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ควำมหมำย
และหน้ำที่ของค�ำ

นอกจำกจะแปลว่ำ เก่ียวกับ... อย่ำงที่เรำรู้กันดีอยู่แล้ว หำกน�ำไปต่อท้ำยค�ำกริยำที่แสดงถึง
ควำมรู้สึกหรือพฤติกรรม ประโยคที่ตำมมำจะกลำยเป็นสำเหตุของพฤติกรรมหรือควำมรู้สึก
นั้น และสำมำรถใช้พูดถึงเวลำหรือระยะทำงแบบคร่ำวๆ ได้อีกด้วย

 ค�าและวลีที่เพิ่มคะแนน TOEIC ให้คุณได้

ask about ถำมเกี่ยวกับ..., ถำมเรื่อง... 

bring about น�ำมำซึ่ง..., เป็นสำเหตุของ...  
come about ...เกิดขึ้น  
complain about บ่นเกี่ยวกับ..., ไม่พอใจเรื่อง...  
write about เขียนเกี่ยวกับ...  

 ประโยคที่มักเจอในข้อสอบ TOEIC
1. This lecture is about the new foreign exchange policy. 

  กำรบรรยำยครั้งนี้จะกล่ำวถึงนโยบำยใหม่ของกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
2. He will bring about great change in this company. 

  เขำจะน�ำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในบริษัทนี้
3. How did this dangerous situation come about? 

  สถำนกำรณ์ที่แสนอันตรำยเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่ำงไร
4. Our father asked us not to complain about the way our mother was behaving. 

  พ่อขอให้พวกเรำทุกคนอย่ำบ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมของแม่
5. The children were enthusiastic about meeting with the lead singer of 

 the band.  เด็กๆ กระตือรือร้นที่จะได้พบกับนักร้องน�ำของวง
6. He is upset about the way that the boss spoke to him. 

  เขำรู้สึกไม่พอใจที่เจ้ำนำยพูดแบบนั้นกับเขำ

 vale/vali/valu ก�าลัง, พลัง, คุณค่า  
 · equivalent adj. เท่ำกับ   · evaluate v. ประเมิน   
 · valid adj. ซึ่งเห็นชอบด้วยกฎหมำย, เป็นเรื่องจริง, ถูกต้อง (ตำมหลักเหตุและผล)
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be about to + V ก�ำลังจะ + (ค�ำกริยำ)

be anxious about เป็นกังวลเรื่อง...

be cautious about ระวังเรื่อง...

be enthusiastic about 
มีควำมกระตือรือร้นในเรื่อง...

be upset about 

อำรมณ์เสียเรื่อง..., ไม่พอใจเรื่อง...

Chapter 1 a couple of ~ with

คลังค�ำศัพท์

New TOEICต้องฝึกแบบน้ี!

1. ขั้นตอนแรก คุณจะต้องอ่ำนค�ำศัพท์ TOEIC และค�ำอธิบำยเพื่อท�ำควำมเข้ำใจ 
 ควำมหมำยโดยรวมและลักษณะของค�ำศัพท์
2. อำ่นตำมไฟล์เสียงเจ้ำของภำษำพร้อมกับจดจ�ำค�ำศัพท์ทั้งหมด
3. ฟังประโยคตวัอย่ำงจำกส�ำเนยีงเจ้ำของภำษำด้วยหกู่อน แล้วค่อยจดจ�ำกำรใช้ส�ำนวน 
 และตรวจสอบควำมหมำยของประโยค
4. ฟังประโยคตวัอย่ำงจำกส�ำเนยีงเจ้ำของภำษำด้วยห ูและดปูระโยคด้วยตำ ครัง้แรกที ่
 ฟังให้ลองคดิควำมหมำยของประโยคในใจก่อนจงึจะดเูฉลยตำมทีห่นงัสอืได้แปลไว้ให้
5. ดูสรปุค�ำศพัท์ด้ำนล่ำงทีเ่ป็น Prefix/Suffix เพือ่ศึกษำหน้ำทีข่องค�ำรวมถงึจ�ำควำมหมำย 
 ของค�ำเหล่ำนั้น 

ค�ำศัพท์ที่มักออกใน TOEIC

พร้อมค�ำอธิบำย

วลีที่มักออกบ่อย

ซึ่งเพิ่มคะแนน

ให้คุณมำกขึ้นได้

ประโยคตัวอย่ำง

ในกำรน�ำวลีหรือค�ำศัพท์

ไปใช้จริง

ค�ำศัพท์เพิ่มเติมที่มักออกบ่อย

ค�ำศัพท์ Prefix/Suffix

และค�ำที่สำมำรถแตกออกไป

เป็นค�ำอื่นๆ ได้อีก
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balance
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bargain

base

bear / bull

benefit

better

bid
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book
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ควำมหมำย
และหน้ำที่ของค�ำ

