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เทคนิคการท าข้อสอบ 

TOEIC 

 
Noun 
Suffix   

 
-ry (รี่)  -ty (ตี้)  -mentเม้นท์   -antเอ้น -entเอิ้น 
-tion ชั่น -sion สั้น -ageเอจ -nessเนส -ismซึ้ม 
 

 
Verb 
Suffix 

 
-ateเอท -enเอิ้น -ifyอิไฟย -ise/ize ไอซ์ 
 

 
Adj  

Suffix 

ทีวี digital    possible เป็นไปได ้
Dangerousอันตราย   สวยสดใส beautiful 
Careless คือประมาท  แปลกประหลาดFantastic 
งี่เง่าคือ Foolish   มีหัวคิด Creative 

 
Adv 

Suffix   

 
- Ly ลี่  ward วาด  wiseไว้ 

 
Incomplete Sentences 

 -ยังไม่ต้องอ่านโจทย์ ให้ดูตัวเลือกก่อน 

 -วิเคราะห์ ตัวเลือกว่าโจทย์ต้องการวัดเรื่องใด 

Word Family 

 ตัวเลือกจะมีลักษณะ...ข้างหน้าเหมือนกันข้างหลังต่างกัน เช่น 

a) Possibilities 

b) Possibly 

c) Possible 

d) Possibility 

 

 

 



2 
 

เทคนิค  

1. ให้วงค าข้างหน้า ................และค าข้างหลังช่องว่างในโจทย์ 

2. ดูว่าค าข้างหน้า................และค าข้างหลังช่องว่างนั้นเป็นค าประเภทใด จะได้รู้ว่าต้องใส่ค า

ประเภทใดลงไปตรงกลาง โดยมีหลักในการพิจารณา ดังนี้ 

 ถ้าค าข้างหน้าเป็น V to be จะตอบได้ 4 อย่าง คือ 

1) Ving  แปลว่า   ก าลังท า 

2) Ved v3 แปลว่า   ถูกกระท า 

3) To + V. แปลว่า  เพื่อที่จะท า 

4) Adj + N. แปลว่า  เป็นการบอกลักษณะ 

 ถ้าค าข้างหน้าเป็น V to be + Ved (V.3) ให้ตอบ Adv. ถูกต้อง 100% 

 ถ้าค าข้างหน้าเป็น Linking Verb ให้ตอบ Adj 

 

  

 

 

 ถ้าค าข้างหน้าเป็น 

1)  Article   :  a an the 

2) ‘s  :  แสดงความเป็นเจ้าของ 

3) Possessive adj : my  your our their his her its 

4) Preposition :  in on at before of 

ให้ตอบ Noun แต่ต้องดูค าข้างหลังช่องว่างก่อนว่ามี Noun แล้วหรือยัง ถ้ามี

แล้วให้ตอบ Adj แล้วถ้าค าข้างหลังช่องว่างเป็น Adj แล้วให้ตอบ Adv 

 ถ้าค าข้างหลังเป็น Helping Verb 

1. V to be   2. V. to do  3. V to have 

4. Modal Verb  can, could   Will,  Would  Shall, should May,           

might Must, ought to 

ให้ตอบ Noun แต่ต้องดูค าข้างหลังช่องว่างก่อนว่า มีnoun แล้วหรือยัง...ถ้ามีแล้วให้

ตอบAdj แล้วถ้าค าข้างหลังช่องว่างเป็นAdj แล้วให้ตอบ Adv 

 

Get เริ่ม/กลายเป็น  Grow เริ่ม/กลายเป็น  Feelรู้สึก keep

รักษา becomeกลายเป็น look ดูเหมือนว่า smellมีกลิ่น 

turnกลายเป็น remain ยังคง stay ยังอยู่ appearปรากฏ 

seem ดูเหมือนว่า tasteมีรสชาติ soundฟังดูเหมือนว่า  
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 ถ้าช่องว่างอยู่ท้ายประโยค 

 99% ให้ตอบ Adv 

 0.5%  อาจเป็น Noun + Noun 

 0.5% ถ้าหน้าช่องว่างมีค าที่เป็นขั้นสุด (comparision) แล้วตามด้วย 

Noun ให้ตอบ Adj 

 ถ้าช่องว่างอยู่หน้าสุด...เป็นการวัดค าขึ้นต้นประโยค ตอบได้ 5รูปแบบ (เรียงล าด า

ตามความบ่อย)  

