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กล่ำวนำ
ผู้นาหรือผู้บริหาร มีหน้าที่พื้นฐานที่สาคัญอยู่ 2 ประการ คือ ประการที่ 1 มีหน้าที่ในการ
รับสาร ซึ่งต้องอาศัยการเห็น การอ่าน และการฟัง และประการที่ 2 มีหน้าที่ในการส่งสาร
ซึ่งต้องอาศัยการพูด และการเขียนหากขาดทักษะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหล่านี้ จะทาให้การนา
และการบริหารองค์การขาดประสิทธิภาพได้
ภาษาเป็นสิ่งสาคัญที่ จะใช้ในการสื่อสาร ผู้บริหารที่มีศักยภาพ มักเป็นนักสื่อสารที่ดี ทั้ง
การรั บ สารและการส่ ง สาร โดยเฉพาะยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น โลกไร้ พ รมแดนอั น เกิ ด จาก
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยการเพิ่มความสามารถทางภาษาที่มากกว่า 1 ภาษา จะเป็น
การเพิ่มพูนศักยภาพให้กับผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
ภาษาอังกฤษ ถือได้ว่ามีความสาคัญที่จะใช้ในการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นภาษาที่มี
การใช้อย่างแพร่หลาย วิทยาการความก้าวหน้าต่างๆ ในโลกยุคปัจจุบัน ถูกบันทึกไว้ด้วย
ภาษาอังกฤษจานวนมหาศาล
การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษส าหรั บ คนไทย เป็ น ยาขมหม้ อ ใหญ่ ที่ เ ราประสบ เราเรี ย น
ภาษาอังกฤษกันมาตั้งแต่อนุบาล แต่คนไทยส่วนใหญ่พูดหรือสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษไม่ได้
มาตรฐานด้านภาษาโดยทั่วไปของคนไทยไม่สามารถเทียบเคียงกันได้กับคนในประเทศ
เพื่อนบ้าน เหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะเราศึกษาภาษาอังกฤษแบบไม่ถูกต้องมาตลอด
ธรรมชาติของมนุษย์ทุกผู้ทุกคน จะสื่อสารด้วยการพูดได้ต้องเริ่มจากการฟัง ถ้าฟังรู้เรื่องก็
จะเกิดการจดจา และพูดได้เองโดยธรรมชาติ ปัญหาของคนไทยประการแรกคือ ฟังฝรั่งพูด
ไม่รู้เรื่อง การฟังไม่รู้เรื่องในที่นี้ มิได้หมายความว่า เขาพูดอะไรแล้วเรารู้เรื่องราวที่เขาพูด
แต่เอาแค่เพียงว่า เขาพูดมา เราควรรู้ว่า เขาพูดว่าอะไร โดยยังไม่ต้องเข้าใจความหมายที่
เขาพูดก็ได้
การฝึกฝนการฟังด้วยการรู้ว่าเขาพูดอะไรออกมา จึงเป็นพื้นฐานสาคัญประการแรกที่เรา
ควรต้องฝึกฝน ด้วยการฝึกฟัง เมื่อฟังรู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรแล้ว เมื่อประกอบกับสิ่งที่เรา
เรียนมาตั้งแต่เด็ก มันจะทาให้เราเข้าใจความหมายได้เองอย่างเป็นอัตโนมัติ
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กำรเรียนรูภ้ ำษำอังกฤษด้วยกำรฟัง
การฝึกฟังภาษาอังกฤษในปัจจุบันทาได้ไม่ยาก เนื่องจากมีสื่อจานวนมากที่เราสามารถที่จะ
เข้าไปศึกษาได้ โดยเฉพาะในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้จึงขอนาเสนอแหล่งที่มาในการเข้า
ไปศึกษามาแสดงไว้ โดยผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนาเมาส์ไปวางที่ข้อนั้นๆ แล้ว “คลิก”
เข้าไปศึกษาได้ ดังนี้
1. หัดฟัง ฝึกฟัง ภาษาอังกฤษ ช้าๆชัดๆ
2. ฝึกฟังภาษาอังกฤษ | listening practice for toeic EP1
3. ฝึกฟังภาษาอังกฤษ สาหรับผู้เริ่มต้น | English For Starter กับ 25 เรื่องสั้น
4. มาฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ กับไฟล์เสียง story เกือบ 2,000 เรื่อง
5. สุดยอดเว็บฝึกฟังภาษาอังกฤษ - Hotcourses Thailand
6. 200 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษง่ายๆ สาหรับฝึกฟังและออกเสียง (ชุดที่ 6) - stopmemo
7. วิธีฝึกฟังภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องอย่างรวดเร็ว - E4Thai
8. 5 เทคนิคฝึกฟังภาษาอังกฤษให้เก่ง | Dek-D.com
9. Podcasts ฝึกฟังภาษาอังกฤษฟรีตลอด 24 ชม. - Blog Eduzones
10. ฝึกฟังภาษาอังกฤษออกแบบไม่ง้อซับไทย
11. ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ด้วย "British Council Podcast" | KlakidBlog
12. ฝึกฟังภาษาอังกฤษให้เข้าใจความหมาย + MP3 - Se-Ed
13. เทคนิคการฝึกฟังภาษาอังกฤษจากสื่อรอบตัว
14. หัดฟัง ฝึกฟัง ภาษาอังกฤษ ช้าๆชัดๆ ep 10 - YouTube
15. ฝึกฟังภาษาอังกฤษ | listening practice for toeic EP4 - YouTube
16. ฝึกฟังภาษาอังกฤษ | listening practice for toeic EP3 - YouTube
17. ฝึกฟังภาษาอังกฤษ | listening practice for toeic EP2 - YouTube
18. หัดฟัง ฝึกฟัง ภาษาอังกฤษ ช้าๆชัดๆ ep 14 - YouTube
19. หัดฟัง ฝึกฟัง ภาษาอังกฤษ ช้าๆชัดๆ ep 6 - YouTube
จากตัวอย่างแหล่งที่มาของการเรียนรู้ ที่หยิบยกมานี้ เมื่อเข้าไปศึกษาแล้ว โดยเฉพาะใน
YouTube จะทาให้ผู้ที่เข้าไปศึกษาเห็นได้ว่า ยังมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งอื่นๆ อีก
จานวนมากมายมหาศาล และเลือกศึกษาได้ตามต้องการ
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การเรียนรู้จะได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับวินัยของผู้เรียนเอง ที่จะต้องฝึกการฟังภาษาให้เป็น
ประจา จึงขอแนะนาให้ฟังก่อนนอนทุกคืน คืน ละประมาณ 10 นาที หากทาได้เช่นนี้ ก็จะ
ทาให้เกิดทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นไปโดยลาดับ สุดท้ายก็ฟังรู้ และเข้าใจ
ความหมายได้เองอย่างเป็นธรรมชาติ
การฝึกฟัง ถือเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการเรียนภาษาอังกฤษเมื่อฟังรู้เรื่อง จะเริ่มเข้าใจ และ
รู้ว่าผู้พูดๆ อะไรออกมา เมื่อฟังบ่อยๆ ก็จะเริ่มเข้าใจความหมาย และเมื่อเข้าใจความหมาย
ก็จะเริ่มพูดได้ หรือถึงแม้แต่จะยังพูดไม่ได้ ปัญหาของการสื่อสารก็จะน้อยลงมาก เพราะ
เมื่ อ เข้ าใจความหมายในส่ ง ที่ เขาพู ด เราก็ อ าจใช้ ก ารสื่ อ สารผ่ า นผู้ อื่ น หรื อ ใช้ ท่า ทาง
ประกอบในการอธิบายได้ ความวิตกกังวลในการคุยกับฝรั่งต่างชาติก็จะน้อยลง

กำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจ
การอ่าน คือ หน้าที่การรับสารอย่างหนึ่งของผู้บริหาร หากผู้บริหารมีความชานาญในการ
รับสารที่หลากหลายที่มากกว่าภาษาแม่ของตนแล้วย่อมเกิดผลดีอย่างแน่นอน
การฝึกการอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจ ก็ มีแหล่งศึกษาได้มากมายในเครือข่ายอินเตอน์เน็ต
เช่ น เดี ย วกั บ การฟั ง และเป็ น แหล่ ง ที่ ส ามารถศึ ก ษาค้ น คว้ า ได้ ง่ า ยที่ สุ ด ในยุ ค ปั จ จุ บั น
ขอยกตัวอย่างแหล่งที่มา ที่น่าสนใจ ดังนี้
1. เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ - YouTube
2. เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษให้ GET ไว! และเข้าใจเร็ว! - Blog Eduzones
3. ทักษะการอ่าน | British Council
4. อยากอ่านภาษาอังกฤษเก่งเหรอ? เรื่องจิ๊บๆ | Dek-D.com
5. การพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิค
6. ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ครูอ๋อย - YouTube
7. เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ :: Thammasat University
8. เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ - Library kku
9. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
10. การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ - ครูบ้านนอกดอทคอม
11. เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
12. วิธีการฝึกทักษะการอ่าน (Reading Skill) - English for Fun at Army
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จากแหล่งศึกษาค้นคว้าที่นาเสนอข้างต้นนั้น การฝึกฝนการอ่านภาษาอังกฤษมีความหมาย
อยู่ 2 นัย คือ การให้ถูกต้อง กับการอ่านให้ เข้าใจความหมายของเรื่องราว ซึ่งนัยที่ 2 นี้
