ถงึสองเท่า 
 
งานวจิยัดา้นการเรยีนภาษาต่างประเทศนัน้มจี านวนมาก แต่ผลงานวจิยักไ็ม่ไดน้ ามาใชจ้รงิเสมอไป ถา้คุณ
ลองน าผลการวจิยัมาประยุกตใ์ช ้เชื่อว่าการเรยีนภาษาของคุณจะดขีึน้ผดิหผูดิตาเลยทเีดยีว 
 
หลกักำรท่ี 1 → ค้นหำว่ำต้องกำรเรียนไปเพื่ออะไรและเลือกเรียนในส่ิงท่ีมีประโยชน์มำกท่ีสุด 
ถา้มเีป้าหมายชดัเจนว่าเรยีนภาษาไปเพือ่อะไร เราจะตดัสนิใจไดด้ขีึน้ว่าจะเรยีนอะไรและอย่างไร คน
สว่นมากอยากพดูสือ่สารได ้แต่บางคนอาจจะมเีป้าหมายดา้นการอ่าน  
 
ถา้ตอนน้ีเรยีนภาษาต่างประเทศอยู่บา้งแลว้ ใหล้องท าแบบทดสอบดวู่ามคีวามรูม้ากแค่ไหน 
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ถา้อยากรูว้่าตอ้งทุ่มเทกบัการเรยีนภาษามากแค่ไหน ลองพจิารณาจ านวนค าศพัท์ภาษาองักฤษทีต่อ้งรู ้ซึง่ก็
ค่อนขา้งใกลเ้คยีงกบัการเรยีนภาษาอื่นๆ ในยุโรป เช่น ฝรัง่เศส สเปน ดตัซ ์และเยอรมนั สว่นภาษาอื่นๆ
นอกจากนี้กน่็าจะตอ้งรูค้ าศพัทจ์ านวนมากพอๆ กนั เพยีงแต่ยงัไม่พบว่ามกีารศกึษาวจิยั 
  
เราตอ้งรูค้ าศพัท์ประมาณ 6,000 ค า ถงึจะเขา้ใจ 98% ของค าทัง้หมดทีพ่บในการสนทนาแบบไม่เป็น
ทางการ หรอื 98% ของค าทัง้หมดทีพ่บในภาพยนตรส์กัเรื่องหนึ่ง แลว้ถา้เรารู้ประมาณ 8,000 - 9,000 ค า ก็
จะเขา้ใจมากถงึ 98% ของค าทีพ่บในการอ่านนิยายหรอืหนงัสอืพมิพ ์ในภาษาหนึ่งๆ จ านวนค ามมีาก
มหาศาล ตอ้งใชเ้วลาเรยีนรูพ้อสมควร เจา้ของภาษาเองกเ็รยีนรูค้ าศพัทไ์ดป้ระมาณปีละ 1,000 ค า 
จนกระทัง่รูค้ ามากถงึ 20,000 ค า 
 
อนัทีจ่รงิ ค าทุกค ากไ็ม่ไดใ้ชบ้่อยเท่ากนั ถา้เรารูค้ าทีใ่ชบ้่อยมากๆ สกั 1,000 - 2,000 ค า เรากพ็อจะพดู
สือ่สารและท าอะไรไดอ้กีหลายอย่างเลยทเีดยีว 
  
หลกักำรท่ี 2 → แบ่งกำรเรียนรู้ของ “ส่ีสำย” ให้สมดลุ (the four strands) 
การแบ่งการเรยีนใหส้มดุลเป็นหลกัการทีส่ าคญัทีสุ่ด แต่เราจ าเป็นตอ้งใชท้กัษะและความตัง้ใจในการปฎบิตัิ 
  
ตามหลกัการของ “สีส่าย” (the four strands) ถา้คุณอยากจะมคีอรส์เรยีนภาษาทีส่มดุล คุณตอ้งใชเ้วลา
เท่าๆกนัท าสิง่ต่อไปนี้ 
1.  เรยีนจากการรบัภาษาทีเ่น้นความหมาย (การฟังและการอ่าน) 
2.  เรยีนจากการใชภ้าษาทีเ่น้นความหมาย (การพดูและการเขยีน) 
3.  เรยีนโดยเน้นหลกัภาษา (ศกึษาการออกเสยีง ค าศพัท ์และไวยากรณ์) 
4.  พฒันาความคล่องแคล่ว (ฝึกฝนสิง่ทีเ่ขา้ใจแลว้ใหท้ าไดด้ยีิง่ขึน้) 
ทัง้ “สีส่าย” (the four strands) นี้ส าคญัและตอ้งใชเ้วลามากพอๆ กนัในการปฎบิตั ิโดยรายละเอยีดการ
น าไปใชจ้ะกล่าวต่อไปในบทที ่3-6 
 
ถา้ภาษาทีก่ าลงัเรยีนมรีะบบเสยีงต่างจากภาษาแม่มาก กค็วรจะเรยีนระบบเสยีงของภาษานัน้ๆ อย่างจรงิจงั 
หมายถงึเรยีนกบัครทูีน่อกจากออกเสยีงใหเ้ราพดูตามไดแ้ลว้ ยงัอธบิายว่าเสยีงเกดิขึน้ในปากของเราได้
อย่างไร แต่จะเรยีนดว้ยตวัเองกย็่อมได ้บางคนกส็ามารถเรยีนเรื่องการออกเสยีงได้ดว้ยตวัเอง  
 
ถา้เป้าหมายของเราคอืการอ่าน ใหป้รบัเปลีย่นเวลาทีใ่ชภ้าษา (แบบในสายที ่2) มาใชใ้นการอ่านเพือ่รบั
ภาษาแทน หรอืถา้เราตัง้ใจอยากฝึกพดู (แลว้บทพดูในภาษานี้กย็ากดว้ย) กเ็น้นการรบัภาษาดา้นภาษาพดู
ไปเลย 
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หลกักำรท่ี 3 → สร้ำงเงื่อนไขท่ีช่วยในกำรเรียนรู้ โดยเลือกใช้เทคนิคท่ีดีในกำรเรียนรู้ภำษำ 
การเรยีนภาษานัน้ตอ้งใชท้ัง้วธิเีรยีนแบบเจตนา (deliberate learning) และแบบไม่เจตนา (incidental 
learning) และตอ้งมกีารท าซ ้าๆ การนึกยอ้นหรอืเรยีกคนืขอ้มลู (retrieval/recall) การปฏสิมัพนัธแ์ละการใช้
ภาษาทีห่ลากหลาย การใชส้ื่อวดิทีศัน์ และการจดจ่อต่อสิง่ทีท่ า การเรยีนทีด่นีัน้ยงัรวมถงึการหลกีเลีย่งสิง่ที่
ท าใหเ้ราสบัสน เงือ่นไขในการเรยีนเป็นประเดน็ส าคญัทีม่กีารพดูถงึในบทอื่นๆ และกล่าวไวอ้ย่างละเอยีดใน
บทที ่7  
 
หากถามว่ามวีธิทีีด่ทีีสุ่ดในการเรยีนภาษาหรอืไม่ ค าตอบคอืไม่ม ีการเรยีนภาษาเกดิขึน้ผ่านวธิกีารเรยีนที่
หลากหลาย สิง่ส าคญัคอืการน าหลกัการเรยีนทีด่ไีปใช้  
 
คุณอาจจะเคยไดย้นิกลวธิกีารเรยีนแบบเน้นไวยากรณ์และการแปล (grammar-translation) การฟัง-พูด 
(aural-oral) วธิเีงยีบ (silent way) แบบชกัชวน (Suggestopedia) แบบเน้นสือ่สาร (communicative 
approach) แบบการตอบสนองดว้ยท่าทาง (Total Physical Response) ซึง่ลว้นแต่เป็นกลวธิกีารเรยีนทีม่ที ัง้
ผูส้นบัสนุนและคดัคา้น แต่ละวธิกีม็จุีดแขง็และจุดอ่อน และยงัไม่มงีานวจิยัทีย่นืยนัว่ากลวธิไีหนดกีว่ากนั 
 
เราอาจเจาะจงท าตามสกักลวธิกีารเรยีนหน่ึงกไ็ด ้แต่จรงิๆ แลว้ไม่จ าเป็น สิง่ทีส่ าคญัคอืความสมดุลของ
โอกาสในการเรยีนรูท้ ัง้ “สีส่าย” นัน่กค็อื เรยีนจากการรบัภาษาทีเ่น้นความหมาย (การฟังและการอ่าน) เรยีน
จากการใชภ้าษาทีเ่น้นความหมาย (การพดูและการเขยีน) เรยีนโดยเน้นหลกัภาษา (ศกึษาการออกเสยีง 
ค าศพัท ์และไวยากรณ์) และการพฒันาความคล่องแคล่ว (ฝึกฝนสิง่ทีเ่ขา้ใจแลว้ใหท้ าไดด้ยีิง่ขึน้) นอกจากนี้ 
การเรยีนดว้ยการท าซ ้าๆ การนึกยอ้นหรอืเรยีกคนืขอ้มูล (retrieval/recall) การปฏสิมัพนัธแ์ละการใชท้ี่
หลากหลาย การใชส้ือ่วดิทีศัน์ และการเรยีนทีเ่กดิการประมวลผลแบบลกึซึง้กจ็ าเป็นตอ้งมี 
 
เราควรเรยีนโดยใหค้วามส าคญักบัสว่นทีม่ปีระโยชน์ทีสุ่ดและเรยีนจากสือ่ทีต่รงกนักับระดบัความสามารถ
ของตนเอง 
 
 
 
 
หลกักำรท่ี 4 → หำแรงจูงใจและฝึกฝนเรียนรู้อย่ำงจริงจงั ลงมือท ำ  
คนจ านวนมากเริม่เรยีนภาษาแลว้ลม้เลกิไปพอพบว่าตอ้งฝึกฝนเรยีนรูห้นกัแค่ไหน เจา้ของภาษาเองกย็งัใช้
เวลาตัง้หลายปีเรยีนภาษาทีห่นึ่งและมแีรงจงูใจสงูมากในการเรยีน 
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คนทีเ่รยีนภาษาต่างประเทศทีไ่ม่ไดใ้ชใ้นการสือ่สารในชวีติจรงิ เช่น คนไทยไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษสือ่สารกบั
คนไทยดว้ยกนั มกัไม่ค่อยมแีรงจงูใจว่าเรยีนแลว้จะไดน้ าไปใชใ้นทนัท ีการเรยีนภาษาจะง่ายขึน้เมื่อเราอยู่
ในสภาพแวดลอ้มทีต่อ้งใชภ้าษานัน้ๆ ผูเ้รยีนภาษาจงึควรตัง้เป้าหมายระยะสัน้เพือ่จะไดเ้หน็พฒันาการใน
การเรยีน เช่น ตัง้ใจว่าจะเรยีนค าใหม่ๆ 20 ค า หรอืฝึกพดูคุยทางโทรศพัท ์การมเีป้าหมายระยะสัน้ท าใหเ้รา
รกัษาระดบัแรงจงูใจไวไ้ด ้ในบทที ่8 จะกล่าวถงึรายละเอยีดเรื่องแรงจงูใจและวธิกีารฝึกฝนอย่างจรงิจงั 
  
หลกัการทีม่ปีระโยชน์ในการเรยีนรูแ้ทบทุกอย่างคอื หลกัการเรื่องการใชเ้วลาในกจิกรรม ซึง่กล่าวไวว้่า ถา้
จะเรยีนรูเ้รื่องไหน ใหท้ าใหม้ากและบ่อย ถา้อยากอ่านไดด้ใีหอ้่านมากๆ ถา้อยากฝึกพดูใหพ้ดูบ่อยๆ อาจจะ
ดเูหมอืนเป็นหลกัการกวา้งๆ ทีเ่น้นปรมิาณแต่มปีระสทิธภิาพ ยิง่ใชเ้วลามากเท่าไหร่ คุณจะเชีย่วชาญมาก
ขึน้เท่านัน้ 
  
หลกัการนี้มจุีดดอ้ยตรงทีเ่น้นปรมิาณมากกว่าคุณภาพ แต่กม็ผีลการวจิยัจ านวนไม่น้อยทีส่นับสนุนแนวคดินี้ 
  
บทต่อไปเกีย่วกบัการวเิคราะหว์่าเราตอ้งเรยีนอะไรบา้ง 
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บทท่ี 2 
ค้นหำว่ำเรำเรียนไปเพื่ออะไรและเลือกเรียนให้ได้ประโยชน์มำกท่ีสุด 
เพือ่คน้หาความตอ้งการในการเรยีนภาษา ใหพ้จิารณาว่าอะไรทีคุ่ณรูอ้ยู่แลว้ และเรยีนภาษาเพราะวางแผน
ทีจ่ะท าอะไร มเีหตุผลอะไรทีท่ าใหต้อ้งเรยีนภาษานี้ 
  

• เรำเรียนภำษำไปท ำไม 
คนเราใชภ้าษาในวตัถุประสงคต์่างกนัออกไป วธิเีรยีนภาษาแบบเร่งรดัคอืใหเ้น้นเรยีนตามเป้าหมาย เราจงึ
ตอ้งมจุีดประสงคใ์นการเรยีนทีช่ดัเจน เช่น เรยีนภาษาเพือ่เดนิทางท่องเทีย่วในประเทศทีใ่ชภ้าษานัน้ๆ ลอง
พจิารณาเหตุผลของการเรยีนภาษาจากตารางที ่2.1 ดวู่าเราควรเรยีนอย่างไร 
ตาราง 2.1 เหตุผลในการเรยีนและจุดทีค่วรเน้นในการเรยีน 

เหตุผล จดุเน้น 

ฉนัแค่สนใจภาษานี้ ควรเริม่จากเน้นไปทีภ่าษาพูด 

ฉนัอยู่ในประเทศทีใ่ชภ้าษานี้และฉนัอยากสือ่สาร
ได ้

เน้นไปทีภ่าษาพดู ท ารายการว่ามหีวัขอ้เกีย่วกบั
อะไรบา้งทีค่วรพดูไดแ้ละควรจะเพิม่หวัขอ้ใหม่ๆ
ลงไปเรื่อยๆ โดยอาจจะเริม่จากค าศพัทเ์พือ่เอาตวั
รอด (เนชัน่และเครป, 1993) 

สาม/ีภรรยาหรอืคนในครอบครวัเป็นเจา้ของภาษา
นัน้ๆ 

เน้นไปทีภ่าษาพดู แลว้ถา้คนในครอบครวัยนิดี
ช่วย ใหฝึ้กสนทนาเกีย่วกบักจิวตัรทีท่ าเป็นประจ า 
เช่น การทกัทาย หรอืสนทนาเรื่องกจิวตัร
ประจ าวนั เช่น ท าอาหาร หรอืเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
ในแต่ละวนั 

ฉนัจะเดนิทางไปประเทศทีใ่ชภ้าษานัน้ ไม่จ าเป็นตอ้งเรยีนมากมาย แค่เรยีนรูค้ าศพัทเ์พือ่
เอาตวัรอด* เน้นฝึกพดูอะไรสัน้ๆ ใหค้ล่องแคล่ว 
ท าบตัรค าส าหรบัเรยีนค าศพัทเ์พือ่เอาตวัรอด 

 
* เวบ็ไซตข์องพอล เนชัน่ สว่นทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรูค้ าศพัท์ (Vocabulary Resource Booklet) มรีายการ
ค าศพัทเ์พือ่เอาตวัรอดภาษาต่างๆ 
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เหตุผล จดุเน้น 

ฉนัเรยีนภาษานี้เพราะตอ้งอ่านหนงัสอืเรยีนหรอื
เอกสารทีเ่กีย่วกบังานทีฉ่นัท า 

ควรฝึกจากเอกสารทีต่อ้งใช ้เพราะสดัสว่นของ
ค าศพัทเ์ฉพาะทางมมีากถงึ 20-30% ในสิง่ทีอ่่าน 
หมายความว่า ทุกๆ 3-5 ค าทีอ่่านจะเป็นค าศพัท์
เฉพาะทาง ถา้อ่านเรื่องทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัสาขา เรา
ตอ้งเสยีเวลาเรยีนรูค้ าศพัท์ทีไ่ม่เป็นประโยชน์ 

ฉนัตอ้งใชภ้าษานี้เพือ่การเรยีน เริม่จากเอกสารต่างๆ ทีใ่ชใ้นการเรยีน ใสค่ าศพัท์
ใหม่หรอืวลทีีพ่บบ่อยลงในบตัรค า ท่องจ าค าศพัท์
ทุกวนั 

ฉนัตอ้งการท าธุรกจิกบัคนทีพ่ดูภาษานี้ เริม่จากบทสนทนาทัว่ไปแลว้ค่อยๆ ฝึกฝนบท
สนทนาเชงิธุรกจิ 

มหาวทิยาลยัหรอืโรงเรยีนทีฉ่นัเรยีนก าหนดให้
สอบวดัความรูภ้าษานี้และฉันอยากสอบผ่าน 

ศกึษาตวัอย่างแบบทดสอบ ฝึกฝนท าโจทยค์ าถาม
ในขอ้สอบ 

 
เหตุผลในตาราง 2.1 นี้เรยีงตามระดบัของแรงจูงใจทีจ่ะเรยีนภาษา แรงจงูใจจะสงูเมื่อเกีย่วขอ้งกบัความ
สนใจสว่นตวั ถา้เราตอ้งเรยีนภาษาเพราะถูกบงัคบั แรงจงูใจกจ็ะมน้ีอยมาก ระดบัของแรงจงูใจนัน้มผีลอย่าง
มากต่อการทุ่มเทในการเรยีนภาษา 
 
หมำยเหตุ 2.1 ค ำทุกค ำมีควำมส ำคญัเท่ำกนัหรือไม่ 
ถา้เรานบัความถีข่องค าทีป่รากฏในเอกสารอะไรกต็าม ไม่ว่าจะมคีวามยาวเท่าใดกจ็ะพบรูปแบบเดยีวกนั 
นัน่คอื มคี าจ านวนไม่มากทีป่รากฏบ่อยมากๆ แต่มคี าจ านวนมากทีไ่ม่ค่อยปรากฏ 
 
ค ำทีใ่ชบ้่อยมจี ำนวนน้อย  
 
ส าหรบัภาษาองักฤษ เราจะพบค า 10 ค าทีป่รากฏบ่อยทีสุ่ดในเอกสารมากถงึ 25% (หมายถงึเราเจอค า
เดมิๆ ซ ้าๆ ในการฟังหรอือ่าน) สว่น 100 ค าแรกทีป่รากฏบ่อยทีสุ่ดพบในเอกสารมากถงึ 50% ลองดใูน
เอกสารอะไรกไ็ดส้กัหนึ่งหน้าว่าคุณพบค าว่า “the”  บ่อยแค่ไหน (ค านี้มแีทบทุกบรรทดัในย่อหน้านี้ฉบบั
ภาษาองักฤษดว้ยซ ้า) ค าว่า “the”  นี้ปรากฏมากถงึ 7%ของค าในภาษาเขยีนทัง้หมด สว่น 1,000 ค าแรก
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ทีป่รากฏบ่อยทีสุ่ดพบว่าใชใ้นเอกสารต่างๆ มากถงึ 80% ของค าทัง้หมดในเอกสาร การวจิยัในภาษาอื่นๆ
พบว่า 1,000 ค าแรกทีป่รากฏบ่อย ใชใ้นเอกสารมากกว่านี้ดว้ยซ ้าไป 
  
เมื่อเราเรยีนรูค้ า ควรจะเริม่เรยีนจากค าทีป่รากฏบ่อยมากๆ ก่อน การเรยีนรูค้ าเหล่านี้คุม้ค่ามากเพราะ
คุณจะพบและตอ้งใชค้ าเหล่านี้บ่อยๆ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นค าศพัทเ์องกพ็บว่าค าภาษาองักฤษทีพ่บบ่อยมากๆ 
มปีระมาณ 2,000 - 3,000 ค า โดยทีม่คี าบ่งไวยากรณ์จ านวนไม่มาก (ค าจ าพวก the, a, of, because, it, 
one, which, that) สว่นใหญ่เป็น ค านาม ค ากรยิา ค าวเิศษณ์ และค ากรยิาวเิศษณ์ (ค าทีใ่หค้วามหมาย
ของประโยค) 
  
คุณสามารถจดัล าดบัค าตามความถีท่ีป่รากฏในภาษาทีคุ่ณตอ้งการเรยีนโดยเขา้ไปทีเ่วบ็ไซต์ Sketch 
Engine www.sketchengine.co.uk (ดคู าอธบิายไดใ้นตอนตน้ของบทที ่2) แต่คุณไม่จ าเป็นตอ้งเรยีนค า
เหล่านี้ตามล าดบัความถีใ่นรายการกไ็ด้ ใหเ้ลอืกเรยีนครัง้ละประมาณ 100 ค ากพ็อ 
  
