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ใครคือ KruMae? 

KruMae เป็นติวเตอร์และผูผ้ลิตคอร์ส TOEIC@HOME จากสถาบนั FMCP English 

ท่ีเป็นสถาบนัติวโทอิคออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทย 

 

เมจบปริญญาตรีและโทจากสหรัฐอเมริกา สาขาการบญัชี พอเมเขา้ท างานบญัชี เมกเ็ร่ิม

เขา้ใจวา่น่ีไม่ใช่เสน้ทางของเม  ครอบครัวของเมลว้นแต่เป็นครู เมจึงคุน้เคยกบังาน

สอนน้ี อีกทั้งเมนึกถึงงานท่ีเมท าแลว้มีความสุขท่ีสุด ไดช่้วยเหลือคนอ่ืนมากท่ีสุด กดู็

ไม่พน้วา่จะเป็นงานสอนวิชาใหค้นอ่ืน  ตอนเมเรียนปี 2 ทางมหาลยัท่ีอเมริกาไดจ้า้งเม

ใหเ้ป็นติวเตอร์วชิาเคมีใหน้กัเรียนคนอ่ืน--การสอนคนอ่ืนนั้น  เป็นงานท่ีเมชอบท่ีสุด 

 

ดว้ยเหตุน้ี พอเมเรียนจบ เมกย็า้ยมาอยูท่ี่เมืองไทย และไดเ้ปิดสถาบนัสอนภาษาองักฤษ 

ส าหรับวยัท างาน FMCP English ข้ึนมา เมเลือกสอนผูใ้หญ่เพราะเมชอบการเรียนเพ่ือ

น าความรู้ไปใชไ้ดท้นัที  ไม่ใช่เพ่ือไปท าขอ้สอบเหมือนนกัเรียนตั้งแต่ระดบัประถม 

จนถึงมธัยม  อีกทั้งเม่ือเราเขา้ในวยัผูใ้หญ่ เราทุกคนเร่ิมเห็นบทบาทของภาษาองักฤษ

วา่มนัมีผลกระทบกบัเราโดยตรง  นกัเรียนท่ีเรียนกบัเมจะมีความตั้งใจเป็น

พิเศษ!  ดงันั้นขอ้สอบโทอิคจึงเป็นขอ้สอบท่ีเมชอบมาก  เพราะทดสอบทกัษะ

ภาษาองักฤษอยา่งแทจ้ริง อีกทั้งสามารถน าทกัษะน้ีไปใชใ้นการพูดภาษาองักฤษและ

การเขียนอีกดว้ย! 

 

พอเมเขา้สู่วงการติวเตอร์ภาษาองักฤษ กเ็ร่ิมเห็นรูปแบบการเรียนท่ีลม้เหลวของ

นกัเรียนท่ีก าลงัติวโทอิค  นกัเรียนหลายคนไดติ้วมาหลายสถาบนัแต่เหมือนกบัยงัหลง

ทางเพราะคะแนนกย็งัไม่สูงเท่าท่ีตอ้งการซกัที  สุดทา้ยแลว้นกัเรียนกต็อ้งกลบัไปหา 
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สถาบนัอ่ืนเพ่ือช่วยใหค้ะแนนสูงข้ึน..วฏัจกัรกไ็ม่ส้ินสุด...อีกทั้งค่าใชจ่้ายในการติว

โทอิคนั้นสูงมาก...แลว้จะเอาเวลาและเงินท่ีไหนไปเรียนทกัษะการพูดภาษาองักฤษท่ี

จะช่วยนกัเรียนท าผลงานไดใ้นระยะยาว? 

 

ดว้ยความคิดน้ี เมจึงออกแบบคอร์สโทอคิออนไลน์ ท่ีไม่จ ากดัชัว่โมงการเรียน  ไม่ตอ้ง

เดินทางมาเรียน (ขอ้น้ีนกัเรียนกทม.คงเห็นดว้ยกบัเวลาและค่าเดินทางท่ีเสียไปในแต่

ละคร้ัง) เรียนเวลาไหนกไ็ด ้เรียนก่ีคร้ังกไ็ด ้อีกทั้งออกแบบการบา้นท่ีช่วยในการฝึก

ทกัษะการฟังและการอ่านท่ีทุกคนสามารถท าไดทุ้กวนั ภายใตร้าคาท่ีถูกกวา่คอร์สปกติ

ถึง 70% 

 

เมมัน่ใจในระบบของ TOEIC@HOME ถึงกลา้รับรองคะแนน และถา้ไม่ถึงจะคืนเงิน

ใหท้นัที 100% ---ไม่มสีถาบันไหนกล้ารับรองขนาดนีแ้น่นอน 

 

ถึงแมว้า่ระบบการเรียนในรูปแบบ TOEIC@HOME เป็นการเรียนท่ีค่อนขา้งใหม่ใน

ประเทศไทย แต่ดว้ยความสะดวกในการเรียน อีกทั้งผลคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว

ของนกัเรียน TOEIC@HOME ท าใหค้วามสนใจของคอร์สน้ีเติบโตข้ึนเร่ือยๆ 
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ค าถามคาใจหลายๆคน “ท าไมหนังสือเล่นนีถ้งึ--ฟรี?” 

 

หนงัสืออีบุคส์เล่มน้ีจะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจขอ้สอบโทอิค และวิธีเปล่ียนมุมมองในการ

พฒันาทกัษะภาษาองักฤษของตนเองในระยะยาว  เมอยากใหคุ้ณไดอ่้านและทดลองท า

ส่ิงท่ีเมแนะน าเพ่ือใหเ้ห็นผลคะแนนโทอิคท่ีสูงข้ึนทนัที   

 

ดว้ยเน้ือหาและมุมมองท่ีแปลกออกไป เมเลยอยากจะแชร์ความรู้น้ีใหทุ้กคน--แต่ถา้เม

คิดค่าหนงัสือ กอ็าจจะมีบางคนท่ีไม่ไดอ่้านเล่มน้ี  ในเวลาท่ีอาเซ่ียนก าลงัจะเปิดในปี 

2016 น้ี คนไทยอยูใ่นภาวะอนัตราย เพราะเราจะตอ้งเผชิญกบัคู่แข่งทางงานท่ีเขาเก่ง
ภาษาองักฤษกวา่เรา  ถา้เราไม่รีบปรับตวั พฒันาทกัษะภาษาองักฤษของตวัเอง  ในไม่

ชา้--จะมีคนไทยตกงานจ านวนท่ีมากข้ึน! 

 

อยา่รอใหปั้ญหานั้นเกิดข้ึนแลว้เราถึงจะปรับตวั เพราะภาษาองักฤษไม่ไดเ้ก่งกนัได้

ขา้มคืน  ทกัษะแบบน้ีตอ้งใชเ้วลา ถา้คุณจะเตรียมตอนท่ีจะตอ้งใช ้โอกาสดีๆท่ีคุณ

อยากไดน้ั้น จะหลุดไปอยูใ่นมือของคนอ่ืนอยา่งแน่นอน! 

กรุณาส่งหนงัสือน้ีใหเ้พ่ือนและครอบครัวของคุณไดอ่้าน เพ่ือช่วยใหเ้ขามีก าลงัใจใน

การติวโทอิคต่อไป.. 

KruMae  

Tel: 082-471-0226 

E-mail:  cholakarn1@gmail.com  



 

5 
 

หนังสือโทอคิเล่มนีไ้ม่ใช่หนังสือทั่วไป.. 

