
เทคนิควิธีสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนสูงปี๊ด 800 UP!! 

         เรียกได้ว่าเป็นสนามสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษท่ีได้รับความสนใจมากจริงๆ ส าหรับการ

ทดสอบ The Test of English for International Communication หรือท่ีเรียกสั้นๆ ว่า "TOEIC" ไม่

ว่าจะเป็นคนรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ วัยท างาน หรือวัยเรียนระดับมหาวิทยาลัย คงไม่วายเตรียมตัว เตรียมความ

พร้อมส าหรับการสอบ TOEIC กันแน่นอน เพราะนอกจากจะใช้วัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษแล้ว ยังช่วย

เป็นใบเบิกทางส าหรับการเข้าท างานได้อีกด้วย Life on Campus จึงไม่พลาดหยิบน าเทคนิคดีๆ ส าหรับ

การท าข้อสอบ TOEIC ให้ได้คะแนน 800 up!! จากกระทู้พันทิพของคุณ Bubble Bie มาฝากกัน ตามมา

ดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้าง.. 

TOEIC ใบเบิกทางสู่การท างาน  

         Toeic ย่อมาจาก Test Of English for International Communication ส าหรับในประเทศ

ไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายท่ีต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม 

การท่องเท่ียว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมท้ังบริษัทข้ามชาติอื่นๆ 

โดยน าไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น ส าหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าท างาน ปรับ

เงินเดือน เล่ือนต าแหน่ง คัดเลือกเพ่ือไปอบรมสัมนาต่างประเทศ ปัจจุบัน TOEIC มีการสอบสองรูปแบบ

คือ 

       1. TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน)  

       2. TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการเขียน) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่        

        โดยในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและ

การอ่าน) ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการน าภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง 

ท้ังด้านการฟังและการอ่านคะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับ

ความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เร่ิมจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน 

        

 



       รูปแบบการสอบTOEIC (Listening and Reading Test)  

 

       ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบท่ีเรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ 

การฟัง (Listening) และ การอ่าน (Reading) จ านวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาใน

การท าข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

       1.การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้

เข้าสอบจะได้ฟังค าถาม และการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบค าถามจากสิ่งท่ีได้ยิน โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้   

       Part 1: Photographs 10 ข้อ  

       Part 2 : Question-Response 30 ข้อ  

       Part 3 : Conversations 30 ข้อ 

       Part 4 : Short Talks 30 ข้อ 

2.การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้

เข้าสอบจะต้องตอบค าถามจากสิ่งท่ีอ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้        

       Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ  



       Part 6: Text Completion 12 ข้อ 

       Part 7: Reading Comprehension 48 ข้อ 

        

ท่องเว็บไซตส์ุดเจ๋ง..เตรียมความพร้อมก่อนลงสนาม!! 

        หลังจากที่ได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบ Toeic เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการ

เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามจริง ด้วยการหาซื้อหนังสือแบบทดสอบเพื่อท าแบบฝึกหัดเสริมความรู้ 

ส่วนส าหรับใครท่ีอยากฝึกฝนเพิ่มเติมนอกเหนือจากในต าราแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยในการฝึกฝน

ภาษาอังกฤษได้เช่นกัน นั้นคือเว็บไซด์ท าแบบทดสอบเฉพาะส าหรับการสอบวัดระดับทางภาษานั้นเอง 

       1. Listening part  

 

       

 

 

 

 

 

 

Listening part จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องท่ัวไป พวกประกาศต่างๆ หรือบทสนทนาต่างๆ จะมี

ภาพให้มาแล้วให้ตอบว่าข้อไหนตรงกับภาพ วิธีฝึกเร่ิมจากหาใน internet เว็บแรกคือ 

http://www.4tests.com/exams/questions.asp?exid=23842791&googlebot=57 ถึงแม้ว่าทาง

เว็บจะบอกว่าเป็น listening ของ TOEFL แต่ตัวข้อสอบเองมีความคล้ายคลึงกับข้อสอบ TOEIC ข้อดีก็



คือมี script ให้ด้วย ตอนแรกอาจเริ่มจากการฟังฟังแบบปิด script ก่อนแล้วตอบค าถาม แล้วฟังอีก

รอบนึงโดยดู Script เพ่ือเพิ่มความเข้าใจอีกคร้ังหนึ่ง 

        ส่วนเว็บท่ีสอง http://www.english-test.net/toeic/ เว็บนี้เป็นจ าลองแบบข้อสอบ TOEIC 

จุดเด่นของเว็บนี้คือมี part ท่ีเป็นรูปภาพให้ลองท าด้วย  

 

       2. Reading part  

 

 

         วิธีการฝึก Reading part ก็คือต้องฝึกอ่านบ่อยๆ ค่ะ อ่านป้ายโฆษณา อ่านหนังสือพิมพ์ อ่าน