ค ำจ ำนวนมำกพบไม่บ่อยนัก 
 
ครึง่หนึ่งของค าทัง้หมดจะปรากฏในเอกสารเพยีงแค่ครัง้เดยีว ดงันัน้ถา้อ่านนิยายความยาว 100,000 ค า 
เราจะพบค าประมาณ 5,000 ค า (นิยายเรื่อง Captain Blood มคีวามยาว 115,879 ค าและมคี าต่างๆ
จ านวน 5,071 ค า) ครึง่หนึ่งของค าต่างๆ ทีพ่บ (ซึง่มากกว่า 2,000 ค า) ปรากฏเพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ 
แปลว่าเราจะไม่มโีอกาสพบค านี้ซ ้าและเรยีนรูค้ านี้ และถงึแมเ้ราจะพยายามเรยีนรูค้ าๆ นี้โดยเปิดหา
ความหมายจากพจนานุกรม กค็งกนิเวลาอกีนานมากกว่าจะพบค าๆ นี้อกี 
  
ทกัษะหน่ึงของการเรยีนภาษาคอืรูว้่าค าไหนทีเ่หมาะจะเรยีนตามระดบัความสามารถทางภาษาของคุณ 
  
เนื่องจากค าทีไ่ม่ค่อยปรากฏนัน้มจี านวนมาก ทางออกทีด่ทีีสุ่ดคอือ่านหนงัสอืทีม่กีารควบคุมค าศพัท์ เพือ่
จะไดไ้ม่เสยีเวลาไปกบัค าทีไ่ม่ค่อยปรากฏและไม่มปีระโยชน์กบัคุณในระดบัความสามารถทางภาษา
ตอนน้ี 
  
ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิเรื่องนี้จาก  http://en.wikipedia.org/wiki/Zipf’s_law 
 

 
 

• นักท่องเท่ียวต้องรู้ภำษำมำกแค่ไหน 



12  
 

 

ขา่วดคีอื ถา้เรารูแ้ค่ 120 ค าและวล ี(ทีใ่ชเ้วลาแค่ 4 ชัว่โมง ในการเรยีนแบบเจตนา) กส็ามารถท าอะไรได้
หลายอย่างแลว้ เช่น การประชุม การทกัทาย การพดูอย่างสุภาพ (ไดโ้ปรด ขอบคุณ) ซือ้สนิคา้ สัง่อาหาร 
ถามทาง อ่านป้าย หาทีพ่กั แนะน าตวัเอง และในหวัขอ้อื่นๆ ทีไ่ม่ซบัซอ้นเกนิไปนกั 
 
ค าศพัทเ์พือ่การเอาตวัรอดนี้จดัท าไวถ้งึ 20 ภาษา รวบรวมค าและวล ี(ทีด่คูลา้ยกบัทีพ่บในคู่มอืท่องเทีย่ว) 
แต่ค าศพัทเ์หล่านี้มาจากการศกึษาวจิยัอย่างเป็นระบบ สามารถเขา้ถงึค าศพัทไ์ดจ้าก http://www.victoria. 
ac.nz/lals/staff/paul-nation.aspx ถา้เพิง่เริม่เรยีนภาษา ลองตรวจสอบดวู่าคุณรูค้ าศพัทใ์นรายการน้ีหรอืยงั 
เพราะว่าเป็นค าทีม่ปีระโยชน์มาก 
 

• ค้นหำค ำและวลีท่ีมีประโยชน์จำกโปรแกรมคอนคอรด์ำ๊นซ์ (concordancer) 
คุณสามารถเชค็ว่าค าหรอืวลทีีพ่บมคีวามถีข่องการปรากฏในเอกสารต่างๆ เท่าไรโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรท์ีเ่รยีกว่า โปรแกรมคอนคอรด์๊านซ์ (concordancer) การศกึษาวธิใีชโ้ปรแกรมคอนคอรด์๊านซน์ี้
มปีระโยชน์มาก เพราะโปรแกรมนี้สามารถแสดงตวัอย่างไดเ้ป็นจ านวนมากซึ่งควรน ามาใชเ้รยีนภาษา 
เพราะ 
1. ตวัอย่างช่วยใหเ้ขา้ใจความหมายของค าหรอืวล ีและแสดงใหเ้หน็ว่าความหมายใดใชบ้่อยทีสุ่ด 
2. ตวัอย่างแสดงใหเ้หน็ว่าค าหรอืวลใีชอ้ย่างไร 
3. จ านวนตวัอย่างท าใหท้ราบว่าค าหรอืวลมีคีวามถีม่ากเท่าไร 
4. ตวัอย่างแสดงใหเ้หน็ว่าค าทีม่กัปรากฏร่วมกนัมอีะไรบา้ง 
ขอ้มลูเหล่านี้มปีระโยชน์เพราะสามารถใชช้่วยตดัสนิใจว่าจะเรยีนรูค้ าหรอืวลนีัน้ๆ หรอืไม่ โดยแสดงขอ้มลู
มหาศาลเกี่ยวกบัค าหรอืวลนีัน้ๆ 
 
แลว้โปรแกรมคอนคอรด์๊านซค์อือะไรกนัแน่ โปรแกรมนี้คอืโปรแกรมทีเ่ราพมิพค์ าหรอืวลหีรอืค าจ านวนสอง
ค าหรอืมากกว่าลงไป แลว้โปรแกรมจะแสดงตวัอย่างจากคลงัขอ้มลู (corpus) ซึง่โปรแกรมคอนคอรด์๊านซ์นี้มี
สองแบบ แบบทีใ่ชง้่ายคอืแบบออนไลน์ซึง่สามารถเขา้ถงึจากเวบ็ไซตด์งัต่อไปนี้ 

 Netspeak www.netspeak.org                                  Word and phrase www.wordandphrase.info 
Just the word www.just-the-word.com                    Compleat Lexical Tutor www.lextutor.ca 
Wordneighbours www.wordneighbours.ust.hk 

โปรแกรมคอนคอรด์๊านซใ์นเวบ็ไซต์  www.sketchengine.co.uk  สามารถคน้ค าไดห้ลายภาษาและขนาด
ของคลงัขอ้มลู (ฟรแีบบจ ากดัระยะเวลา) 
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อกีวธิหีนึ่งคอืตอ้งดาวน์โหลดและใชแ้บบไม่ตอ้งออนไลน์ แต่เราตอ้งใสค่ลงัขอ้มลูทีจ่ะคน้หา ซึง่หาคลงัขอ้มลู
หรอืสรา้งไดไ้ม่ยาก แต่ทีส่ะดวกทีสุ่ดคอืเริม่เรยีนจากโปรแกรมคอนคอรด์๊านซแ์บบออนไลน์ สว่นโปรแกรม
แนะน าทีส่ามารถดาวน์โหลดมาใชไ้ดฟ้รคีอื AntConc โดยเขา้ไปทีเ่วบ็ไซตข์องลอเรนซ ์แอนโทนี 
(Laurence Anthony) http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html 
  
ตวัอย่างการแสดงผลของโปรแกรมคอนคอรด์๊านซ์ เมื่อคน้ขอ้มลูค าว่า contrary 

 
คุณสามารถก าหนดใหแ้สดงผลเพือ่ใหง้า่ยกบัการดรููปแบบการใชค้ า ศกึษาต าอย่างวธิจีดัเรยีงขอ้มลูจากลิง้ก์
นี้ http://www.youtube.com/watch?v=QbwgruJ4_gA 
 

• ตรวจสอบว่ำเรำรู้ค ำมำกแค่ไหน 
ถา้คุณเรยีนภาษามาเกนิหน่ึงปีแลว้ ลองเชค็ดวู่าคุณรูค้ ามากแค่ไหน ถา้เป็นค าภาษาองักฤษใหเ้ขา้ทีเ่วบ็ไซต ์
www.my.vocabularysize.com แลว้ท าแบบทดสอบวดัจ านวนค าทีคุ่ณรู ้เมื่อรูจ้ านวนค ากจ็ะทราบว่าตอ้ง
เรยีนรูอ้กีแค่ไหน และเป็นประโยชน์ในการเลอืกสิง่ทีจ่ะอ่านต่อไป ตาราง 2.2 แสดงการใชผ้ลการวดัจ านวน
ค าเพือ่เลอืกใชส้ือ่ในการอ่านภาษาองักฤษ 
 
ตาราง 2.2 จ านวนค าศพัทต์่อสือ่การอ่านเพือ่การรบัขอ้มูลแบบเน้นความหมาย 

จ ำนวนค ำ ส่ือกำรอ่ำน 

1,000 หรอืน้อยกว่า ควรเลอืกอ่านหนงัสอืฝึกอ่าน (graded reader) ระดบังา่ยๆ 

จ ำนวนค ำ ส่ือกำรอ่ำน 

1,000 – 2,000 ค า ควรเลอืกอ่านหนงัสอืฝึกอ่าน (graded reader) ระดบักลาง 

http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html
http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html
http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html
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2,000 - 4,000 ค า ควรเลอืกอ่านหนงัสอืฝึกอ่าน (graded reader) ระดบัสูง 

4,000 หรอืมากกว่า ควรเลอืกอ่านหนงัสอืฝึกอ่าน (graded reader) โดยมคี าทีป่รากฏไม่บ่อย
อยู่ดว้ย  

  
ตอนนี้ยงัไม่มแีบบทดสอบวดัจ านวนค าในภาษาอื่นๆ แต่สามารถวดัแบบคร่าวๆ ดงันี้ 
1.  ท ารายการค าโดยเรยีงล าดบัตามความถีท่ีป่รากฏ โดยใช ้www.sketchengine.co.uk 
2.  เรยีงล าดบัจากค าทีใ่ชบ้่อยทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ด แลว้นึกถงึความหมายแต่ละค า ถา้คุณรูค้ าศพัทใ์นภาษานัน้
มากพอสมควร ลองดจูากทุกๆ 50 ค าแทน (ถา้ใชว้ธินีี้กส็ามารถคณู 50 เพือ่หาจ านวนค าทีรู่้) 
 
เราสามารถหารายการค าภาษาต่างๆ (แบบเรยีงตามความถีข่องค าทีป่รากฏในขอ้ความ) ไดด้งันี้ 
1.  ไปทีเ่วบ็ไซต ์www.sketchengine.co.uk. 
2.  เลอืกภาษาของคลงัขอ้มูลทีต่อ้งการจากหวัขอ้ คลงัขอ้มลู (Corpora) หรอืเลอืกแสดงทัง้หมด (Show all 
corpora) ใตต้าราง ถา้เป็นคลงัขอ้มลูขนาดใหญ่กอ็าจจะตอ้งใชเ้วลาสกัหนึ่งหรอืสองนาท ีจะมกีล่องขอ้ความ
ว่าตอ้งการสรา้งคอนคอรด์๊านซ์ (Make concordance) หรอืไม่ ใหป้ฏเิสธไป 
3.  เลอืกปุ่ ม รายการค า (Word list) ดา้นซ้ายสุด ไม่ตอ้งเปลีย่นการตัง้ค่า (Setting) ใหเ้ลอืก สรา้งรายการ
ค า (Make word list) ทีอ่ยู่ดา้นล่างของกล่องขอ้ความ แลว้รอสกัครู่ 
4.  เมื่อไดร้ายการค ามา ใหเ้ลอืกบนัทกึ (Save) ถา้อยากไดแ้ค่ 1,000 ค าแรก (ซึง่น่าจะพอเพยีงกบัการเริม่
เรยีน) ใหเ้ลอืก บนัทกึรายการค า (Save word list) 
 
ถา้ตอ้งการวดัความรูค้ าศพัทภ์าษาฝรัง่เศส 2,000 ค าแรก ใหเ้ขา้ไปที ่ http://www.lextutor. 
ca/tests/yes_no_fr/ 
 
ส าหรบัคนทีรู่ส้กึว่ายงัไม่เก่งภาษานี้เท่าไหร่ รายการค าทีล่ าดบัตามความถีส่ามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
เรยีนได ้(ดทูี ่หมายเหตุ 2.1 ค าทุกค ามคีวามส าคญัเท่ากนัหรอืไม่) ค าในล าดบัต้นๆ ของรายการมกัใชเ้ชงิ
ไวยากรณ์ แนะน าใหศ้กึษาการใชใ้นประโยค 
  
บทต่อไปจะกล่าวถงึการเรยีนผ่านการฟังและการอ่าน 
บทท่ี 3 
ถ่วงดลุกำรเรียนรู้ กำรเรียนด้วยกำรฟังและกำรอ่ำน 
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• เรำเรียนภำษำผ่ำนกำรฟังได้อย่ำงไร 
วธิกีารเริม่ต้นเรยีนภาษาทีด่คีอืการฟัง ถงึแมว้่าเราจะไม่เขา้ใจอะไรเลยกต็าม วธิหีนึ่งทีไ่ดผ้ลดคีอืการดู
ภาพยนตรโ์ดยมซีบัไตเติล้ในภาษาทีเ่ราเรยีน เป็นการฟังแบบเน้นการใชภ้าษา ท าใหเ้ราเขา้ใจธรรมชาตขิอง
ภาษาและช่วยในการฝึกพดู  
 
เมื่อทกัษะภาษาเราดขีึน้ ใหฝึ้กฟังพรอ้มอ่าน โดยดาวน์โหลดบทภาพยนตรแ์ลว้อ่านบทก่อนทีจ่ะเปิดดู
ภาพยนตร ์เริม่จากอ่านบทแลว้หาค าทีไ่ม่รู ้แลว้ท าความเขา้ใจว่าประโยคนัน้ๆ แปลว่าอะไร จากนัน้ใหดู้
ภาพยนตรโ์ดยมซีบัไตเติล้ สองสามสปัดาหต์่อมาใหดู้ซ ้าอกีครัง้ ในการฝึกอ่านกส็ามารถท าแบบเดยีวกนัได ้
เนื่องจากหนงัสอืฝึกอ่าน graded readers ในปัจจุบนัจะมซีดีมีาใหฟั้งไปดว้ย เราสามารถฝึกอ่านก่อนฟัง 
และอ่านขณะทีฟั่งไปดว้ยได้ 
  

กิจกรรม 3.1 กำรอ่ำนขณะฟัง 
ใหฟั้งซดีทีีม่ากบัหนงัสอื และอ่านไปพรอ้มๆ กนั กจิกรรมน้ีใชท้กัษะการอ่าน ช่วยสง่เสรมิทกัษะ การ
ฟัง ผูเ้รยีนชอบการฟังขณะทีอ่่านมากกว่าการฟังอย่างเดยีว และวธินีี้ยงัท าใหผู้เ้รยีนไดค้ะแนนการ
วดัความรูค้ าศพัทแ์ละการท าความเขา้ใจในการอ่านมากขึน้ดว้ย 

 
เรำต้องรู้ค ำศพัท์มำกแค่ไหนถ้ำจะดภูำพยนตรส์กัเรื่อง 
ภาพยนตรท์ัว่ไปมคีวามยาวไม่เกนิ 10,000 ค า นวนิยายสว่นมากมคีวามยาวประมาณ 100,000 ค า ค าที่
ปรากฏบ่อยๆ ในภาพยนตรม์ปีระมาณ 1,000 ค า 
 
ถา้จะเขา้ใจบทภาพยนตรโ์ดยทีไ่ม่ตอ้งเตรยีมตวัก่อน คุณตอ้งรูค้ าศพัทค์่อนขา้งมาก (อย่างน้อย 3,000 – 
6,000 ค า) แต่จ านวนค าในบทภาพยนตรก์ม็ไีม่มาก การอ่านบทและเรยีนรูค้ าศพัท์ก่อนจงึไม่ใช่เรื่องยาก 
 
เนื่องจากปรมิาณการรบัภาษาทีเ่น้นความหมายมผีลต่อการเรยีนรูภ้าษา เราจงึควรฝึกฟังและอ่านอย่าง
สม ่าเสมอ โดยเลอืกระดบัทีเ่หมาะกบัความสามารถของตนเอง 
 
 

• เรำเรียนภำษำผ่ำนกำรอ่ำนได้อย่ำงไร 
ผลการวจิยัพบว่าเราสามารถเรยีนรูภ้าษาไดด้ผี่านการอ่าน แลว้เราจะอ่านเพือ่พฒันาความสามารถทาง
ภาษาไดอ้ย่างไร 
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1.  อ่านหนงัสอืทีเ่หมาะสมกบัระดบัความสามารถของตนเอง ซึง่ท าไดง้่ายมากถา้ก าลงัเรยีนภาษาองักฤษ 
(แต่ในภาษาอื่นๆ อาจจะล าบากหน่อย) มหีนงัสอืฝึกอ่านภาษาองักฤษประเภท graded readers จ านวนมาก
ซึง่เขยีนโดยก าหนดวงค าศพัทท์ีเ่หมาะส าหรบัระดบัของผูเ้รยีน เนื่องจากหนงัสอืฝึกอ่าน graded readers 
นัน้เขยีนขึน้เพือ่ผูเ้รยีนภาษาต่างประเทศ ผูเ้รยีนในแต่ละระดบัความสามารถจงึสามารถเลอืกอ่านหนังสอืที่
ตรงกบัระดบัความสามารถของตนได ้หนงัสอืฝึกอ่าน graded readers แบ่งไดเ้ป็นระดบัต่างๆ โดยจ ากดัวง
ค าศพัทไ์วอ้ย่างเหมาะสม ส านกัพมิพท์ีผ่ลติสือ่การเรยีนการสอนใหญ่ๆ มกัมซีรีสีห์นังสอืเหล่านี้ 
ส านกัพมิพอ์๊อกฟอรด์มชีุดหนงัสอื Oxford Bookworms ส านกัพมิพเ์คมบรจิดม์ ีCambridge English 
Readers ส านกัพมิพเ์พนกวนิม ีPenguin Readers ส านักพมิพไ์ฮแมน (Heinemann) มทีัง้ Foundation 
Readers และ the National Geographic readers 
 
ชุดหนงัสอื Oxford Bookworms แบ่งตามระดบัไดด้งันี้ 

ระดบั 1 2 3 4 5 6 

ค ำใหม่ 400 300 300 400 400 700 

ค ำทัง้หมด 400 700 1,000 1,400 1,800 2,500 

ดงันัน้ผูเ้รยีนทีรู่ค้ าศพัทป์ระมาณ 400 ค า สามารถเลอืกอ่านหนงัสอืในระดบั 1 ไดห้ลายเล่มเลยทเีดยีว 
 
ขอ้ดขีองหนงัสอืนอกเวลาคอืค าทีอ่่านทุกค านัน้เลอืกมาแลว้ว่าเหมาะสมทีจ่ะเรยีนรู้ ถงึแมว้่าบางค าจะเจอใน
หนงัสอืแค่ครัง้เดยีวกต็าม 
 
หนงัสอือ่านนอกเวลามคีวามยาวไม่เกนิ 3,000 ค า ดงันัน้ถา้รูจ้ านวนค ามากกว่านัน้ ใหอ้่านหนงัสอืนอกเวลา
ทีย่ากขึน้หน่อย (mid-frequency reader) ซึง่จะแบ่งเป็นระดบั 4,000 ค า 6,000 ค า และ 8,000 ค า โดย
สามารถหาอ่านแบบออนไลน์ไดฟ้รจีากเวบ็ไซตข์องพอล เนชัน่ 
http://www.victoria.ac.nz/lals/staff/paul-nation.aspx    
  
สามารถเขา้ไปดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัหนงัสอืฝึกอ่าน ทีเ่วบ็ไซตม์ลูนิธกิารอ่านอย่างกวา้งขวาง 
(Extensive Reading Foundation) ซึง่มกีารจดัอนัดบัหนงัสอืดเีด่นดว้ย นอกจากภาษาองักฤษ ยงัมหีนงัสอื
ภาษาญี่ปุ่ นและภาษาฝรัง่เศสดว้ย 
  
