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 ข้อสอบ TOEIC เปšนที่นิยมแพร่หลายอย่างมากในประเทศไทย ณ เวลานี้ บริษัทและองค์กร
ชั้นน�าของประเทศไทยล้วนแต่ต้องการคะแนน TOEIC เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับคนเข้าท�างาน  
คะแนน TOEIC เปšนสิ่งที่จ�าเปšนมากในการสมัครงานโดยเฉพาะกับบริษัทสายการบินและโรงแรมชั้น
น�าต่าง ๆ  

 แม้แต่การพิจารณาเลื่อนต�าแหน่งพนักงานในองค์กรหลาย ๆ แห่ง ก็ยังใช้คะแนน TOEIC 
เปšนส่วนประกอบ แม้แต่การเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในขณะนี้ บางแห่งก็ใช้คะแนน TOEIC ยื่น
สมัครได้เช่นกัน 

 ดังนั้นจะเห็นว่า คะแนน TOEIC มีความเปšนสากลและใช้งานได้หลากหลายมาก เรียกได้
ว่า ยื่นเรียนต่อ ยื่นจบการศึกษา ยื่นสมัครงาน ได้ทุกสิ่ง ใบคะแนน TOEIC แทบจะเปšนยันต์กัน
ผีของคนท�างานในยุคปัจจุบันไปแล้ว (ทุกคนต้องมีว่างั้น) ครูโตโน่ซึ่งมีประสบการณ์สอน TOEIC 
มานานหลายปี จึงอยากถ่ายทอดวิชาความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการสอบ TOEIC ให้กับผู้
อ่านทุกท่าน จึงได้เขียนหนังสือ “TOEIC ฟินเว่อร� ง้าÂง่าÂ by ครูโตโน่” เล่มนี้ขึ้น เพื่อจะได้เปšน
แนวทางในการเตรียมตัวสอบให้แก่ทุกท่าน ที่ต้องการใช้คะแนน TOEIC เพื่อความเจริญก้าวหน้า
ด้านการศึกษาและหน้าที่การงานในอนาคต  โดยหนังสือเล่มนี้จะเน้นแต่เนื้อหาที่จ�าเปšนต่อการสอบ 
Part Reading ทั้งหมด โดยได้คัดเน้น ๆ  แต่เฉพาะ เนื้อหาที่ออกสอบทุกรอบแน่นอน โดยที่จะ
อธิบายสั้น ๆ  แต่ได้ใจความ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือของทุก
ท่าน ใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองเพียงไม่นานก็จะเห็นแสงสว่างทางปัญญา 

 หนังสือเล่มนี้จะเหมือนตัวอย่าง trailer หนัง ดูแค่แวบเดียวก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดที่เราจะ
ต้องเจอในข้อสอบจริง 

 ชนิดที่เรียกว่าถ้าเข้าไปในห้องสอบ อาจจะต้องตบเข่าตัวเองว่า ท�าไมเนื้อหาถึงตรงได้ขนาดนี้ 
ดีใจจนน�้าตาไหลพราก (บางคนก็อาจจะน�้าตาไหลเพราะเคยเห็นค�าศัพท์ในหนังสือเล่มนี้ แต่ดันจ�า
ค�าแปลไม่ได้) ครูโตโน่ก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ทุกท่านสอบผ่านตามที่หวัง และได้ใช้คะแนน 
TOEIC เปšนใบเบิกทาง ในการมุ่งไปตามความ½ันของตนเอง ไม่ว่า½ันของท่านจะเปšนอะไร ก็ขอให้
ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบ
                                                    ครูโตโน่

ค�าน�าผู้เขีÂน
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¨ากใ¨ลูกศิษÂ�…ถึงครูโตโน่

ได้มโีอกาสเรียน TOEIC กับพ่ี โตโน่ ชอบที่พี่เป็นคนมีทัศนคติที่
ดี มเีทคนคิการสอนทีเ่ป็นกนัเอง พ่ี โตโน่ให้ความเป็นกนัเองกบัลกู

ศิษย์ ท�าให้กล้าคิด กล้าถาม เข้าใจความรู้สึกของลูกศิษย์ว่าแต่ละ
คนอาจมีพื้นฐานไม่เท่ากัน สามารถมองออกแล้วบอกได้ว่าคนไหนยัง