เว็บไซต์ มีอะไรเป็นภาษาอังกฤษก็จับมาอ่านให้หมดค่ะ และท่ีส าคัญ grammar พื้นฐานเราต้องแน่นไว้

ก่อนค่ะ เช่น She ต้องใช้ verb เติม S หรือว่า Yesterday ต้องใช้ verb ช่อง 2 อย่างงี้อะค่ะ 



        ส าหรับเว็บไซต์ท่ีใช้ฝึก Reading part นะคะก็มีเว็บแรก http://www.english-test.net/toeic/ 

เว็บนี้จะมีข้อสอบให้ลองท าเยอะมาก เวลาท าถ้าข้อไหนผิด ให้ลองอ่านใหม่อีกรอบข้อเดิม ลองดูว่า

ค าตอบเราจะเปลี่ยนรึเปล่า แรกๆ ก็อาจจะท าไปเปิด dictionary ไปค่ะ สัก 3-4 passages ให้คุ้นเคยกับ

การอ่านก่อน แล้วค่อยเริ่มเปลี่ยนเป็นการเดาจาก context แทนค่ะ 

        

ส่วนเว็บท่ีสองท่ีใช้ฝึก Reading part คือ

http://www.examenglish.com/TOEIC/TOEIC_reading.htm   

       เว็บนี้ก็มีข้อสอบ listening part ให้ท าด้วยนะคะ ฝึกท าไปเร่ือยๆ เวลาท าผิดก็ต้องเช็คค่ะว่าท า

ตรงไหนผิด ท่ีส าคัญ เวลาท าแบบฝึกหัดต้องจับเวลาด้วยค่ะ 

       เช่ือว่าหลายคนคงคาดหวังท่ีจะได้คะแนนข้อสอบ Toeic กันสูงๆ เกิน600 อัพกันท้ังนั้น แต่หาก

อ่านหนังสือในต าราเล่มหนาเพียงอย่างเดียวคงไม่ทันการณ์ จึงจ าเป็นต้องอาศัยเทคนิคพิเศษ หรือวิธีลัด

กันบ้าง เพื่อช่วยให้เวลาท าข้อสอบไม่ต้องเสียเวลาไปกับการคิดค าตอบนานนัก และส่งกระดาษข้อสอบ

ทันเวลาท่ีก าหนดไว้ Life on Campus จึงน าเทคนิคการท าคะแนน Toeic มาฝากกัน ทั้งในพาร์ทการฟัง 

และการอ่าน ตามมาดูได้เลยมีวิธีไหนกันบ้าง.. 

เร่ิมต้นกันที่ Listening Part 

        

      

 

 

 

 

 



   1. Photos 

        เร่ิมจาก Photos Part นะคะ เขาจะมีรูปให้มา จากนั้นจะมีคนถามค าถาม แล้วบอก choice มา 4 

choice 

       เทคนิคในการท า Part นี้ก็คือ ให้ดูองค์ประกอบของภาพก่อนเลยค่ะว่ามีใครอยู่บ้าง ผู้หญิง ผู้ชาย มี

สิ่งของวางอยู่ตรงไหนบ้าง พอฟัง choice จะได้ตอบได้ทันทีค่ะ หรือใครดูภาพไม่ทัน ระหว่างท่ีโจทย์

ก าลังพูด choice แต่ละ choice เราก็ไล่ดูค่ะ อันไหนไม่ใช่ก็ตัดท้ิงไปเลยค่ะ 

       2. Questions 

        หลังจบจาก Photos ก็จะมาเจอ Questions part ค่ะ ส่วนส าคัญของ Part นี้คือต้องเข้าใจโจทย์

ค่ะว่าโจทย์ถามอะไร Who, Where, What time, When, Why, How เพราะมันจะช่วยในการเดาค่ะ 

ถ้าหากฟัง choice ไม่ออก เช่น ถ้าโจทย์ถามว่า Where ก็ต้องตอบเป็นชื่อสถานท่ี 

3. Conversations 

        Part ต่อมาคือ Conversations และ Talks เร่ิมอ่านค าถามก่อนเลยค่ะก่อนที่จะเร่ิม 

conversations หรือ Talks จะได้ทราบว่าจะต้องจับใจความเร่ืองอะไรบ้าง ต้องระวังนะคะบางทีโจทย์

อาจจะหลอก เช่นบอกว่านัดเจอกันวันศุกร์ แต่อีกคนไม่ว่างขอเล่ือนนัดเป็นวันเสาร์แทน 

       4. Talks 

        ส่วนสุดท้ายคือ Reading Part ต้องตั้งสติให้ดคี่ะ อย่าสะเพร่า โดยเฉพาะข้อแรกๆ ท่ีไม่ใช่ 

Passage ต้องท าให้ได้เยอะท่ีสุดค่ะ เพราะอ่านประโยคสั้นๆ แล้วตอบค าถาม ถ้าจะยากก็ตรง Grammar 