ถา้เรยีนภาษาอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ภาษาองักฤษ ใหเ้ริม่จากหนงัสอืเรยีนทีใ่ชส้ าหรบัหดัอ่าน เพราะมคี าศพัทไ์ม่มาก 
และเป็นค าง่ายๆ เช่น หดัอ่านสารานุกรมส าหรบัเดก็ 

http://www.victoria.ac.nz/lals/staff/paul-nation.aspx
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2.  ใหอ้่านไปพรอ้มกบัการท่องค าศพัทจ์ากบตัรค า (จะเป็นบตัรค าแบบกระดาษหรอืแบบออนไลน์กไ็ด)้ (ดู
บทที ่5) 
3.  ลองอ่านจากโปรแกรมทีส่ามารถหาความหมายค าจากพจนานุกรมไดด้ว้ย เช่น Kindle หรอื Kobo ซึง่
สามารถหาความหมายไดง้่ายๆ เพยีงแค่สมัผสัทีค่ าๆ นัน้ แต่ถา้อยากใสเ่รื่องทีก่ าลงัอ่านไวใ้นโปรแกรม ตอ้ง
มอีเีมลของ Kindle โดยเขา้ไปทีเ่วบ็ไซต์ Amazon Kindle เลอืก Your account แลว้เลอืกรายการแรกในเมนู
ชื่อ Your account ซึง่ถ้ายงัไม่ log in กจ็ะไม่เหน็คอลมัน์ดา้นซ้ายมอื ใหเ้ลอืก personal document setting 
ในดา้นซ้ายสุดของคอลมัน์ จะมรีายการอเีมลของเครื่องหรอืแอปพลเิคชนัทีคุ่ณใช ้หลงัจากสง่เอกสารทีอ่ยาก
อ่านใน Kindleไปทีอ่เีมลนัน้ กจ็ะสามารถอ่านเอกสารนัน้ไดผ้่านโปรแกรม Kindle 
4.  ตอ้งอ่านมากๆ ยิง่เราเก่งภาษามากเท่าไหร่ กต็อ้งอ่านใหม้ากขึน้ เพือ่จะไดเ้จอค าทีเ่หมาะกบัระดบั
ความรูข้องเราไดบ้่อยๆ จนท าใหเ้ราไดเ้รยีนรูค้ ามากขึน้จากการอ่าน (ดทูี ่กจิกรรม 8.2 เราตอ้งอ่านมากแค่
ไหน) 
 
การอ่านสง่เสรมิการเรยีนภาษาเพราะเป็นโอกาสทีผู่เ้รยีนจะไดเ้จอค าและเรยีนรูก้ารใชซ้ ้าๆ กล่าวคอื การ
อ่านท าใหผู้เ้รยีนพบค า กลุ่มของค า และไวยากรณ์ทีใ่ชร้่วมกบัค า เมื่อพบบ่อยๆ กท็ าใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ป
ดว้ย 
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กิจกรรม 3.2 กำรอ่ำนหนังสือนอกเวลำ 
การอ่านหนงัสอืนอกเวลาตอ้งมสีือ่การอ่านจ านวนมากทีต่รงกบัระดบัความรูข้องคุณ ตามหลกัการ
แลว้กค็วรเป็นเรื่องทีอ่่านแลว้สนุก ซึง่สือ่แบบน้ีจะมคี าทีเ่ราไม่รูจ้กัแค่ 2 ค าในการอ่านยาว 100 ค า 
(หรอืเจอค าทีไ่ม่รูจ้กัแค่ 1 ค าหรอืน้อยกว่านัน้ในการอ่านยาว 5 บรรทดั) ส าหรบัผูเ้รยีนระดบัขัน้ตน้
และกลางควรอ่านหนงัสอืทีม่กีารจ ากดัวงค าศพัท์ (graded reader) 
  
เราควรอ่านหนงัสอืแบบน้ีสปัดาหล์ะเล่ม ใชเ้วลาอ่านสปัดาหล์ะ 1-2 ชัว่โมง ในคอรส์การเรยีนภาษาที่
ด ีจะแบ่งเวลา ¼ ไวส้ าหรบัอ่านหนงัสอือ่านนอกเวลา โดยเวลา ⅔ ของการอ่านใหอ้่านหนงัสอืทีม่คี า
ทีไ่ม่รูจ้กัจ านวนไม่มาก และเวลาอกีหนึ่งสว่นใหอ้่านเรื่องทีอ่่านง่ายๆ เพือ่ฝึกความคล่องแคล่วในการ
อ่าน 
  
อนัทีจ่รงิเราไม่จ าเป็นตอ้งทดสอบความเขา้ใจจากการอ่านกไ็ด ้แต่กม็เีวบ็ไซตท์ีส่รา้งแบบทดสอบไว้
ใหแ้ลว้ (เขา้ไปทีเ่วบ็ไซต ์Extensive Reading Foundation http:// 
erfoundation.org/wordpress/graded-readers/mreader) 
  
งานวจิยัดา้นการอ่านนอกเวลาพบว่าการอ่านหนงัสอืนอกเวลาท าใหท้กัษะการอ่านดขีึน้ ความรู้
ค าศพัทก์ม็ากขึน้ รวมทัง้ทกัษะอื่นๆ และความรูท้างภาษากด็ขีึน้ดว้ย  

 
การวจิยัพบว่าเมื่อเราอ่านหนงัสอื เราไดเ้รยีนรูค้ าศพัท ์กลุ่มค า การใชไ้วยากรณ์ และพฒันาทกัษะการอ่าน 
นอกจากนี้ การอ่านยงัท าใหเ้รารูส้กึถงึการประสบความส าเรจ็ การอ่านไม่ไดใ้ชเ้วลามากจนเกนิเหตุ และยงั
ท าใหเ้พลดิเพลนิอกีดว้ย 
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กิจกรรม 3.3 กำรอ่ำนแบบเจำะจง 
การเลอืกอ่านเฉพาะบางหวัขอ้หรอือ่านเฉพาะสาขาวชิา เรยีกว่า การอ่านแบบเจาะจง ซึง่มขีอ้ด ี3 
ขอ้ใหญ่ๆ  
 
ประเดน็ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื เป็นการลดความหลากหลายของค าทีต่อ้งเจอ การอ่านหวัขอ้หลากหลายท า
ใหเ้ราตอ้งเจอค าศพัท์มากเกนิความจ าเป็น (บางค าเรากเ็จอค านัน้ๆ แค่ครัง้เดยีวเท่านัน้) 
  
นอกจากนี้ การอ่านแบบเจาะจงหวัขอ้ ท าใหเ้รามคีวามรูเ้ฉพาะดา้นนัน้มากขึน้ ซึง่กย็ิง่ท าใหเ้ราอ่าน
ไดด้ขีึน้และสามารถเดาความหมายค าทีไ่ม่รูไ้ดง้่ายขึน้ดว้ย 
  
การอ่านแบบเจาะจง ท าไดโ้ดย 1) เลอืกอ่านเรื่องเฉพาะสาขาวชิา ซึง่อาจจะเป็นดา้นทีเ่รามคีวามรู้
ความถนดัอยู่แลว้ 2) เลอืกอา่นเรื่องในหวัขอ้เดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัจากหนงัสอืพมิพ์ 3) ท า
กจิกรรมบนัทกึการอ่าน (ดกูจิกรรม 8.1) 
  
ถา้หากว่าเรารูค้ าศพัท์จ านวนมากอยู่แลว้ (ประมาณ 6,000- 7,000 ค า) การอ่านเรื่องหลากหลาย
หวัขอ้จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิม่พูนค าศพัทท์ีไ่ม่เคยเจอ ใหล้องอ่านแลว้พจิารณาดวู่าหวัขอ้ต่างๆ 
ทีเ่ลอืกอ่านยากเกนิไปหรอืไม่  

 
การเลอืกอ่านหนงัสอืทีช่อบ แลว้อ่านตัง้แต่ตน้จนจบเพือ่เพิม่พนูค าศพัทน์ี่ดจีรงิๆ หรอืไม่ ค าตอบคอื กค็งจะ
ไม่ดเีท่าไร ถา้หนังสอืทีอ่่านไม่ไดเ้ขยีนแบบควบคุมปรมิาณค าศพัทห์รอืไม่ใช่เรื่องทีคุ่ณรูด้อียู่แลว้ เหตุผล
ส าคญัคอื ค าทีเ่ราไม่รูจ้ะมจี านวนมาก (อาจจะมากเกนิ 1,000 ค า) แลว้สว่นมากเป็นค าทีไ่ม่เกีย่วกบัสิง่ทีรู่้ 
หรอืจะไม่เจออกีในเล่มทีอ่่านหรอืแมแ้ต่ในเล่มอื่นๆ เพราะโดยปกตคิรึง่หนึ่งของค าทีเ่ราอ่านพบจะปรากฏ
เพยีงครัง้เดยีว เราจงึมกัเจอค าใหม่ๆ ในทุกบรรทดัทีอ่่าน  
 
เราอ่านแบบเจาะจงเมื่อ... 
1. เป็นหนงัสอืในรายวชิาทีเ่รยีน 
2. เป็นหนงัสอืหลกัในสาขาวชิาทีก่ าลงัเรยีน เรากจ็ะไดเ้รยีนรูค้ าศพัทเ์ฉพาะทางไปดว้ย 
3. มเีนื้อหาใกลต้วั และค าศพัทเ์ฉพาะทางใกลเ้คยีงกบัภาษาไทย 
4. เป็นนิยายทีอ่่านฉบบัภาษาไทยมาแลว้ ท าใหส้ามารถเดาหรอืขา้มค าทีไ่ม่รูจ้กัไปได้ 
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การอ่านจะงา่ยดายมากขึน้ถ้าซือ้แบบออนไลน์หรอืแปลงเอกสารเป็นไฟล์ (แต่ตอ้งไม่ลมืว่าหา้มเผยแพร่ไฟล์ 
เพราะงานเขยีนมลีขิสทิธิ)์ ถา้ใช ้Kindle หรอื Kobo กส็ามารถเปิดหาความหมายจากพจนานุกรมไดง้่ายๆ 
อกีวธิทีีไ่ดผ้ลดคีอืการอ่านแบบเจาะจง โดยเน้นอ่านเรื่องสัน้ๆ จ านวนมากทีม่หีวัขอ้เดยีวกนั 
 
ถา้อ่านหนงัสอืเล่มหนา เมื่ออ่านจบแลว้ควรอ่านซ ้าหรอืเปลีย่นเล่มใหม่ดกีว่ากนั 
 
ประโยชน์ของการอ่านซ ้ามดีงันี้ 
1. เราอ่านเรื่องเดมิเขา้ใจมากขึน้เมื่ออ่านซ ้า 
2. ไดเ้จอค าศพัทซ์ ้าๆ 
3. ไดฝึ้กนึกถงึความหมายของค าทีเ่พิง่อ่านไปในรอบแรก 
4. ไดฝึ้กความคล่องแคล่วในการอ่าน 
5. ใชเ้วลาอ่านน้อยกว่าหนังสอืเล่มอื่นทีม่คีวามยาวเท่าๆ กนั 
 
ขอ้ดขีองการอ่านเล่มใหม่ 
1. ไดศ้กึษาวธิกีารใชค้ าทีต่่างออกไปจากทีอ่่านเจอในเล่มเก่า 
2. ไดเ้รยีนรูค้ าใหม่ๆ อกีจ านวนมาก 
 
คดิดแูลว้การอ่านซ ้าน่าจะดกีว่า จรงิๆ แลว้ในการเรยีนภาษาควรมทีัง้การอ่านซ ้าและอ่านหลายๆ เรื่อง 
 
เมื่อเริม่ตน้เรยีนภาษา ควรจะใชเ้วลาในการอ่านประมาณครึง่ชัว่โมงถงึหนึ่งชัว่โมงต่อสปัดาหใ์นการฝึกฟัง
และอ่านแบบเน้นความหมาย พอทกัษะภาษาดขีึน้ กค็วรใชเ้วลาอ่านใหม้ากขึน้ 
  
ในบทน้ีเราเน้นไปทีก่ารเรยีนรูภ้าษา ในบทต่อไปจะเน้นไปทีก่ารใชภ้าษา (พดูและเขยีน) 
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บทท่ี 4 
กำรแบ่งกำรเรียนรู้ให้สมดลุ: กำรเรียนด้วยกำรพดูและเขียน 
การฟังและการอ่านเป็นทกัษะการรบัภาษา สว่นการพูดและการเขยีนเป็นทกัษะในการใชภ้าษา โดยทัว่ไป 
การใชภ้าษานัน้ยากกว่าการรบัภาษาเพราะตอ้งคดัสรรค าและเลอืกโครงสรา้งไวยากรณ์ทีจ่ะน ามาใชร้่วมกนั 
 
ตามหลกัการของสีส่ายทีเ่ราใชใ้นหนงัสอืเล่มนี้ เวลา 1 ใน 4 ของการเรยีนรูท้ีด่คีวรเป็นการฝึกทกัษะการใช้
ภาษา (การพดูและการเขยีน) ซึง่รวมถงึความคล่องแคล่วในการพดูและเขยีนดว้ย 
 
บนัทึกท่ี 4.1 เดก็เรียนภำษำได้ดีกว่ำผู้ใหญ่จริงหรือ 
การจะตอบค าถามนี้ คงตอ้งแยกกนัระหว่างการเรยีนภาษาทีส่องกบัการเรยีนภาษาต่างประเทศ 
 
การเรยีนภาษาทีส่องเป็นการเรยีนเมื่อภาษานัน้ๆ ใชส้ือ่สารในประเทศ ซึง่กรณีนี้เดก็จะท าไดด้ ียิง่อายุ
น้อยยิง่เรยีนไดด้ ีผูเ้รยีนจะมสี าเนียงพดูใกลเ้คยีงกบัเจา้ของภาษา ถา้เริม่เรยีนภาษาทีส่องถา้เริม่เรยีน
ตัง้แต่อายุน้อย (ก่อนอายุ 6-7 ปี) 
 
การเรยีนภาษาต่างประเทศนัน้มคีวามแตกต่างกนัมาก เราไม่มคีวามจ าเป็นมากเท่าการเรยีนเป็นภาษาที่
สอง เรามโีอกาสน้อยทีจ่ะพบคนต่างชาตแิละใชภ้าษาต่างประเทศ จงึตอ้งมแีรงจงูใจในการเรยีนสงูมาก 
ขณะทีเ่วลาในการเรยีนเองกม็จี ากดั ผูใ้หญ่มคีวามไดเ้ปรยีบในการเรยีนภาษาต่างประเทศเพราะมี
เป้าหมายระยะยาวทีช่ดัเจนกว่า สามารถอดทนเรยีนไดด้กีว่า มทีกัษะการเรยีนรูอ้ยู่แลว้ และมเีทคนิคที่
เคยใชใ้นการเรยีนภาษา ผูใ้หญ่จงึสามารถวเิคราะหก์ารเรยีนของตนเองไดด้แีละควบคุมการเรยีนของ
ตนเองได ้

 
• เรำเรียนภำษำด้วยกำรพดูได้อย่ำงไร 

วธิทีีเ่รว็ทีสุ่ดในการเริม่ตน้พูดคอืการจ าวลแีละประโยคทีส่ าคญั ซึง่ดไูดจ้ากรายการค าศพัทเ์พือ่เอาตวัรอด มี
หวัขอ้ดงันี้ การทกัทาย การพดูแบบสุภาพ/ตามกาละเทศะ การซือ้สนิคา้และการเดนิทาง ตวัเลข การสนทนา
ในรา้นอาหาร และการแนะน าตวัเอง อาชพีและเหตุผลในการไปต่างประเทศ 
 
กิจกรรม 4.1 จ ำประโยคและบทสนทนำ 
เขยีนประโยคทีต่อ้งท่องจ าในบตัรค าโดยใสค่ าแปลภาษาไทยไวอ้กีดา้นหน่ึง ควรศกึษาวธิอีอกเสยีงวลแีละ
ประโยคเหล่านี้อย่างถูกตอ้งก่อนเริม่ท่องจ า 
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เวลาท่องจ า ใหด้คู าแปลในภาษาไทยแลว้พยายามนึกว่าประโยคนี้ควรพดูว่าอะไรในภาษาต่างประเทศ ให้
ศกึษาวธิใีชจ้ากกจิกรรม 5.1   
 
ประโยคและวลทีีจ่ าควรไดใ้ชท้นัท ีตาราง 8.5 เป็นรายการสถานการณ์ทีใ่ชฝึ้กบทสนทนาสัน้ๆ เพือ่ท่องจ า 

 
เมื่อทกัษะทางภาษาดขีึน้ ควรมกีารจดักลุ่มสนทนาระหว่างผูเ้รยีน (โดยอาจจะมเีจา้ของภาษาสกั 1 หรอื 2 
คนดว้ย) เพือ่ฝึกสนทนา ในแต่ละครัง้ทีส่นทนา กใ็หล้องท ารายการสถานการณ์ทีค่ดิว่าตอ้งใช้
ภาษาต่างประเทศ แลว้ลองแสดงบทบาทสมมตกินั 
 
ในการสนทนาทัว่ไป เจา้ของภาษามกัไม่แกไ้ขความผดิพลาดของผูเ้รยีนภาษาต่างประเทศถ้าเขาเขา้ใจ
ความหมายของสิง่ทีพ่ดู ฉะนัน้ควรหาใครสกัคนทีย่นิดชี่วยแนะน าและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการพดู โดย
อาจจะเน้นแกไ้ขเป็นประเดน็ไป เช่น การออกเสยีงบางเสยีงหรอืไวยากรณ์บางเรื่องเพือ่จะไดไ้ม่ตอ้งมาคอย
แกข้อ้ผดิพลาดมากจนเกนิไป 
 
กิจกรรม 4.2 บทบำทสมมติ 
กจิกรรมบทบาทสมมตเิป็นงานกลุ่มทีส่มาชกิจ านวน 2-3 คนแสดงบทบาทตามสถานการณ์ทีจ่ าลองขึน้ 
เช่น ไปพบแพทย ์ซือ้สนิคา้ในรา้น การถามทาง การสัง่อาหาร หรอืการเริม่บทสนทนากบัคนแปลกหน้า 
 
สมาชกิแต่ละคนในกลุ่มจะแสดงบทบาทต่างๆ ผูแ้สดงควรวเิคราะหว์่าจะปรบัปรุงการแสดงไดอ้ย่างไร และ
ลองแสดงบทบาทสมมตใิหม่อกีครัง้ หากไดฝึ้กซ ้าถงึ 3 รอบกย็ิง่ด ี(บทบาทสมมตคิวรมกีารฝึกฝนอย่าง
น้อย 2-3 ครัง้) 
 
การเลอืกหวัขอ้แสดงบทบาทสมมตทิีเ่หมาะสมเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการใชภ้าษาพูดแบบหนึ่ง 
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กิจกรรม 4.3 กำรพดูแบบเตรียมตวั 
ควรมกีารฝึกพดูสัน้ๆ ทีเ่ราไดเ้ขยีนบทพดู ท่องจ า ตรวจทานและฝึกซอ้ม อาจจะเป็นหวัขอ้ทีเ่ราจะพดูกบั
ผูอ้ื่น เช่น เรื่องงาน กจิกรรมยามว่าง กจิกรรมทีท่ าตอนไปต่างประเทศ ครอบครวั และสถานทีท่่องเทีย่ว
ในเมอืงไทยทีค่นต่างชาตคิวรไป 
 
อกีกจิกรรมหนึ่งทีน่่าท าคอืการสนทนาแบบนึกคดิ ซึง่เป็นวธิพีดูทีไ่ม่ออกเสยีงแต่มปีระโยชน์กบัการพดู
แบบออกเสยีง (ถงึจะไม่ใช่การพดูในทีส่าธารณะกต็าม) กจิกรรมนี้เป็นการจนิตนาการว่าเราก าลงัพดูกบั
คนๆ หนึ่งอยู่ เช่น ดาราดงัคนหนึ่ง ใหฝึ้กพดูกบัคนคนนัน้ในใจ ฝึกซอ้มปรบัปรุงจนพอใจ 

 
การพดูเป็นทกัษะทีเ่รยีนดว้ยตวัเองไดย้ากเพราะขาดโอกาสทีจ่ะสนทนากบัคนอื่น เราตอ้งพยายามหา
โอกาสสือ่สารกบัเจา้ของภาษาหรอืผูอ้ื่น โดยผ่านช่องทางสือ่สารออนไลน์ เช่น ใชโ้ปรแกรม Skype 
 

• เรำเรียนภำษำด้วยกำรเขียนได้อย่ำงไร 
การเขยีนแบ่งได ้3 ประเภทใหญ่ๆ ประเภทแรกคอืการเขยีนแบบเน้นความถูกตอ้ง มกีารใชพ้จนานุกรม มี
คนทีเ่ก่งภาษาช่วยตรวจทานการเขยีนเพือ่ใหเ้ราปรบัปรุงการเขยีนใหด้ขีึน้ ประเภทที ่2 คอืการเน้นความ
คล่องแคล่ว ซึง่กจิกรรมทีแ่นะน าคอืกจิกรรมเขยีนใน 10 นาท ี(ดกูจิกรรม 6.3) ประเภทที ่3 คอืการเขยีนที่
เน้นปรมิาณ  (ดกูจิกรรม 8.1 การเขยีนบนัทกึ) เป็นการเขยีนในเงือ่นไขเฉพาะทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งมคีน
ตรวจทาน 
 
กิจกรรม 4.4 อ่ำนและเขียน 
การเขยีนจะง่ายขึน้เมื่อเราเขยีนเรื่องทีเ่รารู้ เลอืกหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัตวัเรา อ่านเรื่องนัน้ๆ ในภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ แลว้ลงมอืเขยีนจากเรื่องทีอ่่าน 
 
นอกจากอ่านและเขยีน เราสามารถท ากจิกรรมฟังแลว้เขยีนไดอ้กีดว้ย หรอืด/ูฟังแลว้เขยีน (เช่น ดหูนงั
แลว้เขยีน) (ดกูจิกรรม 7.1 กจิกรรมเชื่อมโยงทกัษะ) 