ขาดทักษะในด้านอะไร เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองได้ดีและเร็วขึ้นในระยะเวลาอันสั้น สิ่งหนึง่
ที่มีความส�าคัญไม่แพ้ทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ ใช้สอบโทอิกคือ “ก�าลังใจ” 
ค่ะ หลาย ๆ คนคงเข้าใจว่าการสอบโทอิกต้องใช้การเอาชนะตนเอง บางคนก็ท้อ ซึ่งตัว
อีฟ๊เองต้องใช้การเอาชนะตนเองสงูมากเพราะพ้ืนฐานเป็นคนไมถ่นดัภาษาอังกฤษสกัเท่า
ไหร่ พ่ี โตโน่มจิีตวิญญาณความเป็นคุณครสููงมากค่ะ คอยให้ก�าลังใจและเพิ่มความมั่นใจ
ก่อนเข้าห้องให้กับลูกศิษย์ ดี ใจมากที่ ได้มาเรียนกับพ่ี โตโน่ เป็นประสบการณ์ชีวิตอย่าง
หนึง่ที่น่าจดจ�าเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะพี่ ที่ท�าให้คนไม่ชอบภาษาอังกฤษเร่ิมที่จะรัก
ภาษาอังกฤษบ้างแล้ว ^^ 
นางสาวอภิญญา ชื่นค้า (อี๊ฟ) นสิิตปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU72

Grammar ภาษาองักฤษเป็นเร่ืองยากมากเลยส�าหรับใบเตย อ่าน
เองกี่รอบก็จับหลักไม่ค่อยถูก จนได้มโีอกาสมาเรียนกับพ่ี โตโน่ 
ท�าให้จับหลกัในการท�าข้อสอบสว่น Grammar ได้ดีขึน้ ชีวิตใบเตย 
เลยง่ายขึ้นเลยค่ะ 5555 แถมพ่ี โตโน่ตอบค�าถามนอกเวลาตลอด 
รูส้กึเหมอืนคยุกบัเพือ่น ไมเ่ครียดเลย เวลาเรียนกบัพ่ี โตโน่ พ่ี โตโน่เป็น
กันเอง น่ารักและคอยติดตามให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการสอบตลอดเวลาเลย 
ขอบคุณพ่ี โตโน่มาก ๆ  ค่ะที่ท�าให้ ใบเตยเข้าใจหลัก Grammar ส�าคัญ ๆ ได้มากขึ้น 
นางสาว สุธาสิน ีทิพยนนท์ (ใบเตย) 
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สวัสดีครับครโูตโน่ ได้รู้จักครโูตโน่ผ่านเพจ Facebook ตอนนั้นอยาก
สอบ TOEIC ได้เยอะ ๆ  หลังจากได้คุยกับครูโตโน่และติดตาม 
Live ใน Facebook วิธีการท�าข้อสอบบ้าง ทั้งค�าศัพท์ที่ครโูตโน่
มีภาพประกอบ เลยท�าให้เราจ�าค�าศัพท์นั้นได้ ท�าให้เราได้รู้ค�าศัพท์
ข้อสอบ TOEIC ขึ้นเยอะเลยครับ ขอบคุณครโูตโน่ที่ ได้แชร์ความรู้

ให้น้อง ๆ  ครับ 
นายพงษ์สยาม ศรีเรืองสุข (ดร๊าฟ)

ผมต้องขอขอบคุณพี่ โตโน่ เป็นผูเ้ปิดโลกทัศน์ ด้านการสอบ TOEIC 
ของผม ท�าให้เรารู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไง ข้อสอบ TOEIC เป็น
ยังไง พ่ี โตโน่ ช้ีจุดให้เห็นถึงประเด็นและเนื้อหาที่จะเจอในข้อสอบ 
อธิบายให้เข้าใจง่าย มองเห็นภาพ และท�าข้อสอบได้ นอกจากน้ันยัง
สามารถน�ามาใช้ ในชีวิตประจ�าวนัได้อกีด้วย พ่ี โตโน่อาจจะมจิีกกดับ้างเวลาสอน แต่ก็ได้
ความรูฝึ้กฝนท�าข้อสอบกบัพ่ี โตโน่มาเยอะเลย พี่ โตโน่เหมอืนกบเหลาดนิสอทีทู่่ ๆ  อย่าง
เราให้เฉียบคมได้ จากสิ่งที่หลายคนคิดว่ายากก็กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ  ถ้าได้เรียนกับพ่ี
โตโน่ครับ การสอบ TOEIC ท�าให้ผมสานฝันที่จะเป็นสจ๊วต ผมเลยเลือกพ่ี โตโน่ครับ 
นายกรวิชญ์ ศรีประเสริฐ (ไกด์) พยาบาลวิชาชีพ