 

เมจะไม่มาอธิบายอยา่งละเอียดวา่ขั้นตอนของขอ้สอบโทอิคนั้นมีอะไร ประกอบไป

ดว้ยพารทอ์ะไร หรือท าไมเลือก redesigned เพราะคุณคงไดค้วามรู้น้ีจากอินเตอร์เน็ต

อยา่งง่ายดาย  และเมกรู้็วา่คุณอาจจะเคยสอบมาบา้งแลว้ จึงเขา้ใจรูปแบบของขอ้สอบ

โทอิคไดอ้ยา่งดี 

 

ส่วนเทคนิคการท าของแต่ละพารท ์ ถา้คุณเคยเรียนท่ีสถาบนัอ่ืนๆมาก่อน คุณกจ็ะรู้วา่

เทคนิคท่ีสอนนั้นมีหลากหลาย บางตวักค็ลา้ยๆกนั แต่ในคอร์ส TOEIC@HOME เมมี

เทคนิคท่ีเมสะสมมาจากประสบการณ์การท าขอ้สอบมามาก เมรวบรวมทกัษะพวกน้ี

แลว้ท าการสรุปง่ายๆในแต่ละพารท ์รวมทั้งออกแบบการท าการบา้นใหใ้นแต่ละ

วนั  ในหนงัสือเล่มน้ีเมจึงจะไม่เขา้เทคนิคมากมาย ถา้คุณตอ้งการบทสรุปเทคนิคทุก

พารทข์องเมท่ีรวบรวมมา คุณสามารถคลิกท่ีน่ี เพ่ือดาวน์โหลดเอาไปใชไ้ดฟ้รี เพียงแค่

ลงช่ือและอีเมลข์องคุณในเพจน้ี คลกิที่นี่ แลว้จะมีอีเมลส่์งใบสรุปไปใหคุ้ณทนัที! 

 

สาเหตุหลกัที่คุณอ่านหนังสือนี ้เพราะคุณยงัหลงทางอยู่... 

 

คุณคงใชทุ้กเทคนิคท่ีเรียนรู้มาจากหลายส านกั แต่ท าไมคุณยงัไม่ไดค้ะแนนท่ีตอ้งการ

ซกัที?  คุณขาดอะไร?  พลาดตรงไหน?  นกัเรียนของเม เรียนมาแลว้หลายท่ี อีกทั้งติว

เอง แลว้กท็อ้  หยดุติวไปพกันึง สุดทา้ยแลว้กม็าไดค้วามส าเร็จในคอร์สของเมน้ี  

http://www.fmcpenglish.com/
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เมเช่ือวา่ปัญหาในการพิชิตคะแนน 700 ไม่ใช่วา่คุณรู้เทคนิคไม่เพียงพอ แต่มนัอยูท่ี่จิต

ใตส้ านึกของคุณเองต่างหาก 

 

เมเขียนหนงัสือเล่มน้ีเพ่ือแนะน าวิธีการเปล่ียนความคิด และกระบวนการพิชิตคะแนน

โทอิคท่ีคุณตอ้งการ อีกทั้งคุณสามารถน าหลกัการน้ีไปใชก้บัทุกดา้นในชีวิตของคุณ 

ไม่วา่จะเป็นการลดความอว้น  การออกก าลงักาย  การเติบโตในหนา้ท่ีการงาน  เพราะ

ถา้คุณสามารถน าหลกัการท่ีเมใชไ้ปปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและทนัที คุณจะรู้วา่ตวัของคุณ

เองสามารถไดทุ้กอยา่งท่ีคุณตอ้งการ โดยไม่ตอ้งรอโชคชะตา ฟ้าลิขิต 

 

แต่วา่…...คุณพร้อมรับหลกัการน้ีมั้ย  เมเช่ือวา่การรักษาท่ีปลายเหตุ เช่น การติวแต่

เทคนิค ท าแต่ขอ้สอบโทอิค ไม่ช่วยใหคุ้ณไดค้ะแนนโทอิค 700 แน่ๆ  คุณตอ้งรักษาท่ี

ตน้เหตุในดา้นจิตส านึกของคุณ  เพราะคะแนน 700 นั้นมีคนท าไดน้อ้ย ..เพราะมีไม่ก่ี

คนท่ีรู้หลกัการน้ี  หลกัการน้ีเป็นทกัษะท่ีแต่ละคนสามารถน ามาฝึกใหเ้ก่งข้ึนไดใ้นแต่

ละวนั 

 

แน่นอนวา่หลกัการท่ีเมจะเสนอนั้น บางคนอาจจะเห็นแลว้รู้สึกวา่มนั “ไม่ทนัใจ” 

เพราะอยากไดค้ะแนน 700 ใน..วนัสองวนัน้ี  นิสยัแบบน้ีเรียนวา่ Instant 

Gratification  คือคุณไม่ยอมลงมือ ลงเวลา แต่คุณอยากไดผ้ลคะแนนสูงๆ  บางคนยอม

ไปติวเด่ียวสด ค่าเรียนเป็นหม่ืน เพราะคิดวา่ถา้คอร์สราคาแพง แสดงวา่ตอ้งไดผ้ล

แน่นอน---แลว้เป็นอยา่งไร  คุณกย็งัไม่ไดค้ะแนนท่ีตอ้งการ แถมเสียเงินไปมากมาย 

บางคนกไ็ปสอบเป็นสิบๆคร้ังเพ่ือหวงัจ าขอ้สอบ หรือหวงัเจอขอ้สอบชุดซ ้ าๆเพ่ือท่ีจะ

ไดค้ะแนนสูงๆ        เมถามนกัเรียนกลุ่มนั้นวา่ท าแบบน้ีไดผ้ลมั้ย  กต็อบกนัเป็นเสียง
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เดียวกนัวา่ไม่ไดผ้ล  ยิง่สอบบ่อย ยิง่คะแนนลด รวมทั้งความมัน่ใจในการสอบกล็ดไป

ดว้ย คนท่ีไดผ้ลดีจากคร้ังน้ีคือศูนยส์อบโทอิคนัน่เอง--รับค่าสอบเตม็ๆ  เมไดร้วบรวม

ขอ้ผดิพลาดในการท าขอ้สอบโทอิคไวใ้น Blog น้ี คลกิที่นี ่

 

แน่นอนเลยวา่คุณไดส้ละเวลาอนัมีค่าของคุณมาอ่านหนงัสือเล่มน้ี เพราะคุณอยากได้

คะแนน 700 ก่อนท่ีเราจะข้ึนเร่ืองของคะแนน 700 น้ี เรามาคิดถึงความหมายภายใต้

คะแนน 400-550-700-850 กนัก่อนเพราะคะแนนโทอิคกแ็ค่ตวัเลขสามตวั

เท่านั้น  ตวัเลขธรรมดาท่ีคุณใชใ้นการซ้ือของ ในการค านวณ ในการท างาน แต่พอเอา

เลขตวันั้นมาเป็นคะแนนโทอิค มนักลบัมีผลกระทบต่อคุณมากมาย 

 

ก่อนท่ีคุณจะนึกถึงคะแนนท่ีคุณอยากได ้ เมอยากใหคุ้ณนึกถึงและจิตนาการถึงส่ิงท่ี

คุณและครอบครัวของคุณจะไดรั้บเม่ือคุณไดค้ะแนนโทอิค 700 นั้น  คะแนนพวกน้ีจะ

ไม่มีค่าอะไร ถา้คุณไม่วางความหมายท่ีมนัมีต่อคุณ  มีนกัเรียนคนนึงบอกเมวา่อยากได้
คะแนนสูงๆ เมถามวา่เพราะอะไร เธอบอกวา่ ไม่รู้--แต่อยากไดค้ะแนนสูงๆ  ปัญหา