 99% ตอบ Ving แปลว่า  การ/ความ/ที่ 

 ตอบ V.ed V3  แปลว่า ถูกท า 

 ตอบ to + verb แปลว่า เพื่อท าบางอย่าง ในอนาคต 

 ตอบ Adv.   แปลว่า  เพื่อขยายทั้งประโยค 

 ตอบ Noun แปลว่า  เป็นประธานของประโยค 

Participle – Infinitive 

ตัวเลือกมักจะมี  to+verb  V.ing  V.ed (V3) เช่น 

a) To prefered 

b) Preferring 

c) Prefered 

d) Prefer 

เทคนิค 

 ถ้าตัวเลือกไม่ใช่verb เกี่ยวกับความรู้สึกใหห้าHelping verb ในโจทย์ ให้ดูค า Noun 

หน้าช่องว่าง หรือค านามที่อยู่รอบๆช่องว่าง 

 99% ถ้าnoun นั้นเป็นคนให้ตอบving  แปลว่า ที่น่า 

ถ้า noun นั้นไม่ใช่คน ให้ตอบ V.ed (v.3) แปลว่า ที่ถูก 

 1%ต้องแปลโดยดูว่าประธานท าเอง Ving หรือถูกกระท า V.ed  
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 ถ้าตัวเลือกเป็น Verb ที่เกี่ยวกับความรู้สึก 

 99% ถ้าnoun นั้นเป็นคนให้ตอบ V.ed (v.3) แปลว่า รู้สึก 

ถ้า noun นั้นไม่ใช่คน ให้ตอบ V.ing  แปลว่า น่า.... 

 1%ต้องแปลโดยดคูวามเหมาะสมกับประโยคนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

afraid (เกรงกลัว) 
agitated (ต่ืนเต้น,กระวนกระวาย) 
alarmed (ต่ืนตระหนก) 
angry (โกรธ, โมโห) 
antsy (ประหม่า,วิตกกังวล) 
anxious (ร้อนใจ,กระวนกระวายใจ) 
apprehensive (เกรงกลัว,หวาดหวั่น) 
ashamed (ละอายใจ) 
awful (น่ากลัว,น่าย าเกรง) 
awkward (เชื่องช้า,อึกอัก) 
 

 

B 

bashful (อาย,เขิน) 
bewildered (เลิกลั่ก,สับสน) 
bitter (ขมขื่น) 
bored (เบ่ือ) 
brave (กล้าหาญ) 
 

 

C 

calm (สงบ,ใจเย็น) 
caring (เอาใจใส่,เป็นห่วง) 
cautious (รอบคอบ,ระมัดระวัง) 
cheerful (ร่าเริง,เบิกบาน) 
comfortable (สบาย,สุขสบาย) 
concerned (กังวล,เป็นห่วง) 
confident (มั่นใจ,เชื่อมั่น) 
confused (สับสน,งงงวย) 
content (อิ่มอกอิ่มใจ) 
critical (ตึงเครียด) 
cross (โกรธ,ฉุนเฉียว) 
curious (อยากรู้อยากเห็น) 
cynical (ดูถูก,เหยียดหยาม) 
 

 

D 

depressed (หดหู่,เศร้าซึม) 
delighted (สุขใจ,ปิติยินดี) 
disappointed (ผิดหวัง) 
discouraged (ท้อใจ) 
disgusted (รังเกียจ) 
distressed (คับอกคับใจ) 
disturbed (กระวนกระวายใจ) 
down (เศร้าใจ) 
 

E 
eager (กระตือรือร้น) 
edgy (หงุดหงิด) 
embarrassed (เขินอาย) 
encouraged (มีก าลังใจ) 
enraged (เกร้ียวกราด) 
enthused (กระตือรือร้น) 
exasperated (ฉุนเฉียว) 
excited (ต่ืนเต้น) 
exhausted (เมื่อยล้า) 
 
 
F 

fatigued (เหน็ดเหนื่อย) 
fearful (หวั่นเกรง) 
fidgety (หงุดหงิด) 
frightened (ตกใจ) 
frustrated (สิ้นหวัง) 
funny (ตลก,สนุกสนาน) 
furious (กราดเกร้ียว) 
 
