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Noun
 นามคืออะไร นามคือ ค�าที่หมายถึงคน สัตว์ สิ่งของ 
โอ๊ย.. ไม่เอา นัน่ grammar แบบเด็กน้อย เราจะพูดถึง
เนื้อหาที่เจาะเฉพาะข้อสอบ TOEIC ไปเลย นามนั้นคือ
 ค�าที่ส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย Suffix เหล่านี้
)Suffix คือตัวห้อยท้ายค�าศัพท์ในภาษาอังกฤษ(

ประเภทที่แปลแล้ว ตรงกับภาษาไทยว่า การ หรือ ความ  เช่น การพัฒนา 
development  ความบันเทิง entertainment

ประเภทที่แปลแล้ว มีความหมายเป็นคน เช่น

-ment
development 
improvement
entertainment

-tion
construction 
registration 
qualification

-sion
impression 
decision

depression  

-ty
safety 

creativity
responsibility

-or

contractor
supervisor

visitor
editor

-er
employer
producer
manager

-ee
employee
trainee

committee

-ness
happiness
quickness
awareness

-ship
partnership
relationship
membership

-ance
assistance 
attendance 
importance  

-ence
preference
confidence
conference

-ist

artist
dentist
scientist
journalist

-ant
attendant
applicant

accountant

-ian
technician
politician
musicianSam
ple
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หลักการสังเกต
1. อยู่หลัง Article :  a, an, the
2. อยู่หลัง Pronoun แสดงความเป็นเจ้าของ 
เช่น my, your, his, her, its, their, our

1.  นามอยู่หลัง a, an, the

The __________ in the market is very tough this year because of 
the new policies.
(A) compete (B) competing
(C) competitive (D) competition

ค�าถามแบบนี ้ออกมาแจกคะแนนเราชัด ๆ  หลัง a, an, the ต้องนามอยู่แล้ว ! เราก็แค่มองตัวเลือกว่า  
นามหน้าตาเป็นแบบไหน ถ้าจ�าค�าลงท้าย suffix ในตารางก่อนหน้านี้ ได้ ค�าที่ลงท้ายด้วย -tion จะเป็นนาม

ค�าตอบ คือ (D) competition ง่ายสุด ๆ  ในข้อสอบก็มีแบบนี้จริง ๆ  นะ

You can customize your own profile on Facebook to catch the visitors’_____.
(A) attention    (B) attentive
(C) attendant     (D) attending 

ข้อสอบแบบนีจ้ะซับซ้อนขึ้นมาอีกนดิ หลักการวิเคราะห์ก็เหมือนเดิม คือ หลัง a, an, the ต้องเป็นนาม  
แม้ visitors จะเป็นนามอยู่แล้ว แต่ถ้าเราพิจารณาตัวเลือกอื่น ก็จะเห็นว่าไม่สามารถน�ามาใส่ต�าแหน่งนี้ ได้เลย

(B) attentive เป็น adjective ต�าแหน่งของ adjective อยู่หน้านามเท่านั้น ดังนั้น ข้อนี้ผิด
(C) attendant ค�านี้ก็เป็นนาม แต่แปลว่า ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมันจะไปทับซ้อนกับค�าว่า visitors  
    ที่แปลว่า ผู้เข้าชม
(D) attending ค�านี้หน้าตาเป็น verb แต่ v.ing จะโผล่ต�าแหน่งนี้ไม่ได้ และถ้าแปล
    ความหมาย attend แปลว่า เข้าร่วม จะต้องมีกรรมต่อท้าย เพื่อให้เข้าใจว่า เข้าร่วมอะไร 
    เช่น She is attending the meeting.