เกิดจากความไม่รู้--ไม่รู้วา่คะแนนจะช่วยเราไดอ้ยา่งไร  เม่ือไม่รู้ ไม่มีจุดหมายขา้งหนา้ 

เรากม็กัจะไม่มีก าลงัสู ้ไม่มีความอดทนในการท าการบา้น และท าใหข้ี้เกียจฝึกทกัษะท่ี

ส าคญัทุกวนัเพื่อไดค้ะแนน 700 มาครอบครอง  พอท าไดซ้กัสองสามวนักเ็ร่ิมทอ้ เร่ิมข้ี

เกียจ สุกทา้ยกไ็ม่ไดค้ะแนน 700 ซกัที   

 

เม่ือคุณตดัสินใจอยา่งแน่วแน่วา่คุณตอ้งไดค้ะแนน 700 เมขอใหคุ้ณนัง่นึกถึงภาพใน

อนาคตของตวัเอง  คุณอาจจะนึกถึงเวลาท่ีคุณเอาคะแนนน้ีไปสมคัรงานท่ีบริษทัท่ีคุณ

ตอ้งการ แลว้คุณถูกเรียกสมัภาษณ์ทนัที  หรือคุณอาจจะเอาไปยืน่สมคัรเป็นแอร์ใน

http://www.fmcpenglish.com/%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%84-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%86-%E0%B8%95/
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สายการบินต่างประเทศ แลว้คุณกไ็ดเ้ป็นแอร์สมใจ ไดท่้องเท่ียวรอบโลก  หรือคุณยืน่

ใบคะแนน 700 แลว้ ทางบริษทัเพ่ิมเงินเดือนใหคุ้ณเป็นหลกัพนัทนัทีเพ่ือเป็นรางวลัใน

การพฒันาภาษาของคุณ   นึกถึงผลของเงินเดือนนั้นวา่จะสามารถซ้ือความสบายให้

ครอบครัว, ช่วยคุณพ่อ/แม่, พาครอบครัวไปต่างประเทศ, เป็นตวัอยา่งใหก้บัลูกเป็นตน้ 

 

ในทางกลบักนั คุณอาจจะมองถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ถา้คุณไม่ไดค้ะแนนโทอิคท่ีทาง

บริษทัก าหนดมาใหคุ้ณ  ถา้ถึงเวลาท่ีจะตอ้งใชค้ะแนน แลว้คุณมีคะแนนไม่ถึง--จะเกิด

อะไรข้ึนกบัคุณบา้ง  เมมีนกัเรียนคนนึงก าลงัฝึกงานกบับริษทัขนาดใหญ่  บริษทัใหเ้ขา้

ไปในช่วงทดลองงานสามเดือน แต่มีขอ้แมว้า่จะตอ้งไดค้ะแนนโทอิค 550 ก่อนส้ินสุด

สามเดือนน้ี ถา้ไม่ไดก้จ็ะไม่ไดต้  าแหน่งประจ า และตอ้งหางานใหม่  หรืออีกกรณีนึ

งคือมีนกัเรียนท่ีเป็นถึงระดบัผูจ้ดัการ ไดท้ างานใหบริษทัหน่ึงมาสิบกวา่ปี แต่ในปีน้ี

บริษทัมีนายใหม่เขา้มา มีมาตราการใหม่ใหผู้จ้ดัการทุกคนมีคะแนนโทอิคอยา่งนอ้ย 

600 คะแนน ถา้ไม่ถึงจะถูกพิจาราณา และไม่ไดรั้บโบนสัปลายปี  ถา้คุณเป็นนกัเรียน

คนนั้น คุณจะท าอยา่งไร  เม่ือความมัน่คงท่ีคุณคิดวา่คุณน่าจะได ้ในฐานะท่ีอยูก่บั

บริษทัมาสิบกวา่ปีจะถูกเปล่ียนแปลงเพราะคะแนนจากขอ้สอบโทอิค  ถา้คุณออกจาก

บริษทัน้ี คุณไปสมคัรงานท่ีใหม่ คุณกต็อ้งใชค้ะแนนโทอิค วงจรน้ีจะไม่มีทางจบส้ิน

ง่ายๆ 

 

ไม่วา่คุณจะมีเหตผลทางบวกหรือลบกบัผลของคะแนนโทอิค นัน่กเ็พียงพอแลว้ต่อการ

เร่ิมติวโทอิคอยา่งจริงจงั เพราะเม่ือใดท่ีคุณมีเป้าหมายในการพิชิตคะแนน 700 เม่ือนั้น

คุณจึงจะสามารถท าได ้
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บางคนไม่แน่ใจวา่จะมีทางเกิดข้ึนกบัตวัเองมั้ย--คะแนน 700 นะ  มีนกัเรียนหลายคน

ถามเมวา่ ตวัของเขาเองมีคะแนนโทอิคต ่า แต่อยากไดค้ะแนนโทอิค 650+ มนัเป็นไป

ไดม้ั้ย  เมอยากใหคุ้ณนึกถึงตอนท่ีคุณไปซ้ือหวย ลอ็ตเตอร่ี คุณเคยถามแม่คา้วา่คุณจะมี

สิทธ์ิถูกรางวลัท่ี 1 มั้ย---คงไม่มีใครเคยถาม เพราะคุณรู้ และเช่ืออยา่งสนิทใจวา่คุณมี

สิทธ์ิในการไดร้างวลันั้นๆอยา่งแน่นอน  การซ้ือหวยเป็นการลงทุนดว้ยเงิน โดยท่ีคุณ

ไม่สามารถก าหนดการออกตวัเลขไดเ้ลย คุณไดแ้ต่ซ้ือใบเลขนั้นๆ เกบ็ในกระเป๋า และ

รอวนัท่ีเลขออก  คุณจะถูกหวยหรือถูกกินกข้ึ็นอยูก่บั”โชค”และ”ดวง”ของคุณเอง  แต่

การพิชิตคะแนนโทอิคสูงๆนั้นๆ ข้ึนอยูก่บัความพยายามของคุณเท่านั้น  การท่ีคุณจะ

ไดค้ะแนนโทอิค 700 หรือไม่--ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัโชคชะตาของคุณ หรือดวงของ

คุณ  ไม่ใช่วา่คุณตอ้งไปหาหมอดูดวงวนัสอบ เพราะเมรับรองเลยวา่ไม่วา่คุณจะหา

ฤกษท่ี์เหมาะสมในการสอบขนาดไหน คุณกไ็ม่มีทางไดค้ะแนนโทอิค 700 โดยท่ี

ไม่ไดติ้ว--อยา่งแน่นอน    

 

กลบัมาพดูถึงค าถามท่ีนกัเรียนถามเมวา่เป็นไปไดม้ั้ยในการไดค้ะแนนโทอิค 700 เม

อยากใหคุ้ณกลบัไปถามค าถามน้ีกบัตวัเอง  ถา้คุณสามารถซ้ือหวยโดยเช่ือวา่คุณมีสิทธ์ิ

จะถูกรางวลั ทั้งๆท่ีคุณไม่สามารถก าหนดทิศทางของผลลพัธ์ไดเ้ลย..คุณกค็วรเช่ือใน

ความสามารถของคุณ เพราะคะแนนโทอิค คุณสามารถก าหนดเองได ้ ถา้คุณขยนั มี

ความพยายาม ท าการบา้นท่ีเมแนะน า คุณกจ็ะมีวนัของคุณ  โอกาสท่ีคุณจะไดค้ะแนน

โทอิค 700 มีมากกวา่ถูกรางวลัลอ็ตเตอร่ีเป็นพนัเท่า! 
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“Those who think they can and those who think they can't are both usually right.”--- 
Confucious 

 

ทุกอย่างเร่ิมจากความเช่ือ 

 