 
ตามหลกัการของเวลาในกจิกรรม (time-on-task principle) ยิง่เราใชเ้วลาท ากจิกรรมมากเท่าไหร่ เรายิง่เก่ง
ขึน้เท่านัน้ ยิง่เราฝึกฝนมากเท่าไหร่ เราจะท าไดด้ยีิง่ขึน้ ทกัษะทัง้ 4 (ฟัง พดู อ่าน เขยีน) พฒันาไดเ้มื่อเรา
ฝึกฝนเป็นประจ า นอกจากทกัษะแลว้ความรูเ้รื่องค าศพัทแ์ละไวยากรณ์กพ็ฒันาดว้ย 
 



24  
 

 

ในสองบทก่อนหน้านี้ เราเน้นทีก่ารเรยีนดว้ยการใชภ้าษา ในบทต่อไปจะกล่าวถงึการเรยีนอกีรปูแบบหนึ่ง 
คอื การเรยีนแบบเจตนา (deliberate learning) ซึง่เป็นสายทีส่ามของสมดุลการเรยีนภาษา  
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บทท่ี 5 
กำรแบ่งกำรเรียนรู้ให้สมดลุ: กำรเรียนภำษำแบบเจตนำ 
 
การเรยีนแบบเจตนา (deliberate learning) นัน้ไดผ้ลดแีละคุม้ค่ามาก จงึเป็นสิง่ทีค่วรท า ซึง่รวมถงึการสอน
ของคร ูแต่ผูเ้รยีนตอ้งมสีว่นรบัผดิชอบการเรยีนของตนเอง 
 

• เรียนภำษำแบบเจตนำแบบไหนดี 
ผูเ้รยีนตอ้งบรหิารจดัการการเรยีนแบบเจตนาของตนเอง กจิกรรมทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืการใชบ้ตัรค า (ดกูจิกรรม 
5.1) เราตอ้งควบคุมตวัเองในการท ากจิกรรมนี้และใชบ้ตัรค าช่วยเพิม่พนูค าศพัทใ์หม่ๆ และทบทวนค าศพัท์
ทีรู่แ้ลว้ ครบูางคนอาจจะไม่สนบัสนุนวธินีี้เพราะเชื่อว่าการเรยีนค าศพัทต์อ้งเรยีนในบรบิทเท่านัน้ ซึง่เป็น
ความเชื่อทีผ่ดิ การเรยีนค าศพัทใ์นบรบิททีด่นีัน้คอืการรบัภาษาและใชภ้าษาแบบเน้นความหมายและพฒันา
ความคล่องแคล่ว ขณะทีก่ารเรยีนแบบบตัรค ากจ็ าเป็นเพราะไดผ้ลจรงิและคุม้ค่า บางคนคดิว่าการเรยีนแบบ
บตัรค านัน้มกีารแปลเป็นภาษาแม่ ท าใหก้ารคดิจะเป็นภาษาไทยมากกว่าภาษาต่างประเทศ มงีานวจิยัพบว่า
ค าศพัทใ์นภาษาแม่และภาษาต่างประเทศของผูเ้รยีนภาษาในระดบัตน้และกลางจะเกบ็ไวป้ะปนกนัในสมอง 
การใชบ้ตัรค า 2 ภาษาจงึเป็นการเรยีนแบบเจตนาทีค่วรท า 
 
นอกจากเรยีนดว้ยบตัรค า ควรเรยีนค าศพัทแ์ละไวยากรณ์ดว้ยคอนคอรด์๊านซ์ (ดบูทที ่2) ฝึกเขยีนตามค า
บอก (dictation) ถอดเสยีง (transcription) คดัลอกแบบมรีะยะเวลา (delayed copying) กจิกรรมพดูซ ้า (oral 
repetition) เพือ่ใหคุ้น้เคยกบัการใชภ้าษาในการพดูและเขยีน นอกจากนี้เราควรอ่านแบบละเอยีด (intensive 
reading) ดว้ยเครื่องอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น Kindle เพือ่ความสะดวกในการหาความหมายของค า 
 
กิจกรรม 5.1 บตัรค ำ 
บตัรค าเป็นขัน้ตอนหน่ึงในการเรยีนค าศพัท์ เป็นวธิเีรยีนแบบเจตนา (deliberate) ซึง่เป็นกจิกรรมการเน้น
ความรูท้างภาษา 
1. เขยีนค าศพัทท์ีเ่รยีนไวด้า้นหน่ึงของบตัรค าและเขยีนค าแปลไวอ้กีดา้นหนึ่ง เพือ่ทบทวนค าทีเ่จอซึง่ท า
ใหเ้ราเชื่อมโยงค าและความหมายของค าไดด้กีว่าการอ่านค าและความหมายไปพรอ้มๆ กนั 
2. เริม่ตน้ดว้ยค าจ านวนเพยีง 15 - 20 ค า การจ าค าศพัทย์ากๆครัง้ละไม่กีค่ าท าใหเ้ราไดท้บทวนบ่อยและ
มเีวลาท าความเขา้ใจ พอเริม่จ าไดด้กีค็่อยเพิม่จ านวนค าศพัทแ์ต่อย่าใหม้ากเกนิ 50 ค า เพราะจะมี
ค าศพัทช์ุดในชุดหน่ึงมากเกนิไปจนไม่สามารถทบทวนครบทุกค าในคราวเดยีว  
3. เวน้ระยะเวลาการทบทวน วธิทีีด่ทีีสุ่ดคอื หลงัจากดูค าศพัทค์ร่าวๆ จบหนึ่งครัง้ใหก้ลบัมาทบทวนอกี
ครัง้ภายในเวลาไม่กีน่าท ีแลว้ค่อยท าใหม่ในชัว่โมงถดัไป ครัง้ต่อไปในวนัรุ่งขึน้ ในสปัดาหถ์ดัไป ครัง้



26  
 

 

สุดทา้ยในสองสปัดาหถ์ดัไป การเวน้ระยะท่องจ าแบบนี้ไดผ้ลดกีว่าการใชเ้วลาท่องครัง้เดยีวเป็นชัว่โมงๆ 
ถา้ค านวณเวลาแลว้ทัง้สองวธิกีใ็ชเ้วลาพอกนัแต่ผลลพัธท์ีไ่ดน้ัน้ต่างกนั การเวน้ระยะเวลาการทบทวนนัน้
ไดผ้ลดกีว่าในระยะยาว 
4. สว่นค าศพัทย์าก ใหใ้ชเ้ทคนิคคยีเ์วริด์ (ดทูี ่5.1) ใหดู้การใชค้ าในบรบิทและสถานการณ์ต่างๆ ลอง
วเิคราะหร์ากศพัทข์องค านัน้ๆดว้ย ยิง่เราเขา้ใจค านัน้ๆ มากขึน้ เราจะสามารถจ าไดด้ขีึน้ 
5. ตรวจดวู่าค าทีส่ะกดใกลเ้คยีงกนัไม่ไดอ้ยู่ในชุดบตัรค าเดยีวกนั เช่น วนัในสปัดาห ์ไม่ควรน ามาเรยีนใน
บตัรค าชุดเดยีวกนั หรอืการท่องจ าเดอืน จ านวนนับ ค าตรงขา้ม ค าทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกนั ชุดค า
เกีย่วกบัเสือ้ผา้ ผลไม ้สว่นต่างๆ ของร่างกาย หรอืเครื่องใชใ้นหอ้งครวั การเรยีนค าศพัทแ์บบแบ่งตาม
ประเภทท าใหเ้ราสบัสนไดง้่ายกว่าเรยีนแบบคละกนั 
6.  ใหเ้ปลีย่นล าดบัค าในชุดบตัรค า เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้ราจ าความหมายของค าทีห่นึ่งเชื่อมโยงกบัค าถดัไป 
7.  อ่านออกเสยีงช่วยใหเ้ราจ าค าศพัทไ์ดใ้นระยะยาว 
8.  เขยีนวลหีรอืประโยคโดยใชค้ าทีเ่ราท่องจ า การน าค าทีท่่องจ าไปใชน้ี้มปีระโยชน์มากโดยเฉพาะ
ค ากรยิา เราจะเรยีนค าศพัท์บางค าไดด้เีมื่อใชเ้ป็นวล ี

 
5.1 เทคนิคคียเ์วิรด์ คืออะไร 
เทคนิคคยีเ์วริด์เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารวจิยัมาอย่างดแีลว้ว่าเหมาะสมกบัการเรยีนค าศพัท์ 
กจิกรรมนี้มขี ัน้ตอนดงันี้ 
ขัน้ท่ี 1 คดิถงึค าในภาษาไทย (หรอืภาษาอื่นๆ ทีรู่)้ ทีม่เีสยีงคลา้ยกบัค าศพัทห์รอืพยางคต์น้ของค า ถอื
เป็นคยีเ์วริด์ 
ขัน้ท่ี 2 คดิถงึภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหมายของค าศพัทแ์ละความหมายของคยีเ์วริด์ แลว้ใหน้ึกภาพตาม 
เทคนิคคยีเ์วริด์จะประกอบดว้ย 4 สว่น 
(1) ค าศพัทใ์นภาษาต่างประเทศ 
(2) คยีเ์วริด์ 
(3) ภาพทีเ่กี่ยวขอ้งกบัค าศพัทแ์ละคยีเ์วริด์ 
(4) ความหมายของค าศพัท์ 

ตวัอย่างต่อไปนี้จะใชล้ าดบัหมายเลขตามล าดบัใน
เทคนิคดา้นบน เช่น คนอนิโดนีเซยีตอ้งการ (4) จ า
ความหมายของค าว่า (1) “parrot” กใ็ห ้(2) นึกถงึค า
ว่า “parit” ซึง่แปลว่า *ditch แลว้ค่อยจนิตนาการถงึ
นกแกว้ใน ditch 
การใชค้ยีเ์วริด์ช่วยเชื่อมโยงรปู (เช่น parrot-parit)และ
ความหมายของค า (parrot-ditch) 
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ส าหรบัคนไทย สมมตวิ่าเราจะ (1) เรยีนค า
ว่า **“council” (2) ใหน้ึกถงึค าว่า “ขา้วสาร” 
ซึง่หมายถงึ ขา้วทีย่งัไม่ไดหุ้ง (3) คดิถงึ
ภาพของขา้วสารทีเ่ชื่อมโยงกบัความหมาย
ของ “council” (4) ซึง่ท าใหเ้ราเชื่อมโยง
ความหมายกบัรูปของค าว่า “council” ได ้

 
การเรยีนค าศพัทด์ว้ยเทคนิคคยีเ์วริด์นัน้ไดผ้ลดเีพราะสมองเราตอ้งประมวลผลขอ้มลูของค าทีเ่รยีน
มากกว่าการท่องจ าแบบทัว่ไป ขอ้จ ากดัของกจิกรรมนี้คอืจนิตนาการของคุณเท่านัน้ คยีเ์วริด์ไม่
จ าเป็นตอ้งเสยีงเหมอืนค าเป้าหมายในภาษาต่างประเทศทีเ่ราจะเรยีน แลว้กไ็ม่จ าเป็นตอ้งเหมอืนทัง้ค าก็
ได ้เพยีงแค่เสยีงพอ้งกบัค าเป้าหมายในภาษาต่างประเทศกพ็อแลว้ งานวจิยัพบว่าการเรยีนดว้ยเทคนิค
คยีเ์วริด์ไดผ้ลดกีว่าการเรยีนแบบเจตนา (deliberate learning) ถงึ 25%  
(อา้งองิจาก พอล เนชัน่ (2008) Teaching Vocabulary: Strategies and Techniques: Boston: Heinle 
Cengage Learning) 

*ditch หมายถงึ ทอ้งร่อง 
**council หมายถงึ ประชุมปรกึษาหารอื 
 

• เรำควรเรียนวลีอย่ำงไร 
ค ามกัปรากฏร่วมกนัเป็นกลุ่ม เรยีกว่าวล ีซึง่สว่นมากมคีวามหมายใกลเ้คยีงกบัค าต่างๆ ในวลนีัน้ เช่น ค าว่า 
next week, sick o’clock, strong tea, in a minute มวีลจี านวนหน่ึงทีค่วามหมายของวลกีแ็ทบจะไม่
เกีย่วกบัความหมายของค าแต่ละค าในวลมีารวมกนั เช่น kill two birds with one stone, see the light at 
the end of the tunnel, you know, for instance, think about และมวีลจี านวนไม่มากนกัทีค่วามหมายไม่ได้
เกีย่วขอ้งกบัค าในวลเีลยเช่น at all, of course, as well, by and large, raining cats and dogs 
 
มกีารนิยามวลปีระเภทต่างๆ นี้ว่า idiom, collocation, multiwords unit, figuratives, lexical bundles เรา
ควรเรยีนรูค้ าพวกนี้เพราะท าใหก้ารใชภ้าษาของเราถูกตอ้งและคล่องแคลว่มากขึน้ โดยอาจใชว้ธิตี่อไปนี้ 
1. ฝึกวเิคราะหค์วามหมายของสว่นต่างๆ ในค า ส าหรบัวล ี(หรอื phrase/clause) ทีม่คีวามหมายแฝง เราคง
ตอ้งคดิถงึความหมายตรงและความหมายแฝง เช่น ความหมายตรงของ gave me the green light คอื ไฟ
จราจร แต่ความหมายแฝงหมายถงึการอนุญาตใหเ้ดนิหน้าท าบางอย่างต่อไป 
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2. ดรูปูของวล ีซึง่ประมาณ 20% ของค ามกัเป็นค าพอ้งรปู เช่น leading light, baby boom, head held high 
หรอืค าพอ้งเสยีง เช่น blue moon ค าคลอ้งจอง เช่น when the cat’s away, the mice will play ค าซ ้า เช่น 
by and by หรอื ค าคลอ้งจองสัน้ๆ เช่น last grasp 
3. ลองคน้หาทีม่าของวลแีปลกๆ เช่น toe the line หรอื cut and run 
วลกีเ็หมอืนค า มวีลจี านวนหนึ่งทีเ่ราพบไดบ้่อยๆ และอกีจ านวนมากทีเ่ราไม่ค่อยไดพ้บ (ดทูี ่หมายเหตุ 2.1 
ค าทุกค ามคีวามส าคญัเท่ากนัหรอืไม่) เราสามารถตรวจสอบว่าพบวลตี่างๆ นี้ไดบ้่อยแค่ไหนโดยดจูาก
โปรแกรมคอนคอรด์๊านซ์ 
 

• เรำควรเรียนค ำศพัท์ท่ีเช่ือมโยงกนัหรือไม่ 
ฟังดแูลว้กเ็ป็นความคดิทีด่ทีีจ่ะเรยีนค าศพัทท์ีเ่ชื่อมโยงกนัในเวลาเดยีวกนั ซึง่จะมปีระโยชน์หรอืไม่นัน้ 
ขึน้อยู่กบัความสมัพนัธข์องค าสองค า ค าทีม่คีวามหมายเหมอืนกนัเช่น embarrass-humiliate, prevent-
protect ค าตรงขา้ม เช่น hot-cold, long-short หรอืชุดค า เช่น วนัในสปัดาห ์ส ีผลไม ้เสือ้ผา้เครื่องนุ่งห่ม
ต่างๆ หรอืแมก้ระทัง่สว่นต่างๆ ของร่างกายนัน้ พบว่าไมค่วรเรยีนแบบชุดค า การเรยีนแบบชุดค าท าให้
ค าศพัทย์ากขึน้ไปอกี 50% ถงึ 100% เลยทเีดยีว ความหมายของรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ คอื เราจะตอ้งเสยีเวลา
ท่องจ าค าเพิม่เป็นสองเท่าเมื่อเทยีบกบัการเรยีนแบบแยกสว่น แมแ้ต่การเรยีนรูค้ านามของสิง่ทีม่รีูปร่าง
ใกลเ้คยีงกนั เช่น apple-orange กจ็ าไดย้ากกว่า สิง่ทีม่รีูปร่างต่าง banana-orange 
 
การจดัชุดค าเพือ่จดจ าทีช่่วยใหเ้ราเรยีนรูไ้ดง้่าย ควรเป็นชุดค าทีม่าจากสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งกนั เช่น frog, pond, 
green, slimy, hop, croak จงึแนะน าว่าควรน าค าศพัทท์ีไ่ดจ้ากการอ่านมาท าเป็นบตัรค า   
 
การเรยีนเป็นชุดค าทีม่กีารสะกดใกลเ้คยีงกนันัน้ นอกจากเราตอ้งใชเ้วลาเรยีนมากกว่าแบบแยกกนัแลว้ เรา
อาจจะสบัสนดว้ย เช่น Tuesday กบั Thursday ท าใหเ้ราจ าสบัสนไดม้ากกว่า Tuesday กบั Sunday เพราะ 
Tuesday กบั Thursday นัน้ขึน้ตน้ดว้ย T แลว้ลงทา้ยดว้ย s กบั day เหมอืนๆกนั   
 
จงึแนะน าว่าใหแ้ยกเรยีนค าทีส่ะกดใกลเ้คยีงกนัจะไดผ้ลดกีว่า 
 
กิจกรรม 5.2 กำรถอดรหสั 
กจิกรรมถอดรหสัคอืการบนัทกึเสยีงพดูสัน้ๆ โดยการฟังซ ้าๆ เพือ่จดบนัทกึค าทุกค าทีไ่ดย้นิ ความยาวไม่
ควรเกนิ 100 ค า แนะน าใหเ้ลอืกฟังเสยีงทีม่บีทพดูอยู่แลว้เพือ่ใหเ้ราสามารถตรวจสอบว่าถอดรหสัได้
ถูกตอ้งหรอืไม่ เวลาทีเ่ราฟังซ ้า อาจจะหยุดเป็นช่วงเพือ่ฟังเฉพาะบางจุดใหช้ดัเจน 
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กจิกรรมการเรยีนแบบเจตนา (deliberate) ใชฝึ้กทกัษะการฟังและท าใหรู้ว้่าเราจ าค าศพัทห์รอืวลไีดม้าก
น้อยแค่ไหน 

 
 
กิจกรรม 5.3 กำรอ่ำนแบบละเอียด 
การอ่านแบบละเอยีดเป็นการจดจ่อกบัลกัษณะการใชภ้าษาในบรบิทต่างๆ 
 
การอ่านแบบละเอยีดตอ้งอ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยใชพ้จนานุกรมช่วยบา้ง เป้าหมายคอืเราค่อยๆ ท า
ความเขา้ใจความหมายของสว่นทีอ่่านไม่เขา้ใจในครัง้แรก เราจะอ่านคนเดยีวหรอือ่านกบัเพือ่นหรอืครู 
รวมทัง้การแปลบางสว่นกช็่วยใหเ้ขา้ใจไดก้ระจ่างขึน้ 
 
วธิอี่านแบบเขม้ขน้อกีแบบหนึ่งส าหรบัคนทีอ่่านคนเดยีวคอืการอ่านซ ้าๆ แลว้เน้นท าความเขา้ใจบทความ
ทลีะสว่น เช่น เน้นทีค่ าศพัท์ใหม่และอ่านจบัใจความในการอ่านครัง้แรก พออ่านครัง้ทีส่องกเ็น้นทีก่ลุ่มค า
หรอืวลทีีน่่าจะน าไปใชใ้นการพดูหรอืเขยีนได้ อ่านครัง้ทีส่ามกเ็น้นศกึษาค า ค าทีใ่ชเ้พือ่แสดงความเกีย่ว
พนัทางไวยากรณ์ (function words) เช่น ค าบุพบท หรอื ค าน าหน้านาม (article) ประโยชน์ของการอ่าน
แบบละเอยีดนี้คอื เวลาทีอ่่านเราจะเน้นทีค่วามหมายและ ค าแสดงเนื้อหา (content words) พอเราเขา้ใจ
เนื้อหา เรากส็ามารถเน้นทีว่ธิกีารใชภ้าษาซึง่เหมาะกบัการเรยีนภาษา โดยสามารถใชก้บัการฟังไปอ่าน
ไปหรอืการดรูายการทวีหีรอืภาพยนตร์ 

 
 
 
 
 
กิจกรรม 5.4 คดัลอก 
เลอืกบทอ่านทีส่นใจและมคีวามยาวประมาณ 200 ค า (20 บรรทดั) ลองอ่านแลว้เปิดหาความหมายของ
ค าทีไ่ม่ทราบ จากนัน้ดทูี ่4-5 ค าแรกของบรรทดั พยายามจ าใหไ้ด ้แลว้เขยีนลงในกระดาษโดยไม่ดบูท
อ่าน ค่อยๆ คดัลอกทลีะน้อย อาจเพิม่จ านวนค าทีค่ดัลอกในครัง้ถดัไป ประโยชน์ของกจิกรรมนี้คอืการฝึก
จ าวลยีาวๆ ก่อนทีจ่ะเขยีนลงกระดาษ 
 