ดังนั้น ค�าตอบคือ (A) attention ในที่นี้ท�าหน้าที่เป็นนามหลัก แปลว่า ความสนใจ เมื่อรวมกันกับค�าว่า 
visitors แล้วจะแปลว่า ความสนใจของผู้เข้าชม ถ้าสังเกตด ีๆ  จะเห็นว่า หลัง visitors มีเครื่องหมาย 
apostrophe s อยู่ ซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ จะเห็นว่าข้อสอบบางข้อ ก็ต้องใช้ ทั้งหลักไวยากรณ์ และ

การแปลความหมายเข้าช่วยกัน ถึงจะหาตอบที่ถูกได้ แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราหรอกครับ

ค�าถามแบบง่าย

ค�าถามแบบยาก

ต�าแหน่งนาม
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2.   นามอยู่หลัง Pronoun แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น my, your, 
his, her, its, their, our

Justin was surprised when he received a text message from the hospital 
reminding him of his  because he totally forgot about it. 
(A) appoint (B) appointing
(C) appointed (D) appointment

ข้อนีต้รงตามรปูแบบที่เราว่ามาเลย คือ หลัง Pronoun แสดงความเป็นเจ้าของ  จะต้องตามด้วยนาม ในข้อนี ้
ใช้ค�าว่า his 

ดังนั้น ค�าตอบคือ (D) appointment แปลว่า การนัดหมาย      
วิธีสังเกต คือ นามจะลงท้ายด้วย -ment แค่นี้เอง ง่าย ๆ  ใครจ�าไม่ได้ให้ย้อนไปดูตาราง Suffix 
(หน้า 20)

In today’s instant-access, one unhappy client can reach thousands of people, 
sending their  about your company products or services.
(A) complaining (B) complain
(C) complaint (D) complained

ค�าถามข้อนี ้ก็ตรงกับหลักการของเราเช่นกัน  คือมีค�าว่า their  ซึ่งค�าที่ต่อท้ายจะต้องเป็นนาม
อย่างแน่นอน แต่เอาละสิ  ไม่เห็นตัวเลือกไหนจะมีลงท้ายด้วย Suffix แบบที่เป็นนาม ที่เราท่องมาในตารางก่อน
หน้านีเ้ลย  ไม่ต้องตกใจ  เราก็ค่อย ๆ  ตัดตัวเลือกครับ 

สมมติตัวเองเป็นเด็กนักเรียนที่ ไม่ค่อยรู้ประสีประสาอะไรมาก ก็จะคิดในใจแบบนี้
(A) complaining  v.ing เป็นได้ทั้ง verb และ noun
(B) complain  ค�านีเ้ป็น verb แปลว่า บ่น
(C) complaint  ค�านีค้ืออะไรหว่า ??
(D) complained  เติม -ed น่าจะเป็น verb

ค�าถามแบบง่าย

ค�าถามแบบยาก
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ดังนั้น ค�าตอบคือ (C) complaint 
หลายคนอาจจะตอบว่า (A) แน่เลย เพราะ V.ing ก็เป็นนามได้ แต่ในที่นี้ นามของ complain คือ
ค�าว่า complaint ครับ แปลว่าการบ่น แป่ว !! grammar พามาได้แค่นี้ พาไปไม่ถึงค�าตอบสุดท้าย
ก็อย่างที่บอกหลายครั้งข้อสอบไม่ได้วัดเฉพาะ grammar เพียว ๆ  เขาวัดความคุ้นเคยในการใช้ภาษา
อังกฤษด้วย เอาน่าไม่เป็นไร อย่างน้อย ๆ  เราก็ยังรู้วิธีตัดตัวเลือกนะ

Memo
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Adjective
Adjective คือค�าที่ ใช้ขยายนาม ว่า

 อ้วน ต�่า ด�า เตี้ย สวย สง่า เลอค่า รวย
จน ด�า ขาว อะไรท�านองนี้

adjective คือค�าที่ส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย Suffix เหล่านี้ (ขอเน้นเฉพาะตัวที่ออกข้อสอบบ่อย)

**  ข้อควรระวัง  ค�าที่ลงท้ายด้วย –ing, -ed  เป็นได้ทั้ง verb และ adjective ให้ดูที่ต�าแหน่งของค�า 

-al
additional

confidential
financial

-ul
successful

skillful
wonderful

-le
comfortable
profitable

responsible

-ous
cautious
previous
dangerous

-ing interesting
boring

-ive
impressive
attractive
competitive

-ent
convenient
efficient
excellent

-ant
important
significant
pleasant

-ic
economic
historic
exotic

-ed experienced
unlimited

ถ้า V.ing จะเป็น verb  ต้องอยู่หลังประธาน และต้องมี verb to be น�าหน้า

ถ้า V. ing เป็น adjective  จะต้องอยู่หน้านาม

วิธีดูง่ายมาก ( Subject + V. to be + V.ing)

เช่น  A baby is sleeping.