ถา้คุณอยากเป็นเจา้ของคะแนนโทอิค 700 ก่อนอ่ืนเลย คุณตอ้งเช่ือก่อนวา่จะมีวนันึงท่ี

คุณสามารถท าได ้ถา้ตวัคุณเองยงัไม่เช่ือในความสามารถของคุณ แลว้คุณจะมีแรงมี

ก าลงัใจติวในแต่ละวนัไดอ้ยา่งไร   

 

ถา้คุณเปรียบเทียบตวัเองกบัคนท่ีไดค้ะแนนสูงๆ คุณกจ็ะหมดก าลงัใจเร่ือยไป  เพราะ

ไม่วา่คะแนนคุณอยูต่รงไหน กม็กัจะมีคนท่ีเก่งกวา่ เมจงึอยากให้คุณแข่งกบัตวัเอง--

พอ  ถา้คุณสามารถพฒันาคะแนนไปถึงหรือใกลเ้คียงคะแนนท่ีคุณตอ้งการได ้นัน่ก็

หมายความวา่ คุณชนะแลว้  เมไม่อยากใหคุ้ณเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนเพราะคุณมกัจะลืม

ไปวา่ไม่มีใครเก่งภาษาองักฤษมาตั้งแต่เกิด  ขนาดเดก็ฝร่ังเกิดมากย็งัตอ้งเรียน

ภาษาองักฤษ แลว้นบัประสาอะไรกบัเราคนไทยท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั

ในการส่ือสาร?  สาเหตุท่ีเขาไดค้ะแนนโทอิคดีกวา่คุณกเ็พราะเคา้ไดฝึ้กภาษามาก่อน 

เคา้จึงมีทกัษะสะสมท่ีสามารถเอาไปใชใ้นการท าขอ้สอบโทอิคไดง่้ายกวา่คนอ่ืนๆ 

 

ส่ิงท่ีคุณเป็นอยูว่นัน้ี ไม่ใช่ส่ิงท่ีคุณจะเป็นตลอดไป ทุกคนสามารถเก่งภาษาองักฤษได ้

วา่--แต่ คุณอยากไดท้กัษะน้ีขนาดไหน  คุณอยากไดข้นาดท่ีจะยอมฝึกทุกวนัๆ ละอยา่ง

นอ้ย 1 ชม.มั้ย  หรือคุณจะฝึกกต่็อเม่ือจะตอ้งใชเ้ท่านั้น? 
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ตามหลกัแลว้เคา้กล่าวกนัวา่ ในการท่ีคุณจะเก่งอะไรซกัอยา่งอยา่งเช่น ถา้คุณอยากจะ

เก่งภาษาองักฤษ  คุณตอ้งฝึกใชภ้าษาองักฤษเป็นเวลา 10,000 ชม. !!!  มนัดูมากมายเลย

ใช่มั้ย? แต่ลองคิดดู  ถา้คุณไดฝึ้กทุกวนัๆละ 2 ชม.  คุณจะเก่งภาษาองักฤษภายใน 13 

ปี--- ฟังดูนานมากเลย  แต่ลองนึกกลบักบั  ถา้คุณไดฝึ้กอยา่งจริงจงัตอนอาย ุ15 ปี  พอ
คุณอาย ุ28 คุณกจ็ะมีทกัษะภาษาองักฤษขั้นเทพ--หมายถึงคะแนนโทอิค 900+  พูด

ภาษาองักฤษเก่ง  เขียน essay เป๊ะ  ฟังคนต่างชาติรู้เร่ือง 95%  ---ถา้คุณมีทกัษะขนาดน้ี-

-การลงทุนช่วง 13 ปีท่ีผา่นมา คุณวา่คุม้มั้ย? 

 

เมว่าคุ้มแน่นอนเลยคะ---กับโอกาสงาน เงินเดือน หน้าท่ีๆมาพร้อมกบัทักษะท่ีมค่ีานี ้

 

พอคุณนึกถึงตอนน้ี ไม่วา่คุณจะอายเุท่าไหร่---กย็งัไม่สายไปท่ีจะฝึกทกัษะ

ภาษาองักฤษทั้งส่ีใหม้ากท่ีสุด และคุณตอ้งเช่ืออยา่งสนิทใจเหมือนกนัการซ้ือลอ็ตเตอร่ี

วา่ ถา้คุณหมัน่ฝึกฟัง ฝึกทบทวนค าศพัท ์ทุกวนั--คุณกจ็ะสามารถเก่งภาษาองักฤษไม่

แพก้บัคนอ่ืนๆ เลย 
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“A Goal without a plan is just a wish.” 

 

การวางแผนที่ดมีีชัยไปกว่าคร่ึง 

 

คนส่วนใหญ่ใชชิ้วิตไปวนัๆ จะรู้สึกตวัอีกทีกอ็ายมุากแลว้ยงัไม่ไดท้ าในส่ิงท่ีตนเอง

ตอ้งการ น่าเสียดายเวลามากมาย  ทุกคนมีจ านวนเวลาเท่ากนั 24 ชัว่โมง ไม่วา่คุณจะ

รวยหรือจน  โสดหรือมีครอบครัว สุขภาพดีหรือไม่  ทุกคนมีเวลาเท่ากนั  แต่ละคนจะ

ใชเ้วลาท่ีมีค่ามากมายเหล่าน้ีไปทางใดนั้น เป็นตวัช้ีอนาคตของคนๆนั้นไดอ้ยา่งดี 

 

คุณลองนึกถึงตารางเวลาของคุณในแต่ละวนั คุณต่ืนก่ีโมง ไปท างาน กลบับา้น ดู

ละคร  ถา้คุณอยากไดค้ะแนนโทอิคสูงๆ จริงๆ คุณพอจะหาเวลาใหเ้มวนัละ 1-2 ชัว่

โมงมั้ย?  เมขอแค่ 1-2 ชัว่โมงท่ีตั้งใจจริงๆ ปิดโทรศพัท ์ออกจากเฟส ปิดเสียงไลน์ 

แลว้ตั้งใจจริงๆ  คุณจะท าใหต้วัเองไดม้ั้ย? 

 

บางคนบอกวา่ท าไม่ได ้ไม่มีเวลา--- นัน่มกัจะเป็นขอ้อา้งของคนท่ีไม่จริงจงัในการติว

โทอิค นัน่เป็นขอ้อา้งของคนท่ีอยากไดค้ะแนนสูงๆ แต่ไม่ยอมลงมือท า  เขาจึงจะตอ้ง

ติวโทอิคอยา่งไม่มีวนัจบส้ิน และเสียเงินเสียเวลามากมายกบัคอร์สเรียนจากสถาบนั

ต่างๆ ท่ีเรียนแลว้กย็งัไม่ไดผ้ลซกัที 
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ในเม่ือทุกคนมีเวลาเท่ากนั  ขอ้อา้งนั้นจึงใชไ้ม่ได ้ ท าไมคุณไม่มีเวลาติวโทอิค แต่คุณมี

เวลาดูละคร  ท าไมคุณไม่มีเวลาทบทวนค าศพัท ์แต่คุณมีเวลาเช็คเฟส คุยไลน์?   