065 bargain n. ข้อตกลง, สินค้าลดราคา v. ต่อรอง (ราคา)

หลำยๆ คนอำจเคยได้ยนิค�ำว่ำ bargain sale ในควำมหมำยว่ำ กำรขำยลดรำคำ ค�ำว่ำ bargain 

นอกจำกจะแปลว่ำ สินค้ำลดรำคำ หำกเป็นค�ำนำม หมำยถึง ข้อตกลง (วำ่จะท�ำบำงสิ่งเป็นกำร
แลกเปลี่ยนกับบำงสิ่ง) กำรท�ำธุรกรรม และหำกเป็นค�ำกริยำอำจหมำยถึง ต่อรอง หรือต่อรอง
เพื่อขอลดรำคำได้อีกด้วย 

 ค�าและวลีที่เพิ่มคะแนน TOEIC ให้คุณได้

 ประโยคที่มักเจอในข้อสอบ TOEIC
1. If you are looking for a bargain, we have slashed the prices on all of last  

 years’ bikes.  หำกคุณก�ำลังมองหำสินค้ำลดรำคำ เรำลดรำคำจักรยำนของปีก่อน 
 ทั้งหมดแล้ว (ถึงตอนนี้)
2. An open-air market is often the best place to bargain for groceries. 

	  ตลำดกลำงแจ้งมักเป็นสถำนที่ที่ดีที่สุดในกำรต่อรองรำคำของช�ำ 
3. I think that we got much less than we bargained for. 

	  ฉันคิดว่ำเรำได้ (ผลลัพธ์/สิ่งที่เกิดขึ้น) น้อยกว่ำที่เรำคำดไว้มำก 
4. He will need to make it a real bargain before anyone makes an offer on it. 

	  เขำจะต้องท�ำให้กำรต่อรองนั้นบรรลุข้อตกลงให้ได้ก่อนที่ใครจะเสนอมันขึ้นมำก่อน
5. The store will have a bargain sale at the end of the summer. 

	  ร้ำนคำ้จะมีกำรขำยสินค้ำลดรำคำในช่วงปลำยฤดูร้อน 

 dis ไม ่  

 · disable v. ท�ำให้ใช้ไม่ได้, ท�ำให้ไร้ควำมสำมำรถ · disadvantage n. ข้อเสยี

 · disaster n. หำยนะ · discomfort n. ควำมไม่สะดวกสบำย, ควำมอดึอดั  

 · disagree v. ไม่เหน็ด้วย · disgrace n. ควำมเสือ่มเสยี

bargaining กำรต่อรองรำคำ  

bargain for คำดว่ำจะเกิด (เรื่องไม่ดี)

และเตรียมใจไว้แล้ว

make [strike] a bargain บรรลุข้อตกลง

ที่ทั้งสองฝ่ำยได้ประโยชน์

bargain sale กำรขำยลดรำคำ

in [into] the bargain อีกทั้ง..., ...อีกด้วย 

(พูดถึงสิ่งที่เหนือควำมคำดหวัง)

bargaining power อ�ำนำจต่อรอง

collective bargaining กำรเจรจำต่อรอง

แบบกลุม่ (กำรต่อรองระหว่ำงนำยจ้ำงกบักลุ่มลูกจ้ำง

เกี่ยวกับค่ำตอบแทน สวัสดิกำร ฯลฯ)
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ค�ำนี้หมำยถึง บริษัทหรือนิติบุคคล มักเขียนหลังชื่อบริษัทเป็นตัวย่อว่ำ Corp. หรือ Co. เพื่อ
ระบุว่ำบริษัทนั้นเป็นของนิติบุคคลหรือบำงทีอำจใช้ตัวย่อ ltd. ที่มำจำกค�ำว่ำ Limited ยังมี
ประเภทบริษัทอีกแบบที่แตกต่ำงกันอย่ำงตัวย่อ Inc. ที่มำจำกค�ำว่ำ incorporated ลงทำ้ย
นั่นหมำยถึง บริษัทหุ้นส่วนจ�ำกัด

 ค�ำและวลีที่เพิ่มคะแนน TOEIC ให้คุณได้

 ประโยคที่มักเจอในข้อสอบ TOEIC
1. I lost all my money by investing in corporate bonds for my retirement. 