V. to be V.ing

เช่น  You should not wake a sleeping baby. 

Adj. Noun
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หลักการสังเกต adjective
1. อยู่หน้านาม (Adjective + Noun)
2. อยู่หลัง verb to be 
 - is, am, are
 - was, were
 - be, being, been

1.   Adjective อยู่หน้านาม (Adjective + Noun)

New Zealand is famous for its  scenery. 
(A) attracts (B) attracting
(C) attraction (D) attractive

ในข้อนี ้scenery เป็นนามแน่นอน เพราะหลงั Pronoun แสดงความเป็นเจ้าของ จะต้องเป็นนาม (its + noun) 
ในเมื่อรู้แล้วว่า scenery เป็นนาม ก็จะรู้ว่าต�าแหน่งหน้านามต้องเป็น adjective 
เรามาวิเคราะห์ประเภทของค�าที่ ให้มากันเถอะ
(A) attracts เป็น verb 
(B) attracting เป็น adjective
(C) attraction เป็น noun แน่นอน ลงท้ายด้วย -tion
(D) attractive เป็น adjective แน่นอน ลงท้ายด้วย -ive

แล้วตัวเลือกที่ให้มา สามารถเป็น adjective ได้ มีแค่ 2 ตัวคือ attracting กับ attractive  
จะเห็นว่า grammar พาเรามาได้ถึงแค่นี้ (ตัดตัวเลือกได้ 50%) ที่เหลือต้องใช้ความคุ้นเคย ซึ่งคน
ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วว่า (D) attractive เป็นค�าตอบที่ถูกต้อง (ค�าแปลไปเปิดหากันเอาเองนะจ๊ะ)

When customers receive good service, they tend to discuss it in their social 
network, which leads to an increased  of a company.
(A) popular (B) popularly
(C) popularity (D) population

ต�าแหน่ง Adjective
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ข้อนี้ ใช้หลักการของนามได้เลย เพราะมีค�าว่า an เป็นตัวบอก (an + noun) แต่ทีนีห้ลัง an ดันมี increased 
ตามมาติด ๆ  ท�าให้หลายคนไขว้เขวว่า increased ท�าหน้าที่อะไร ซึ่งเราก็ได้บอกไปข้างต้นแล้วว่า V.ed  
จะท�าหน้าที่อะไร ให้ดูต�าแหน่ง ซึ่งต�าแหน่งนีม้ันไม่ ใช่ verb แน่ ๆ  (verb บ้าที่ ไหนจะตามหลัง an) แสดงว่า 
increased ท�าหน้าที่เป็น adjective 
an increased 
 
an + adjective + noun    
ค�าที่เราต้องการคือค�าว่า . . . . . มีบางคนตอบ population ครเูป็นลมล้มตึง  

อีกสิ่งหนึ่งที่นักเรียนพลาดกันมาก ๆ  คือ รู้ grammar ทุกอย่าง ท่องได้หมด แต่ขาดความละเอียด
รอบคอบ ถ้าดูดี ๆ  ข้อนี้มีนาม 2 ค�า คือ (C) popularity ความนิยม (D) population ประชากร 
ทีนี้ก็ต้องแปลความหมายสู้กันละ ว่าอันไหนน่าจะถูก 
When customers receive good service, they tend to discuss it in their social 
network, which leads to an increased  of a company.
แปล : เมื่อลูกค้าได้รับบริการที่ดี พวกเขามีแนวโน้มที่จะพูดถึงเรื่องนี้บนโลกโซเชียล ซึ่งจะน�าไปสู่ 

 ของบริษัท 
ค�าที่เติมลงไปแล้วได้ความหมายรู้เรื่องกว่า น่าจะเป็นค�าว่า “ความนิยม” ท�าให้ข้อ (C) popularity 
ถูกไปโดยปริยาย