 

ความถ่ีในการฝึกทกัษะนั้นจะท าใหคุ้ณเก่งข้ึนเร็วกวา่การหกัโหมติว 6-8 ชม.ใน 2-3 

วนั  ตวัอยา่งสถานการณ์กเ็ช่นตอนท่ีคุณเป็นนกัเรียนมธัยม คุณอาจจะรู้จกันกัเรียนบาง

คนท่ีติว ท าการบา้น และสรุปเน้ือหาเป็นประจ าทุกวนั กบันกัเรียนอีกกลุ่มท่ีไม่ท า

อะไรเลยทั้งเทอม แลว้มาติวขา้มคืนก่อนจะสอบ  คุณวา่คะแนนของนกัเรียนคนไหน

จะสูงกวา่กนั  แลว้ท่ีส าคญัสุขภาพของใครจะดีกวา่กนัอีกดว้ย 

 

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results--- 
Albert Einstein 

 

การเรียนโทอคิคอร์สสด--เรียนแบบเก่า ได้ผลยาก 

 

คุณคงจะคุน้เคยกบัการเรียนโดยมีเวลาแน่นอน เดินทางไปท่ีสถาบนัแลว้นัง่ฟังครูสอน 

จึงเม่ือจะติวโทอิคเลยอยากจะเรียนแบบเดิม  สาเหตุท่ีนกัเรียนหลายคนเรียนสดมา

มากมายในรูปแบบกลุ่มและเด่ียวแลว้ยงัไม่ไดค้ะแนนท่ีตอ้งการกเ็พราะคุณก าลงัเตรียม

สอบขอ้สอบท่ีสอบทกัษะ  ไม่ใช่สอบการใชค้วามจ าเหมือนคร้ังเก่าๆในโรงเรียน/มหา

ลยั  คุณเอาหลกัการของขอ้สอบอีกแบบมาใชก้บัอีกแบบ แลว้คุณจะไดค้ะแนนโทอิคท่ี

ดีข้ึนไดอ้ยา่งไร?  ในเม่ือโทอิคสอบทกัษะการฟังและอ่านท่ีอาศยัเวลาในการสะสม แต่

คุณเลือกท่ีจะเขา้คอร์สติวแต่โจทย-์-มนัจะไดผ้ลมั้ย? 
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ไม่วา่ทริคจะถึงขั้นเทพหรือไม่  ถา้คุณไม่ฝึกสะสมการฟังและการอ่าน คุณจะไม่มีวนั

ไดค้ะแนนโทอิคสูงๆ อยา่งแน่นอน! 

นกัเรียนของเมมาจากการติวเองและติวสดจากตามสถาบนั น่ีคือปัญหาในการติวเองท่ี

บา้น: 

นกัเรียนท่ีติวเองท่ีบา้น 

 ซ้ือหนงัสือมามากมาย  อะไรท่ีเขียนวา่โทอิค หนา้ปกดูโอเค ซ้ือมาหมด  แต่อ่าน

แค่เล่มสองเล่ม เล่มอ่ืนยงัไม่ไดเ้ปิดดูเลย 

 ติวเอง ยิง่อ่านยิง่งง--โดยเฉพาะคนท่ีมีพ้ืนฐานนอ้ย 

 ติวเป็นปี คะแนนกไ็ม่ไดเ้พ่ิมข้ึนเท่าท่ีตอ้งการเลย 

 

การติวเองท่ีบา้นเปรียบเสมือนเอาตวัเองมาสอนตวัเอง ถา้เอาครูท่ีไม่เก่งมาสอนคุณ 

คุณจะมีทางเก่งข้ึนมั้ย?  ถึงแมว้า่หนงัสือโทอิคท่ีคุณซ้ือมานั้น คนเขียนจะไดค้ะแนน

โทอิคมากมาย แต่มนักเ็ป็นแค่หนงัสือ  ไม่สามารถอธิบายอะไรใหคุ้ณฟังได ้ พลิกไปดู

เฉลยกย็ิง่งง เพราะเคา้เฉลยในแบบยอ่ ไม่ใช่มานัง่อธิบายถึงหลกัเกณฑอ์ยา่ง

จริงจงั  นกัเรียนท่ีติวเองกจ็ะอาศยัหลกัการจ าโจทยส่์วนใหญ่--ท าใหค้ะแนนไม่ถึงไหน 

และเสียเวลาการติวไปมากมาย 
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“Everyone needs a coach/teacher.  It doesn't matter whether you’re a basketball 
player, a tennis player, a gymnast or a bridge player.”---Bill Gates 

 

ลองนึกถึงนกักีฬาทัว่ไปในระดบัโรงเรียนจนถึงระดบัประเทศ ทุกคนและทุกทีมต่างมี

ครูหรือโคช้คอยสอนน าทาง ตั้งแต่การบริหารร่างกายจนกระทัง่วิธีการแข่งขนั ถา้คุณ

อยากจะเก่งทางดา้นไหน คุณจะเสียเวลามากมายถา้คุณพยายามเรียนรู้เอง  คุณตอ้งมีครู

ท่ีเก่งน าทาง สอนวิชาใหคุ้ณ แลว้คุณจะถึงจุดหมายเร็วกวา่เดิมมากมาย ---การตวิโทอคิ

กเ็ช่นกนั 

 

“Loser visualize the penalties of failure.  Winners visualize the rewards of success.”-
-- William S. Gilbert 

 

นกักีฬาระดบัโลกส่วนใหญ่มกัจะมีกระบวนการในการเตรียมจิตก่อนแข่งขนั อยา่งนึง

ท่ีเหมือนกนัคือการนึกถึงภาพของความส าเร็จ   เขาจะนึกถึงตอนท่ีเขายงิประตูและ

ไดรั้บคะแนนนั้น ทุกอยา่งในภาพท่ีเขานึกจะเป็นคลา้ยๆกบัหนงัท่ี slow-motion เล่น

ชา้ๆ แลว้เขาจะนึกแบบน้ีหลายรอบ จนจิตของเขาเช่ือมัน่อยา่งสนิทใจวา่ เขาสามารถ

น าภาพท่ีคิดนั้นมาท าใหเ้ป็นจริงได ้
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เมแนะน าใหท้ าหลกัการน้ีในการเตรียมสอบโทอิค ฝึกการนึกถึงสถานการณ์และผลท่ีดี

อยา่งละเอียด ดงัเช่นตวัอยา่งน้ี 

 

“คุณก าลงัเดินทางมาสอบโทอิค การเดินทางเป็นไปดว้ยดี คุณไม่ไดม้าสายหรือหลง

ทางหาหอ้งไม่เจอ  คุณเขา้หอ้งสอบเหมือนกบัวา่เคยสอบมาแลว้เป็นร้อยๆ คร้ัง  คุณ

ช าระค่าเรียน ถ่ายรูป และก าลงันัง่รอเวลาเขา้หอ้งสอบ ในขณะท่ีคนอ่ืนก าลงัคุย หรือ

ก าลงัต่ืนเตน้กบัการสอบ  คุณกลบัมีจิตท่ีสงบ คุณมองลงท่ีแขนของคุณ ซา้ย(หรือขวา)

มือของคุณมีนาฬิกาหนา้ปัดธรรมดาเพื่อท าการจบัเวลาตามท่ีครูเมแนะน า เม่ือถึงเวลา

ตรวจเคร่ืองแต่งกายก่อนเขา้หอ้งสอบ  คุณเห็นคนอ่ืนถูกบงัคบัใหถ้อดนาฬิกาดิจิตอล

ออกไปเกบ็ไวน้อกหอ้งสอบ  คุณรู้สึกเสียดายแทนคนนั้น เพราะคนนั้นจะท าขอ้สอบ

ไม่ทนัและไดค้ะแนนนอ้ยแน่นอน  ส่วนตวัเองคุณเองกรู้็แลว้วา่ไม่ควรใส่นาฬิกา

ดิจิตอลเขา้หอ้งสอบ คุณจึงไม่มีปัญหาอะไรในตอนตรวจเคร่ืองแต่งกาย  พอคุณเขา้นัง่

ท่ีนัง่ของคุณ คุณเห็นคนขา้งหนา้ใส่เส้ือแขนสั้น แต่คนนั้นนัง่ตรงท่ีแอร์ลงพอดี คนนั้น

