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หนังสืออ่านนอกเวลา ยิ่งอ่าน ยิ่งเก่งอังกฤษ

หนังสืออ่านนอกเวลา (graded readers) คืออะไร

	  หนงัสอือ่านนอกเวลา (graded readers) คอื หนงัสอืทีแ่ต่งขึ้น หรือเรียบเรยีง 

ใหม่จากหนังสือเล่มอื่น เพื่อให้ผู้เรียนภาษาที่สองอ่านโดยเฉพาะ โดยเน้นใช้ศัพท์พื้นฐาน

ที่ควรรู้หรือใช้บ่อยในชีวิตประจ�าวัน และใช้หลักไวยากรณ์ที่ไม่ซับซ้อนเกินไป

	  ออกแบบโครงสร้าง และเขียนขึ้นโดยอ้างอิงจากงานวิจัยฐานข้อมูลคำาศัพท์และ

ไวยากรณ์ เพื่อแบ่งหนังสือออกเป็นระดับ ให้มีความยาวของเรื่อง จ�านวนค�า และหัวข้อ

ไวยากรณ์ที่ใช้ในเล่มยากง่ายต่างกัน ส�าหรับผู้อ่านที่มีระดับความรู้ทางภาษาแตกต่างกัน

	  ผู้เรียนระดับต้นควรอ่านจากระดับตำ่าสุด และเมื่ออ่านคล่องแล้ว จึงเลื่อนขึ้นไป

อ่านระดบัต่อไป เพือ่ให้เรยีนรูศ้พัท์และโครงสร้างภาษาอย่างเป็นขัน้ตอน เมือ่อ่านถงึระดบั

สูงสุด ผู้อ่านจะมีคลังค�าสะสมประมาณ 3,000 ค�า ซึ่งเพียงพอต่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานใน

ชีวิตประจ�าวัน

	  หนังสืออ่านนอกเวลาเหมาะส�าหรับผู้เรียนระดับต้น เพราะ รู้ศัพท์เพียง 3,000 คำา  

ก็เข้าใจเนื้อเรื่องได้ครบถ้วน ในขณะที่ผู้อ่านต้องรู้ศัพท์ถึง 8,000 ค�า เพื่อเข้าใจเนื้อเรื่อง

โดยรวมของหนังสือทั่วไป (unsimplified text)

อ่านแล้วเก่งอังกฤษจริงหรือ

	 งานวิจัยและหนังสือที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากทั่วทุกมุมโลกต่างสรุปว่า  

การอ่าน โดยเฉพาะ “หนังสืออ่านนอกเวลา” จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของ 

ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

	  คริสติน นัตทอลล์กล่าวไว้ในผลงานเขียนชื่อ Teaching Reading Skills 

in a Foreign Language ว่า “วธิดีทีีส่ดุในการพฒันาความรูภ้าษาต่างประเทศคอื  

การอาศยัอยูใ่นสงัคมทีใ่ช้ภาษานัน้ วธิดีรีองลงมาคอื การอ่านหนังสือภาษาน้ันให้มากทีสุ่ด”



	  ผลการศึกษาของคริสติน นัตทอลล์ยังระบุอีกว่า ปัญหาการอ่านของผู้เรียนภาษา

ต่างประเทศคือ รู้ภาษานั้นไม่ดีพอที่จะอ่านจนจับใจความได้ท้ังหมด จึงต้องอ่านแล้ว

แปลทีละค�า ท�าให้เบื่อที่จะอ่าน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จึงควรฝึกฝนโดย  

เริ่มอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาง่าย และเหมาะกับระดับความสามารถของตน

	  ผลการศึกษาของรองศาสตราจารย์รตันาวต ีมอห์ด อาสรฟั และผู้ช่วยศาสตราจารย์

อิสมาลิ ชีค อาห์เมด จากมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย เมื่อ ค.ศ. 2003 

พบว่า หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยให้นักเรียนเพิ่มความสามารถด้านภาษาคือ สนับสนุนให้

นักเรียนอ่านหนังสือให้มาก

	  จากการศกึษาการอ่านเชงิกว้าง (extensive reading) ต่อความสามารถในการใช้ 

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาญี่ปุ่น ใน ค.ศ. 1999 พบว่า นักศึกษาที่อ่านหนังสือภาษา

อังกฤษมากขึ้น มีความสามารถในการอ่าน และมีคลังศัพท์เพิ่มขึ้นกว่านักศึกษาที่อ่าน

น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด

	  การศึกษาของศาสตราจารย์ดอกเตอร์ ริชาร์ด เดย์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาย และ

จูเลียน แบมฟอร์ด ใน ค.ศ. 1998 พบว่า การอ่านเชิงกว้างช่วยให้นักเรียนรู้ศัพท์เพิ่มขึ้น  

โดยเฉพาะศัพท์ที่รู้ความหมายทันทีเมื่อเห็น (sight vocabulary) เพราะ นักเรียนที่อ่าน

หนังสือหลากหลายแนวจะเห็นศัพท์มาก และรู้ความหมายทันทีโดยไม่ต้องท่อง

	  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ อ่านหนังสือ

ภาษาอังกฤษเฉลี่ยคนละ 1 ล้านค�าต่อปี ดังนั้น ประเทศญี่ปุ่นจึงริเริ่มโครงการ Start 

with Simple Stories (SSS) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากการอ่าน โดยตั้ง 

เป้าหมายให้นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษได้รวมปีละ 1 ล้านค�า และเน้นให้เริ่มอ่านหนังสือที่