เป็นนัยที่ต้องการในที่นี้
การอ่านให้เข้าใจเรื่องราว มีความจาเป็นในลาดับที่ต่อจากการฟัง และการพูด การอ่าน
ภาษาอังกฤษได้จะทาให้ผู้บริหารสามารถขยายฐานความรู้ของตนเองให้กว้างขวางขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว และทรงประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบัน องค์ความรู้ ด้านต่างๆ ที่อยู่บนโลก
ใบนี้ ส่วนใหญ่ถูกบันทึกไว้เป็นภาษาอังกฤษแทบทั้งสิ้น

กำรทำควำมเข้ำใจกับหลักไวยกรณ์
หลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ถึงแม้จะเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องเรียนรู้ แต่ก็มิได้สาคัญไปกว่าการ
ฟังให้รู้เรื่องและเข้าใจเสียก่อน ชาวต่างประเทศที่แม้จะเป็นฝรั่งเองก็ยังใช้หลักไวกรณ์ของ
ภาษาที่ ผิ ด เพี้ ย นเป็ น จ านวนมาก ซึ่ ง นั่ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หลั ก ไวยกรณ์ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ย าก
พอสมควร เช่นเดียวกับที่คนไทยเอง ก็มิได้มีความรู้ในหลักไวยกรณ์ที่ถูกต้องมากมายนัก
อย่างไรก็ตาม เมื่อเราต้องการจะสื่อสารกับเจ้าของภาษา ก็ควรเรียนรู้เรื่องนี้ไว้ แต่ก็ไม่ต้อง
ไปกังวลกับมันมากนักจนทาให้เราลืมคิดไปว่าอะไรสาคัญกว่ากัน
สาหรับการศึกษาหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษนั้น มีแหล่งข้อมูลที่จะศึกษาได้ในเครือข่าย
อินเตอร์ ซึ่งหากเราศึกษาแล้ว ก็จะได้ทักษะด้านการฟังไปด้วย โดยขอยกตัวอย่างแหล่ง
ศึกษา ดังนี้
1. ไวยากรณ์อังกฤษเป็นเร็ว - Tense - YouTube
2. ติว Grammar ภาษาอังกฤษ - YouTube
3. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ Complete English Grammar - YouTube
4. ไวยากรณ์อังกฤษเบื้องต้น -[Nouns]01 - YouTube
5. สอนไวยากรณ์ Present Simple Tense - YouTube
6. เรียนไวยากรณ์อังกฤษให้เป็นเร็ว - YouTube
7. English Tenses เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกัน - YouTube
8. 12 Tenses - เรียนภาษาอังกฤษ English Grammar / ไวยากรณ์ - YouTube
9. สอนไวยกรณ์ การใช้ Verb to be - YouTube
10. สรุป Grammar ภาษาอังกฤษ - YouTube
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11. เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Subject-Verb Agreement กับ ดร.พี่นุ้ย - YouTube
12. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Part of speech - YouTube
13. เรียนรู้และเข้าใจ Tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่ง - YouTube
14. Englsihleklek: มาเรียนพื้นฐานแกรมมาร์ภาษาอังกฤษกับพี่เล็กกันค่ะ - YouTube
15. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษง่ายๆ บทเรียนที่ 1-3 - YouTube
16. ไวยากรณ์อังกฤษเบื้องต้น -[Nouns]02 - YouTube
17. เรียนไวยากรณ์อังกฤษ 1 - YouTube
18. Learn English Grammar: The Sentence - YouTube
19. FULL COURSE - LEARN ENGLISH GRAMMAR
20. 150 GRAMMAR STRUCTURES Learning English grammar lessons
21. Advanced English Grammar for Learning Spoken English Video Step
จากแหล่งที่มาที่นาเสนอนี้ ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงไปยังบทเรียนอื่นๆ ได้อีกมาก จึงหวัง
ว่าจะทาผู้ศึกษาเห็นแนวทางการค้นคว้าและศึกษาได้เป็นอย่างดี จากแหล่งที่นาเสนอจะมี
ทั้งการอธิบายโดยผู้บรรยายคนไทย และผู้บรรยายที่เป็นเจ้าของภาษา ในเบื้องต้นอาจ
เลือกผู้บรรยายเป็นคนไทยก่อนก็ได้ เมื่อมีความเข้าใจพอสมควรตั้งแต่การฟังรู้เรื่องแล้ว ก็
จะสามารถฟังการบรรยายจากเจ้าของภาษาได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

เทคนิคกำรทำข้อสอบ
ส่วนกำรฟัง (Listening Part)