กจิกรรมแบบจดจ่อนี้ช่วยฝึกลายมอืและความจ าเรื่องวลี 
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กิจกรรม 5.5 กำรฝึกสะกดค ำ 
ถา้ภาษาต่างประเทศทีเ่รยีนใชต้วัอกัษรหรอืระบบการเขยีนทีแ่ตกต่างจากภาษาไทย เราควรศกึษาระบบ
การเขยีนนัน้ใหเ้ขา้ใจ 
 
วธิหีนึ่งทีไ่ดผ้ลดคีอืเขยีนค าหรอืวลทีีต่อ้งการฝึกเป็นรายการไวด้า้นซ้ายมอื ถา้ระบบการเขยีนใชว้ธิผีสม
อกัษร (ซึง่ต่างจากภาษาจนี) ใหเ้ขยีนตวัอกัษรแรกของค าไวห้ลงัค านัน้ เช่น 
rhythm r 
agree a 
common c 
มว้นกระดาษใหม้องเหน็เฉพาะตวัอกัษรตวัแรกทีเ่ขยีนรอไว้ จากนัน้ใหเ้ตมิตวัอกัษรทีเ่หลอืจนครบเป็นค า 
rhythm rhythm 
agree agree 
common common 
คลีก่ระดาษออกแลว้ตรวจการสะกด ใหท้ าซ ้าอกีรอบ โดยเขยีนอกัษรตวัแรกของค ามว้นกระดาษใหเ้หลอื
แค่ตวัอกัษรทีเ่ขยีนใหม่ เตมิอกัษรทีเ่หลอื ตรวจทาน ท าซ ้าไปเรื่อยๆ จนหมดบรรทดั 

 
● เรำควรเรียนรู้วิธีออกเสียงอย่ำงไร 

การเรยีนรูว้ธิอีอกเสยีงใหช้ดัเจนเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ในการเรยีนภาษา  
 
การออกเสยีงใหช้ดัเจนท าใหผู้ฟั้งทีเ่ป็นเจา้ของภาษาเขา้ใจเรามากขึน้ และซาบซึ้งในความพยายามของเรา 
ซึง่การเรยีนเรื่องการออกเสยีงนัน้กเ็หมอืนความรูเ้กีย่วกบัภาษาในดา้นอื่นๆ กล่าวคอืเราจะเขา้ใจการออก
เสยีงมากขึน้ไดโ้ดยการฟังบ่อยๆ (การรบัภาษา meaning-focus input) การพดู (การใชภ้าษา meaning-
focus output) การเรยีนเกีย่วกบัหลกัการออกเสยีง (การเรยีนโดยเน้นหลกัภาษา language-focused 
learning) รวมทัง้การฝึกฝนใหต้นเองมคีวามคล่องแคล่วในการฟังและพดูหวัขอ้งา่ยๆ ทีเ่ป็นเรื่องใกลต้วั 
(พฒันาความคล่องแคล่ว fluency development) ส าหรบัเดก็เลก็นัน้ แทบไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเน้นเรื่อง
หลกัการออกเสยีง (การเรยีนโดยเน้นหลกัภาษา  language-focused learning) ส าหรบัเดก็ๆ นัน้ใหเ้วน้การ
เรยีนหลกัภาษา แลว้มุ่งพฒันาการออกเสยีงจากอกี 3 สายกพ็อ 
     
ผูเ้รยีนทีเ่ลยช่วงวยัเดก็มาแลว้ ตอ้งใชค้วามพยายามมากพอสมควรทีจ่ะพฒันาส าเนียงใหใ้กลเ้คยีงเจา้ของ
ภาษาทีสุ่ด เราจงึควรจะเน้นไปทีก่ารออกเสยีงทีผู่ฟั้งฟังเขา้ใจกพ็อแลว้ ส าหรบัผูเ้รยีนกลุ่มน้ีคุณภาพการ
ออกเสยีงขึน้อยู่กบัโอกาสทีไ่ดใ้ชภ้าษา จ านวนชัว่โมงทีฝึ่กฝนและความตัง้ใจในการฝึกฝน 
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การฝึกฝนการออกเสยีงนัน้ประกอบดว้ยหลายปัจจยั ประการแรก ตอ้งรูว้่าเสยีงใดทีอ่อกไดย้าก ซึง่จะขึน้อยู่
กบัความแตกต่างระหว่างภาษาแม่ของเราและภาษาทีเ่ราก าลงัเรยีนรู้ ประการทีส่อง ตอ้งเรยีนรูแ้ละฝึกเสยีง
ทีอ่อกเสยีงยากดว้ยการพดูค าสัน้ๆ ไม่กีพ่ยางค ์การเรยีนรูว้ธิกีารออกเสยีงนัน้เรยีกว่าสรรีสทัศาสตร ์
(articulatory phonetics) ยกตวัอย่างเช่น ผูเ้รยีนภาษาองักฤษมกัประสบปัญหาในการออกเสยีงตน้ค าว่า 
the, this, there, that ซึง่แตกต่างกนัเลก็น้อย หากเราทราบว่าเสยีงนัน้เป็นเสยีงกอ้ง (voiced) หรอืเสยีงไม่
กอ้ง (voiceless) และสว่นต่างๆ ในช่องปากท าใหเ้กดิเสยีงไดอ้ย่างไรกจ็ะท าใหเ้ราเขา้ใจวธิกีารออกเสยีง
มากขึน้ ซึง่เสยีงตน้ค าว่า the นัน้เป็นเสยีงกอ้ง (voiced) หรอืเสยีงทีเ่สน้เสยีงสัน่ และเป็นเสยีงเสยีดแทรก 
(fricative) หรอืเสยีงทีล่มผ่านฟันบนและลิน้ 
หลงัจากทีเ่ราออกเสยีงยากๆ เป็นพยางคเ์ดีย่วไดแ้ลว้ เราตอ้งฝึกออกเสยีงร่วมกบัค าอื่นๆ ทีม่กัเกดิร่วมกนั 
รวมทัง้การฝึกออกเสยีงแบบวลแีละประโยคสัน้ๆ ไม่แนะน าใหฝึ้กออกเสยีงแบบบดบดิลิน้หรอืลิน้พนักนั 
(tongue twisters) เพราะขนาดเจา้ของภาษาเองยงัพบว่าออกเสยีงไดย้ากมาก ผูส้อนมสีว่นส าคญัในการ
ช่วยออกเสยีงแต่ละเสยีง สว่นการฝึกฝนออกเสยีงนัน้อาจใชเ้สยีงทีป่ระดษิฐจ์ากคอมพวิเตอรซ์ึง่สามารถลด
ความเรว็ได ้เช่น โปรแกรมฟรทีีช่ื่อว่า  Audacity นอกจากนี้ การฝึกพดูตามคลปิจากภาพยนตรก์เ็ป็นวธิทีีด่ี
เช่นกนั เราควรเน้นไปทีก่ารเรยีนรูเ้รื่องออกเสยีงตัง้แต่เริม่เรยีนภาษาเนื่องจากการแก้ไขใหอ้อกเสยีงถูกตอ้ง
ในภายหลงันัน้ท าไดย้าก   
 

• เรำเรียนไวยำกรณ์ (และอ่ืนๆ) อย่ำงไร    
เนื้อหาสว่นใหญ่ของหนงัสอืเล่มนี้ มุ่งเน้นไปทีห่ลกั 4 สาย คอืการมสีมดุลในการเรยีนรูแ้ต่ละประเภทใน
สดัสว่นเท่าๆ กนั (1) เรยีนรูผ้่านการรบัภาษา  (2) เรยีนรูผ้่านการใชภ้าษา (3) เรยีนรูอ้ย่างจดจ่อ และ (4) 
ฝึกความคล่องแคล่วดว้ยการรบัภาษาและใชภ้าษา  หลกัการ  4 สายช่วยใหเ้ราเขา้ใจวธิเีรยีนไวยากรณ์ 
ค าศพัท ์หรอืพดูภาษาต่างประเทศ ยกตวัอย่างเช่น ในการเรยีนไวยากรณ์ คนทัว่ไปมกัคดิว่าเราตอ้งรูจ้กั
ชนิดของค า (parts of speech) การอธบิายโครงสรา้งทางไวยากรณ์ (grammatical construction) และการ
แกไ้ขจุดผดิ ซึง่ทัง้หมดนี้เป็นการเรยีนรูแ้บบเจตนา (deliberate learning) เท่านัน้ การเรยีนไวยากรณ์
จ าเป็นตอ้งมกีารใชภ้าษาควบคู่ไปดว้ย 
 
เราเรยีนไวยากรณ์ผ่านการฟังและการอ่านได ้เมื่อเราเจอโครงสรา้งทางไวยากรณ์บ่อยๆ ซ ้าๆ จากการฟัง
และการอ่าน เรากจ็ะเรยีนรูโ้ดยแทบไม่ตอ้งใสใ่จว่าโครงสรา้งคอือะไรเลยดว้ยซ ้า บางครัง้การเรยีนไวยากรณ์
อาจเป็นการศกึษาว่า วลหีรอืค ามาเกดิร่วมกนัในรูปแบบใดไดบ้า้ง เมื่อเราฟังและอ่านมากขึน้ เรากม็โีอกาส
พฒันาความรูท้างไวยากรณ์มากขึน้ดว้ย  
 
เราเรยีนไวยากรณ์ผ่านการพดูและการเขยีนได ้เวลาทีพ่ดูหรอืเขยีน เราจะพบว่ายงัขาดความรูเ้รื่องอะไร 
แลว้ต่อมากจ็ะใหค้วามส าคญักบัสิง่นัน้ๆ ไดจ้ากการฟังและอ่าน หมายความว่าการไดพ้ดูและเขยีนท าใหเ้รา
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เรยีนรูจ้ากการฟังและอ่านมากขึน้เพือ่น ามาใช ้นอกจากนี้เรายงัเรยีนไวยากรณ์ไดจ้ากการลองใชว้ลหีรอื
โครงสรา้งใหม่ๆ ทีพ่บในภาษาพดูหรอืเขยีน ซึง่เรามกัจะน าโครงสรา้งภาษาไทยมาปะปน  การใชไ้วยากรณ์
วธินีี้ถงึจะมผีดิพลาดบา้ง แต่มคีวามส าคญัในแงข่องการเรยีนรูเ้ป็นอย่างยิง่   
  
เราสามารถเรยีนไวยากรณ์แบบจดจ่อโดยการศกึษาและท่องจ าวลแีละประโยคทีม่กัใชบ้่อยๆ แต่กต็อ้งมี
สดัสว่นไม่เกนิหนึ่งในสีข่องเวลาในการเรยีนรู้ กจิกรรมทีน่่าสนใจในการเรยีนไวยากรณ์ ไดแ้ก่ การเตมิ
โครงสรา้งในตาราง (substitution table) การใหค้ าแนะน าและขอ้ควรแกไ้ขเมื่อผูเ้รยีนผลติงานเขยีนหรอืพดู 
กจิกรรมเขยีนตามค าบอก (dictation) และการอธบิายแบบงา่ยๆ เกีย่วกบัลกัษณะส าคญัต่างๆ ทาง
ไวยากรณ์  
  
นอกจากการเรยีนไวยากรณ์จากการรบัภาษา (meaning-focused input) และการใชภ้าษา (meaning-
focused output) เรายงัเรยีนดว้ยการฝึกความคล่องแคล่ว (fluency development) ซึง่ประกอบดว้ยการฝึก
ท าแบบฝึกหดัทีไ่ม่ยากเกนิไปเพือ่ใหเ้รามพีืน้ฐานทีด่ ีมกี าลงัใจฝึกฝนสม ่าเสมอ   
 

● เรำเรียนค ำศพัท์อย่ำงไร 
หลกัการ 4 สายน ามาใชใ้นการเรยีนค าศพัทใ์นลกัษณะเดยีวกบัการเรยีนไวยากรณ์ ทกัษะการฟัง การพดู 
การอ่าน และการเขยีน เราควรเรยีนค าศพัทด์ว้ยการรบัภาษา (meaning-focused input) การใชภ้าษา 
(meaning-focused output) การเรยีนหลกัภาษา (language-focused learning) และ การพฒันาความ
คล่องแคล่ว (fluency development) กจิกรรมทีท่ ากเ็ป็นกจิกรรมทีเ่น้นการสือ่สารซึง่ผูเ้รยีนจะตอ้งท าความ
เขา้ใจกบัสารทีร่บัและสง่ โดยกจิกรรมเหล่านี้ตอ้งอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกบัระดบัความสามารถ  
 
การเรยีนค าศพัทแ์บบเจตนา (deliberate learning) ประกอบดว้ยการเรยีนค าศพัท์ทีไ่ม่รูจ้กั (โดยเฉพาะการ
เรยีนดว้ยบตัรค าสองภาษา) การเรยีนค าศพัท์จากการอ่านแบบละเอยีด (intensive reading) โดยครเูป็นผู้
ช่วยเหลอืหรอืเปิดหาความหมายจากดกิชนันาร ีการไดค้ าแนะน าจากครเูมื่อพดูหรอืเขยีน และเทคนิคการ
เรยีนแบบเจตนา เช่น การเดาความหมายจากบรบิท การใชบ้ตัรค า การวเิคราะหห์น่วยค า และการใช้
ดกิชนันาร ี 
 
เราน าหลกั 4 สายไปใชใ้นการเรยีนทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนได ้โดย 3 สายของหลกัการ
นี้เป็นกจิกรรมดา้นการสือ่สาร ความแตกต่างระหว่างการเรยีนทกัษะต่างๆ กค็อืการโฟกสัทีก่ารรบัภาษา 
(listening and reading) หรอืการใชภ้าษา (speaking and writing) และวธิกีารการเรยีนแบบเจตนา 
(deliberate learning) ทีเ่น้นไปทีท่กัษะใดทกัษะหนึ่ง    
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กจิกรรมการเรยีนแบบเจตนาเป็นกจิกรรมทีเ่รามกันึกถงึเมื่อเรยีนภาษาต่างประเทศ แต่การเรยีนแบบเจตนา
นัน้เป็นเพยีงแค่สว่นหนึ่งของคอรส์เรยีนภาษาทีด่แีละไม่ควรทีจ่ะใชเ้วลากบักจิกรรมลกัษณะน้ีมากเกนิไป 
 
ในบทถดัไปจะกล่าวถงึการพฒันาความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา 
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บทท่ี 6  
สร้ำงสมดลุกำรเรียนและควำมคล่องแคล่วในกำรใช้ภำษำ 
 
ตามหลกัการทีก่ล่าวมานัน้ เราควรสรา้งสมดุลในการเรยีน ซึง่ไดก้ล่าวถงึการเรยีนผ่านการรบัภาษา (การฟัง
และการอ่าน) ในบทที ่3 การเรยีนผ่านการใชภ้าษา (การพดูและการเขยีน) ในบทที ่4 รวมทัง้การเรยีนแบบ
เจตนาทีก่ล่าวไปแลว้ในบทที ่5 และในบทนี้จะกล่าวถงึสายทีส่ ี ่นัน่กค็อื ความคล่องแคล่ว 
 
ความคล่องแคล่วคอืการท าสิง่ทีท่ าไดแ้ลว้ใหด้ทีีสุ่ด เราควรจะมคีวามคล่องแคล่วตัง้แต่การใชภ้าษาในระดบั
เบือ้งตน้ทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้ เช่น เมื่อเรยีนเรื่องตวัเลข เราควรจะพดูออกเสยีงไดแ้ละเมื่อไปซือ้สนิคา้กค็วรจะ
อ่านราคาสนิคา้ได ้  
 
แนวคดิการเกี่ยวกบัความคล่องแคล่วนัน้มอียู่มากมาย อาท ิความคล่องแคล่วในการใชภ้าษาคอืการรูม้ากพอ
และดพีอ หรอืการเลอืกใชค้ าหรอืวลทีีถู่กตอ้งและเหมาะกบักาละเทศะ แต่ความคล่องแคล่วในทีน่ี้หมายถงึ
ความรวดเรว็ในการใชแ้ละเขา้ใจภาษา อาจจะดเูป็นเรื่องงา่ยๆ แต่เป็นเป้าหมายของการเรยีนรูท้ีส่ าคญัอย่าง
ยิง่ 
 
แลว้เราจะพฒันาความคล่อแคล่วอย่างไร กจิกรรมทีส่ง่เสรมิความคล่องแคล่วประกอบดว้ย 4 ประการดงันี้  

1. มเีนื้อหาทีไ่ม่ยาก เราเขา้ใจค าศพัทแ์ละโครงสรา้งประโยคได้ 
2. ท าใหเ้ราฝึกฝนเพือ่เพิม่ความเรว็ได้  
3. มแีบบฝึกหดัจ านวนมาก 
4. มุ่งเน้นการรบัสง่สาร 

 
ในล าดบัถดัไป เป็นกจิกรรมทีช่่วยพฒันาความคล่องแคล่วของการฟัง พดู อ่าน และเขยีน 
 

● กำรพฒันำควำมคล่องแคล่วในกำรฟัง 
ความคล่องแคล่วในการฟังนัน้พฒันาไดไ้ม่ยาก เช่น ใชเ้ครื่องอดัเสยีงทีส่ามารถอดัเสยีงทีพ่ดูชา้ๆ ไปจนถงึ
พดูค่อนขา้งเรว็เหมอืนปกตไิด ้หรอืโปรแกรมทีใ่ชฟั้งเสยีงแบบ Windows Flash (ทีก่ดปุ่ ม เล่น และเลอืก 
enhancement ได)้ วธิทีีม่ปีระโยชน์วธิหีนึ่งคอืการฟังเสยีงของสิง่ที่เราสามารถอ่านไปดว้ยได ้ซึง่ไม่ควรจะ
ยาวมากเกนิไป น่าจะมคีวามยาว 200 - 300 ค ากเ็พยีงพอแลว้ ขัน้ตอนแรก ใหอ้่านเน้ือหาใหล้ะเอยีดและท า
ความเขา้ใจ จากนัน้กฟั็งเสยีงโดยอ่านเนื้อหาไปดว้ย อาจจะตัง้ค่าใหเ้สยีงพดูชา้ลง หลายวนัต่อจากนัน้ ให้
เพิม่ความเรว็ของเสยีงทีฟั่งจนใกลเ้คยีงกบัการพดูคุยปกต ิ
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เราอาจเลอืกฝึกฟังซ ้าๆ (โดยไม่ตอ้งเพิม่ความเรว็) จากการดูภาพยนตรส์ัน้หรอืภาพยนตรท์ีม่ซีบัไตเติล้ การ
ท าซ ้าๆ เป็นเรื่องส าคญัในการพฒันาความคล่องแคล่วเพราะเมื่อเราฟังเรื่องเดมิบ่อยๆ กจ็ะรูส้กึว่าท าไดง้า่ย
ขึน้ และการท าซ ้าเป็นการฝึกฝนอย่างหนึ่ง 
กิจกรรมท่ี 6.1 กำรฟังซ ำ้ 
ใหอ้ดัเสยีงการบอกจ านวนจาก 1 ถงึ 10 แบบไม่เรยีงล าดบั เช่น 6, 3, 8, 1, 7, 10, 2, 9, 4, 5, 3, 10, 3, 
6 ใหม้เีสยีงจ านวนเดยีวกนัหลายครัง้ในล าดบัต่างกนั เพือ่ใหเ้ราฝึกฟังจ านวนเดมิซ ้าไปซ ้ามาโดยไม่ตอ้ง
สนใจล าดบัของแต่ละจ านวน เขยีนเรยีงล าดบัจ านวน 1 - 10 ลงในกระดาษและชีท้ีจ่ านวนทีไ่ดย้นิ เมื่อ
เริม่ตน้ใหฟั้งการบอกจ านวนชา้ๆ แลว้ค่อยเพิม่ความเรว็และฝึกฟังบ่อยๆ จะไดผ้ลดทีีสุ่ดถา้เราสามารถฝึก
ฟังเฉพาะจ านวนตวัเลขซ ้าไปซ ้ามาไดห้ลายวนั  
 
กจิกรรมนี้ใหเ้ราฝึกท าซ ้าๆ และค่อยๆ เพิม่ความเรว็ของเสยีงพดูซึง่ช่วยพฒันาความคล่องแคล่วในการฟัง
รวมทัง้ความเขา้ใจเรื่องตวัเลข นอกจากนี้เรายงัสามารถใชว้ธิเีดยีวกนัน้ีฝึกเรื่องวนัในสปัดาห์ เดอืนต่างๆ
ในปี การทกัทาย ชื่ออาหาร และอื่นๆ อกีมากมาย 