ขอบคุณครโูตโน่มากเลยนะคะ ส�าหรับการเรียน TOEIC ครั้งนี ้
ได้รับทั้งค�าแนะน�าทักษะเทคนคิในการสอบ TOEIC และทริคต่าง ๆ  
ว่าเราควรพัฒนาทักษะด้านไหน ท้ังการอ่านและการฟังเพื่อได้ตาม 
เป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ เวลารู้สึกเครียดก็ขอค�าแนะน�าจากครโูตโน่ 

ครโูตโน่ให้ค�าปรึกษาดีมาก ๆ  ค่ะจากคะแนนน้อย ๆ  ตอนนี ้ คะแนนหนู
เพิ่มขึ้นมาแล้ว ต้องขอบคุณครโูตโน่มาก ๆ  เลยค่ะ ครนู่ารักมาก ใจดีสุด ๆ  ๆ  เลย  
นางสาวภัทรวดี ค�าพิทักษ์ (แป้งโกะ)
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ผมได้มโีอกาสเรียนกับครูโตโน่เป็นเวลา 2 วัน ที่สถาบันการบิน
พลเรือน ซึง่ครไูด้รับเชญิมาสอนเป็นวิทยากรพิเศษ ครมีูเทคนคิในการ
แบ่งแยกชนดิของค�าถามและแนวคิด ในการตอบค�าถาม หลังจากได้

ตะลยุโจทย์กบัครโูตโน่ ผมมคีวามมั่นใจมากขึน้ในการท�า Part Grammar 
40 ข้อ และส่วนอื่น ๆ ครเูป็นคนเฮฮา สอนสนกุและสามารถท�าให้เข้าใจโจทย์ง่ายขึ้น 
นายณปกรณ์ พรหมพิทักษ์ นักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีการ
บินบัณฑิต สาขาการขนส่งสินค้าทางอากาศ

อาจารย์โตโน่ เวลาเรียนกบัท่านรูส้กึว่าไม่เครียด มีเร่ืองให้ฮาและยิ้ม
ตลอด อาจารย์จะสอนเทคนคิการดโูจทย์ ไม่ต้องแปลหมด ท�าให้เรื่อง 
Grammar ที่เราเบื่อ ๆ  กัน เป็นเรื่องสนกุขึ้นมาทันที ส่วนเทคนคิ
การฟัง อาจารย์จะเน้นการจับ Keywords ต่าง ๆ ซึ่งไม่เหมือนกับ 
ที่อื่น ๆ ที่เขาสอนกัน แล้วเราสามารถต่อยอดมาฝึกเองที่บ้านได้ นับว่าหนังสือเล่มนี้
จะท�าให้หายสงสัยว่า TOEIC สอบยังไง คะแนนก็ยังไม่กระเตื้องสักที หนังสือเล่มนี้
จะเป็นอาวุธลับในยามคับขัน ท่ีต้องแข่งกับเวลาในการท�าข้อสอบ อีกทั้งช่วยให้เรารัก 
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ 
นายเกยีรตศิกัดิ ์พมิพ์สอน ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง MD ท่ี TT Thai Culture Services 
Co., Ltd. 
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ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ 
ขึน้อยูกั่บว่าใครจะสามารถดงึเอามาใช้ได้มากน้อยแค่ไหน ผมมเีวลา
เตรียมสอบ TOEIC ไม่ถึงหนึง่อาทิตย์และผมก็ได้พบกับครโูตโน่ 

ครโูตโน่ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผมดึงความรู้ภาษาอังกฤษที่ผมเคยมี แต่ 
ครโูตโน่ยังมีเทคนคิพิเศษที่ช่วยให้เราท�าข้อสอบได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ หลาย ๆ  เคล็ดลับที่ 
ครโูตโน่บอก สามารถน�าไปใช้ ในการสอบได้จริงและได้ผล ตอนนีผ้มได้เรียนป.โทสมใจแล้ว 
ขอบคุณครโูตโน่ครับ
นายวรตุม์ อนเุรือง (ตัง) พนักงานบริษัท CAT Telecom 