จะหนาวพอสมควรในเวลาสองชัว่โมงน้ี  ส่วนคุณไดเ้ตรียมเส้ือแขนยาวไวแ้ลว้ 

อุณหภูมิของหอ้งจะไม่รบกวนคุณแน่นอน  คุณก าลงัฟังช่วงแรกของเทปแนะน าการ

ท าพารทต่์างๆ  คุณไม่ไดต้ั้งใจฟังมากมาย เพราะคุณไดติ้วโทอิคเตรียมตวัสอบมาแลว้ 

คุณรู้แลว้วา่แต่ละพารทคุ์ณจะตอ้งเจออะไร และตอ้งท าอยา่งไรบา้ง  คุณแอบหวัเราะ

อยูใ่นใจวา่ ถา้คนๆนั้นไม่เคยติวขอ้สอบโทอิคมาก่อนเลย แลว้ก าลงัพยายามฟังวิธีท า

ในแต่ละพารทต์ามท่ีเทปอธิบาย คงจะอกสัน่ขวญัหายพอสมควร 
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พอเร่ิมท าพารท ์listening คุณไม่มีปัญหาในการฟังจากล าโพงเลย  เทปเล่นอยา่งราบล่ืน 

และล าโพงกฟั็งไดช้ดัเจน  ในเม่ือคุณไดฝึ้กการฟังตาม Daily Top Star ทุกวนั คุณเร่ิม

จะชินกบัส าเนียงและความเร็วในการพูดภาษาองักฤษของเจา้ของภาษา  คุณจึงรู้สึกวา่

การสอบคร้ังน้ีง่ายกวา่การสอบคร้ังแรกของคุณอยา่งมากมาย  คุณไดฝึ้กเทคนิคการท า

พารท ์1-4 จนชิน คุณเลยไม่รู้สึกกลวั ตกใจ หรือต่ืนเตน้กบัการท าขอ้สอบคร้ังน้ีเลย  

 

เม่ือ Listening จบ คุณมองนาฬิกาของคุณ   แลว้คุณกบ็วกไปอีก 20 นาที  คุณพลิก

กระดาษไปหนา้สุดทา้ยของ Part 6 แลว้เขียนเวลานั้นลงกระดาษ เพ่ือเตือนคุณวา่ตอ้ง

ใชเ้วลาแค่ 20 นาทีในการท า part 5 และ 6  คุณพลิกกระดาษกลบัมาท่ี Part 5 คุณจะไม่

พลาดเหมือนคร้ังท่ีแลว้ท่ีคุณท าพารท ์7 ก่อนเพราะกลวัท า พารท ์7 ไม่ทนั แต่กลบั

กลายเป็นท าใหค้ะแนน Reading ทั้งหมดแยก่วา่เดิม เพราะคุณกงัวลเก่ียวกบั Part 5 

และ 6 จนไม่มีสมาธิท าพารท ์์ 7 เลยเสียคะแนนหมดทุกพารท ์ วนัน้ีคุณเลือกท่ีจะท า

ตามล าดบั Part 5-6-7 ในแบบท่ีครูเมแนะน า เพราะ คุณเขา้ใจวา่ขอ้สอบโทอิคนั้น

ออกแบบมาดีแลว้ และสร้างมาเพื่อใหน้กัเรียนทุกคนสามารถท าคะแนนท่ีตอ้งการ

ได ้ ไม่ใช่สร้างมาเพ่ือใหน้กัเรียนทุกคนท าคะแนนไม่ดี  คุณจึงไม่ตอ้งขดุพิธีการ

มากมายในการท าขอ้สอบโทอิค  เคา้ใหม้าอยา่งไร กท็  าอยา่งนั้น--จบ 

 

ในเม่ือคุณมีเวลาแค่ 20 นาทีในการท า Part 5 และ 6 คุณจึงตอ้งเอาเทคนิคขอครูเมท่ี

สอบมาใชท้ั้งหมด  คุณรู้วา่ขอ้นึงใชเ้วลาแค่ 30 วินาที คุณไดฝึ้กฝนหลกัการตดัสินใจ

มาแลว้ คุณจึงสามารถท าเวลาไดดี้ และคุณไดป้ระหยดัเวลาในการท าแกรมม่า เพ่ือเอา

เวลามาใชใ้นโจทยท่ี์ตอ้งแปลเพราะทดสอบค าศพัท ์ ในทุกๆหนา้ท่ีคุณท าเสร็จคุณจะดู
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นาฬิกาขอ้มืออยูเ่สมอ เปรียบเสมือนนกักีฬาท่ีคอยดูนาฬิกาในการแข่งขนั--เพราะใน

หอ้งสอบน้ี คุณไม่ไดแ้ข่งขนักบัใครคนอ่ืนเลยนอกเหนือจากเวลา 

 

คุณถึงพารท ์7 ละ  คุณไดท้ าพารท ์5 และ 6 ภายใน 20 นาทีเหมือนท่ีครูเมบอกจริง ๆ 

คุณแอบยิม้อยูใ่นใจ ตอนน้ีจะเขา้ส่วนท่ีสนุกละ  แต่ก่อนคุณจะเขา้อ่านโจทย ์คร้ังน้ีคุณ

จะท าเทคนิคของครูเม  ในเม่ือขอ้สอบโทอิคนั้นทดสอบการใชภ้าษาในท่ีท างาน  คุณ

จึงตอ้งใชวิ้ธีท าขอ้สอบแบบเดียวกนันัน่กคื็อท าความเขา้ใจกบับทความก่อนอ่าน

โจทย ์ คุณนึกถึงช่วงแรกท่ีติวกบัครูเม แลว้นึกในใจวา่ เอ..การท าความเขา้ใจกบั

บทความก่อนอ่านโจทยต์ามท่ีครูเมสอนอะ...จะไม่เสียเวลาเหรอ  แต่ยิง่เห็นครูเมท า

แบบน้ีกบัโจทยโ์ทอิคหลายแบบกย็ิง่เขา้ใจวา่เทคนิคน้ีไม่ไดกิ้นเวลาเพ่ืมเติม แต่

ประหยดัเวลาในการท า passage ไดถึ้ง 50% ในเม่ือคุณไดท้ าการบา้น ฝึกแนวการอ่าน

ตามครูเม  คุณกเ็ร่ืมลงมือท าเลย  คุณไม่ไดรู้้สึกวา่ตนเองรีบ แต่เหมือนกบัมีความตั้งใจ

ซะมากกวา่  ในหอ้งสอบนั้น คุณแทบจะไม่ไดย้นิเสียงกระดาษขอ้สอบของคนอ่ืน 

แมก้ระทัง่การสัน่ของโต๊ะเน่ืองจากคนสอบขา้งๆคุณก าลงัลบค าตอบใน

กระดาษ  ส าหรับคุณนั้นเหมือนเวลาไดห้ยดุน่ิง และมีแค่คุณคนเดียวในหอ้งสอบหอ้ง

นั้นๆ 

 

เวลาใกลห้มดแลว้..คุณไดย้นิการเตือน 5 นาที อนัท่ีจริงคุณพร้อมจะส่งกระดาษค าตอบ

แลว้ละ  แต่ในเม่ือเวลาเหลือ คุณกต็รวจกระดาษค าตอบของคุณเพ่ือดูวา่คุณไดก้าขอ้

ไหนผดิช่องหรือไม่ คุณพยายามหลีกเล่ียงการเขา้ไปทบทวนโจทยอี์กคร้ัง เพราะคุณรู้

วา่มนัมีโอกาสมากมายท่ีคุณจะแกข้อ้ถูกใหเ้ป็นขอ้ผดิ  โดยปกติแลว้การตดัสินในตอน

นั้นมกัจะเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งอยูแ่ลว้  คุณรู้สึกสบายๆกบัการสอบคร้ังน้ีเป็น
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พิเศษ เหมือนกบัวา่คุณแค่เดินเล่นท่ีชายหาด คุณอาจจะรีบบา้งบางส่วน แต่คุณไม่