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที มี 60 หรือ 66 ข้อ สี่ตัวเลือก เป็นแบบทดสอบความ
เข้าใจเรื่องทั่วๆไป เนื้อหาในส่วนนี้ ประกอบด้วยบทพูดคนเดียวในรูปของประโยคสั้นๆ
และบทสนทนาสั้นๆ
โดยแต่ละข้อจะอ่านเพียงครั้งเดียว เพื่อให้ได้ผลดีในการสอบส่วนการฟัง ควรปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อได้รับแจกสมุดคาถาม ให้ผู้เข้าสอบทาการเปิดไปทีละหน้าเพื่อตรวจสอบว่า
ได้ข้อสอบครบและชัดเจนทั้ง 100 ข้อหรือไม่ เมื่อตรวจสอบว่ามีจานวนข้อชัดเจนครบถ้วน
แล้ว ให้พลิกกลับมาดูที่ตัวเลือกในข้อที่ 1 รอไว้เลย
2. ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เปิดเทป เสียงในเทปจะมีการอธิบายลักษณะข้อสอบและ
คาสั่งซึ่งโดยรวมก็คือเมื่อได้คาตอบแล้วให้ฝนทึบลงไปในวงกลมวงใดวงหนึ่งจากตัวเลือก 4
ข้อในกระดาษคาตอบ และห้ามมิให้ขีดเขียนอะไรลงไปในสมุดคาถาม เมื่อเราทราบ
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ล่วงหน้าแล้วก็อาจไม่จาเป็นที่จะต้องฟังให้ผู้เข้าสอบเอาเวลาที่เสียงในเทปอ่านคาสั่งนั้น ไป
อ่านตัวเลือกใน ข้อแรกๆเผื่อไว้เลย
3. การอ่านตัวเลือกในแต่ละข้อไว้ล่วงหน้านี้ จะทาให้เราสามารถคาดคะเนคร่าวๆ
ได้ว่าโจทย์หรือคาถามที่ในเทปจะพูดมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ทั้งนี้เสียงในเทปจะพูด
มาเพียงข้อละครั้งเดียวเท่านั้น การคาดคะเนเรื่องที่จะพูดไว้ก่อน จึงนับว่ามีความสาคัญ
เพราะจะทาให้เราสามารถจับ Key Word ที่จะนาไปสู่คาตอบที่ถูกต้องได้ในเวลาอันจากัด
ตัวอย่างเช่น ถ้าเราเห็นตัวเลือกในข้อ 1 ของข้อสอบ ALCPT เป็นดังนี้
a. by train
b. by boat
c. by bus
d. by airplane
เราสามารถจะคาดคะเนได้ คร่าวๆแล้ว ว่า โจทย์ น่า จะถามเรื่อ งพาหนะหรื อวิ ธีก ารที่ใช้
เดินทาง เมื่อคาดไว้ดังนี้ก็ทาให้การฟังง่ายขึ้น เมื่อเราได้ยินโจทย์พูดว่า “Tom is going to
the airport. How’s he going to travel?” บางคนอาจจะฟังไม่ออกทั้งประโยค หรือฟัง
ไม่ทัน แต่เมื่อได้ยินแค่ Key Word คาว่า airport ก็จะสามารถมาหาความสัมพันธ์กับ
ตัวเลือกที่มี และตอบได้ว่า by airplane ซึ่งเป็นคาตอบที่ถูกต้อง
4. ทั้งนี้หลังจากอ่านโจทย์จบแต่ละข้อ เสียงในเทปจะเว้นระยะให้ประมาณ 30
วินาที เมื่อเราฝนข้อคาตอบที่เลือกในข้อนั้นๆแล้ว ให้เราเลื่อนไปอ่านตัวเลือกในข้อถัดไป
และทาเช่นนี้ไปในทุกๆข้อ
5. อย่างไรก็ตามถ้าตัวเลือกในข้อใดข้อหนึ่งมีความยาวมากๆและเมื่อกวาดตามอง
คร่าวๆแล้วพบว่ามีข้อความส่วนใหญ่เหมือนๆกันให้เราอ่านเฉพาะส่วนที่แตกต่างกันในแต่
ละข้อเท่านั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเพราะถ้าหากผู้เข้าสอบมัวแต่ตั้งใจจะอ่านตัวเลือก
ให้ครบทุกตัวอักษร มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้เข้าสอบจะพลาดฟังโจทย์คาถามในข้อนั้นๆไป
*** ข้อเน้นย้าในจุดนี้คือการอ่านตัวเลือกไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ดี แต่จะต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่สาคัญ
กว่าคือการตั้งใจฟังเสียงโจทย์คาถามจากในเทป เพราะฉะนั้นถ้าในระหว่างที่ผู้เข้าสอบ
กาลังอ่านตัวเลือกอยู่นั้น เสียงเทปเริ่มอ่านเลขข้อถัดไป ให้ผู้เข้าสอบละสายตาจากตัวเลือก
ที่กาลังอ่านอยูม่ าตั้งใจฟังเสียงจากเทปแทนในทันที
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ตัวอย่างเช่น ถ้าตัวเลือกมีดังต่อไปนี้ ให้ผู้เข้าสอบเลือกอ่านเฉพาะตรงที่ขีดเส้นใต้
เท่านั้น
a. He’s going to the restaurant because he’s hungry.
b. He’s going to the hospital because he’s sick.
c. He’s going to the mall because he wants to buy a shirt.
d. He’s going to the cinema because he wants to watch a movie.