ขอบคุณครูโตโน่มาก ๆ  ครับที่ช่วยปรับทัศนคติและเทคนคิสอบ 
TOEIC ส�าหรับผมภาษาองักฤษเป็นเร่ืองยากมาก จะบอกว่าพืน้ฐาน 
ภาษาอังกฤษน้อยมาก จากความกดดนัซึง่มเีวลาสอบแค่เดือนเดียว 
ในการส่งผลสอบเพื่อสมัครงาน สอบครั้งแรกคะแนนไม่ถึง 290  
บอกเลยตอนนั้นมืดไปหมดทุกทาง ทั้งท้อและถอดใจแล้วครับ คิดแต่ว่าเราคงท�าไม่ได้
หรอกและคงพลาดโอกาสทีจ่ะได้ท�างานในบริษทัทีดี่ แต่พอได้ค�าแนะน�าดี ๆ  เทคนคิดี ๆ  
มุมมองใหม่ดี ๆ  ทุกอย่างก็เปล่ียนไปครับ ครูท�าให้รู้จุดอ่อนและดึงด้านแข็งของเรา 
ออกมา ท�าให้อ่านหนังสือได้ตรงจุดขึ้น รู้ว่าควรต้องเพิ่มความรู้ ในส่วนไหน รู้จักการ
บริหารเวลาในการท�าข้อสอบ ปัจจุบันนีค้ะแนนผมผ่านเกณฑ์รับคัดเลือกสมัครงานและ
ได้เข้าท�างานในบริษัทที่ดีเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณจริง ๆ  ครับ
ณจรินทร์ จุลบุตร (บี) พนักงานบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 
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ค�ำถำมเจอบ่อยเว่อร์

ถาม   ข้อสอบวันไหนง่าÂคะ
ตอบ  ไม่มีวันไหนง่ายเลยจ้ะ มีแต่ยากน้อยกับยากมาก

ถาม   ¨ริงหรือเปล่าคะที่วันพฤหัสบ่าÂ ¨ันทร�เช้า 
  หรือ วันไหน ๆ  ที่เคÂได้Âินมา ข้อสอบ¨ะง่าÂ
ตอบ  อันนี้ไม่มีมูลความจริงนะครับ ครูโตโน่ได้ยิน
 เรื่องแนวนี้ตลอด ไม่รู้ไปฟังกันมาจากไหน
 ข้อสอบ TOEIC มีมาตรฐานความยากใกล้เคียง 
 กันทุกรอบครับ จะเปšนไปได้เหรอ 
 ที่ข้อสอบระดับโลกแบบนี้ จะก�าหนดวันยากง่าย  
 ให้เรา คิดสิครับ คิดๆๆๆ ใช้สมองแบบอิคคิวซัง

ถาม   แล้วท�าไมเพื่อนหนูไปสอบวันนั้น (ที่เขาว่าง่าÂ)    
  แล้วคะแนนขึ้นมาเÂอะมากเลÂคะ 
ตอบ  การที่คน ๆ  นึงได้คะแนนมากขึ้นมันมีหลายสาเหตุครับ
 1. เขาอาจจะเตรียมตัวมาดี อ่านหนังสือมาเยอะ 
 ท�าให้เขาเก่งขึ้น เลยรู้สึกว่าข้อสอบง่าย
 2. เขาอาจจะแจ็กพอตจริง ๆ  เจอรอบที่ข้อสอบ
 ไม่ยากมาก คือ passage สั้น ๆ  มีเยอะ ท�าให้
 ไม่เสียเวลาอ่านมาก เลยท�าข้อสอบได้ไว
 ซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับบุญเก่าล้วน ๆ  ที่จะเจอข้อสอบแนวนี้

ถาม   แล้วตกลงหนูไปสอบวันไหนดีคะ (ต้องการก�าลังใ¨) 
ตอบ  เอาวันที่เราสะดวกและรู้สึกว่าเราไปแล้วถูกชะตากับเรา
 ถ้าสะดวกลางานไปวันไหน ก็ไปวันนั้น ถ้าเราคิดว่า 
 สอบวันอังคารบ่ายเปšนวันมงคลของเรา ก็จงไปวันนั้น  
 เพื่อที่จะได้ท�าให้เรามีก�าลังใจดีครับ

ครโูตโน่เคยถำมเจำ้หน้ำที่ศูนย์สอบว่ำจริงรึเปล่ำ น้องคนนั้นตอบวำ่
“หนูเป็นคนแจกข้อสอบ หนูยังไม่รู้เลยค่ะ ชดุไหนง่ำย ชดุไหนยำก”
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ถาม   แล้วสอบรอบเช้าหรือรอบบ่าÂดีคะ 
ตอบ  แล้วแต่ที่เราสะดวกเช่นกันครับ  ถ้าเราเปšนคน
 ตื่นเช้าอยู่แล้ว และคิดว่าตอนเช้าสมองปลอดโปร่ง
 ก็ให้ไปตอนเช้า บางคนชอบนอนคนตื่นสาย  
 สมองจะแล่นยามบ่าย ก็ให้ไปสอบรอบบ่าย  
 เอารอบที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับตัวเราครับ

ถาม   แล้วหนูแต่งชุดสีอะไรไปดีคะ
ตอบ  อันนี้ยังไม่เคยมีใครถามแต่ถ้าใส่สีอะไรแล้วเฮง  
 เปšนสีประจ�าตัวเรา ก็ใส่ไปเลยจ้ะ เขาไม่ได้ห้าม  
 จะใส่กางเกงในสีแดง หรือถุงเท้าเขียวก็ตามสบาย

ถาม   อÂากฝึกท�าข้อสอบ ต�าราเล่มไหนดีคะ 
ตอบ  ดีทุกเล่มจ้ะ ถ้าซื้อมาแล้วหนูท�า ไม่ใช่ตั้งไว้
 บนหัวนอน (อุ๊ย.. อาจารย์รู้ทัน)
 บางคนซื้อมา 4-5 เล่ม มีต�าราของทุกส�านักพิมพ์ 
 ทั้งหัวไทยและหัวนอก แต่ท�าได้เล่มละไม่กี่หน้า
 แล้วก็วางแหมะทิ้งไว้บนโต๊ะ แบบนี้มันไม่ใช่นะจ๊ะ   
 ซื้อมาก็ท�าให้มันหมดเล่มจิ ค่อยซื้อใหม่ เอาให้คุ้ม ๆ

ถาม   เรีÂน TOEIC ที่ไหนดีคะ 
ตอบ   อันนี้ปัญหาโลกแตก พอแนะน�าไป หลายคนก็ตอบว่าบ้านไกล

มาไม่ไหว จริง ๆ  เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน เพราะเขาก็สอนเรื่อง
เดียวกัน อธิบาย grammar เหมือนกัน เผลอ ๆ  เอกสารที่
ใช้ยังซ�า้กันเลยด้วยซ�า้ ดังนั้นถ้าหนูตั้งใจเรียน ไม่ได้นั่งหลับ 
ที่ไหนก็สอนดีพอ ๆ  กันล่ะครับ บางคนพอเรียนแล้วสอบไม่
ผ่าน ก็ย้ายไปเรียนสถาบันใหม่ เพราะคิดว่าอาจารย์สอนไม่ดี 
แต่ไม่เคยคิดเลยว่าเพราะตัวเองไม่ตั้งใจหรือเปล่า หลายคนก็
น่าสงสาร สอบมาเปšน 10 ครั้ง แต่ก็ยังไม่ผ่าน เพราะเขายังไม่
เคยเจอครูโตโน่คนนี้ โฮ ๆ  ๆ  เอาเปšนว่าถ้าคุณอ่านมาถึงบรรทัด
นี้ แสดงว่าคุณได้ค้นพบแสงสว่างแห่งปัญญาแล้ว (เว่อร์มาก)
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วิธีกำรสมัคร

 กแ็ค่โทรไปทีศ่นูย์สอบ TOEIC แล้วคณุพนกังานใจดกีจ็ะสอบถามข้อมลูเบือ้งต้นของ 
เรา ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเวลาที่เราต้องการสอบ ทุกอย่างจะเสร็จส้ิน
ภายในเวลา 5 นาที สะดวกมาก ๆ  แล้วเราก็ไปช�าระเงินในวันสอบจริง โดยให้ไปลงทะเบียน
ก่อนเวลาสอบ สัก 1 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อม
 ศูนย์สอบ TOEIC เปิดท�าการทุกวันจันทร์-เสาร์ โดยจัดสอบวันละ 2 รอบ ช่วงเช้า
กับช่วงบ่าย และปิดท�าการในหยุดราชการ บางวันจะมีการจัดสอบช่วงเย็นด้วย ต้องเช็กราย
ละเอียดที่แน่นอนกับทางศูนย์สอบอีกที
 ผลคะแนน TOEIC จะออกในวันถัดไปหลังจากวันสอบ โดยผู้เข้าสอบสามารถมารับ
ด้วยตนเองได้ หรือจะรอรับผลทางไปรษณีย์ก็ได้ ง่าย ๆ  ก็คือหลังสอบเสร็จ 3-4 วัน คะแนน
ถงึหน้าประตบู้านแน่นอน ศนูย์สอบ TOEIC อยูต่รงไหนเดนิทางไปยงัไง อนันีห้าข้อมลูกนัเอง
นะจ๊ะ ไม่ยากหรอก 
 แต่ปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัย และบริษัทหลายแห่งจัดสอบ TOEIC ขึ้นภายในด้วย 
ซึ่งก็เปšนการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้สอบอย่างมาก ก็ลองตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานของเราดู ว่าเขามีจัดสอบบ้างหรือเปล่า ยิ่งคนที่อยู่ต่างจังหวัด จะได้ไม่ต้องล�าบาก
เดินทางเข้าในกรุงเทพฯ ผมเห็นเปิดสอบแทบจะทุกภาคแล้ว เหนือ ใต้ อีสาน แต่ต้องระวัง
นิดนึงว่าผลสอบนั้นเราสามารถเอาไปยื่นคะแนนใช้สมัครงานกับที่อื่นได้หรือเปล่า หรือว่าใช้ได้
แต่ในเฉพาะภายในองค์กรเราเท่านั้น 
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ข้อสอบ TOEIC จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ Listening และ Reading   
วัดทักษะด้ำนกำรฟัง และกำรอ่ำน