 
● กำรพฒันำควำมคล่องแคล่วในกำรพดู 

การฝึกพดูใหค้ล่องแคล่วนัน้ท าไดโ้ดยการฝึกพดูซ ้าๆ เช่นในกจิกรรม 4/3/2 
กิจกรรม 6.2  4/3/2  
พดูเกีย่วกบัหวัขอ้งา่ยๆ ประมาณ 4 นาท ีโดยทีผู่ฟั้งไม่พดูแทรกหรอืถามค าถาม จากนัน้ใหพ้ดูเรื่องเดมิ
ซ ้าใหผู้ฟั้งคนที ่2 แต่จ ากดัเวลาลงเหลอื 3 นาท ีรอบสุดทา้ยใหพ้ดูเรื่องเดมิซ ้าใหผู้ฟั้งคนที ่3 และจ ากดั
เวลาลงเหลอื 2 นาท ี
 
กจิกรรม 4/3/2 ท าใหก้ารพูดของเราคล่องแคล่วขึน้ เป็นการฝึกฝนเรื่องง่ายๆ (พดูหวัขอ้ทีใ่กลต้วัมากๆ)
ความกดดนัทีต่อ้งพูดใหเ้รว็ขึน้ (เนื่องจากถูกจ ากดัเวลา) ระยะเวลาทีฝึ่ก (4+3+2 นาท)ี และการมุ่งเน้น
สือ่สาร (ใหก้บัผูฟั้ง 3 คน) หากใชว้ธินีี้กบัผูเ้รยีนระดบัตน้ กอ็าจจะลดเวลาลงจาก 4/3/2 เป็น 3/2/1½ การ
ลดเวลาลงนัน้ช่วยเพิม่ความคล่องแคล่ว สว่นการพดูซ ้าท าใหใ้ชภ้าษาไดถู้กตอ้งและมคีวามซบัซอ้นมาก
ขึน้ 
ถา้คุณเรยีนภาษาดว้ยตนเอง กค็งจะหาคนฟังหลายๆ คนไม่ได ้แต่กย็งัฝึกพดูแบบน้ีโดยไม่ตอ้งมคีนฟัง 
 

● กำรพฒันำควำมคล่องแคล่วในกำรอ่ำน 
ความคล่องแคล่วในการอ่านคอืสามารถอ่านในใจและเขา้ใจเรื่องทีอ่่านไดด้ว้ยความเรว็ประมาณ 250 ค าต่อ
นาท ี
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เราฝึกอ่านใหค้ล่องแคล่วดว้ยการอ่านเรื่องงา่ยๆ ในการเรยีนภาษาองักฤษ เราสามารถฝึกอ่านขอ้เขยีนทีใ่ช้
ค าศพัทเ์บือ้งตน้ (ประมาณ 1,000 - 2,000 ค า) และใชไ้วยากรณ์ทีไ่ม่ซบัซอ้น (ดทูีเ่วบ็ไซต์ Sonia Millett) 
(กจิกรรม 6.4) ขอ้เขยีนแต่ละเรื่องจะมคีวามยาวใกลเ้คยีงกนัและมคี าถามวดัความเขา้ใจประกอบทา้ยเรื่อง 
เมื่ออ่านจบแต่ละเรื่องใหจ้ดบนัทกึเวลาทีอ่่านไว้ รวมคะแนนจากการตอบค าถามใสใ่นแผนภูม ิใหอ้่านสกั 20 
เรื่องโดยแบ่งเป็นสปัดาหล์ะ 2-3 เรื่อง วธิเีรยีนนี้ท าใหค้วามเรว็ในการอ่านเพิม่ขึน้มากกว่า 50% เลยทเีดยีว 
คุณอาจจะอ่านเรว็ขึน้เป็นสองเท่าจากทีเ่คยท าได้ แต่ไม่ควรเร่งอ่านเรว็จนเกนิไป ใหฝึ้กความเรว็ในการอ่าน
ทีใ่กลเ้คยีงกบัเจา้ของภาษา นัน่คอืประมาณ 250 ค าต่อนาท ี
 
อกีวธิหีนึ่งในการฝึกอ่านใหเ้รว็ขึน้ คอือ่านเรื่องทีง่่ายมากๆ ถา้ภาษาทีคุ่ณเรยีนมหีนงัสอืฝึกอ่าน graded 
readers (ซึง่สว่นมากเราจะพบในหนงัสอืภาษาองักฤษ) จะช่วยใหม้โีอกาสฝึกอ่านเรื่องทีไ่ม่ยากเกนิไป 
เพราะมกีารจ ากดัวงค าศพัท์ไว ้
 
แต่ถา้หาหนงัสอืฝึกอ่าน graded readers ไม่ไดจ้รงิๆ ใหฝึ้กอ่านเรื่องเดมิซ ้าๆ แทน 
กิจกรรม 6.3 กำรอ่ำนซ ำ้ 
การอ่านซ ้าคอืการอ่านเรื่องเดมิอย่างน้อย 3 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ใหล้ดเวลาทีใ่ชใ้นการอ่าน เราอาจอ่านซ ้า
โดยการอ่านออกเสยีงโดยตัง้เป้าหมายว่าจะอ่านให้ได ้150 ค าต่อนาท ีแต่ถา้เป็นการอ่านในใจ ให้
พยายามอ่านใหไ้ด ้250 ค าต่อนาท ี
 
จุดส าคญัของการอ่านซ ้าคอืเราตอ้งเขา้ใจเรื่องทีอ่่าน การอ่านอย่างคล่องแคล่วนัน้ตอ้งมคีวามเขา้ใจเรื่องที่
อ่านประกอบดว้ย 

 
กิจกรรม 6.4 : กำรอ่ำนเรว็ 
การอ่านเรว็มกัเป็นการอ่านชุดหนงัสอืฝึกอ่านทีป่ระกอบดว้ยเรื่องต่างๆประมาณ 20 เรื่อง ทีม่คีวามยาก
งา่ยพอๆกนั และมคี าถามแบบตวัเลอืกเพือ่ทดสอบความเขา้ใจในการอ่าน เรื่องทีอ่่านจะจ ากดัวงค าศพัท์
เพือ่ใหเ้ราพบแต่ค าทีคุ่น้เคย เมื่อเลอืกบทอ่านไดแ้ลว้ ใหจ้บัเวลาตอนอ่าน จากนัน้ลองตอบค าถามโดยไม่
ยอ้นกลบัไปอ่านเรื่องซ ้า แลว้ตรวจค าตอบ เวลาในการอ่านใหค้ านวณเป็นจ านวนค าต่อนาท ีบนัทกึ
ความเรว็ไวใ้นตารางและจดัท ากราฟความเรว็ในการอ่าน สว่นคะแนนดา้นความเขา้ใจจากการฝึกตอบ
ค าถามของเรื่องใหบ้นัทกึไวอ้กีกราฟหนึ่ง ซึง่การท าเช่นนี้ไม่ไดเ้สยีเวลามากมายเลย 
 
ทิง้ช่วงไปอกี 2-3 วนัใหอ้่านเรื่องใหม่แลว้จบัความเรว็ในการอ่านและบนัทกึคะแนนความเขา้ใจ ท าไปจน
ครบ 20 เรื่อง 
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การอ่านแบบนี้จะช่วยใหเ้ราเพิม่ความเรว็ในการอ่านไดถ้งึ 50% หรอืสองเท่าของความเรว็เดมิ เป้าหมาย
คอืใหอ้่านใหไ้ด ้250 ค าต่อนาท ีโดยไดค้ะแนนความเขา้ใจสกั 7 หรอื 8 เตม็ 10 คะแนน 

 
● กำรพฒันำควำมคล่องแคล่วในกำรเขียน 

การเขยีนใหค้ล่องนัน้ส าคญัหากเราตอ้งเขยีนค าตอบในแบบทดสอบเป็นภาษาต่างประเทศ เทคนิคทีแ่นะน า
ม ี2 อย่างคอื การเขยีน 10 นาท ีและการเขยีนซ ้าๆ 
 
กิจกรรม 6.5 เขียน 10 นำที 
เลอืกหวัขอ้งา่ยๆทีเ่ราสนใจเพือ่เขยีนภายใน 10 นาท ีอาจจะใชแ้อปพลเิคชนัจบัเวลาเพือ่ใหเ้ขยีนภายใน 
10 นาทจีรงิๆ นบัจ านวนค าทีเ่ขยีนแลว้บนัทกึจ านวนค าลงในกราฟ ใหท้ ากจิกรรมเขยีน 10 นาทสีปัดาห์
ละ 2-3 ครัง้  
 
เนื่องจากเป็นการพฒันาความคล่องแคล่ว เราจะเน้นไปทีป่รมิาณทีเ่ขยีนได ้มากกว่าความถูกตอ้ง 
 
กจิกรรมนี้ท าไดง้า่ย ไม่จ าเป็นตอ้งมคีรชู่วย เพราะการฝึกความคล่องแคล่วนัน้ เราไม่ควรกงัวลว่าจะเขยีน
ผดิมากน้อยแค่ไหน 

 
กิจกรรม 6.6: เขียนซ ำ้ๆ 
การเขยีนซ ้าๆ มปีระโยชน์กบัคนทีรู่ล้่วงหน้าว่าจะตอ้งเขยีนตอบขอ้สอบเกีย่วกบัอะไร และสามารถเตรยีม
ค าตอบไวล้่วงหน้าได ้รวมทัง้งานเขยีนทีเ่ราต้องท าบ่อยๆ 
 
การเขยีนซ ้าๆ คอืการเขยีนแลว้ตรวจสอบว่าผดิพลาดตรงไหน จากนัน้กแ็กไ้ข อ่านพจิารณาดอูกีรอบ เกบ็
งานทีเ่ขยีนไว ้แลว้กลบัมาเขยีนอกีรอบโดยอาศยัความทรงจ า พอเขยีนจบค่อยมาตรวจสอบกบังาน
ตน้ฉบบั (กจิกรรม 5.2 การถอดรหสั) เขยีนซ ้าๆ นี้อาจะท าซกั 2-3 รอบเพือ่ใหไ้ดง้านทีเ่ขยีนไดอ้ย่าง
คล่องแคล่วในรอบสุดทา้ย 

 
ส าหรบัคนทีม่พีืน้ฐานระดบัตน้ แนะน าใหจ้ าวลหีรอืประโยคใหค้ล่องแคล่ว (กจิกรรม 4.1: จ าประโยคและบท
สนทนา) เราท่องจ าเพือ่ใหม้คีวามถูกตอ้งและช านาญ แนะน าใหเ้ริม่จากวลหีรอืประโยคทีร่วบรวมไวใ้นศพัท์
เพือ่การเอาตวัรอด) นอกจากนี้ใหพ้จิารณาเหตุผลทีเ่ราตอ้งสือ่สารดว้ยภาษาต่างประเทศและโอกาสทีจ่ะได้
ใชภ้าษา เพือ่เลอืกท่องจ าสิง่ทีเ่ราไดใ้ชใ้นชวีติจรงิ  
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ในแต่ละระดบัความสามารถ เราควรใชส้ิง่ทีเ่รยีนมาแลว้ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 
 
เราไดก้ล่าวถงึแนวคดิ 4 สาย ซึง่เป็นหวัขอ้ที ่2 ในหลกัการของเรา บทต่อไปจะกล่าวถงึหลกัการที ่3 ซึง่เป็น
เงือ่นไขทีช่่วยในการเรยีนรู้ 
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บทท่ี 7  

สร้ำงเงื่อนไขท่ีช่วยในกำรเรียนรู้   
  
เป้าหมายของบทนี้คอืการพูดถงึเงือ่นไขในการเรยีนรูซ้ึง่ซ่อนอยู่ในกจิกรรมต่างๆ ทีใ่ชใ้นการเรยีนภาษา พอ
เราเขา้ใจเงือ่นไขต่างๆ กจิกรรมทีท่ ากจ็ะไดผ้ลด ีการรูว้่าท าไปเพือ่อะไรช่วยใหเ้ราท าสิง่ต่างๆ ไดด้ขีึน้ 
 
เงื่อนไขกำรเรียนรู้ 
ยิง่ท าซ ้าๆ ยิง่เรยีนรู ้
 
การท าซ ้าๆ นัน้มปีระโยชน์มากเมื่อเรารูจ้กัการเวน้ระยะ การเวน้ระยะเวลาเพือ่กลบัไปฝึกฝนสิง่เดมิหรอืท า
สิง่ทีเ่คยท าอกีครัง้นัน้ดกีว่าการเร่งท าซ ้าต่อเนื่องกนัในเวลาสัน้ๆ เมื่อเรารูจ้กัค ามากขึน้ เราควรเวน้ระยะการ
ท่องจ าฝึกฝนเกี่ยวกบัค านัน้ๆ ใหน้านขึน้หน่อย อาจจะเวน้ไปหลายสปัดาหห์รอืเป็นเดอืน การใชบ้ตัรค าเพือ่
ท่องจ าใหไ้ดผ้ลดจีะตอ้งเวน้ระยะเวลา ในการอ่านเรากเ็จอค าซ ้าไปมาแต่สลบักนัไปกบัค าอื่นๆ 
 
ถา้เราใสใ่จในการท าซ ้า ผลทีไ่ดร้บัจะยิง่มากขึน้เป็นทวคีณู โดยน ามาประยุกตก์บัการนึกยอ้น (retrieval) ซึ่ง
เป็นการดงึเอาความจ าของสิง่ทีเ่คยไดท้ าออกมา เช่น เราไดย้นิชื่อของสิง่ของชิน้หนึ่ง พอผ่านไปสกัสองสาม
นาทกีใ็หล้องนึกว่าของสิง่นัน้เรยีกว่าอะไร การทีเ่รานึกออกแสดงใหเ้หน็ว่ามกีารเชื่อมโยงค าและความหมาย
ของค าเกดิขึน้ในความทรงจ าของเรา หากเราสามารถนึกถงึค าทีไ่ดย้นิเมื่อผ่านไปสกัหนึ่งชัว่โมงหรอืนาน
กว่านัน้ แสดงว่าเราเรยีนรูค้ าเหล่านัน้ไดด้ ีแต่การอ่านค าและความหมายของค านัน้ไม่นบัเพราะไม่ไดเ้ป็น
การดงึความทรงจ าเกีย่วกบัค าหรอืความหมายออกมา ขอยกตวัอย่างการนึกยอ้นทีคุ่ณน่าจะเคยท า คอืการ
เปิดหาความหมายค าศพัทท์ีเ่คยหาความหมายมาแลว้ ใหคุ้ณลองพยายามนึกถงึความหมายทีเ่คยเปิดอ่าน
เสยีก่อนทีจ่ะเปิดหาความหมายอกีครัง้ สว่นเหตุผลทีแ่นะน าใหใ้ชบ้ตัรค าในการเรยีนรูค้ าศพัท์แบบเจตนาก็
เพราะเราไดฝึ้กนึกยอ้น การฝึกดว้ยบตัรค านัน้ เราจะเหน็การสะกดของค าแลว้ไดน้ึกถงึความหมาย หรอืเรา
ไดเ้หน็ความหมายแลว้ไดน้ึกถงึวธิสีะกดค า จรงิๆ แลว้ไม่มสีตูรตายตวัว่าตอ้งท าซ ้ากีค่รัง้ แต่ถา้ท าไดอ้ย่าง
น้อยแปดครัง้ต่อค าจะไดผ้ลดมีาก 
 
การท าซ ้าอกีวธิหีนึ่งคอืการไดพ้บค าหลายๆ ครัง้หรอืในรปูแบบต่างๆ การพบซ ้าๆ นัน้เป็นการพบจากการ
อ่านหรอืการฟัง โดยค าทีพ่บอาจมกีารเปลีย่นรูป (form) อยู่ในบรบิทต่างๆ (context) หรอืใชใ้นความหมาย 
(sense) ทีแ่ตกต่างกนั การเปลีย่นรปูคอืค าทีเ่ราพบอาจลงทา้ยเป็นรูปพหพูจน์หรอืเอกพจน์ เป็นรปูอดตีหรอื
ปัจจุบนั บรบิทต่างๆ หมายถงึค าทีใ่ชใ้นโครงสร้างภาษาแบบต่างๆ หรอืใชก้บัค าทีห่ลากหลาย เช่น เราพบ
ค าว่า “cry” (รอ้งไห)้ ใน The child cried and cried. แลว้ไปพบอกีครัง้ใน Stop there, he cried. (ตะโกน) 
สว่นความหมายทีต่่างกนัคอืการใชค้ าเดยีวกนัแต่สือ่ต่างกนัเลก็น้อยในประโยคต่างๆ เช่น เราพบการใชค้ า
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ว่า “sweet” (หวาน) ทีห่มายถงึรสชาต ิและพบค าว่า “หวาน” หมายถงึหน้าตาของใครบางคน ค าหนึ่งค านัน้
ใชไ้ดห้ลากหลายมาก ยิง่เราพบในลกัษณะต่างๆ กนั เราจะยิง่จ าค านัน้ๆ ไดด้ยีิง่ขึน้ โดยเรามกัพบจากการ
ฟังหรอือ่าน 
 
แทจ้รงิแลว้เราใชค้ าทีห่ลากหลายในการพดูหรอืเขยีนดว้ย ยิง่เราใชค้ าในหลากหลายรปูแบบ เราจะจดจ าค า
ต่างๆ ไดด้ขีึน้ การใชบ้่อยๆ นัน้ไดผ้ลดยีิง่กว่าการเจอบ่อยๆเสยีอกี 
 
มาจนถงึตรงนี้ เราพดูถงึการท าซ ้า การนึกยอ้น การพบและการใชค้ าไปแลว้ การเรยีนรูก้เ็ป็นอกีวธิหีนึ่งทีด่ ี
โดยเฉพาะผูเ้รยีนบางกลุ่มทีต่อ้งใชภ้าพช่วยในการเรยีนรูค้ า เมื่อเราใชภ้าษาในการท าสิง่ต่างๆ กต็อ้งมกีาร
เชื่อมโยงกบัภาพอยู่แลว้และช่วยใหเ้ราเรยีนรูค้ าได้ มทีฤษฎกีารเรยีนรูท้ีเ่รยีกว่า ทฤษฎรีหสัคู่ (dual coding 
theory) กล่าวว่าเมื่อเราเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ดว้ยภาพและผ่านกระบวนการทางภาษา เราจะจดจ าไดด้กีว่าการ
เรยีนรูด้ว้ยทางใดทางหนึ่ง แต่บางครัง้ภาพกด็งึความสนใจของเราจากค าทีต่อ้งเรยีนรูม้ากเกนิไป 
 
การพุง่ความสนใจไปทีเ่ป้าหมายหรอืเรยีนแบบเจตนาจงึเป็นเงือ่นไขส าคญัทีส่ง่ผลต่อการเรยีน 
 

• กำรประยุกต์ใช้เงื่อนไขในกำรเรียนรู้ 
การท าซ ้ามคีวามส าคญั เราจงึควรท ากจิกรรมเดมิหลายๆ ครัง้ โดยใหฝึ้กนึกยอ้นและใชค้ าในรปูแบบที่
หลากหลาย ตวัอย่างการฝึกท าซ ้ามดีงันี้ 
1. การอ่านหนงัสอืเล่มเดมิซ ้าอกีรอบ 
2. การฟังเสยีงจากหนังสอืทีเ่คยอ่าน ถา้หนังสอืทีอ่่านเป็นรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์สามารถใชโ้ปรแกรมแปลง
ขอ้ความเป็นเสยีง (text-to-speech program) บางเวบ็ไซต ์เช่น Project Gutenberg กม็ทีัง้บทความใหอ้่าน
และฟัง 
3. ท ากจิกรรมเชื่อมโยงทกัษะ (กจิกรรม 7.1) เช่น เขยีนถงึเรื่องทีอ่่าน พดูถงึเรื่องทีเ่ขยีน 
4. ท ากจิกรรมทีท่ าไปแลว้เมื่อวนัก่อนหรอืสปัดาหก์่อน 
 
กิจกรรม 7.1 กิจกรรมเช่ือมโยงทกัษะ 
กจิกรรมเชื่อมโยงทกัษะเป็นกจิกรรมทีด่ใีนการเรยีนรูภ้าษา เราใชเ้นื้อหาเดยีวกนัไปฝึกใชใ้นทกัษะต่างๆ 
เช่น การอ่านบทความ แลว้ฟังเรื่องทีอ่่าน แลว้เขยีนเกีย่วกบับทอ่านนัน้ พอเราใชเ้นื้อหาเดมิท าหลายๆ
กจิกรรมเรากไ็ดฝึ้กเพือ่ใชค้ าซ ้าหลายรอบ แลว้จะพบว่ากจิกรรมทีท่ านัน้งา่ยขึน้เรื่อยๆ จนครัง้ทีส่ามทีท่ า
กจิกรรมเชื่อมโยงทกัษะกลายเป็นการพฒันาความคล่องแคล่วในการใชภ้าษาไปดว้ย 
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การท ากจิกรรมเชื่อมโยงทกัษะน้ี ท าใหเ้ราไดฝึ้กหลายทกัษะ (ฟัง พดู อ่าน และเขยีน) กจิกรรมนี้จะส าเรจ็
มากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัว่าเราใชเ้นื้อหาเดมิท ากจิกรรมฝึกทกัษะต่างๆ มากน้อยแค่ไหน 