 
G 

gloomy (เศร้าใจ) 
greedy (โลภ,ละโมบ) 
grouchy (หงุดหงิด) 
guilty (รู้สึกผิด) 
 
H 
happy (สุขใจ) 
hassled (รบกวน) 
hateful (น่ารังเกียจ) 
helpless (หมดหนทาง) 
hesitant (ลังเล) 
hopeful (เต็มไปด้วยความหวัง) 
horrible (น่าขนลุก) 
hostile (ไม่เป็นมิตร) 
hurt (ช้ าใจ) 
hysterical (รบกวน) 
I 

impatient (กระวนกระวาย) 
indifferent (ไม่แยแส) 
inferior (น้อยหน้า) 
insecure (ไม่มั่นคง) 
intense (รุนแรง) 
irate (เดือดดาล) 
irked (น่าร าคาญ) 
irritated (ขุ่นเคือง) 
 
 

J 

jealous (อิจฉา) 
jittery (กระวนกระวายใจ) 
joyous (คร้ืนเครง) 
 

 

L 

lazy (เกียจคร้าน) 
leery (โกง) 
lonely (โดดเดี่ยว) 
loved (รักใคร่) 
loving (ซึ่งรักใคร่) 
 

 

M 

mad (คลั่ง) 
mean (ใจแคบ) 
mischievous (ร้าย) 
miserable (ห่อเหี่ยว) 
moody (หงุดหงิด) 
 

 

N 

nervous (หวาดกลัว) 
nice (น่าคบหา) 
numb (มึนงง) 
 

 

0 

overwhelmed (ล้นหลาม) 
P 

panicky (เสียขวัญ) 
patient (ใจเย็น) 
pessimistic (มองโลกในแง่ร้าย) 
pleased (ยินดี) 
proud (ภาคภูมิใจ) 
puzzled (งงงวย) 
 

Q 

queasy (ไม่สบายใจ) 
 

 

R 

reluctant (กระอึกกระอัก ) 
resentful (ขุ่นเคือง) 
restless (ร้อนใจ) 
ridiculous (น่าขัน) 
riled (ระคายเคือง) 

S 
sad (เศร้าใจ) 
safe (ปลอดภัย) 
scared (หวาดหลัว) 
secure (มั่นคง,ปลอดภัย) 
sensitive (ใจน้อย) 
shaky (สั่นคลอน) 
shocked (ผวา) 
shy (เขินอาย) 
silly (โง่เขลา) 
sleepy (งัวเงีย,ง่วงเหงา) 
sorry (เสียใจ) 
stressed (เครียด) 
surprised (ประหลาดใจ) 
suspicious (ไม่ไว้วางใจ) 
sympathetic (เห็นใจ) 
 
 
T 

terrified (หวั่นกลัว) 
tired (เหนื่อย) 
troubled (เป็นทุกข์) 
 
 
U 

uncomfortable (อึดอัด) 
unsafe (ไม่ปลอดภัย) 
unsettled (หลักลอย) 
upset (อารมณ์เสีย,เสียใจ) 
V 

vicious (ร้ายกาจ) 
victorious (มีชัย) 
W 

warm (อบอุ่น) 
weary (เหนื่อย,เมื่อยล้า) 
wonderful (มหัศจรรย์) 
worried (กระวนกระวายใจ) 
X 

excited (ต่ืนเต้น) 
exhausted (ปลกเปลี้ย) 
 
Y 

yucky (แหยะ) 
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 ถ้าในโจทย์ไม่มี Helping Verb แต่เจอ Verb ต่อไปนี้ ให้ตอบ V.ing (Gerund) 