ระยะเวลาในการสอบแต่ละครั้งประมาณ 3 ชั่วโมง รวมเวลาฟังค�าอธิบาย
และ½นรหัสต่าง ๆ
ข้อสอบในส่วนการฟัง 45 นาที
ข้อสอบในส่วนการอ่าน 75 นาที
เวลาสอบ กรรมการผูคุ้มสอบจะแจกข้อสอบเพยีงชดุเดยีว ซึง่ในนัน้จะรวม
ข้อสอบทุก part ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้ง Listening และ Reading   
ในช่วงการสอบ Listening ผู้เข้าสอบทุกคนจะท�าไปพร้อม ๆ  กัน 
ในแต่ละ part  เรียงล�าดบั 1-4 พอจบส่วนของ Listening แล้วค่อยเริม่ท�า 
part 5 ที่เปšนส่วนของ Reading

1 Photographs 10

2 Question-Response 30

3 Short Conversations 30

4 Short Talks 30

Listening Section (45 minutes)

Reading Section (75 minutes)

Part Name of each part Number of 
questions

5 Incomplete Sentences 40

6 Text Completion 12

7
Reading Comprehension
• Single passage
• Double passage

28
20
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Knowing the scope of your job is important because it defines the role and 
duties the            can ask you to do.
(A) employer (B) boss
(C) customer (D) director

กำรที่เรำต้องรู้ขอบเขตของกำรจ้ำงงำนนั้นเป็นสิ่งจ�ำเป็น เพรำะว่ำมันจะช่วยอธิบำยบทบำทและหน้ำที่ซึ่ง
           สำมำรถบอกให้เรำท�ำได้
(A) นายจ้าง (B) หัวหน้า
(C) ลูกค้า (D) ผู้อ�านวยการ

Vocabulary

ใน part 5 นั้นมีข้อสอบ 40 ข้อ โดยแบ่งเปšน 2 ประเภท

1.  วัดทักษะด้านไวยากรณ์ (Grammar)

2.  วัดทักษะด้านค�าศัพท์ (Vocabulary)
 โดยจะแบ่งสัดส่วนเปšน 60-40 (grammar 60%, vocab 40%) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ
รอบการสอบด้วย ในบางรอบค�าถามที่วัดทักษะด้านค�าศัพท์นั้นจะมีมากเกือบครึ่งหนึ่ง ตัวครูโตโน่
เอง เคยไปสอบแล้วเจอค�าถามเกี่ยวกับค�าศัพท์มากที่สุดถึง 16 ข้อ ในขณะที่บางรอบก็มีเพียง 12 
ข้อ ส่วนค�าถามเกี่ยวกับไวยากรณ์นั้นจะมีเกิน 20 ข้อทุกครั้งอยู่แล้วเปšนพื้นฐาน

   ข้อสอบที่วัดทักษะด้านไวยากรณ์นั้นสามารถเรียนรู้กันได้ในเวลาไม่นาน และมีเทคนิคในการท�า
ข้อสอบให้ถูกต้องได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่ข้อสอบที่วัดทักษะด้านค�าศัพท์นั้น ผู้เข้าสอบจะต้องตั้งใจ
หมั่นศึกษาด้วยตนเอง และท่องศัพท์อยู่อย่างสม�่าเสมอ เนื่องจากค�าศัพท์ที่ออกในข้อสอบ TOEIC 
นั้นมีมากมายนับร้อยค�า และบางคร้ังต่อให้แปลตัวเลือกที่ให้มาออกหมด ก็อาจจะท�าไม่ได้ ถ้าไม่
เข้าใจวิธีการใช้ที่แท้จริง เช่น