มศีพัท์จ�านวนน้อยก่อน แล้วค่อยพฒันาขึน้ไปอ่านหนงัสอืทีม่ศีพัท์จ�านวนมาก ในท่ีสดุก็จะ

อ่านได้ 1 ล้านค�าในระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งเป็นจ�านวนมากพอ ๆ  กับที่นักเรียน

เจ้าของภาษาได้อ่าน



กฎง่าย ๆ  อ่านอย่างไรให้เก่งอังกฤษ

	  เลอืกอ่านหนังสอืเล่มทีอ่ยากอ่านจรงิ ๆ  เท่านัน้ เพราะจะเป็นแรงบนัดาลใจให้อ่าน

ได้ต่อเนื่อง จนเกิดนิสัยรักการอ่านในอนาคต

	  ถ้ารู้สึกเบื่อหรือคิดว่ายากเกินไป ให้หยุดอ่าน แล้วเปลี่ยนเล่มใหม่ทันที

	  ฝึกเดาความหมายศัพท์ที่ไม่รู้ โดยพิจารณาจากศัพท์หรือประโยคข้างเคียง  

ถ้าเดาไม่ออก ให้อ่านข้ามไปได้ ไม่ต้องกลัวว่าถ้าอ่านข้ามแล้วจะไม่เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด

อย่างครบถ้วน เพราะเป้าหมายของการอ่านหนังสือนอกเวลาเพื่อให้เก่งอังกฤษนั้น  

เน้นให้ท�าความเข้าใจเนื้อเรื่องโดยรวม เห็นค�าศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้ซ�า้ในเล่ม

บ่อย ๆ  จนจ�าและตีความหมายได้

	  เปิดพจนานุกรมขณะอ่านให้น้อยที่สุด งานวิจัยด้านภาษาระบุไว้ว่า นักอ่านที่หยุด

อ่านเป็นระยะ ๆ  (slow reader) จะมีกระบวนการเรียนรู้ภาษาช้ากว่า คนที่ฝึกอ่านเร็ว ๆ   

(speed reader)

	  อ่านหลาย ๆ  รอบ ยิ่งอ่านมากและซ�า้หลายรอบ จะยิ่งท�าให้เข้าใจเนื้อเรื่อง และ

เพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษได้มากขึ้นโดยอัตโนมัติ

	  แบ่งประโยคออกเป็นหลาย ๆ  หน่วยความหมาย แล้วอ่านทีละส่วน จะช่วยให้

เข้าใจทั้งประโยคได้ง่ายและเร็วขึ้น



CEFR คืออะไร

 CEFR ย่อมาจาก The Common European Framework of Reference for 

Languages คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา ที่สภาแห่งสหภาพยุโรปก�าหนด

ขึ้นใช้ใน ค.ศ. 2002 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การสอน และตรวจสอบความ

สามารถทางภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ CEFR ได้จ�าแนกผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่มหลัก

และแบ่งเป็น 6 ระดับความสามารถ ดังนี้

กลุ่ม A B C
ชื่อกลุ่ม Basic User

ผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน

Independent User

ผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ

Proficient User

ผู้ใช้ภาษาขั้นคล่องแคล่ว
ระดับ A1 A2 B1 B2 C1 C2

A1: Breakthrough or Beginner สามารถใช้และเข้าใจประโยคง่าย ๆ  ในชีวิตประจ�าวัน 

เช่น การแนะน�าตัวเอง การตั้งค�าถามเกี่ยวกับบุคคลอื่น

A2: Waystage or Elementary สามารถใช้และเข้าใจประโยคในชวีติประจ�าวนัในระดบักลาง 

เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป การบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และ

สิ่งอื่น ๆ  ที่จ�าเป็นต้องใช้ในกิจกรรมประจ�าวันได้

B1: Threshold or Intermediate สามารถพูด เขียน และจับใจความส�าคัญของข้อความ 

ทัว่ไปได้ รับมอืกบัสถานการณ์ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้อย่างไม่คาดฝันได้ในระดบัหนึง่ บรรยายประสบการณ์ 

เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ  ได้

B2: Vantage or Upper Intermediate สามารถใช้ภาษาได้ในระดับดี พูดและเขียนได้

อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมทั้งอ่านและท�าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้

C1: Effective Operational Proficiency or Advanced สามารถเข้าใจข้อความยาว ๆ  

ทีซ่บัซ้อนในหวัข้อหลากหลาย และแสดงความคิดความรูส้กึของตนได้อย่างเป็นธรรมชาต ิพดูและ

เขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์

C2: Mastery or Proficiency สามารถใช้ภาษาได้อย่างดเียีย่มใกล้เคยีงเจ้าของภาษา มคีวาม

สละสลวยและถูกต้องตามจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อสาร

ที่มำ : เอกสำรของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร





อักษรย่อที่ใช้ในเล่ม

 n noun (นาม)

 v verb (กริยา)

 adj adjective (คุณศัพท์)

 adv adverb (วิเศษณ์)

 pron pronoun (สรรพนาม)

 prep preposition (บุพบท)

 pt past tense (กริยาช่อง 2)

 pl plural (นามพหูพจน์)

 pp past participle (กริยาช่อง 3)

 v-ing present participle (กริยาเติม -ing)

 conj conjunction (สันธาน)

 det determiner (ค�าน�าหน้านามเพื่อชี้เฉพาะ)

 interj interjection (อุทาน)

 sb somebody (บางคน)

 sth something (บางสิ่ง)

 sing-v singular verb (กริยาช่อง 1 ประธานเอกพจน์)
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