ลน  และแลว้กถึ็งเวลามอบกระดาษค าตอบ 

 

สองวนัผา่นไป..คุณรู้สึกตวัอีกทีกต็อนท่ีคุณก าลงัถือซองกระดาษสีขาวอยู ่ ในนั้นมีผล

คะแนนโทอิคของคุณ คุณถือซองนั้นยืน่บนฟ้า  เพ่ือเห็นเงาของกระดาษท่ีอยูข่า้งใน 

คุณค่อยๆเอากรรไกร ตดัดา้นท่ีไม่มีเงา จะไดไ้ม่ตดัโดนใบคะแนน  แลว้คุณกห็ยบิใบ

คะแนนโทอิคของคุณออกมา  พอเห็นคะแนนโทอิคนั้น คุณแทบจะกลั้นน ้ าตาไม่

อยู ่ คุณรีบไลน์หาครูเมทนัที.. 

 

ส าเร็จแล้ว!  การบา้น Daily Top Stars ท่ีคุณท าทุกวนั ความอดทนในการติวโทอิคทุก

คืน  วนัน้ีคุณไดค้ะแนนโทอิคท่ีคุณรอคอย  วนัน้ีคุณกไ็ดเ้ป็นเจา้ของมนัซกัที  คุณจะ

ไดใ้ชค้ะแนนน้ีไปอีกสองปี  คุณดีใจจริงๆ 

 

คุณเขา้เฟสบุค้เพ่ือบอกทุกคนกบัข่าวดีน้ี แลว้เล้ียงครอบครัวหมูกระทะทนัที!” 

 

ดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ท่ียาว แต่พอคุณไดฝึ้กนัง่นึก จิตนาการบ่อยๆ คุณจะสามารถ

นึกเหตุการณ์น้ีไดเ้ร็วข้ึน และในแต่ละคร้ังภาพท่ีคุณเห็นจะชดัเจนมากกวา่เดิม จนวนั

หน่ึงท่ีคุณจะเช่ือจริงๆ วา่วนันั้นจะเกิดข้ึนกบัคุณ   

พอถึงวนัท่ีสอบ..คุณจะรู้สึกสงบอยา่งประหลาด เพราะในจิตของคุณนั้น คุณไดท้ า

ขอ้สอบโทอิคมาแลว้ร้อยกวา่คร้ัง  คร้ังน้ีจะไม่แตกต่างกบัคร้ังอ่ืนๆท่ีคุณไดจิ้ตนาการ

ไวอ้ยา่งแน่นอน! 
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“A dream without ACTION remains a dream.  Time to make a MOVE!” 

 

การจิตนาการโดยไม่กระท ากเ็หมือนกบัการฝันกลางวนัดีๆนัน่เอง--เพราะพอต่ืนข้ึนมา

คุณกย็งัตอ้งเจอกบัความจริงท่ีคะแนนโทอิคของคุณกย็งัเท่าเดิม..  คะแนนโทอิคจะให้

ส่ิงต่างๆกบัคุณมากมาย คุณตอ้งท าอะไรซกัอยา่งแลว้ละ...เมแนะน าใหน้ะ 

 

การเลือกรูปแบบการตวิโทอคิที่เหมาะสมกบัคุณ 

 

การติวโทอิคทีหลายรูปแบบทั้งติวเองหรือติวท่ีสถาบนั  ถา้คุณตอ้งการคะแนนโทอิค 

550+ ในเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี คุณควรหาติวเตอร์ท่ีสอนการสอบโทอิค  บางคนเห็นเพื่อน

ไดค้ะแนนโทอิคสูง กเ็ลยจา้งใหม้าสอน แต่ผลกย็งัไม่ดีเพราะวา่คนท่ีไดค้ะแนนโทอิค

สูงๆนั้น ไม่ไดห้มายความวา่เขาจะสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษให้

คุณอยา่งเตม็ท่ี  เคา้อาจจะไดค้ะแนนสูงเพราะใชภ้าษาองักฤษบ่อย  แต่ถา้ใหม้าอธิบาย

หลกัการท่ีเขาท า คุณกท็ าไม่ไดเ้พราะคุณไม่ไดมี้ความคุน้เคยในการใชภ้าษาองักฤษเท่า

เคา้   ดงันั้นเมแนะน าใหคุ้ณเรียนกบัติวเตอร์ท่ีเก่งจริงๆ 

 

ค าถามต่อมาคือ..แล้วจะหาติวเตอร์ที่ไหน? 

 

ติวเตอร์สอนโทอิคมีหลายแบบ ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ  ถา้คุณอยูร่ะดบัคะแนน 

100-750 คุณควรติวกบัคนไทย เพราะครูคนไทยจะสามารถอธิบายค าศพัท ์รวมทั้ง
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หลกัการแกรมม่าไดท้นัที และคุณกไ็ม่ตอ้งมาเผชิญกบัการท่ีตอ้งถามค าถามเป็น

ภาษาองักฤษอีกดว้ย 

 

ถา้ตอนน้ีคุณอยูใ่นระดบัคะแนน 750+ คุณควรเรียนกบัครูต่างชาติ เพราะในระดบั

คะแนนน้ี คุณน่าจะสามารถส่ือสารเป็นภาษาองักฤษได ้คุณจึงจะไม่มีปัญหาในการ

ถามตอบ อีกทั้งครูต่างชาติจะสามารถฝึกส านวนการใชภ้าษาท่ีระดบัคะแนน 800-990 

ตอ้งรู้และใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

...แล้วจะรู้ได้อย่างไรละ  ว่าติวเตอร์คนไหนเก่ง?  คุณตอ้งดูจากผลงานนกัเรียนของเขา

คะ วา่แต่ละคนเคยไดเ้ท่าไหร่ แลว้เรียนเสร็จไดเ้ท่าไหร่  นกัเรียนท่ีส าเร็จมีเยอะมั้ย  ถา้

คุณรู้จกัคนท่ีก าลงัเรียนหรือเคยเรียนกบัติวเตอร์คนนั้น เมแนะน าวา่ใหล้องคุยกบัเคา้ดู

วา่ดีมั้ย ก่อนท่ีคุณจะตดัสินใจ  เวลาท่ีเมมีนกัเรียนสอบถามเร่ืองการสอนของเม เมจะ

ใหเ้ขา้ไปดูวิดิโอ YOUTUBE ของเม เพราะนกัเรียนตอ้งฟังการสอนเองถึงจะรู้วา่คอร์ส 

TOEIC@HOME เหมาะกบันกัเรียนมั้ย เพราะติวเตอร์แต่ละคนมีสไตลก์ารสอนไม่

เหมือนกนั แต่ในสถาบนัอ่ืน คุณจะไม่ไดเ้ขา้ไปฟังการสอนจนกวา่คุณจะช าระค่าเรียน 

ดงันั้นคุณจึงตอ้งคน้ควา้ขอ้มูลเยอะหน่อย 
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ติวเตอร์ส่วนใหญ่จะสอนตามสถาบนั  คุณกต็อ้งเลือกสถาบนัภาษาท่ีเหมาะกบัคุณ โดย

ปกติแลว้รูปแบบการสอนโทอิค แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คอร์สสด และคอร์สวีดี