เนื้อหำที่ออกสอบ
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ถ้ำมองผ่ำน ๆ  ก็รู้ว่ำตัวเลือกที่ ให้มำนั้นง่ำย คนส่วนใหญ่จะแปลควำมหมำยได้ แต่มันก็มีควำมยำกอยู่ ในตัว 
เพรำะหลำยคนจะลังเลระหวำ่ง employer กับ boss เนือ่งจำกแปลคล้ำย ๆ  กัน คือหัวหน้ำหรือนำยจำ้งเรำ
นัน่เอง แต่ค�ำตอบที่ถูกต้องและเหมำะสมกับบริบทนีค้ือ employer ส่วนค�ำว่ำ boss นั้นจะใช้ในบริบทซึ่งเป็น
กันเองกวำ่นี ้และใช้ในภำษำพูดได้ด้วย (ถ้ำเคยดูละครไทยจะเห็นว่ำ บำงครั้งลูกน้องก็เรียกเจำ้นำยว่ำ boss) 

** สรุปว่าตอบ (A) employer **

 จะเห็นว่าข้อสอบประเภทที่ถามเรื่องค�าศัพท์นั้นไม่ง่ายเลย ต่อให้เปิด dictionary แปลความ
หมายออกหมด ก็อาจจะไม่ได้ค�าตอบที่ถูกต้อง ถ้าเราไม่เคยเห็นรูปแบบการใช้ค�าแบบนี้มาก่อน คน
ที่มีประสบการณ์ท�างานแล้ว และได้ใช้ภาษาอังกฤษในการท�างานบ้าง จะได้เปรียบในการท�าข้อสอบ
ประเภทนี ้เพราะเคยเหน็ผ่านหผู่านตามาบ้างจากการท�างาน อาจจะเหน็ในคูม่อืพนกังาน ป้ายประกาศ
ต่าง ๆ  รวมถึงอีเมลที่ใช้เวลาท�างาน เนื่องจากค�าศัพท์เกือบทั้งหมดของ TOEIC จะมาจากบริบทการ
ท�างานจริง ๆ  

 นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์ท�างานก็ไม่ต้องตกใจไป เพราะค�าถามประเภทที่ว่า
นี้ไม่ได้มีเยอะ มีประมาณ 1 ใน 4 ของจ�านวนค�าถามทั้งหมด ต่อให้ท�าผิดหมด คุณก็ได้คะแนน 
TOEIC เกิน 600 ได้ (ถ้าคุณท�าข้อที่เหลือถูกนะ อิอิ)
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Grammar

ส่วนค�ำถำมท่ีวดัทักษะด้ำนไวยำกรณ์นัน้ ดงู่ำยมำก คือแค่เรำสังเกตตวัเลอืกที่ ให้มำทัง้หมด จะมีหน้ำตำคล้ำยคลงึ
กันมำก 
The first thing to do when checking your employment contract is to make 
sure that the salary included is the one you           .
(A) negotiated (B) negotiating
(C) negotiator (D) will negotiate

ค�าถามประเภทนี้สามารถใช้หลักไวยากรณ์ง่าย ๆ  (ขอย�้าว่าง่าย ๆ  ไม่ต้องรู้ละเอียดมาก) ก็ท�าได้แล้ว 
ตัวเลือกในข้อนี้มาจากรากศัพท์ค�าเดียวกัน คือค�าว่า negotiate ซึ่งแปลว่า เ¨ร¨า ต่อรอง 

ตวัเลอืกทีใ่ห้มาทัง้หมดต่างกันแค่ตวัห้อยท้าย (suffix) ซึง่ในข้อนีค้อื -ed, -ing, -or หรอืค�าน�าหน้า
ซึ่งในที่นี้คือ will แสดงว่าถามเรื่อง Tense แน่นอน เรามาลองแปลความหมายทั้งประโยคกันก่อน
ดีกว่า

สิ่งแรกที่เรำต้องท�ำตอนตรวจเช็กสัญญำจำ้งงำนคือ เรำต้องแน่ใจวำ่เงินเดือนที่ระบุในสัญญำนั้น ตรงกันกับที่
เรำเจรจำไว้

แค่แปลความหมายของประโยค แล้วกจั็ดล�าดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัว่า เหตุการณ์ไหนเกดิขึน้ก่อน เรา
ก็จะท�าได้ 50% แล้ว ในที่นี้การเจรจาเรื่องเงินเดือนต้องเกิดขึ้นก่อนแน่ ๆ  เราถึงได้ดูสัญญาจ้างงาน 
ดังนั้น เหตุการณ์นี้จะต้องเปšน 