2.  Adjective อยู่หลัง verb to be
The responses to the new policies have been  .
(A) position (B) positioning
(C) positive (D) positively

ค�าตอบ (C) positive จริง ๆ  หลัง verb to be อาจจะเป็น V.ing ก็ได้ขึ้นอยู่กับการแปล แต่ใน
ที่นี้ประธานคือค�าว่า responses ซึ่งแปลว่า การตอบสนอง คงไม่สามารถท�ากริยาอะไรได้ จึงมีแต่ 
adjective ที่สามารถน�ามาใส่ในช่องว่าง แล้วแปลรู้เรื่อง 
แปล : การตอบสนองต่อนโยบายใหม่ดูเป็นไปในทางบวก

Sam
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Verb Verb นั้นออกข้อสอบTOEIC ทุกรอบเช่นกัน ใคร
รู้หลักการท�าที่ถูกต้อง ก็จะได้คะแนนไปสบาย ๆ

จริง ๆ  Verb ลงท้ายได้ด้วย suffix หลายอย่างเช่น 

แต่เอาเข้าจริงแล้ว เราไม่จ�าเป็นต้องจ�าตัวลงท้ายเหล่านี้เลยด้วยซ�้า เพราะข้อสอบที่ออกเกี่ยวกับ verb  
ทุกตัวเลือกจะมาในรูปแบบ verb เหมือนกันหมด ไม่ต้องคิดมากให้ปวดหัว เพียงแต่ verb ที่ให้
มาจะมีหน้าตาแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น เติม -s, เติม -ing, เติม -ed คือมาในรูปแบบ Tense 
ซึ่งต่างกัน

ค�าถามแบบง่าย

A company  a security code to each of its 500 employees last month.
(A) assign (B) assigning
(C) assigned (D) to assign

จะเห็นว่า ต่อให้เราแปลค�าว่า assign ไม่ออก ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลย เพราะเขาถามเรื่อง Tense                                
ทีนีเ้ราจะรู้ได้ยังไงว่า ข้อนี้ ใช้ Tense ไหน ก็ ให้ดูบริบทรอบข้าง มันก็ต้องมีตัวบอกสิน่า สังเกตด ีๆ  ค�าสุดท้าย
ของประโยคคือ last month แปลว่าเดือนที่แล้ว  ก็คือผ่านมาแล้ว ก็ต้องเป็น Past Tense  (ระลึกชาติกัน
นดินึงส์นะ Past tense คืออดีตกาล) ถ้าเรายังพอจ�า grammar สมัยเรียนหนังสือได้ verb จะต้องเติม –ed   
จึงจะเป็นรปูอดีตกาลได้

ค�าตอบคือ (C) assigned แน่นอน ข้ออื่นตกรอบไปเลย 
แหม ! แต่ทีนี้ข้อสอบมันไม่ได้ออกง่าย ๆ  มิติเดียวแบบนี้น่ะสิ ไม่งั้นคงได้ TOEIC 600 กันหมดทั้ง
ประเทศแล้ว ข้อสอบจริงมันยาว และดูยากกว่านี้ ไม่ได้มีตัวบอกเวลาแบบโต้ง ๆ  เหมือนตัวอย่างแรก  

After Jason  his report more than 3 times, he finally submitted it 
to his professor.
(A) is editing (B) will edit
(C) has edited (D) edited

-ize organize 
realize

-ify satisfy
notify

-ise exercise
advertise

-en shorten
brighten
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ค�าตอบ (D) edited 
หลังจากเจสันแก้งานมา 3 ครั้งแล้ว เขาก็ส่งงานให้กับอาจารย์
สังเกตว่าประโยคที่สองซึ่งเกิดที่หลังยังเป็น Past Tense เลย ประโยคแรกซึ่งเกิดก่อนก็ต้อง Past 
Tense ชัวร ์ๆ  

แต่หลายคนอาจจะสับสนพราะมี 2 ตัวเลือกที่เติม -ed ทั้งคู่ คือ (C) กับ (D) ท�าไมอะ !! มันเหมือนกันรึเปล่า 
มันเป็น Past Tense ทั้งคู่เหรอ นักเรียนหลายคนมีปัญหาตรงนีม้าก เพราะยังไม่ชัดเจนเรื่อง Tense พวกเขา
คิดว่าถ้า verb เติม -ed คือ Past Tense หมด

ขอบอกว่าไม่ช่ายยยย !!! 