6. ในระหว่างการทาข้อสอบ ถ้ามีข้อใดที่ผู้เข้าสอบฟังไม่ทัน หรือฟังไม่เข้าใจจริงๆ
ให้ทาเครื่องหมายไว้ที่กระดาษคาตอบ ในข้อนั้น และใส่ Key Word ที่พอจะได้ยินหรือ
เขียนเสียงที่ได้ยินเป็นภาษาไทยของคาๆนั้นไว้เลย เพื่อที่จะย้อนกลับมาทาอีกทีในภายหลัง
แล้วเปลี่ยนไปอ่านตัวเลือกในข้อถัดไปแทนเพราะสิ่งที่มักเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เข้าสอบคิดติด
อยู่ในข้อใดข้อหนึ่งเป็นเวลานานๆ คือมักจะทาให้เสียสมาธิและฟังข้อถัดไปไม่ทันอีกด้วย
ซึ่งจะเป็นการทาให้เสียโอกาสอย่างมาก เพราะในข้อถัดไป อาจจะเป็นข้อที่ผู้เข้าสอบ
สามารถตอบได้ก็เป็นได้
7. ทั้งนี้เมื่อทาข้อสอบในส่วนการฟังครบทั้ง 66 ข้อแล้ว ให้ผู้เข้าสอบทาข้อสอบ
ส่วนการอ่านต่อไปให้ครบทั้ง 100 ข้อก่อน แล้วจึงย้อนกลับมาดูข้อที่เว้นไว้โดยพิจารณา
จาก Key Word หรือเสียงที่ได้ยินที่บันทึกไว้ในข้อนั้นๆ (ในกระดาษคาตอบ) ดูอีกครั้ง
ส่วนกำรอ่ำน (Reading part)
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที มี 40 หรือ 34 ข้อ สี่ตัวเลือก เป็นแบบทดสอบความรู้ด้าน
คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์อังกฤษ และการอ่านจับใจความสาคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทาแบบทดสอบส่วนการอ่าน ควรปฏิบัติดังนี้
1. ทาความเข้าใจกับคาถามโดยการพิจารณาว่า คาถามนั้นต้องการคาตอบในเรื่องใดก่อน
2. พิจารณาตัวเลือกที่เป็นคาตอบว่าข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคาถามให้ตัดทิ้งไป
3. พิจารณาตัวเลือกที่น่าจะเป็นไปได้แล้วเลือกข้อที่ถูกที่สุด
4. ถ้าไม่แน่ใจในการตอบคาถามข้อใดข้อหนึ่งให้ทาเครื่องหมายไว้ และทาข้อต่อไป
อย่ามาเสียเวลากับข้อที่ไม่แน่ใจ เพราะในการทาข้อสอบมีเวลาจากัด
5. เมื่อทาเสร็จทุกข้อแล้วให้ย้อนกลับมาทบทวนว่าทาข้อสอบครบทั้งหมดแล้วหรือไม่
6. วิธีการเดาความหมายของคาศัพท์อย่างมีระบบก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สอบสามารถ
เลือกคาตอบที่ถูกต้องได้ไม่อยากนัก เช่น การอาศัยความรู้เรื่องการสร้างคา (Word
Formation) ได้แก่ รากศัพท์ (Root) ส่วนเติมหน้า (Prefix) และส่วนเติมหลัง (Suffix)
ส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ต่างก็มีความหมายประจาตัว เมื่อไปปรากฏในคาใดก็ตามก็จะ
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ยังคงความหมายเดิมไว้ เราจะสามารถทานายความหมายของค าใหม่ ได้ไม่ ยากนั ก
ยกตัวอย่างเช่น Root: cide = kill insect + cide = insecticide (substance for
killing insects) ยาฆ่าแมลง Prefix: re- = again re + write = rewrite (write again)
เขียนใหม่ Suffix: -er = one who does things train (v.) + er = trainer (one who
trains) ผู้ฝึก ผู้สอน
7. เทคนิคการอ่านจับใจความสาคัญ (Main idea) จากย่อหน้าที่ให้มา โดยเริ่มจากหาคา
หรือวลีซ้าๆ โดยทั่วไปนั้น ถ้ามีการพูดถึงคานามคาไหนมากที่สุด นั่นคือหัวข้อเรื่องของย่อ
หน้า จากนั้นมาดูประโยคแรก หรือประโยคกลาง หรือประโยคท้ายของย่อหน้า ซึ่งมักจะ
สื่อความคิดหลักของเนื้อเรื่องให้กับผู้อ่าน ยกตัวอย่างเช่น
Laws are necessary for maintaining order. If the laws are unjust and if there
is no legal means to change them, the citizens lose respect for the laws
and refuse to obey them. Anarchy and bloodshed are likely to follow.