 
ประโยชน์ของกำรเรียนรู้กบัครู 
การเรยีนกบัครนูัน้มขีอ้ดมีากกว่าการเรยีนดว้ยตนเอง เรามาดกูนัว่าการเรยีนกบัครูตวัต่อตวัเพือ่ท ากจิกรรม
ฝึกทกัษะ ฟัง พดู อ่าน และเขยีนไปพรอ้มกบัการเรยีนแบบเจตนานัน้ดอีย่างไร 
 
ในการฟัง ครูช่วยเตรยีมบทพดูใหเ้ราอ่านและฟังการออกเสยีงทีถู่กตอ้งไปพรอ้มกนัได้ ครชู่วยเราฝึกความ
คล่องแคล่วในเรื่องการจ าตวัเลข วลแีละประโยคต่างๆ (กจิกรรม 4.1 จ าประโยคและบทสนทนา) นอกจากนี้
ครยูงัเป็นคู่ท ากจิกรรมการพดูและฟังเพือ่สือ่สารทีเ่น้นการท าความเขา้ใจความหมายของค าต่างๆ  ซึง่เป็น
กจิกรรมทีเ่หมาะกบัการพดูถงึเรื่องทีเ่พิง่ไดเ้รยีนไป 
 
สว่นการฝึกพดูนัน้ เราสามารถพดูคุยกบัครเูรื่องการบนัทกึกจิกรรม (issue log) (กจิกรรม 8.1) หรอื
ตรวจทานภาษาของบทพดูทีเ่ตรยีมไว ้(กิจกรรม 4.3) ใหค้รสูอนออกเสยีง ใหค้รเูตรยีมค าหรอืวลงีา่ยๆ ให้
เพือ่ฝึกความคล่องแคล่วในการพดู ใหค้รชู่วยจดักจิกรรม 4/3/2 เพือ่ฝึกความคล่องแคล่ว ซึง่หวัใจส าคญัของ
กจิกรรมนี้คอืการนึกยอ้นไปถงึเรื่องทีไ่ดพ้ดูไปแลว้ แมว้่าเราจะพูดเรื่องเดมิซ ้าๆ กบัคร ูแต่ครกูส็ามารถให้
ค าแนะน ากบัเราหรอืช่วยใหก้ารพดูครัง้แรกลุล่วงไปได้ 
 
ส าหรบัการฝึกอ่าน เราอาจใหค้รชู่วยอธบิายค าศพัทห์รอืไวยากรณ์ทีไ่ม่เขา้ใจเมื่อเราอ่านแบบละเอยีด 
(กจิกรรม 5.3)  
 
ในการเขยีนนัน้ ครจูะเป็นคนใหค้ าแนะน าและช่วยแกไ้ขงานเขยีนของเรา 
 
ครทูีส่อนแบบตวัต่อตวัมกัจะมบีทเรยีนเตรยีมมา เราควรจะคุยกบัครวู่าเราตอ้งการเรยีนรูโ้ดยแบ่งใหม้ทีัง้สี่
สายเท่าๆ กนั กล่าวคอืไดเ้รยีนการรบัภาษาทีเ่น้นความหมาย (meaning-focus input) การใชภ้าษาทีเ่น้น
ความหมาย (meaning-focus output) การเรยีนโดยเน้นหลกัภาษา (language focus learning) และการ
พฒันาความคล่องแคล่ว (fluency development) ในสดัสว่นเวลาพอๆ กนั 
 
ถา้ไม่ไดเ้รยีนกบัครแูบบตวัต่อตวั แต่เรยีนในชัน้เรยีนภาษา ใหล้องปรกึษาครวู่าเราสามารถปรบัสว่นไหน
ของการเรยีนตามแผนทีว่างไวไ้ดห้รอืไม่ 
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การปรบัแผนการเรยีนรูท้ าไดจ้รงิหากผูส้อนและผูเ้รยีนไดต้กลงกนัว่าจะใชเ้วลาในหอ้งเรยีนเพือ่ท าอะไรบา้ง 
โดยทัว่ไปกเ็ริม่จากใหค้รสูอนเน้ือหาไปก่อนสกัสองสามวนัหรอืหนึ่งสปัดาห ์แลว้ใหผู้เ้รยีนนึกถงึสิง่ทีเ่รยีนไป
และเขยีนบนกระดาน จากนัน้ครสูรุปว่าเราไดท้ าอะไรไปบา้งแลว้ ขอใหผู้เ้รยีนปรกึษากนัแลว้ลองเสนอสิง่ที่
อยากเรยีนในเวลาสองสามสปัดาหม์า ครอูาจจะเขยีนตารางรอใหผู้เ้รยีนเสนอหวัขอ้ทีอ่ยากรู้ เพือ่จ ากดัให้
ผูเ้รยีนเสนอเรื่องทีส่นใจจรงิๆ ตามกรอบเวลาทีม่ ีพอตกลงกนัได ้ครกูจ็ดัการเรยีนรูต้ามนัน้ แลว้กอ็าจจะเปิด
โอกาสใหเ้สนอหวัขอ้อกีในครัง้ต่อไป 
 
การปรบัแผนวธินีี้เป็นการจดัการเรยีนรูต้ามความตอ้งการของผูเ้รยีนอย่างแทจ้รงิ แลว้ยงัเป็นขอ้เสนอแนะที่
ดสี าหรบัครอูกีดว้ย 
 
ปัญหาคอืผูเ้รยีนมกันึกไม่ออกว่าจะท าอะไรไดบ้า้ง หวงัว่าการอ่านหนงัสอืเล่มนี้จะช่วยใหผู้เ้รยีนมไีอเดยีดีๆ

เสนอครบูา้ง  

 
อาจจะมคีรบูางคนไม่ชอบวธิกีารเปิดโอกาสใหค้นเรยีนต่อรองเลอืกหวัข้อและวธิเีรยีน แต่เชื่อว่าครทูีล่องใช้
วธินีี้จะพบว่าการเรยีนการสอนงา่ยขึน้ และมัน่ใจว่าผูเ้รยีนพอใจกบัการเรยีนจรงิๆ 
 

• ครสู ำคญัอย่ำงไร 
งานส าคญัทีสุ่ดของครคูอืการวางแผนใหก้ารเรยีนการสอนมสีมดุลทีด่รีะหว่างสีส่าย สือ่การเรยีนรูท้ีม่ ี
ประโยชน์ไดใ้ชอ้ย่างคุม้ค่า ผูเ้รยีนจะท าขัน้ตอนน้ีเองไดต้อ้งมคีวามเขา้ใจภาษาทีก่ าลงัเรยีน ครูจงึจ าเป็นตอ้ง
ช่วยชีแ้นะในเรื่องนี้ 
 
งานส าคญัอกีอย่างของครคูอืการจดัการ ตามหลกัการของสีส่ายนัน้ เวลาสามในสีค่วรเป็นการฝึกใชเ้พือ่การ
สือ่สาร (การรบัภาษาทีเ่น้นความหมาย การใชภ้าษาทีเ่น้นความหมาย การเรยีนโดยเน้นหลกัภาษาและการ
พฒันาความคล่องแคล่ว) ในระดบัความยากง่ายทีเ่หมาะสม ครเูป็นคนทีรู่ด้ทีีสุ่ดว่าจะจดัการเวลาอย่างไร 
โดยเฉพาะการเรยีนแบบตวัต่อตวักบัครู ผูส้อนมบีทบาทส าคญัในการเป็นคู่ฝึกการสือ่สาร 
 
ครมูคีวามส าคญัในการเรยีนเรื่องการเรยีนโดยเน้นหลกัภาษา ครูช่วยสอนเรื่องการออกเสยีงทีถู่กตอ้งและให้
ตวัอย่างการใชไ้วยากรณ์ทีเ่หมาะสมได ้ครใูหค้ าชีแ้นะเมื่อเราไม่รู ้คอยบอกและอธบิายค าหรอืไวยากรณ์ที่
ยากๆ เตรยีมตวัอย่างการใชภ้าษาใหเ้ราฝึกฝน รวมทัง้สอนเรื่องเกีย่วกบัวฒันธรรม 
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สรุปแลว้ ครทูีด่มีคีวามส าคญัต่อการเรยีนภาษา สว่นผูเ้รยีนทีเ่ขา้ใจวธิกีารเรยีนรูจ้ะสามารถท าหน้าที่
บางอย่างของครไูด ้ เป้าหมายของหนงัสอืเล่มนี้คอืการบอกใหผู้เ้รยีนทราบว่าการเรยีนรูภ้าษาท าอย่างไร 
 
ในบทถดัไปซึง่เป็นบทสุดทา้ย จะพดูถงึหลกัการทีส่ ี ่นัน่คอืการมสีว่นร่วมในการเรยีนภาษา 
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บทท่ี 8   
หำแรงจงูใจและฝึกฝนเรียนรู้อย่ำงจริงจงั   
 

• เรำใช้เวลำนำนแค่ไหนเพื่อเรียนภำษำ 
จากการศกึษาของ Pimsleur (1980) พบว่าสถาบนัดา้นการต่างประเทศของอเมรกิา (The Foreign Service 
Institute of Department of State- FSI)  ไดแ้บ่งภาษาทีส่อนตามระดบัความยากง่ายไวด้งันี้ 1 คอืงา่ยทีสุ่ด 
และ 4 คอืยากทีสุ่ด (ตารางที ่8.1) 
 
ตามค่าเฉลีย่ดงักล่าว คนทีเ่รยีนภาษาระดบัยากจะใชเ้วลามากกว่าคนทีเ่รยีนภาษาระดบัง่าย ตาราง 8.2 
แสดงระดบัความยากง่ายของภาษา 
 
“คร ูFSI ศกึษาความสามารถของผูเ้รยีนในช่วงเวลาสามปี โดยมกีารจดัอบรมใหค้รเูป็นระยะ ตาราง 8.3 
แสดงรายการภาษาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกว่าเป็นภาษาทีง่่ายและภาษาทีย่ากต่อการเรยีนรู”้ 
 
Pimsluer กล่าวว่าการใหค้ะแนนมาจากคุณภาพของการสอน การเรยีนรูแ้บบเขม้ขน้ในเวลา 30 ชัว่โมง การ
ตัง้เป้าหมายการเรยีนในแต่ละช่วงเวลาซึง่ช่วยบ่งบอกว่าเป้าหมายของรายวชิาเป็นไปไดห้รอืไม่ รวมทัง้เวลา
ทีต่อ้งเรยีนรูเ้พิม่เตมินอกหอ้งเรยีน 
 
ตาราง 8.1 ระดบัความยากง่ายของภาษาส าหรบัผูเ้รยีนทีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 

กลุ่ม 1 
(ง่ำยท่ีสุด) 

กลุ่ม 2  กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 
(ยำกท่ีสุด) 

ฝรัง่เศส 
เยอรมนั 
อนิโดนีเซยี 
อติาล ี
โปรตุเกส 
โรมาเนีย 
สเปน 
สวาฮลิ ี

บลักาเรยี 
พม่า 
กรกี 
ฮนิด ี
เปรเ์ซยี 
อูรด ู

อมัฮารกิ 
เขมร 
เชค 
ฟินแลนด์ 
ฮบิรู 
ฮงัการ ี
ลาว 
โปแลนด์ 
รสัเซยี 

อาหรบั 
จนี 
ญีปุ่่ น 
เกาหล ี
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กลุ่ม 1 
(ง่ำยท่ีสุด) 

กลุ่ม 2  กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 
(ยำกท่ีสุด) 

ฝรัง่เศส 
เยอรมนั 
อนิโดนีเซยี 
อติาล ี
โปรตุเกส 
โรมาเนีย 
สเปน 
สวาฮลิ ี

บลักาเรยี 
พม่า 
กรกี 
ฮนิด ี
เปรเ์ซยี 
อูรด ู

อมัฮารกิ 
เขมร 
เชค 
ฟินแลนด์ 
ฮบิรู 
ฮงัการ ี
ลาว 
โปแลนด์ 
รสัเซยี 
เซอรเ์บยีร-์โครเอเชยี 
ไทย 
ตุรก ี
เวยีดนาม 

อาหรบั 
จนี 
ญีปุ่่ น 
เกาหล ี

 
 
ตารางที ่8.2 ระดบัความสามารถทางภาษาเพือ่วตัถุประสงคด์า้นสงัคมและธุรกจิ 

1. ระดบัเบือ้งตน้ (Elementary) สามารถสือ่สารเบือ้งตน้เพือ่การเดนิทางหรอืท ากจิวตัรประจ าวนัได้  
2. ระดบัพืน้ฐาน (Limited working proficiency) สามารถสือ่สารในเรื่องทีท่ าเป็นประจ าไดแ้ละการ

สือ่สารเบือ้งตน้เกีย่วกบังานทีท่ า 
3. ระดบัวชิาชพีเบือ้งตน้ (Minimum professional proficiency) สามารถพดูสือ่สารไดอ้ย่างถูกตอ้งตาม

หลกัภาษาและเลอืกใชค้ าศพัทไ์ดเ้หมาะสม ทัง้การสนทนาแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการใน
หวัขอ้ทีเ่กีย่วกบังานและเรื่องทัว่ไป  

4. ระดบัวชิาชพี (Full professional proficiency) สามารถสือ่สารไดอ้ย่างถูกตอ้งและคล่องแคล่ว 
โดยเฉพาะเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาชพี  

5. ระดบัเจา้ของภาษา (Native or bilingual proficiency) สามารถใชภ้าษาไดใ้กลเ้คยีงกบัเจา้ของภาษา
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น 
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ดงันัน้ ผูท้ีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัใชเ้วลาเรยีนแบบเขม้ขน้สกั 6 เดอืน (24 สปัดาห)์ กจ็ะสามารถ
เรยีนภาษายากๆ อย่างภาษาอาหรบัในระดบัเบือ้งตน้ได้  
 
ตาราง 8.3 อตัราการเรยีนรูภ้าษาง่ายและภาษายาก 

ภำษำระดบัง่ำย 
ระดบัความสามารถในการพูดของผูเ้รยีนที ่FSI 
(ภาษากลุ่มที ่1) เมื่อผ่านการอบรมแลว้ 

ภำษำระดบัยำก 
ระดบัความสามารถในการพูดของผูเ้รยีนที ่FSI 
(ภาษากลุ่มที ่2-4) เมื่อผ่านการอบรมแลว้ 

ระยะเวลำในกำรอบรม          
  8 สปัดาห ์(240 ชัว่โมง)  
16 สปัดาห ์(480 ชัว่โมง)  
24 สปัดาห ์(720 ชัว่โมง)  

ระดบั 
1/ 1+ 
2 
2+ 

ระยะเวลำในกำรอบรม          
12 สปัดาห ์(360 ชัว่โมง)  
24 สปัดาห ์(720 ชัว่โมง)  
44 สปัดาห ์(1320 ชัว่โมง)  

ระดบั 
1/1+ 
1+/ 2 

       2/ 2+/ 3 

   
ตวัเลขทีแ่สดงในตารางเป็นการประมาณการส าหรบัผูท้ีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ในการเรยีนภาษาอื่นๆ 
ซึง่เราสามารถมองไดอ้กีมุมหนึ่งว่า เมื่อภาษาญีปุ่่ นเป็นภาษาทีย่ากส าหรบัผูท้ีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 
ภาษาองักฤษกน่็าจะเป็นภาษาทีย่ากในการเรยีนรูข้องคนญีปุ่่ น แต่งา่ยส าหรบัคนสวเีดน   
 
ความแตกต่างระหว่างภาษาทีเ่ราใชเ้ป็นภาษาแม่และภาษาทีเ่ราเรยีนสง่ผลต่อความยากง่ายในการเรยีน
ภาษาใหม่ๆ ระบบการเขยีนทีแ่ตกต่างกนัเป็นปัจจยัส าคญั เช่น ภาษาในกลุ่มที ่3 และ 4 ของตารางที ่8.1 
นัน้ใชร้ะบบการเขยีนทีแ่ตกต่างจากชุดอกัษรของภาษาองักฤษ ตวัอกัษรของภาษาเกาหลแีละภาษาไทยมี
สว่นท าใหเ้ราเรยีนอกัษรจนีหรอืญีปุ่่ นทีใ่ชส้ญัลกัษณ์แทนค าต่างๆ ไดง้า่ยกว่า นอกจากนี้การออกเสยีง เช่น
ในภาษาเวยีดนามและจนีกลางมเีสยีงวรรณยุกต์ (tone) แบ่งออกเป็นเสยีงต ่า เสยีงสงู เสยีงลงต ่า เสยีงขึน้สงู  
(a low tone, a high tone, a falling tone, or a rising tone) ค าจะมคีวามหมายต่างกนัเมื่อใชเ้สยีง
วรรณยุกตต์่างกนั ภาษามกีารออกเสยีงต่างกนั บางภาษาเป็นแบบมกีารลงเสยีงหนกัเป็นเครื่องก าหนด 
(stress-timed language) เช่น ภาษาองักฤษ สว่นบางภาษาเป็นแบบมพียางคเ์ป็นเครื่องก าหนด (syllable-
timed language) เช่น ภาษาอนิโดนีเซยี ซึ่งจะไม่ออกเสยีงเน้นพยางคใ์ดพยางคห์นึ่งเป็นพเิศษ เมื่อมกีาร
ออกเสยีงในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัผูฟั้งทีไ่ม่ใช่เจา้ของภาษาจงึรูส้กึว่าเจา้ของภาษานัน้พดูเรว็ 
 
ภาษาทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนัมปีระวตัศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งใกลช้ดิกนั ภาษาองักฤษมคีวามเกีย่วขอ้งกบัภาษา
สวเีดน ภาษาดตัช ์ภาษาฝรัง่เศส ภาษาอติาล ีและภาษาสเปน ภาษาเหล่านี้ใชค้ าศพัทร์่วมกนัหรอืใชค้ าทีม่ี
ความคลา้ยคลงึกนั โดยค าศพัทถ์งึรอ้ยละ 60 ในภาษาองักฤษมาจากภาษาฝรัง่เศส ละตนิ และกรกี ใน
ปัจจุบนั เมื่อเราตดิต่อสือ่สารระหว่างคนเชือ้ชาตติ่างๆ รวมทัง้ผลจากการใชภ้าษาองักฤษทัว่โลก ท าใหม้กีาร
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ยมืค าภาษาองักฤษไปใชใ้นภาษาต่างๆ มากมาย ซึง่อาจมกีารดดัแปลงรูปค าไปบา้งแต่เราจะพอสงัเกตได้ 
และบ่อยครัง้ทีค่ าเปลีย่นความหมายไปจากเดมิ เช่น ค าภาษาญี่ปุ่ นทีย่มืมาจากค าในภาษาองักฤษ พอจะเดา
ความหมายของค าภาษาญี่ปุ่ นเหล่านี้ไดห้รอืไม่ apato, kisu, hamberga, warudo siris ความหมายของค า
เหล่านี้คอื อพารท์เมน้ต ์(apartment) จูบ (a romantic kiss) แฮมเบอเกอร ์(hamburger) และ การแขง่เบส
บอลเวลิดซ์รียี ์(world series in baseball) 
 
ระบบการเขยีนบางภาษากแ็ตกต่างกนัมาก ในภาษาฝรัง่เศส ละตนิ กรกี และภาษาองักฤษใชค้ าน าหน้า 
(prefix) และค าเสรมิทา้ย (suffix) ท าใหเ้กดิค าทีม่คีวามหมายหลากหลายขึน้ สว่นการทีภ่าษาต่างๆ มี
โครงสรา้งไวยากรณ์ทีแ่ตกต่างกนักเ็ป็นเรื่องยากส าหรบัผูเ้รยีนเช่นกนั ผูท้ีเ่รยีนภาษาองักฤษตอ้งเรยีนรู้
ระบบกาล (tense) กบัเหตุการณ์ทีเ่กดิในอดตีและอนาคต การใชพ้หพูจน์และเอกพจน์ ค านามนับไดแ้ละนับ
ไม่ได ้ค าน าหน้านาม (article) เช่น a และ the ผูท้ีเ่รยีนภาษามาเลเซยีกจ็ะตอ้งท าความเขา้ใจเรื่อง 
ลกัษณะนาม (classifier) ซึง่เป็นค านามทีใ่ชใ้นการบอกจ านวนของสิง่ต่างๆ เช่น กระดาษหกใบ ไมข้ดีสาม
กา้น ววัสีต่วั 
  
ความรูภ้าษาทีห่นึ่งสง่ผลต่อความยากงา่ยในการเรยีนภาษาอื่นๆ และจะเหน็ไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้เมื่อเรยีน
ภาษาเมื่อเป็นผูใ้หญ่ รวมทัง้การเรยีนเป็นภาษาต่างประเทศยากกว่าเป็นภาษาทีส่อง 
 