โอท่ีบา้น  

1. ตวิโทอคิในคอร์สสด  เหมาะกบันกัเรียนท่ีตอ้งการเรียนสไตลโ์รงเรียน นัน่คือมี

เวลาและวนัในการเขา้เรียนท่ีแน่นอน และเรียนในบรรยากาศท่ีมีนกัเรียนคนอ่ืน

เรียนดว้ย  สามารถถามครูได ้(ถา้มีโอกาส) ขอ้เสียของการเรียนคอร์สสด คือ ตวั

คอร์สมกัจ ากดัชม. ซ่ึงขอ้สอบโทอิคทดสอบทกัษะภาษาท่ีไม่สามารถเรียนได้

ภายใน 10-30 ชม.ได ้ และถา้คุณมีเหตุตอ้งขาดเรียนคุณตอ้งถามมาตราการของ

ทางสถาบนัใหดี้วา่เขาจะชดเชยใหม้ั้ย หรือตอ้งเขา้เชยวนัไหนอยา่งไรบา้ง 

2. ตวิโทอคิในคอร์สวดีโีอ (TOEIC@HOME)  เหมาะกบันกัเรียนท่ีไม่สามารถ 

(ไม่อยาก) ลงเรียนในวนั/เวลาท่ีสถาบนัจดัให ้ นกัเรียนกลุ่มน้ีอาจจะเป็น

คนท างาน หรือคนท่ีตอ้งการติวแบบเร่งด่วน  คอร์สน้ีไม่ตอ้งเดินทางมาเรียนท่ี

สถาบนั และสามารถเขา้เรียนไดทุ้กท่ีทัว่โลก เพราะคอร์สวีดีโอทั้งหมดอยูใ่น

อินเตอร์เน็ตท่ีคุณแค่ลอ็กอินเท่านนั  TOEIC@HOME ไม่จ ากดัชัว่โมงในการ

ติว เพราะฉะนั้น ถา้คุณไม่เขา้ใจหลกัการใด กส็ามารถดูทบทวนไดไ้ม่จ ากดัคร้ัง 

จนกวา่จะเขา้ใจ โดยท่ีไม่รบกวนนกัเรียนคนอ่ืนเลย  ความเร็ว-ชา้ของคอร์สน้ี

ข้ึนอยูก่บัผูเ้รียนไม่ใชส้ถาบนั---นกัเรียนท่ีติวแบบเร่งด่วนจึงสามารถติวในคอร์

สรูปแบบน้ีไดเ้สร็จทนัเวลาท่ีตอ้งการ 
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คุณอาจจะถามวา่ นัง่ดูวีดีโออยา่งเดียวจะไดผ้ลเหรอ?  กเ็หมือนกบัเวลาท่ีคุณเขา้ติวคอร์

สด คุณนัง่ฟังติวเตอร์อยา่งเดียว อาจจะท าโจทยบ์า้ง แต่กลบับา้นคุณกไ็ม่ไดแ้ตะอะไร

มนัเลย--แลว้คะแนนโทอิคของคุณจะสูงข้ึนมั้ย?  กค็งไม่--คะแนนของนกัเรียนบางคน

อาจจ านอ้ยกวา่ตอนแรกดว้ยซ ้ าไป! 

 

เมจึงน าหลกัการ KPI หรือตวัช้ีวดั มาใชใ้นคอร์ส TOEIC@HOME เพ่ือท่ีคุณสามารถ

วดัปริมาณการบา้นท่ีคุณท าแต่ละวนัวา่เพียงพอกบัการควา้คะแนนโทอิค 700 

มั้ย?  นกัเรียนท่ีท าการบา้นตามท่ีเมแนะน าใน KPI มกัจะไดค้ะแนนโทอิคท่ีตอ้งการทุก

คน!  ส่วนนกัเรียนท่ียงัไม่ไดค้ะแนนกเ็พราะไม่ไดท้ าการบา้น และตอ้งกลบัไปท าตวั 

KPI ของ TOEIC@HOME ทนัที.. 

 

ข้อเสียของ TOEIC@HOME กม็ีนะ  คอร์สน้ีเหมาะกบันกัเรียนท่ีอยากไดค้ะแนน

โทอิคจริงๆ ในเม่ือคอร์สน้ีคุณตอ้งคอยเตือนตวัเองใหท้ าการบา้นทุกวนั  ไม่มีกฎ

ขอ้บงัคบัจากทางสถาบนัใหเ้ขา้เรียนตามวนัและเวลา  ไม่ไดเ้รียนในกลุ่มนกัเรียน

ดว้ยกนั  คุณเรียนคนเดียวเพราะคุณตอ้งสอบคนเดียว  คุณตอ้งท าการบา้น เพราะมนั

เป็นทางเดียวท่ีคุณจะสามารถจ าหลกัการเทคนิคท่ีสอนไปใชไ้ด ้ คุณตอ้งทบทวน

ค าศพัททุ์กวนั เพราะไม่อยา่งนั้นคุณจะฟังรู้เร่ืองและแปลบทความออกไดอ้ยา่งไร  คุณ

ตอ้งฝึกฟังทุกวนั เพราะเทคนิคการท าขอ้สอบในพารท ์1-4 ใชไ้ดแ้ค่ภายนอก

เท่านั้น  ส่วนน้ีอาศยัทกัษะการฟังท่ีตอ้งสะสมเป็นเวลานาน  ดงันั้นเม่ือใดท่ีคุณจริงจงั

กบัการติวโทอิค เม่ือนั้นคุณถึงจะพร้อมลงเรียนในคอร์ส TOEIC@HOME ถ้าคุณ

พร้อมคลกิที่นี ่

 

http://www.fmcpenglish.com/toeichomekrumae/
http://www.fmcpenglish.com/toeichomekrumae/
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ดงันั้น..การตั้งเป้าหมาย และการนึกถึงวนัสอบท่ีดีท่ีสุดของคุณ ท่ีเมกล่าวไวต้อนตน้

นั้น จะเป็นแรงผลกัดนัใหคุ้ณต่ืนข้ึนมาท าการบา้นทุกวนั  อีกทั้งเป็นแรงผลกัดนัใน

วนัท่ีเหน่ือย เพราะในวนันั้นคุณรู้แลว้วา่คะแนนท่ีคุณอยากไดน้ั้น คุณอยากไดเ้พราะ

อะไร แลว้คุณท าเพ่ือใคร ก าลงัใจน้ีค่ามากมาย และเป็นเช้ือเพลิงใหคุ้ณไดสู้จ้นกวา่คุณ

จะไดค้ะแนนโทอิคท่ีคุณตอ้งการนั้น...มาครอบครอง! 

 

สุดท้าย..เมขอเป็นก าลงัใจใหน้กัเรียนท่ีพ่ึงเร่ิมการติว และนกัเรียนท่ีก าลงัติวโทอิคอยู่

ตอนน้ี ตั้งเป้าหมายไวใ้นใจ แลว้ตั้งใจทบทวนเน้ือหา ฝึกท าโจทย ์สะสมทกัษะ เพราะ

ส่ิงเหล่าน้ี..คุณจะสามารถเอาไปใชใ้นขอ้สอบ อีกทั้งใชใ้นการท างานอีกดว้ย! 

 

ถ้าว่ิงมนัเหน่ือย..กจ็งเดิน แต่อย่าหยดุ เพราะถึงแม้ว่าคุณต้องเดิน คุณยงัจะมวีันท่ีคุณ
สามารถไปถึงจุดเป้าหมายของคุณอย่างแน่นอน! 

 

 

Never Give Up! 

 

 

 

 

 



 

25 
 

 

 