  ฉันสูญเงินทั้งหมดของฉันไปกับกำรลงทุนในหุ้นกู้เพื่อกำรเกษียณของฉัน
2. The company’s orientation program helps newcomers adapt to its  

 corporate culture.  หลักสูตรปฐมนิเทศของบริษัทจะช่วยให้พนักงำนใหม่ได ้
 ปรับตัวเข้ำกับวัฒนธรรมองค์กร
3. Climbing the corporate ladder is making me sick to my stomach.  กำรไต่ 
 ขึ้นไปตำมบันไดองค์กรท�ำให้ฉันรู้สึกแย่
4. The company’s corporate tax rate has hovered around the 24% mark for  

 the past few years.  อัตรำภำษีนติบิคุคลของบริษัทยงัคงวนเวียนอยูท่ี ่24 เปอร์เซน็ต์ 
 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำนี้
5. Since the British Broadcasting Company is owned by the government, it  

 is called a public corporation.  เนื่องจำกบรรษัทแพร่ภำพกระจำยเสียงอังกฤษ 
 อยู่ภำยใต้กำรดูแลของรัฐบำล มันจึงถูกเรียกว่ำบริษัทมหำชน  
6. All companies wishing to incorporate before the end of this tax year should  

 file their articles of incorporation before December 1st.  ทกุบรษิทัทีม่คีวำม 
 ต้องกำรจะรวมกิจกำรกันก่อนสิ้นปีภำษีนี้ควรยื่นหนังสือส�ำคัญกำรจดทะเบียนของ 
 พวกเขำก่อนวันที่ 1 ธันวำคม

121 corporation adj. บริษัทนิติบุคคล

incorporated ที่เป็นรูปแบบบริษัท

corporate bond หุ้นกู้

corporate culture วัฒนธรรมองค์กร

corporate ethics จริยธรรมองค์กร

CI (Corporate Identity) อตัลกัษณ์องค์กร 

(ลกัษณะเฉพำะตวัขององค์กรท่ีจะถกูใช้เป็นแนวทำง 

ในกำรออกแบบในสนิค้ำ ตรำสนิค้ำ โฆษณำ ฯลฯ)

corporate ladder บันไดองค์กร (ล�ำดับชั้น

ต�ำแหน่งภำยในองค์กร)

corporate tax ภำษีนิติบุคคล

public corporation บริษัทมหำชน

articles of incorporation หนังสือส�ำคัญ

กำรจดทะเบียน
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ค�ำนี้มักใช้ในรูปเติม -s (customs) หมำยถึง ภำษีศุลกำกร, ดำ่นศุลกำกร, กรมศุลกำกร ซึ่งมัก
พบบ่อยๆ เม่ือเวลำเดนิทำงเข้ำหรอืออกจำกประเทศ หำกแปลงเป็นรปูของค�ำกรยิำ customize 
จะหมำยถึง กำรสั่งผลิต และหำกอยู่ในรูปค�ำนำม customer จะหมำยถึง ผู้บริโภค หรือ ลูกค้ำ 
ที่มักออกในข้อสอบบ่อยๆ อีกด้วย

 ค�าและวลีที่เพิ่มคะแนน TOEIC ให้คุณได้

 ประโยคที่มักเจอในข้อสอบ TOEIC
1. If you want to get the best sound out of your stereo, you should customize  

 the interior of your car.  หำกคุณต้องกำรให้เครื่องเสียงของคุณมีคุณภำพเสียงที่ 
 ยอดเยี่ยม คุณก็ควรปรับกำรตกแต่งภำยในรถของคุณเอง
2. The company had to pay a hefty customs duty on the products it imported. 

	  บริษัทจะต้องจ่ำยภำษีก้อนโตให้กับศุลกำกรส�ำหรับสินค้ำที่น�ำเข้ำมำ 
3. In order to clear customs, you have to fill out a customs declaration form. 

	  เพื่อท่ีจะผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร คุณจะต้องกรอกเอกสำรส�ำแดงสินค้ำต่อศุลกำกรให้ 
 เรียบร้อย
4. When I went through customs in the U.S., they searched my entire suitcase. 

	  ตอนที่ฉันผ่ำนด่ำนศุลกำกรในสหรัฐอเมริกำ พวกเขำค้นกระเป๋ำเดินทำงของฉันทั้งใบ
5. The equipment was customized to the specifications of the operations  

 manager.  อุปกรณ์ต่ำงๆ นั้นได้รับกำรปรับแต่งตำมข้อก�ำหนดของผู้จัดกำรฝ่ำย 
 ปฏิบัติกำร