การเรยีนภาษาเป็นงานใหญ่ ตอ้งใชเ้วลาเรยีนหลายปีจงึจะใชภ้าษาไดด้ ีจงึเป็นเรื่องส าคญั เราตอ้งเรยีนรู้

และใชภ้าษาอย่างสม ่าเสมอ พยายามหาแรงจงูใจในการเรยีนและสรา้งพลงับวกดว้ยการมุ่งมัน่ไปสูเ่ป้าหมาย

ของการเรยีน เรามาดกูนัในตอนถดัไปว่าจะสรา้งแรงจงูใจไดอ้ย่างไร  

 
● สร้ำงแรงจงูใจ 

เราควรพดูคุยกบัผูเ้รยีนทีส่ามารถใชภ้าษาไดด้ ีแลว้ใหแ้นะน าวธิเีรยีนทีไ่ดผ้ล จากใหน้ าเอาค าแนะน าต่างๆ 
มาพจิารณาดวู่าตรงกบัทีไ่ดแ้นะน าไปแลว้ในบทที่ 7 เรื่องเงือ่นไขการเรยีนรูภ้าษาหรอืไม่อย่างไร  
 
เมื่อการเรยีนภาษาตอ้งใชเ้วลา เราจงึควรแบ่งเป้าหมายออกเป็นช่วงสัน้ๆ เช่น การตัง้เป้าว่าจะเรยีนค าศพัท์
ใหม่สปัดาหล์ะ 20 ค า หากท าครบหนึ่งปีกจ็ะรูค้ าศพัทเ์พิม่มากถงึ 1,000 ค าซึง่ใกลเ้คยีงกบัการเรยีนรูค้ าใหม่
ของผูพ้ดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ ซึง่อาจจะใชว้ธิเีรยีนแบบเจตนาดว้ยบตัรค า (บทที ่5) เป็นแนวทางการ
เรยีนรูค้ าใหม่ หรอือาจจะตัง้เป้าหมายอ่านหนงัสอืรายสปัดาห์ ในช่วงเริม่ตน้กอ็่านสกัวนัละ 20 นาทหีรอื
ประมาณสปัดาหล์ะ 1-2 ชัว่โมง แนะน าใหเ้ลอืกอ่านเรื่องทีม่คี าศพัทไ์ม่ยากเกนิไป พอท าไปสกัพกัจะพบว่า
เราเก่งขึน้ หรอืถา้เราตัง้เป้าฝึกฟังเป็นรายสปัดาหก์จ็ะพบว่าฟังไดด้ขีึน้ ควรจะเกบ็บนัทกึผลการฝึกเป็นราย
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สปัดาหก์จ็ะเหน็ความก้าวหน้า หรอืเราอาจจะตัง้กฎใหต้วัเองเรยีนหรอืใชภ้าษาท าอะไรบางสิง่บางอย่างเป็น
ประจ าทุกวนั โดยอาจจะใชเ้วลาเพยีงสัน้ๆ กไ็ด ้งานใหญ่ส าเรจ็ไดด้ว้ยกา้วเลก็ๆ นี่ละ เวลาเรยีนภาษาให้
เรยีนเรื่องทีเ่กีย่วกบัตวัเรา หรอืสถานการณ์ทีเ่ราจะไดใ้ชภ้าษา ตารางที ่8.4 ระบุสถานการณ์ทีเ่รามกัใช้
ภาษาสือ่สาร 
 
ตาราง 8.4 หวัขอ้สนทนาทีม่กัพบเป็นประจ า 

● พดูคุยสภาพอากาศ 
● เล่าเรื่องตวัเองและกจิกรรมทีท่ า 
● เล่าเรื่องครอบครวั 
● เล่าเรื่องงานอดเิรก 
● เล่าเรื่องทีเ่พิง่เสรจ็สิน้ไป 
● พดูคุยเรื่องภาพยนตร์ 
● พดูคุยหนงัสอื 
● พดูคุยรายการทวี ี
● เล่าเรื่องทีท่่องเทีย่วล่าสุด 
● เล่าเรื่องทอ้งถิน่บา้นเกดิ 

● เล่าเรื่องประเทศบา้นเกดิ 
● การถามทาง 
● การบอกทาง 
● การถามเรื่องการเดนิทางดว้ยขนสง่สาธารณะ 
● การสง่พสัดุ 
● การใชบ้รกิารธนาคาร 
● การใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะ 
● การทานอาหารทีร่า้นอาหาร 
● การซือ้อาหารกลบับา้น 
● การใชโ้ทรศพัท์ 

ใหเ้รยีนรูแ้ละฝึกฝนใชค้ าและประโยคทีจ่ าเป็นในแต่ละสถานการณ์ ฝึกฝนและท่องจ า  
 
ถา้คุณก าลงัอ่านหนงัสอืเล่มนี้ แสดงว่าคุณก าลงัท าตามหลกัการดา้นแรงจงูใจทีส่ าคญั นัน่คอื การศกึษา
วธิกีารเรยีนรู ้มงีานวจิยัจ านวนมากดา้นการเรยีนรูภ้าษาและเป้าหมายของหนงัสอืเล่มนี้กค็อืการเล่าถงึ
ผลการวจิยัแบบเขา้ใจง่ายน าไปใชไ้ดจ้รงิ เมื่อเราเขา้ใจวธิกีารเรยีนรู ้เราจะมคีวามมัน่ใจมากขึน้และสามารถ
พฒันาทกัษะไดด้ ีตวัอย่างเช่น ในบทที ่7 เรื่องเงือ่นไขในการเรยีนรู ้ทีไ่ดก้ล่าวถงึความส าคญัของการเรยีน
แบบเวน้ระยะเวลา (spaced learning) การเรยีนแบบนี้สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการเรยีนรูม้าก ผูเ้รยีนทีด่จีะ
จดัการการเรยีนของตนเองโดยไม่ตอ้งรอใหค้รูมาบอกทุกอย่าง ซึง่ในการวจิยัเรยีกว่า การก ากบัตนเองของ
ผูเ้รยีน (learner autonomy) ถงึแมว้่าผูเ้รยีนแต่ละคนมวีธิกีารเรยีนทีแ่ตกต่างกนั แต่มหีลกัการเรยีนรูท้ีทุ่ก
คนควรจะน าไปปฏบิตั ิใน หมายเหตุ 8.1 ดา้นล่างนี้เป็นหลกัการทีไ่ดพ้ดูถงึไปในหนังสอืเล่มนี้ 
 
หมำยเหตุ 8.1 หลกักำรส ำคญัในกำรเรียนรู้ภำษำ 
1. ตัง้เป้าหมายว่าเราเรยีนภาษาไปเพือ่อะไรและเรยีนในสิง่ทีท่ าใหเ้ราบรรลุเป้าหมายนัน้ไดด้ทีีสุ่ด ควรให้
ความสนใจกบัสิง่ทีม่กัพบในภาษานัน้ๆ ดว้ย  
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2. สรา้งสมดุลในการเรยีนทัง้ 4 สาย ไดแ้ก่ การรบัภาษา (meaning-focused input) การใชภ้าษา 
(meaning-focused output) การเรยีนหลกัภาษา (language-focused learning) และ การพฒันาความ
คล่องแคล่ว (fluency development)  
3. ท าตามเงือ่นไขทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู้ โดยเฉพาะการเรยีนซ ้าๆ โดยเวน้ระยะเวลา (spaced repetition), 
การนึกยอ้น (retrieval) การพบบ่อยๆ และพบจากหลากหลายแหล่ง การใสใ่จรายละเอยีด การจดจ่อ และ
การท ากจิกรรมทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้ 
4. พยายามหาแรงจงูใจใหต้วัเองและฝึกฝนอย่างเตม็ที่ ตัง้เป้าหมายระยะสัน้ เรยีนรูภ้าษาดว้ยวธิกีาร
ต่างๆ ทุกวนั เรยีนสิง่ทีเ่ราไดใ้ชป้ระโยชน์ ศกึษาวธิกีารเรยีนรู ้เรยีนเกีย่วกบัภาษา และหาความสนใจ
เฉพาะดา้นของตวัเอง  
5. ใชเ้วลาสว่นใหญ่ท ากจิกรรมต่างๆ เพือ่ฝึกทกัษะทางภาษา (ฟัง พดู อ่าน เขยีน)  
6. หลกีเลีย่งการเรยีนรูค้ าศพัทแ์บบกลุ่มทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกนั ตรงขา้มกนั หรอืจดัหมวดหมู่ค า  
7. รบัผดิชอบการเรยีนรูข้องตนเองดว้ยการศกึษาวธิกีารเรยีนรู ้ตัง้เป้าหมายชดัเจน ท าไดจ้รงิและคอย
ตรวจสอบการเรยีนของตนเอง  
8. ฝึกใชภ้าษาใหม้ากทีสุ่ด ถา้เราจะไม่ค่อยมโีอกาสไดใ้ชภ้าษานอกหอ้งเรยีนภาษา กใ็หฝึ้กฝนแบบ
ออนไลน์แทน นอกจากนี้การเดนิทางไปยงัประเทศทีใ่ชภ้าษาทีเ่ราก าลงัเรยีนรูก้เ็ป็นโอกาสทีด่ี หากเรา
วางแผนตกัตวงประสบการณ์จากการเดนิทางไปประเทศนัน้ๆ อย่างด ีเราจะไดพ้ฒันาภาษาอย่างมาก 
 
นกัวจิยัหลายท่านกล่าวถงึหลกัการเรยีนรูภ้าษาไว้ (Ellis, 2005; Krahnke and Christison, 1983; Nation 
and Macalister, 2009) และพบว่าหลกัการต่างๆ มคีวามสอดคลอ้งกนัหลายประการ 

 
การเรยีนภาษาเป็นกจิกรรมทีน่่าสนใจ เราควรจะพจิารณาหลกัการทีท่ าใหก้ารเรยีนของเราไดผ้ลและเรยีน
เกีย่วกบัธรรมชาตขิองภาษาต่างๆ รวมทัง้ภาษาทีเ่ราก าลงัเรยีนรู ้ศกึษาการใชภ้าษา มุ่งเน้นท าความเขา้ใจ
เรื่องต่อไปนี้  
- ตระกูลของภาษา (ภาษาทีเ่ราเรยีนอยู่ในตระกูลใด มภีาษาอะไรอกีบา้งทีอ่ยู่ในตระกูลเดยีวกนั ภาษาต่างๆ 
มคีวามเชื่องโยงกนัทางประวตัศิาสตรอ์ย่างไร) 
- การเกดิค า (การใช ้prefix/suffix ค าทีม่กัพบ พจนานุกรมทีใ่ชม้กีารระบุสว่นต่างๆของค าหรอืไม่) 
- ลกัษณะนาม (ใชล้กัษณะนามหรอืไม่ มกัใชล้กัษณะนามอย่างไร) 
- ภาษาพดูในการท ากจิกรรมต่างๆ เช่น รบัประทานอาหาร การพบปะและอ าลา การขอบคุณ การปฏเิสธ
ขอ้เสนอ การใหแ้ละรบัของขวญั 
เมื่ออยู่ในขัน้เริม่เรยีนเราสามารถศกึษาประเดน็เหล่านี้โดยใชภ้าษาแม่ (ภาษาไทย) เพราะเป้าหมายคอืการ
เขา้ใจภาษาทีเ่รยีนและท าใหก้ารเรยีนแบบเจตนามปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
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เราจะมแีรงจงูใจทีด่เีมื่อเรามเีรื่องทีส่นใจเป็นพเิศษทีต่อ้งศกึษาดว้ยภาษาองักฤษ (ดกูจิกรรม 8.1 การเขยีน
บนัทกึ) ขอ้พงึระวงัของการเขยีนบนัทกึ (Issue logs) คอืเราจะพบค าศพัทใ์หม่ทีเ่ป็นศพัทท์างเทคนิค ซึง่
บางค าจะมคีวามหมายเฉพาะมากๆ เช่น ค าศพัทเ์รื่องอวยัวะภายในร่างกายนัน้ถอืเป็นศพัทท์างเทคนิค 
(costal, cervix, cardiac) แต่ขอ้ดคีอืการทีเ่รารูจ้กัศพัท์ทางเทคนิคบางประเภทกช็่วยท าใหเ้ราเขา้ใจการใช้
ภาษาในเรื่องทัว่ไปไดด้ขีึน้ เช่น ค าศพัทเ์กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม (green, pollution, waterways) การเลอืกหวัขอ้
ทีม่กีารใชแ้พร่หลายนัน้ดสี าหรบัการเรยีนภาษา แนะน าใหเ้ลอืกเรยีนหวัขอ้ดงันี้ กฬีา (เช่น ซูโม่ เมื่อเรยีน
ภาษาญี่ปุ่ น) งานกจิกรรมต่างๆ (เช่น การเสวนาเรื่องการคา้ หรอื ขอ้พพิาทเรื่องอ านาจอธปิไตย) งานอดเิรก 
(เช่น อาหาร เมื่อเรยีนภาษาไทย) หรอื กจิกรรมดา้นวฒันธรรม (เช่น หุ่นเงา เมื่อเรยีนภาษาญีปุ่่ น)  
 
กิจกรรม 8.1 กำรบนัทึก 
การบนัทกึ คอืการรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ถา้เราสนใจหวัขอ้ประเพณี
แต่งงานของวฒันธรรมหนึ่ง ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมจะเกีย่วขอ้งกบัประวตัศิาสตร์ ธรรมเนียมปฏบิตั ิทศันคติ
ของผูค้นทีม่ตี่อการแต่งงาน รวมทัง้ขอ้มลูจากการอ่านหนงัสอื บทความ ข่าวจากหนังสอืพมิพ ์การฟัง
รายการต่างๆ การร่วมสงัเกตขัน้ตอนในพธิแีต่งงานและการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้ง เป้าหมายหลกัของการ
บนัทกึคอืการไดม้โีอกาสใชภ้าษาและเรยีนรูก้ารใชภ้าษา การเกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์และเขยีน
รายงาน เกบ็ขอ้มลูจากค าบอกเล่าต่างๆ เป็นระยะเวลาหลายเดอืนหรอืเป็นปีๆ 
 
ตามแนวคดินี้ ผูท้ีร่วบรวมขอ้มลูควรรายงานใหผู้เ้รยีนคนอื่นๆ และครทูราบเพือ่ใหม้โีอกาสไดใ้ชพ้ดู
สือ่สารและเกดิการใชค้ าศพัทก์ลุ่มเดมิซ ้าๆ แต่เราสามารถท ากจิกรรมนี้คนเดยีวไดเ้ช่นกนั 
 
เริม่ดว้ยการก าหนดหวัขอ้ทีเ่จาะจงมากพอ เราจะไดเ้รยีนรูค้ าศพัท์ทีเ่กีย่วขอ้งในวงจ ากดัลดลงถงึรอ้ยละ 
50 เมื่อเทยีบกบัการศกึษาหวัขอ้ทีก่วา้งเกนิไป นอกจากนี้ยงัท าใหเ้รามคีวามเขา้ใจต่อหวัขอ้ไดอ้ย่าง
รวดเรว็สามารถจดัการกบัขอ้มลูทีไ่ดร้บัไดง้่ายขึน้และเขา้ใจขอ้มลูมากกว่า 

 
● กำรฝึกฝนอย่ำงจริงจงั 

การเรยีนรูภ้าษานัน้จ าเป็นต้องใชค้วามทุ่มเท เพือ่เรยีนรูค้ าศพัทเ์ป็นพนัๆ ค าและโครงสรา้งไวยากรณ์ 
รวมทัง้ฝึกฝนเป็นรอ้ยๆ ชัว่โมง แมว้่าจะเป็นงานทีห่นกัแต่เราทุกคนสามารถท าส าเรจ็ไดโ้ดยการลงมอืท า
อย่างสม ่าเสมอและจรงิจงั  ควรแบ่งเป้าหมายการเรยีนออกเป็นรายสปัดาหแ์ละรายวนัเพือ่ใหเ้รามองเหน็ว่า
สามารถท าไดต้ามเป้าหมายย่อยๆ เช่น กจิกรรม 8.2 กล่าวถงึการใชเ้วลาในการอ่าน เพือ่ใหเ้รามคีวามรู้
เรื่องค าศพัทม์ากขึน้  ซึง่การอ่านหนงัสอืนัน้ท าใหค้วามรูเ้รื่องไวยากรณ์และทกัษะการอ่านดขีึน้อกีดว้ย 
 
กิจกรรม 8.2 เรำต้องอ่ำนมำกแค่ไหน 
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เราสามารถอ่านเพือ่ใหรู้ค้ าศพัทท์ีค่วรรูไ้ด้อย่างไร ตาราง 8.5 แสดงปรมิาณการอ่านทีจ่ะท าใหเ้ราพบ 
ค าศพัทใ์นแต่ละระดบั จ านวนค าทีเ่ราตอ้งอ่านคดิเป็น 12 เท่าของค าศพัท์ทีเ่รามกัพบ โดยใชเ้วลาในการ
อ่านที ่150 ค าต่อนาท ีตาราง 8.5 แสดงจ านวนเวลารายวนัและรายสปัดาหท์ีต่อ้งใชใ้นการอ่าน (5 วนัต่อ
สปัดาห)์ 
 
ตาราง 8.5 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอ่านเพือ่เรยีนรูค้ าทุกๆ 1,000 ค า 
ระดบัของทุก 1,000 ค ำ ปริมำณกำรอ่ำน เวลำท่ีใช้ในกำรอ่ำนแต่ละสปัดำห์ (ต่อวนั) 

ด้วยควำมเรว็ในกำรอ่ำน 150 ค ำต่อนำที 
ระดบั 2,000 ค า 200,000 ค า 33 นาท ี(วนัละ 7 นาท)ี 
ระดบั 3,000 ค า 300,000 ค า 50 นาท ี(วนัละ 10 นาท)ี 
ระดบั 4,000 ค า 500,000 ค า 1 ชัว่โมง 23 นาท ี(วนัละ 17 นาท)ี 
ระดบั 5,000 ค า 1,000,000 ค า 2 ชัว่โมง 47 นาท ี(วนัละ 33 นาท)ี 
ระดบั 6,000 ค า 1,500,000 ค า 4 ชัว่โมง 10 นาท ี(วนัละ 50 นาท)ี 
ระดบั 7,000 ค า 2,000,000 ค า 5 ชัว่โมง 33 นาท ี(วนัละ 1 ชัว่โมง 7 นาท)ี 
ระดบั 8,000 ค า 2,500,000 ค า 6 ชัว่โมง 57 นาท ี(วนัละ 1 ชัว่โมง 23 นาท)ี 
ระดบั 9,000 ค า 3,000,000 ค า 8 ชัว่โมง 20 นาท ี(วนัละ 1 ชัว่โมง 40 นาท)ี 

หมำยเหตุ ระยะเวลาต่อสปัดาหค์ านวณจากระยะเวลา 40 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 5 วนั  
 
จากตาราง 8.5 เพือ่เรยีนรูค้ าเพิม่จากระดบั 4,000 ค าขึน้ไป เราตอ้งอ่านมากถงึ 500,000 ค าต่อปี  และ
มากถงึ 1 ชัว่โมงต่อวนั จากระดบั 7,000 ค า เราตอ้งใชเ้วลาอ่าน วนัละอย่างน้อยหนึ่งชัว่โมง สปัดาหล์ะ 5 
วนั รวมทัง้หมด 40 สปัดาหต์่อปี เพือ่เรยีนรูค้ าศพัทใ์หม่เพิม่ การเรยีนรูค้ าศพัท์จากการฟังนัน้กส็ามารถ
ท าได ้แต่อาจจะไม่ไดผ้ลดเีท่าการอ่าน  เราใชเ้วลาถงึ 2 ชัว่โมงในการดูภาพยนตรท์ีม่คี าประมาณ 10,000 
ค า (หรอืราว 83 ค าต่อนาท ีซึง่มจี านวนค าแค่ครึง่เดยีวของการอ่าน 150 ค าต่อนาท)ี นัน่คอืเราตอ้งใช้
เวลา 1 ชัว่โมงหรอื 1 ชัว่โมง 45 นาท ีต่อสปัดาหจ์งึจะไดค้ าศพัทเ์ท่าการอ่านครึง่ชัว่โมง 
 

 
ไม่มวีธิลีดัใดๆ ในการเรยีนภาษา เราไม่สามารถใชภ้าษาต่างๆ ไดด้ถีา้ไม่ไดทุ้่มเทเวลาและพยายามมากพอ 
เราควรรูว้่าท าอย่างไรจงึจะไดผ้ลก่อนจะทุ่มเทพฒันาภาษาตนเอง เมื่อเราฝึกฝนและใชภ้าษาอย่างต่อเนื่อง 
เราจะไดล้ิม้รสชาตขิองความส าเรจ็ ไดเ้ป็นคนทีใ่ชภ้าษาไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
 
อ้ำงอิง 
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