ค ากริยา Verb ความหมาย ค ากริยา Verb ความหมาย 

admit ยอมรับ dread           กลัวมาก 

advise              แนะน า encourage     ปลุกใจ, ส่งเสริม, สนับสนุน 

allow               อนุญาต enjoy              สนุก 

anticipate         คาดหวัง, คาดคะเน escape หลบหน ี

appreciate      ซาบซึ้ง, ชื่นชอบ excuse แก้ตัว, อ้าง 

avoid              หลีกเล่ียง fancy นึก, จินตนาการ 

begin              เริ่มต้น feel รู้สึก 

cease             จบ, หยุด finish             เสร็จ 

complete        ท าทั้งหมด, เสร็จ forget              ลืมไป (เหตุการณ์ทีท่ าไปแล้ว) 

confess สารภาพ forgive ยกโทษ 

consider         พิจารณา hate                เกลียด 

continue          ด าเนินต่อไป imagine          จินตนาการ 

defend           แก้ตัว, แก้ต่าง involve           เกี่ยวข้อง 

defer เล่ือนออกไป keep               ท าบางอย่างต่อไป 

delay              ท าใหช้้า like                ชอบ 

deny             ปฏิเสธ love                รัก 

despise          เหยียดหยาม, ดูถูก mention          อ้างถึง, พูดถึง, กล่าวถึง 

detest รังเกียจ mind               รังเกียจ 

discuss        สนทนาแลกเปล่ียน, อภิปราย miss               พลาด 

dislike           ไม่ชอบ need               จ าเป็น, ต้องการ 
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ค ากริยา Verb ความหมาย ค ากริยา Verb ความหมาย 

neglect           ไม่สนใจ, พลาด remember      จ าได ้

permit            อนุญาต report             รายงาน 

postpone        เล่ือน require          ต้องการ, เรียกร้อง 

practice          ฝึกฝน resent           ขุ่นเคือง 

prefer             ชอบมากกว่า resist           ต้านทาน 

prevent ขัดขวาง risk               เส่ียง 

propose         เสนอ start              เริ่มต้น 

quit                 หยุด, ล้มเลิก stop             หยุด 

recall        ท าใหห้วนคิดถึง, ระลึก suggest        แนะน า 

recognize จ าได ้ tolerate        ยอมให้เกิดขึ้น 

recollect        ย้อนระลึก try                พยายาม 

recommend     แนะน า understand    เข้าใจ 

regret              เสียใจ urge             กระตุ้น, ผลักดัน 

 

 ถ้าในโจทย์ไม่มี Helping Verb แต่เจอ Verb ต่อไปนี้ ให้ตอบ to + V.pure infinitive 
with to 

Advise แนะน า afford จ่าย agree ตกลง remind เตือน สิ request ขอร้อง requireจ าเป็นต้อง 

refuseปฏิเสธ entitle ตั้งชือ่ likeดูเหมือนว่า แล้วยังไง encourageส่งเสริม prepareเตรียมการ 

Expect คาดหวัง happen เกิดขึ้น mange จัดการ hesitateลังเล neglectละเลย propose 

ข้อเสนอ wantต้องการ wish ปรารถนา waitรอคอย  
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Causative Verb 

ใช้บอกเล่าว่ามีใครท าอะไรให้ (เน้นคน) 

1. ถ้าพบค าว่า have make let  ให้ผัน 3ค าน้ีตามประธานและตามtense แล้วตามด้วย Vpure 

ตามโครงสร้าง ดังนี้ 

S +  have, make, let + someone do(v.pure) something = ท าตามหน้าที่ บังคับให้ท า อนุญาต 

2. ถ้าพบค าว่า get ask allow force permit order want would like ให้ตามด้วย to +Vpure 

S +  get + someone to do(v.pure) something 

3. ใช้บอกเล่าอะไรที่ถูกระท า เน้นสิ่งของ ให้ตามด้วย V3 ตามโครงสร้างดังนี้ 

S + have, make, let, get + something done(V3) 

Relative Pronoun 

ตัวเลือกจะเป็น WH Questions ใช้เชื่อมประโยคหรือวลี เช่น 

a) That 

b) Whom 

c) Whose 

d) Who 

เทคนิค จ าโครงสร้างประโยค + ค าเชื่อม ดงันี ้

คน..........................verb = who/that 

คน..........................pronoun = whom 

คน..........................ประโยค = whom 

คน..........................noun = whose 

 

ไม่ใช่คน...........................ส่วนใหญ่ให้ตอบ which หรือ that 

ไม่ใช่คน...........................เป็นสถานท่ี where 

ไม่ใช่คน...........................เป็นเวลา    when 

ไม่ใช่คน...........................เป็นเหตุเป็นผลกัน why 

 
Pronoun = I You We They He She It 
 
 

 

 