Past Tense ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในอดีต 
ถ้าใครยังพอจ�าหลัก grammar ได้คร่าว ๆ  ก็จะรู้ว่า Past Tense นั้น กริยาจะต้องเดิม -ed ซึ่ง
ก็มีเพียงตัวเลือกเดียวคือข้อ (A) negotiated แล้วเราก็จะได้ค�าตอบที่ถูกต้องไปเลย เรื่อง Tense 
จะอยู่ในเนื้อหาด้านในเล่มครับ
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Preposition

1.   Preposition แบบงำ่ย แค่ใช้วิธีการแปลความหมาย ก็จะหาค�าตอบที่ถูกต้องได้แล้ว เช่น 

The basic rule is that any time an employee works            8 hours in  
a day or 40 hours in a week is considered overtime.
(A) within (B) during
(C) over (D) between

กติกำง่ำย ๆ  ก็คือว่ำ เวลำใดก็ตำมที่พนักงำนท�ำงำน            8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
จะถือวำ่เป็นกำรท�ำงำนล่วงเวลำ  
(A) ภายใน (B) ระหว่าง
(C) มากกว่า (D) ระหว่าง

ด้วยหลัก common sense  ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า ท�าโอที (overtime) ก็ต้องท�างานเกินวันละ 8 
ชั่วโมง แล้วตัวเลือกเดียวที่แปลได้แบบนี้ ก็คือ (C) over แน่นอน  ซึ่งก็ถูกต้องแล้ว เราเลยเรียก
ข้อสอบแบบนี้ว่าแบบง่ายยังไงละ

2.  Preposition แบบยำก ข้อสอบแบบนี้ส่วนใหญ่จะต้องใช้ความเคยชิน และการอ่านภาษา
อังกฤษผ่านตามาแล้วเท่านั้น ถึงจะท�าได้ (เพราะแปลไปก็เท่านั้น ทุกตัวเลือกดูคล้ายกันหมด)

Before signing the contract, you should check whether you need to work 
during the weekends            in the evenings and if so how will you be 
paid for this.
(A) and (B) or
(C) between (D) during

ข้อสอบวดัทกัษะด้ำนไวยำกรณ์อกีรปูแบบหนึง่คอืกำร
ถำมเร่ือง บุพบท (preposition) เช่น  in, on, at, 
within, for, from, of ซึ่งมีประมำณ 5-10 ข้อ 
ต่อกำรสอบแต่ละรอบ  บำงข้อก็งำ่ย บำงข้อก็ยำก
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ก่อนจะเซ็นสัญญำ คุณควรจะเช็กก่อนวำ่ คุณต้องท�ำงำนในช่วงวันหยุดปลำยสัปดำห ์           ตอนเย็น
หรือเปล่ำ และถำ้เป็นแบบนั้น เขำจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้คุณอย่ำงไร
(A) และ (B) หรือ
(C) ระหว่าง (D) ระหว่าง

ข้อนี้แค่แปลความหมายอย่างเดียวก็น่าจะตอบได้แล้ว ต้องท�างานช่วงวันหยุด หรือ ตอนเย็นไหม 
ตัวเลือก (B)  or ดูถูกต้องที่สุดแต่จริง ๆ  มันก็อธิบายด้วย grammar ได้ เพราะ whether       
or เปšนค�าที่อยู่คู่กันประจ�า และออกข้อสอบบ่อย จะเห็นว่า ตัวเลือก (C), (D) ถ้าแปลเปšนไทยแล้ว 
จะได้ความหมายเหมือนกันคือ “ระหว่าง” แต่ถ้าเจาะลึกลงไปตามหลัก grammar แล้ว 
   between จะหมายถงึของสองส่ิง หรอืตวัเลอืกสองอย่างเช่น between the mountains 

and the sea, between Monday and Friday

   during จะตามด้วยช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ เช่น during the dinner, during the 
meeting, during the day

เอำละครับ ที่พูดมำจนถึงจุดนีค้ือเนื้อหำทั้งหมดที่เรำจะเจอ ในข้อสอบ 
Part 5, 6 ซึ่งมีรวมกันทั้งหมด 52 ข้อ ส่วน Part 7 ซึ่งเป็น part 
สุดท้ำยนั้น จะเป็นกำรอ่ำนเนื้อเรื่องจำกบทควำมหรือจดหมำยที่ ให้มำ
แล้วตอบค�ำถำม พดูง่ำย ๆ  กค็อือ่ำน passage แล้วหำค�ำตอบ มจี�ำนวน
ทัง้หมด 48 ข้อ ก็คอืเกือบครึง่หนึง่ของข้อสอบเลยทเีดยีว ตวัอย่ำงข้อสอบ
และวธิกีำรท�ำ ขอยกไปพดูในส่วนของเนือ้หำข้ำงในเล่มเลยละกนันะครบั