According to this paragraph, which statement is correct?
a. Laws are made to be broken.
b. There is no legal means of changing unjust laws.
c. Laws should be changed if they are to be respected.
d. Legal means for changing unjust laws should be available.
คาตอบของข้อนี้คือ d.
We decided to eat out last night. There were many people at the
restaurant. We could not get a table right away. The waiter took us to
another room. He said we could wait there and have a drink. We finished
one drink and ordered the second one before a table was ready for us.
Next time we will call a reservation. Which statement is correct?
a. They got a table right away.
b. They drank 3 or 4 drinks.
c. They waited in another room.
d. They called for reservations.
คาตอบของข้อนี้คือ c.
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ตัวอย่างคาถามอื่นๆที่พบบ่อย เช่น
- What is the best name for this story?
- According to this paragraph, the author believes ____.
- The main topic of this paragraph is ____.
- The main thought of this passage is that ____.
- The best statement of this passage’s main thought is that ____.
4. Modals ทดสอบการใช้ modals กับโครงสร้างคากริยาอื่นๆที่มีความหมายคล้ายคลึง
กันและสามารถใช้แทนที่กันได้
Ex 1. Joe is able to run 5 miles in 20 minutes.
a. will
b. can
c. must
d. had better
คาตอบของข้อนี้ คือ b. can โครงสร้าง V. be able to + V1 (Infinitive) มีความหมายว่า
“สามารถ” เช่นเดียวกับโครงสร้าง can + V1 (Infinitive) เราสามารถใช้โครงสร้างทั้งสอง
แทนที่กันได้โดยที่ความหมายยังคงเดิม
Ex 2. I have to study this evening.
a. must
b. like to
c. may
d. should
คาตอบ คือ a. must โครงสร้าง V. have to + V1 (Infinitive) มีความหมายว่า “ต้อง”
เหมือนกับโครงสร้าง must + V1 (Infinitive) ทั้ง must และ have to ใช้เพื่อบอกถึงสิ่งที่
ประธานต้องกระทาในปัจจุบัน หากกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต ต้องใช้ had to เท่านั้น
เนื่องจาก must ใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันได้เพียงอย่างเดียว
5. Non-finite Verbs การศึกษาไวยากรณ์เรื่องนี้ ต้องใช้ความจาเป็นหลัก จึงจะทราบ
ว่ากริยาแท้ (Finite Verbs) แต่ละตัวนั้น ควรจะตามด้วยกริยาไม่แท้ (Non-finite Verbs)
รูปใด เช่น รูปกริยาเติม -ing (Gerund) หรือกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูป (Infinitive) ทั้งแบบที่มี
to (with to) และไม่มี to (without to)
Ex 1. I got a repairman ..... my television last week.
a. fixes
b. fixing
c. to fix
d. fix
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คาตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ c. I got a repairman ...to fix... my television last week.
โครงสร้างนี้คือ V. get someone to do something โครงสร้างนี้ชวนสับสน เพราะว่า
คล้ายคลึงกับ V. have someone do something หากเขียนประโยคด้านบนใหม่จะได้
เป็น I had a repairman ...fix... my television last week.
Ex 2. I'll be looking forward ..... you soon.
a. see
b. to see
c. seeing
d. to seeing
คาตอบที่ถูกต้อง คือ d. I'll be looking forward ...to seeing… you soon. สานวน
look forward to ที่แปลว่า “ตั้งหน้าตั้งตาคอย” นั้น ต้องใช้ รูปกริยาเติม -ing (Gerund)
ตามหลัง
Ex. 3 The students refused ….. in class.
a. to remained b. remaining
c. to remain d. remained
คาตอบที่ถูกต้องคือ c. The students refused …to remain... in class. กล่าวคือ V.
refuse ต้องการกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูปพร้อม to (Infinitive with to) ตามหลัง
6. Question Tag
Ex. You have never been to the US, …?