กรณีมี verb ตัวเดียว
ในประโยค

กรณีมี verb หลายตัวในประโยค
ให้ดูตัวหน้าสุด จะเป็นตัวบอก Tense

Present V.1 is, am, are has, have

Past V.2 was, were had

Future - will -

จริง ๆ  มันควรจะมีอะไรเยอะกว่านี ้แต่ครโูตโน่คิดว่าไม่จ�าเป็น เพราะเรารู้แค่นีก้็พอจะแยกแยะ Tense ต่าง ๆ ใน
ข้อสอบ TOEIC ได้แล้ว เราไม่จ�าเป็นจะต้องรู้โครงสร้างยาก ๆ   Past Perfect Tense หรืออะไรมากมายเลย   
ท่องไปปวดหัว เสียเวลา (พูดจริง ๆ  นะ เรื่อง Tense ออกไม่กี่ข้อเอง)

เอาเป็นว่า ไม่ว่าประธานในประโยคนั้นจะมี verb กี่ตัวก็ตาม ถ้าตัวแรกขึ้นต้นด้วย is, am, are, has, have 
ให้ถือว่าประโยคนั้นเป็น Present Tense หมด เช่น
   She is talking to her boss.  
   The employees are advised to come early.
   Tommy has been waiting for his wife. 
   We have just arrived.  

จะเห็นว่าในแต่ละประโยคที่ ให้มา จะมี verb หลายตัว ยิ่งประโยคที่ 3 มี verb ถึง 3 ตัวด้วยกัน คือ  
has been waiting เราจะไม่สนใจเลยว่า verb มีกี่ตัว แล้ว verb ตัวสุดท้ายเติม -ing หรือ -ed  
เราสนใจแค่ตัวแรกสุด คือ has ให้ถือว่าประโยคนีเ้ป็น Present Tense เลย  

** Verb ตัวแรกสุดจะเป็นตัวที่บอก Tense** 

ขอสอนเรื่อง Tense เลยละกัน ดูตารางนีน้ะทุกคน

Sam
ple



29

กรณีข้อสอบออกเรื่อง Tense แบบง่าย verb ในประโยคข้างเคียง รวมถึงตัวเลือกที่ ให้มา ก็จะมี verb 
เพียงตัวเดียว ( Future Tense จะต้องมี verb 2 ตัวเสมอ โดยมีค�าว่า will น�าหน้า)

Sometimes, your co-workers not only want to complain to a listening friend, 
but they also  your advice or assistance. 
(A) want V.1 เป็น Present Tense
(B) wants V.1 เติม S ก็เป็น Present Tense
(C) to want to+v.1 ไม่สามารถตามประธานติดๆแบบนี้ได้
(D) wanted V.2 เติม -ed แสดงว่าเป็น Past Tense

ค�าตอบ (A) want เพราะข้อนี้ประโยคแรกเปิดมาก็เป็น Present Tense แล้ว เพราะมีค�าว่า want 
ดังนั้นประโยคที่ตามมาก็ควรจะเป็น Tense เดียวกัน ทีนี้ก็ตัดตัวเลือกได้เหลือ 2 ตัวคือ (A) want, 
(B) wants หลักการของ Present Tense คือ ถ้าประธาน I, you, we, they กริยาจะไม่เติม S 

ดูตัวอย่างอีกข้อนะครับ

After Kelly  the skills for her position, her boss asked her to help 
new employees.
(A) masters (B) is mastering
(C) has mastered (D) had mastered

หลังจากเคลลี่  ทักษะส�าหรับต�าแหน่งเธอแล้วนั้น เจ้านายของเธอก็ขอให้เธอช่วย
พนักงานใหม่
(A) masters เติม S  เป็น Present Tense
(B) is mastering ขึ้นต้นด้วย is เป็น Present Tense
(C) has mastered ขึ้นต้นด้วย has เป็น Present Tense
(D) had mastered ขึ้นต้นด้วย had เป็น Past Tense
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