127 custom n. ประเพณี, ขนบธรรมเนียม
 adj. ที่ท�าขึ้นส�าหรับใครคนหน่ึงโดยเฉพาะ

customer ลูกค้ำ

customize ปรับแต่ง, พัฒนำต่อยอด

customs duties ภำษีศุลกำกร

customs inspection กำรตรวจสอบ

ทำงศุลกำกร

custom-made ผลิตตำมสั่ง 

customs official เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร

customer complaints กำรร้องเรียน

ของลูกค้ำ

customer relations ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์

regular customer ลูกคำ้ประจ�ำ

customized packaging บรรจุภัณฑ์ที่

สั่งท�ำขึ้นมำเอง

clear customs พิธีกำรศุลกำกร (ขั้นตอนกำร

ส่งสินค้ำออกจำกประเทศ)

go through customs ผ่ำนด่ำนศุลกำกร

customs declaration forms เอกสำร

กำรส�ำแดงสินค้ำต่อศุลกำกร

customer service ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ

be customized to ถูกปรับแต่งเพื่อ
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(be) available for + N พร้อมให้ใช้งำนในส่วน-
 ของ + ค�ำนำม     
(be) available to + V พร้อมให้ใช้ + ค�ำกริยำ 
 (ท�ำบำงสิ่ง)
(be) complete with มำพร้อมกับ (ส่วนเสริม
 หรือลักษณะบำงอยำ่ง)
(be) keen on  สนใจและชื่นชอบ… 
account for เป็นสำเหตุของ..., อธิบำยว่ำ...,
 มีสัดส่วนเป็น... 
adhere to ปฏิบัติตำม… (ข้อบังคับ, กฎหมำย)
approve of เห็นชอบกับ…
back up ส�ำรอง
bargain for ต่อรองกันเรื่อง…
be a party to มีส่วนร่วมใน...
be able to + V สำมำรถท�ำ + ค�ำกริยำ

be about to + V ก�ำลังจะ + ค�ำกริยำ
be accompanied by [with] มำพร้อมกับ… 
be accused of ถูกกล่ำวหำวำ่…
be accustomed to + V คุน้เคยกับ + ค�ำกรยิำ
be advised to + V ได้รับกำรแนะน�ำให้
 + ค�ำกริยำ
be appropriate for เหมำะกับ…
be apt to + V มีแนวโน้มที่จะ + ค�ำกริยำ
be asked to + V ถูกขอให้ + ค�ำกริยำ
be assured of มั่นใจในเรื่อง..., แน่ใจได้วำ่จะ...
be attached to ยึดติดกับ...

be attractive to ดึงดูดใจกับ...
be aware of ตระหนักถึง... 
be based on อิงกับ..., ขึ้นอยู่กับ...
be bound to + V แน่นอนวำ่จะ + ค�ำกริยำ

be busy with ยุ่งอยู่กับ...
be careful to + V อย่ำลืม + ค�ำกริยำ
be caught in traffic ติดอยู่บนถนน (รถติด)
be cautious about ระวังเรื่อง...
be committed to มุ่งมั่นที่จะ...
be compared to [with] เปรียบเทียบกับ...

be concerned about เป็นห่วง/เป็นกังวล
 เรื่อง...
be cut out for มีคุณสมบัติเหมำะสมกับ...
be designated to + V ถูกก�ำหนดให้ 
 + ค�ำกริยำ
be designed to + V ออกแบบมำให้ + ค�ำกริยำ
be desperate to + V ต้องกำร/ปรำรถนำ
 ที่จะ + ค�ำกริยำ
be disposed to + N เอนเอียง/มีแนวโน้ม
 ที่จะ + ค�ำนำม
be due to + V เนื่องจำก + ค�ำกริยำ
be eager to + V กระตือรือร้นที่จะ + ค�ำกริยำ
be easy to + V ไม่ต้องเข้มงวดที่จะ + ค�ำกริยำ 
 (ท�ำบำงสิ่งอย่ำงสบำยๆ ไม่เคร่งเครียด)
be eligible for + N มีสิทธิ์ได้รับ + ค�ำนำม      
be eligible for + V มีสิทธิ์ที่จะ + ค�ำกริยำ 

be enclosed (in) with ถูกล้อมรอบด้วย...
be encouraged to + V ได้รับกำรสนับสนุน
 ให้ + ค�ำกริยำ
be engaged in ง่วนอยู่กับ…, ยุ่งอยู่กับ…
be enthusiastic about มคีวำมกระตอืรือร้น
 ในเรื่อง...
be equal to + N มีสิทธิ์ทัดเทียมกับ/เทำ่กับ 
 + ค�ำนำม

1 phrasal verb คอื กริยำทีป่ระกอบด้วยค�ำสองค�ำ โดยเป็น verb และค�ำบพุบท โดยควำมหมำยหลงัจำกเตมิค�ำบพุบทจะแตกต่ำงไปจำกเดมิ
 (อย่ำสับสนกบั verb phrase ทีเ่ป็นวลซีึง่ประกอบด้วยกริยำช่วยและกรยิำหลัก)

phrasal verb1 ที่มักออกในข้อสอบ TOEIC

ภำคผนวก 2

Supplements
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