a. have you b. haven’t you
c. do you d. don’t you
เราคงท่องจาไวยากรณ์เรื่อง Question Tag นี้ กันมาตั้งแต่เด็กว่า หากด้านหน้าเป็น
ประโยคบอกเล่าด้านหลังให้ใช้ประโยคคาถามรูปปฏิเสธ และหากด้านหน้าเป็นประโยค
ปฏิเสธด้านหลังให้ใช้ประโยคคาถามรูปบอกเล่าคาถามข้อนี้ถือเป็นข้อยกเว้น ถึงแม้ว่า
ด้านหน้าจะเป็นประโยคบอกเล่า แต่มีคาว่า “never” ซึ่งมีความหมายเป็นปฏิเสธ
ประโยคคาถามด้านหลังจึงต้องเป็นรูปบอกเล่า และกาล (Tense) ในประโยคนี้คือ
Present Perfect ซึ่งมีโครงสร้าง V. to have+V3 เมื่อมีกริยาช่วย have อยู่แล้วสามารถ
นามาใช้ในประโยคคาถามได้เลย คาตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ a. You have never been to
the US,…have you…? ทั้งนี้จะลืมไม่ได้เลยว่า คาถามด้านหลังที่เป็นรูปปฏิเสธนั้น
จะต้องใช้รูปย่อเสมอ เช่น haven’t, isn’t หรือ doesn’t และ Question Tag นี้ ไม่ใช่
ประโยคคาถามจริงๆ เป็นส่วนที่เติมขึ้นมาเพื่อยืนยันความแน่ใจของผู้พูดเท่านั้น เพราะผู้
พูดทราบดีว่าข้อมูลในประโยคด้านหน้านั้นถูกต้องอยู่แล้ว
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7. Count Nous, Non-count Nouns and Quality Words
Ex. Mr. Smith doesn’t drink … tea.
a. many
b. some
c. any
d. lots
คาตอบของข้อนี้ คือ c. any Mr. Smith doesn’t drink …any… tea. Tea เป็นคานาม
นับไม่ได้เราจึงไม่สามารถใช้ a. many ซึ่งใช้กับคานามนับได้ แปลว่า “มาก” ได้เลย
คาตอบ d. lots นั้นใช้ได้กับคานามนับได้ และคานามนับไม่ได้ แต่ต้องมีบุพบท
(Preposition) of อยู่ด้วยเสมอ จึงถือได้ว่าคาตอบนี้ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ และแม้ว่า
คาตอบ b. some จะใช้ได้กับคานามนับได้และคานามนับไม่ได้ ทั้งยังมีความหมายว่า
“บ้าง” เช่นเดียวกับ any ก็ยังไม่ใช่คาตอบที่ถูกต้อง เพราะ some ต้องใช้ในประโยคบอก
เล่า any ที่สามารถใช้ได้ในประโยคคาถาม และประโยคปฏิเสธจึงเป็นคาตอบที่ถูกต้อง
ที่สุด
8. Articles
Ex. What does she do? She is ............ university student.
a. the
b. an
c. –
d. a
คาตอบที่ถูกต้อง คือข้อ d. She is ...a... university student. การบอกอาชีพใน
ภาษาอังกฤษนั้นต้องมี article นาหน้าคานามอาชีพนั้นๆเสมอ ถึงแม้เราจะเรียนกันมาว่า
a,e,i,o,u เป็นสระในภาษาอังกฤษ และ an (แอน) จะวางอยู่หน้าคานามที่ขึ้นต้นด้วยสระ
เสมอ แต่คาว่า university ออกเสียงเป็น “ยู” ไม่ใช่ “อู” จึงต้องเลือกตอบ a (อะ)
9. Prepositions
เรื่องนี้ถือเป็นไวยากรณ์อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องใช้ความจาเป็นหลักจึงจะทราบว่ากริยาแต่ละตัว
นั้นใช้คู่กับบุพบท (Preposition) ใด
Ex. 1 Why did the students insist ..... everything?
a. to do
b. on doing
c. done
d. doing
Preposition (บุพบท) ที่ตามหลัง V. insist คือ on และโดยปกติแล้วหลังคาบุพบท
คากริยาต้องเป็นรูปกริยาเติม -ing (Gerund) คาตอบที่ถูกต้องจึงเป็น ข้อ b. Why did
the students insist...on doing... everything?
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Ex. 2 Aircraft pilots communicate ….. control towers.
a. at
b. for
c. during d. with
V. communicate ใช้คู่กับ Preposition (บุพบท) with ดังนั้นคาตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ d.
Aircraft pilots communicate …with... control towers.
10. Pronouns (สรรพนำม)
Ex 1 . A: “Is this my room?”
B: “Yes, this room is ….. .”
a. your
b. yours
c. my
d. mine
คาตอบที่ถูกต้องคือข้อ b. A: Is this my room? B: Yes, this room is …yours… .เมื่อ
คนแรกถามว่า “นี่คือห้องของฉันใช่หรือไม่” คนที่สองจึงตอบว่า “ใช่ ห้องนี้เป็นของคุณ”
ต้องเลือกใช้สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Pronouns) “yours” เพื่อ
แทนคานาม “your room” (คาสรรพนาม (Pronouns) มีหน้าที่แทนคานาม) แต่เมื่อใดก็
ตามที่เราใช้คาคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjectives) เช่น my, your,
his เป็นต้น จะต้องมีคานามตามมาเสมอ เช่น my room (คาคุณศัพท์ (Adjectives) มี
หน้าที่ขยายคานาม) เนื่องจากหน้าตาของคาคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive
Adjectives) และคาสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Pronouns) คล้ายกัน
จึงสร้างความสับสนให้ผู้เรียนอยู่บ่อยครั้ง
11. Connectives (คำเชื่อม)
Ex. 1. I’m going to the cinema tonight … the rain.