เพราะต้องจ า Grammar ให้ได้ พวก Tense ต่างๆ If-clause เป็นต้น  

 

 

 

 



เทคนิคการท าข้อสอบ Reading Part 

        

       1. Error recognition 

        อันนี้ต้องแม่น Grammar ค่ะ ส่ิงแรกที่ควรเช็คก่อนเลยคือ tenses ค่ะ ดูว่าใช้ verb tense ถูกรึ

เปล่า ตามด้วย Noun-verb agreement ค่ะ ว่าถูกรึเปล่า พวกประเภทของค าเช่นเป็น noun หรือ 

adjective หรือ adverb ค่ะ 

       2. Text completion 

        อันนี้แนะน าว่า ตัดข้อท่ีไม่ใช่แน่ๆออกค่ะ อย่างน้อยก็เพิ่มความเป็นไปได้ที่จะตอบถูกให้มากขึ้นค่ะ 

ศัพท์บางค าอาจจะอยู่ในรูปท่ีเราไม่รู้ความหมาย ก็ต้องลองแตกศัพท์ดูค่ะว่ามันคล้ายกับค าที่เรารู้รึเปล่า 

       ยกตัวอย่างเช่น ค าว่า Inhibit เราไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่เรารู้ว่าค าว่า Prohibit แปลว่าห้าม เราก็

อาจจะเดาไปว่ามันคงเป็นอะไรเกี่ยวกับการห้ามหรืออนุญาตประมาณนี้ 

       3. Short passage 

        ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ต้องเข้าใจทุกค าเพ่ือให้ท าข้อสอบได้ค่ะ เช่นถ้าเราไม่เข้าใจประธานของ

ประโยค ก็ให้เราสมมติว่าประธานคือใครสักคน หรืออะไรสักอย่าง ถ้าเราไม่เข้าใจ Verb ของประโยค ก็

ให้คิดว่า Verb นั้นคือการท าอะไรบางอย่าง เพราะถ้าเราใจจดใจจ่อเราก็จะลืมภาพรวมของ Reading ไป 



นอกจากนี้ ถึงเราจะจดจ่อแค่ไหน เราก็อาจจะนึกไม่ออกอยู่ดี เอาไว้ถ้าค าถามมันถามเกี่ยวกับศัพท์ค านั้น 

เราค่อยเครียดดีกว่าค่ะ 

        ดังนั้นเราต้องอ่านภาพรวมของ passage ก่อนว่าเค้าพูดเร่ืองอะไร หรือท่ีเรียกว่า Topic ของ 

Passage อะค่ะ แล้วคนเขยีนเค้าใช้วิธีอะไรเขียน เค้าใช้วิธียกตัวอย่าง หรือเป็นการไม่เห็นด้วยกับทฤษฏี

ต่างๆ เป็นต้นค่ะ 

       4. Double passages 

        Reading part นี้จะอยู่ส่วนท้ายๆของข้อสอบ เวลาชักจะจวนเจียน ตื่นเต้นเหลือเกิน ถ้าใคร

ตื่นเต้นมากๆ ให้จ าไว้นะคะว่าการตื่นเต้นไม่ช่วยอะไร ถ้าเราท าไม่ทันจริงๆ เราก็เดาได้ค่ะ สู้เราท าข้อท่ี

เราท าอยู่ให้ถูกก็พอค่ะPart นี้จะมี Passages มาให้สอง Passages ค่ะ อาจจะเป็น email คุยโต้ตอบกัน 

สิ่งส าคัญใน Part นี้คือเราต้องเข้าใจค่ะว่าวัตถุประสงค์ในการส่ง email มาของแต่ละฝ่ายเค้าต้องการ

อะไรค่ะ ถึงจะตอบโจทย์ได้ 

       ** ส่วนเร่ืองเวลาในการท า Part Reading ** 

       Part 1 กับ 2 ไม่ควรใช้เวลาเกิน 1 นาทีค่ะ เพราะเป็นประโยคสั้นๆ 

       Part 3 กับ 4 ไม่ควรใช้เวลาเกิน 2 นาทีต่อข้อค่ะ  

        เนื่องจากข้อสอบไม่ได้ก าหนดว่าต้องท าข้อไหนก่อน ฉะนั้นเราจะเลือกท าข้อไหนก่อนก็ได้คะ่ เรา

ต้องรู้ว่าเราถนัด part ไหน ให้ท า part ท่ีถนัดก่อนเลยค่ะ เพราะ Part ท่ีไม่ถนัดเราอาจจะใช้เวลานาน 

และก็ไม่ทราบว่าจะท าถูกรึเปล่า ดังนั้นจึงเลือกท าในส่วนท่ีเรามั่นใจก่อน เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานั้นเอง 

                           ********************** 
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