a. because of
b. despite of
c. although d. in spite of
คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ d. I’m going to the cinema tonight …in spite of… the
rain. หากจะตอบข้อ b. ต้องใช้เป็น I’m going to the cinema tonight …despite …
the rain. ข้อควรจาก็คือ in spite มี of แต่ despite ไม่มี of คาเชื่อมทั้งสองนี้ใช้แสดง
ความขัดแย้งเหมือนกันและต้องมีคานามตามมาเสมอ ซึ่งในที่นี้คือ the rain
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12. Relative Clause
Ex 1.. This is the town … they lived in.
a. what
b. when
c. that
d. where
คาตอบที่ถูกต้องคือ c. This is the town …that… they lived in. จริงอยู่ว่าโดยปกติ
แล้ว เราจะใช้ “where” เชื่อม เมื่อกล่าวถึงสถานที่ ในที่นี้คือ “the town” แต่คาถามข้อ
นี้ มีบุพบท (Preposition) “in” อยู่ท้ายประโยค จึงเลือกตอบข้อ d. ไม่ได้ เพราะเมื่อใช้
“where” แล้ว จะไม่มีบุพบทอีก หากต้องการใช้ “where” ประโยคจะเป็นดังนี้ This is
the town …where… they lived. จึงต้องเลือกใช้ตัวเชื่อมตัวอื่นที่แสดงถึงสถานที่ หรือ
สิ่งของ คือ which หรือ that
13. Phrasal Verbs หรือ Two Words Verbs คือ คากริยา (Verb) + บุพบท
(Preposition) อาจจะมีความหมายเดิม หรือเปลี่ยนไปจากเดิม
Ex. They took up the problem.
a. discussed b. caused
c. found
d. solved
จากพจนานุกรม Collins COBUILD ให้ความหมาย V. take up ไว้ว่า If you take up a
question, problem or cause, you act on it or discuss how you are going to
act on it. คือ คิดหาคาตอบให้กับคาถาม ปัญหา หรือสาเหตุ ดังนั้นคาตอบที่ถูกต้อง ก็คือ
ข้อ d. solved ที่แปลว่า “แก้ปัญหา”
14. Expression
Ex 1. I'll give you a ring sometime after eight o'clock tonight.
a. I’ll visit you
b. I’ll telephone you.
c. I’ll ring the door bell. d. I’ll call on you.
คาตอบที่ถูกต้องคือข้อ b. I'll telephone you. To give someone a ring เป็นสานวน
แปลว่า โทรศัพท์ไปหา คาว่า a ring ในที่นี้ ไม่ได้แปลว่า แหวน
Ex 2. She left the country for good.
a. She was not going to return. b. She was not happy with her trip.
c. She would visit a good country. d. She was coming back.
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คาว่า for good เป็นสานวน มีความหมายว่า permanently, forever (ถาวร, ตลอดกาล,
ตลอดไป) คาตอบของประโยค She left the country for good. ก็คือ ข้อ a. She was
not going to return.
Ex 3. I asked her to give me a hand.
a. take charge b. help me
c. shake hands d. hold me
สานวน give someone a hand แปลว่า ช่วยเหลือ คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ b. help
me ประโยคนี้แปลได้ว่า "ฉันขอให้เธอช่วยเหลือ"

สรุป
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการทัพบก ในการสร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นัก บริหาร
ที่มี คุ ณภาพสู่ ก องทั พ นอกจากให้ก ารศึ ก ษา เสริ มสร้ างปั ญญาในวิ ชายุ ทธศาสตร์แ ละ
วิชาการบริหารแล้ว วิทยาลัยการทัพบกได้เตรียมแนวทางที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ สาหรับ
ให้นักศึกษาได้ทราบวิธีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สาหรับผู้ที่มีพื้นฐานแตกต่าง
กันได้ใช้ประโยชน์
นอกจากการฝึ ก ฝนตนเอง การหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ แล้ ว
การประเมินผล คือการวัดการพัฒนาตนเองอย่างหนึ่ง ซึ่งวิทยาลัยการทัพบกได้เตรียม
ตัวอย่างและแนวทางการทดสอบไว้เป็นแนวทางด้วยแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดสาหรับผู้ใฝ่รู้
ได้ศึกษาและมีเทคนิคมากยิ่งขึ้น อนึ่งการเร่งรัดพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับกาลัง
พลของกองทั พ บกดั ง กล่ า วนี้ เป็ น กิ จ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ตามนโยบายด้ า นการศึ ก ษา
กองทัพบกประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔ และให้ใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการเข้ารับ
การศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับต่อไป
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